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бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Көрме көрігін қалай 
қыздырамыз?

Әдебиетке адалдық

Жан азабы

3-бет

9-бет

12-бет

Астанада �ткен  «Сарайшық: 
ұлы дала тарихы» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конферен-
циядан осындай ой түйдік.  Осы 
орайда, бел шешіп, белсеніп кел-
ген 40-тан астам отандық және 
шетелдік ғалымдар орта ғасырлық  
қалашықтың  құрып кету қаупі,  
ж а л п ы  Қ а з а қ с т а н д а  т а р и х и 

ескерткіштерді қорғау, сақтау 
мәселелеріне қатысты ойлары мен 
пікірлерін ортаға салды. Бірден 
айта кетейік, бұл игілікті бастамаға 
Мәдениет және спорт министрлігі 
мен  Атырау облысының әкімдігі 
бірлесе мұрындық болды.

(Жалғасы 11-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

ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫРАТАМЕКЕН

Елбасы Н.Назарбаев Маңғыстау облысында болды. Сапар аясында  жуырда ғана 
Ақтау қаласында бой көтерген «Маңғыстау-Арена» көп қызметті спорт кешенімен 
танысты. Демеушілердің қаражаты есебінен салынған жаңа кешен 550 орынға 
арналған. 9333 шаршы метрді құрайтын алаңда футбол, баскетбол, волейбол, 
сондай-ақ жекпе-жек пен жеңіл атлетикаға арналған залдар бар.

 Бұдан басқа, атап айтқанда «Тарту» 
деген оқу кітабын, оны түзуші қазақ 
ақыны М.Жұмабайұлы «/бубәкір 
ақсақал – Диваев» деген мақаласында 
(Ташкент,  1923,  30  мамыр)  ұлт 
руханиятындағы айрықша орны мен 
ерен еңбегі кең түрде с�з болады. 
Ақын, әсіресе ұлт мұраты мен елдік 
мүдде, руханият ісіндегі орнын жан-
жақты ашады: «Елге еңбегін сіңірген 
ер қымбат...

/бубәкір ақсақал – қазақ-қырғыз 
елімен қаны дәл бір болмаса да, жа-

ӘБУБӘКІР ДИВАЕВ 
ЖӘНЕ ОРХОН МҰРАСЫ

ХАН ОРДАЛЫ 
САРАЙШЫҚ

Қазақ руханиятын асыл сөз арна-
ларымен байытып, дамыту ісіне 
– ғалым-фольклоршы һəм  этнограф 
Əбубəкір Диваевтың ерекше еңбегі, 
сүбелі үлесі бар. Халық əдебиеті 
үлгілерін жинап, жариялау мен 
зерттеу ісіне қосқан үлесі (мыса-
лы, ертегілер, тарихи жырлар мен 
салт өлеңдері, хикаят пен эпостар, 
т.т.с.) этнографиялық матери-
алдар жиынтығы, халық ағарту 
ісі, қолжазба һəм хабарламалар, 
жалпы көркемөнер мен руханиятқа 
қатысты көзқарас, идеялары – 
Ə.Диваевтың алуан арнадағы 
бағыттары мен көзқарастарын, ерен 
еңбектерін, сан-салалы қызметі мен 
көп қырлылығын кеңінен көрсетеді 
(Ə.Жиреншин, «Қазақ кітаптары 
тарихынан»).

Еңсемізді тіктеп, рух беретін қазыналы жылнамамыздың  жұмбақтарын 
ашып,  тарихымыздың  топырақ басып,  су шайып, күн қақтаған тұстарын  
жарқырата көрсететін кез келді. 

нын бір қылып, шамасы келгенше 
еңбек қылған адам... Қазақ-қырғыз 
елін жауына жақсы жақтан таныстыру 
үшін, қазақ-қырғыз еліне тұмсығымен 
су  тасыған қарлығаш болу үшін. 
Қарлығаштың қымбаттығы тасыған 
суының молдығында емес, жүрегінің 
адалдығында. /бубәкір ақсақалдың 
да қа зақ-қырғызға қымбаттығы еткен 
еңбегінің ұшан-теңізінде емес, адам 
ойлы қамқор болуында... 

Елдің елдігін сақтайтын – әдебиеті, 
тарихы, жол-жорасы. Қазақ-қырғыз 

елінің ел болуын тілеген /бубәкірдің 
әдебиет,  жол-жора жинау жолы-
на кіруінің мәнісі осы. Ол күндерде 
қазақ-қырғыз тілінде газет-журнал 
жоқ болғандықтан, /бубәкір жинаған 
әдебиет  орыс т іл іне  аударылып, 
орыстың газет-журналдарында жария-
ланып отырған...

Түрік халқын тексеріп, таза ғылым 
жолында жүрген орыстың Радлов, 
 Катанов, Бартольд, Самойлович сықыл-
ды ғалымдары /бубәкірдің қазақ-
қырғыз туралы жазған мақалаларына кең 
орын беріп, қабыл алып, сол /бубәкір 
мақалалары арқылы қазақ-қырғыз 
елінің жайын арғы Еуропа ғалымдарына 
да білдірген...

Қазақ-қырғыз елі /бубәкір ақсақал-
дың бұл ұзақ уақыттың адал еңбегін 
бағаламай қойған жоқ һәм қоймақ емес. 
Бағалаудың қымбаты – алдына айдап 
мал салу емес, шын к�ңілден разылық 
білдіріп, елдің оны – «Сен – менің 
ұлым» деуі...».

Ал /.Диваевтың «Тарту» кітабын 
құ рас тырған Ф.Оразаева халық әде-
биеті үлгілерін (ертегілер, тарихи 
жыр, салт �леңдері, эпостар, хикаят), 
этнографиялық материалдарын жинап-
жариялау ісіндегі еңбегін, жұртқа жақын 
к�пшілдігін, руханият құндылықтарына 
қамқорлығын ерекше атайды.

(Жалғасы 9-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҮКІМЕТЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

КАСПИЙДІҢ АРҒЫ ЖАҒЫ, БЕРГІ ЖАҒЫ...
ТІЛГЕ ЖАНАШЫРЛЫҚ 

ЖАН СҮЙСІНТТІ

Еліміздің Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың 
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында мемлекеттік 
тілдің мəселелеріне қатысты ортаға салынған мəселелер 
көпшіліктің көңілінен шықты. Өйткені бұл жолғы жиын 
бүгінгі таңда мемлекеттік тілдің қордаланған мəселелеріне 
жан-жақты мəн берілуімен ерекшеленді. 

Мәдениет және спорт 
м и н и с т і р і  А р ы с т а н б е к 
Мұхамедиұлының жаса ған 
баяндамасында тіл саяса-
тының жемісті тұстары атап 
к�рсетілді. Мәселен, елі-
міздегі мемлекеттік тілді мең-
гергендер қатары артып келеді 
екен. Сандық к�рсеткішке 
жүгінетін болсақ, 2016 жылы 
республикада қазақ тілін 
мең герген азаматтардың 
үлесі 82 пайызға жетіпті. Үш-
тілді меңгеру к�рсеткіші де 
жақсаруда. Ересек тұрғындар 
мен 12-17 жас аралығындағы 
оқушыларды қоса алғанда, 
үштілді меңгергендердің үлесі 
20 пайыздан асыпты. 

Ал �ткен жылдың қоры-
тын дысы бойынша орталық 
және жергілікті атқарушы 
ор гандардағы мемлекеттік 
тілдегі құжат айналымының 
үлесінде де ілгерлеушіліктің 
бар екеніне тоқталған министр 
ол бүгінде 91 пайызды құрап 
отырғанын мәлім етті. Алайда 
статистикалық-есептік және 
қаржылық құжаттамалардың 
мемлекеттік  т ілге  к�шуі 
жеткіліксіз деңгейде екенін 
де жасырмады. «Бұл жағдай, 
әсіресе, ұлттық компаниялар-
да байқалады. Мемлекеттік 
тілдегі ісқағаздарын жүргізу 
орталық атқарушы органдар-
да – 89%, жергілікті атқарушы 
органдарда – 93%. Отандық 
БАҚ-тағы қазақ тіліндегі 
контенттің үлесі 71%, – деді 
А .Мұхамедиұлы.  Жиын-
да, сондай-ақ мемлекеттік 
тілді үйретудің жаңа әдіс-

темелері «Қазақ с�зі» оқу 
құралдары әзірленгені де ай-
тылды. Тілдерді дамыту бағ-
дарламасы аясында терми-
нология, аударма жайындағы 
мәселелерге де барынша мән 
бе ріліп, бұл бағыттағы ат-
қарылған жұмыстар туралы 
хабарланды. 

Басқосуда с�з болған ең 
маңызды мәселелердің бірі 
– мемлекеттік тілді оқыту 
о р т а л ы қ т а р ы н а  қ а т ы с т ы . 
Неге десеңіз,  кезінде осы 
орталықтардың мемлекет 
қарамағында қалу, қалмау 
мәселесі туындаған еді. Елімізде 
87 аймақтық мемлекеттік 
тілді оқыту орталығы жұмыс 
істейді екенМұндай орталық-
тар жекеменшіктің қолына 
�тсе, қазақ тілін оқытудың 
жай-күйі қалай болады деген 
сұрақ к�пшіліктің к�ңіліне 
алаңдаушылық ұялатқаны 
с�зсіз. Бұған бейжай қарамаған 
азаматтар мен Парламент депу-
таттары да қарсылық білдірді. 
«Ана тілі» газеті де бұл тура-
лы мәселе к�терді. Сонымен 
Үкімет оң шешім қабылдап, тіл 
орталықтары жекешеленбейтін 
болды. 

 – Ел Үкіметінің 2014 
жылғы 30 сәуіріндегі жеке ше-
лендірудің 2014-2016 жылдарға 
арналған кешенді жоспарын 
бекіту туралы қаулысы бойын-
ша жекешелендіруге жататын 
республикалық меншіктегі 
ұйымдар тізбесіне 39 орталық 
енгізілген болатын.

(Жалғасы 2-бетте)

спективалары және «Жібек жолы» жүк 
тиеу кешенінің жұмысы туралы да  хабар-
дар болды. Терминал жұмысы экспорт-
импорт �сімін арттыруға және Қазақстан 
мен Орталық Азия елдері �німдерін Ақтау 
порты арқылы Кавказ маңы, Парсы 
шығанағы елдеріне және Ресей Федераци-
ясына жеткізуге бағытталған. Кәсіпорында 
жыл бойы дәнді дақылдар тиеу және 
ж�нелту, кемелерге кешенді қызмет 
к�рсету, ірі тонналық жүк контейнер лерін 
сақтау жұмыстары жүргізіледі, сондай-ақ 
қоймада жүк сақтау операциялары жүзеге 
асырылады.

Н.Назарбаев «Азерсун» �ндіріс және 
логис тика орталығы» ЖШС-ына барып, 
оның ұжымымен кездесу кезінде: «Ақтау-
дағы логистика орталығының қызметі 

азық-түлік �німдері бағасын арзандатуға 
бағытталған. Маңғыстау облысымен қатар, 
республикамыздың басқа да �ңірлеріндегі 
азық-түлік бағасын т�мендетіп, онымен 
қамтамасыз ету мақсатымен тауарларды 
сақтау, жеткізілетін к�лемін арттыру 
ж�нінде шаралар қабылдау қажет» деді.

Маңғыстау облысының әкімі Ералы 
Тоғжанов облыстағы әлеуметтік-эко-
номикалық жағдай мен оны дамыту перс-
пективалары туралы баяндап, аймақтағы 
ауыз су мәселесі, мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестікті нығайту, тұрғын үймен қамта-
масыз етуді және кәсіпкерлікті белсенді 
дамыту бағытындағы жоспарларды ортаға 
салды. 

(Жалғасы 2-бетте)

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ 
ДҮНИЕ ДИДАРЫНДА

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда

Елбасы Маңғыстауға сапары барысында 
«Ақтау теңіз порты» арнайы экономикалық 
аумағында (АЭА) орналасқан Ақтау теңіз 
солтүстік терминалында да болды. Каспий 
теңізіндегі к�лік-логистика саласының да-
муы мен бағыттары туралы «Қазақстан темір 
жолы» ҰК АҚ президенті Қанат  Алпысбаев 
баяндады. «Ақтау теңіз порты» АЭА 39,4 
гектар алаңында бір уақытта 5000-ға дейін 
контейнер (TEU) мен 170000 тоннаға дейін 
негізгі жүкті сақтауға болады. Заманауи к�п 
мақсатты терминалдың �ндірістік қуаты жы-

лына 3 млн тоннаға дейін негізгі жүкті, оның 
ішінде, 1,5 млн тоннаға дейін  дәнді дақылды 
ауыстырып тиеуге мүмкіндік береді. Жоба 
құны – 37,5 млрд теңгені құрайды. Қазіргі 
уақытта терминал астық, металл, контейнер-
лер мен негізгі жүктерді қабылдап жібереді, 
вагондарға жүкті тиеп, оларды түсіреді, кеме-
лерге кешенді қызмет к�рсетеді. Бүгінгі таңда 
бұл кәсіпорында Маңғыстау облысының 190 
тұрғыны қызмет етеді.

Мемлекет басшысы солтүстік теңіз 
тер миналының қызметі мен даму пер-
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АНА ТІЛІ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

БҰҒАН НЕ ДЕЙСІЗ?

ҚҰПТАЙМЫЗ!

АҚЫЛБЕКТІҢ АҚЫЛЫ

ФОНОГРАММАҒА ТЫЙЫМ 
САЛЫНА МА? 

МАҚТАРАЛДАН 
ҚОЗҒАЛАТЫН КӨШ...

(Басы 1-бетте)

 Н ә т и ж е с і н д е ,  А қ т � б е ,  Қ а р а ғ а н д ы , 
 Алматы облыстарының оқыту орталықтары 
жекешелендірген. Мемлекеттік бағдарлама 
мақсат-міндеттері  мен нег ізг і  нысана-
лы индикаторларының орындалу барысы 
осы тілді оқыту орталықтары арқылы жүзеге 
асырылатындықтан, құрметті  Бақытжан 
/бдірұлы, сіздің осы мәселе бойынша бер-
ген тапсырмаңыз осы бағыттағы жаппай 
жекешелендіру процесін тоқтатуға ұйытқы бол-
ды. К�п рақмет айтамыз, – деді А.Мұхамедиұлы. 

Мемлекеттік қызметшілерді оқытуды 
ұйымдастыру мәселелеріне байланысты 
 министр былтыр мемлекеттік басқару академия-
сымен �зара түсіністік туралы меморандумға қол 
қойылғанын жеткізді. Жоба аясында орталық 
органдарда мем-лекеттік тілді оқыту курсына 
300 адам қатысқан. Биыл бұл дәстүр жалғасын 
тауып, қазақ және ағылшын тіліндегі курстарға 
қатысатын мемлекеттік қызметшілердің қатары 
екі есе артатынын атап к�рсетті. 

Ү к і м е т  о т ы р ы с ы н д а  Ұ л т т ы қ  э к о н о -
мика министрі Т.Сүлейменов Мемлекеттік 
б а ғ д а р л а м а н ы ң  2 0 1 4 - 2 0 1 6  ж ы л д а р д а ғ ы 
кезеңін жүзеге асырудың тиімділігіне бағалау 
жүргізілгенін жеткізді. Соңғы 3 жыл ішінде 
Бағдарламаны жүзеге асыру қорытындылары 
орташа тиімділігін к�рсеткен, балдық жүйе 
бойынша мүмкін болатын 4 балдан 2,66 балмен 
бағаланған. «3 критерий бойынша бағалаулар 
біршама жоғары болды. Мақсатты индикатор-
лар мен нәтижелер к�рсеткіштеріне қол жеткізу 
дәрежесі 88%-ды құрады» деді Ұлттық экономи-
ка министрі. 

Талқылауды қорытқан Премьер-ми-
нистр Б.Сағынтаев тілдерді одан әрі дамыту 
мәселелері ж�нінде бірқатар тапсырма берді. Бұл 
 Мемлекет  басшысының «Қазақстанның Үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдауын іске асыру аясында жүзеге 
асырылмақ. Осыған орай Үкімет басшысы 
тілдерді дамыту еліміздегі басым міндеттердің 
бірі болып табылатынын айтты, соған орай мем-
лекет еліміздегі барлық тілдерді дамытуға жағдай 
жасауда. Мемлекет басшысының Жолдауында 
үш тілді білім беруге кезең-кезеңмен ауысуға 
ерекше к�ңіл б�лінген. Сондықтан да Үкімет 
алдында осы тапсырманы қамтамасыз ету 
міндеті тұр. Мәдениет және спорт министрлігі 
мен Білім және ғылым министрлігіне, әкімдерге 
түсіндіру жұмыстарына барынша күш салып, 
халыққа қазақ тілін үйретудің тегін курстарын 
ұсынуды жандандыру тапсырылды. Сондай-
ақ Б.Сағынтаев тілдерді үйрету үшін БАҚ-
тың әлеуетін мейлінше пайдалану керектігін 
және арнайы бағдарламалар мен тіл үйрететін 
бейне�німдерді әзірлеу қажеттігін атап �тті. 
Үкімет отырысында күн тәртібіндегі �зге де 
мәселелер қаралды. 

Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

(Басы 1-бетте)

2017 жылы 1 млрд теңгеден астам 
қаржыға 250 шағын несие б�лу, 165 бизнес-
бастамаларды субсидиялау жоспарланып 
отырғандығын тілге тиек етіп,  ағымдағы 
жылы облыс бойынша 26 мың жұмыс орнын 
ашу жоспарда тұрғандығын атап �тті.  

 – Pңірлік экономиканы дамыту 
 бойынша жүзеге асырылатын шаралар 
мен экономикалық �сімді қамтамасыз 
ету, ең алдымен, жұмыспен қамтылуды 
с а қ т а у ғ а ,  ж а ң а  ж ұ м ы с  о р ы н д а р ы н 
құруға, еңбек мобильділігін арттыруға, 
�ңірдің кәсіпорындарындағы к�п шілік 
қысқартуларды болдырмауға бағыт талады. 
Бүгінгі таңда �ңірлерде, сіз айқындап берген 
міндеттер мен тапсырмаларды орындауға 
барлық қажетті мүмкіндіктер бар. Осы 
мүмкіндіктерді толығымен пайдаланып, 
еліміздің және �лкеміздің дамуы жолын-
да алға қойған мақсаттарға қол жеткізуге 
бар күш-жігерімізді салатынымызға сенім 
білдіремін, – деді Е.Тоғжанов. 

К е з д е с у д е  « Л у к о й л  О в е р с и з » 
компания сы ның аймақтық координа-
торы, облыстық сайлау комиссиясының 
т � р а ғ а с ы  Е . К ү м і с қ а л и ,  М а ң ғ ы с т а у 
облыстық мәслихатының депутаты, 
Мұнайлы аудандық Қоғамдық кеңестің 
т�рағасы Т./міров, Назарбаев зияткерлік 
мектебі ағылшын тілі пәнінің оқытушысы 
Н.Келехсаева, геолог О.Белоножкина, ар-
дагер К.Егізқараев, Ақтаудағы әскери-теңіз 
базасы жауынгерлік ракета-артиллериялық 
« О р а л »  к е м е с і н і ң  б а й л а н ы с ш ы с ы 
Ж.Ибраева, «Болашақ» стипендиясының 
түлегі, «Каспиан Меруерт Оперейтинг 
Компаний» компаниясының жетекші 
инженері Е.Абылханов, Кәсіпкер әйелдер 
ассоциациясының т�райымы, кәсіпкер 
С.Жақаева, Жастар орталығының жетекшісі 
Г.Бұрхандинова, Ш.Есенов атындағы 
КМТжИУ ректоры Б./ділбеков, Бей-
неу ауданының әкімі Б./зірханов, Ақтау 
қаласының әкімі С.Тұрымов және т.б. с�з 
с�йлеп, �з ой-пікірлерін білдірді. 

***
Қазақстан Президенті Н.Назарбаев  

/ з е р б а й ж а н ғ а  р е с м и  с а п а р  ж а с а -
д ы .  С а п а р  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 
 Шахидтер аллеясындағы мәңгілік алау 
мен /зербайжанның жалпы ұлттық 
к�шбасшысы Гейдар /лиевтің бейітіне гүл 
шоғын қою рәсімімен басталды.

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев 
/зербайжан Республикасының Президенті 
И./лиевпен кездесіп,  саяси,  сауда-
экономикалық және мәдени-гуманитарлық 
ынтымақтастықтың хал-ахуалы мен даму 
үрдістері, �зекті халықаралық мәселелер 
мен �ңірлік проблемалар талқыланды. 
Қазақстан мен /зербайжан арасындағы 
тарихи-мәдени байланыстар ежелден 
үзілмей жалғасын  тауып, бауырластық пен 

МІНЕ, ҚЫЗЫҚ!

НУМИМЗАТИКА ДА БІР ӨНЕР
�р адамның әуестігі мен қызығушылығы әртүрлі 
болатыны рас. Кейбіреулер сол қызығушылығына 
%мірінің соңына дейін адал болып %тетініне 
таңғалмай к%ріңіз. Ғұмырының мәні мен 
мағынасына да айналуы ғажап емес. 

P з д е р і ң і з б е н  б � л і с е й і к  д е п  о т ы р ғ а н 
жаңалығымыз тұп-тура осы әуестікпен байланысты 
болып отырғанын несіне жасырайық. Мәселен, 
Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінде сабақ беретін Ғалым Ибраев есімді 
азамат бүгінгі күнге дейін 40 елдің қағаз ақшалары 
мен монеталарын жинапты. Міне, қызық! Бәрі 
де танысының Оңтүстік Кореяның т�л ақшасын 
сыйға тартудан басталыпты. Ғалекең бұл әуестігін 
тек сүйікті ісіне жатқызбайды екен. Қайта жинаған 
ақшаларын сол елдің тарихына үңілу деп білетін 
к�рінеді. Шын мәнінде солай ғой. Ең бастысы, әр ва-
лютаны жинаудағы ұқыптылық пен тиянақтылықты, 
т�зімділікті айтсаңызшы.

Қазір жер-дүниедегі жаңалықтың бәрі техно-
ло гия ға тәуелді болып тұрған заман ғой. 
Технологияң болса, к%ш бастайсың. Бұл орайда 
математика ілімінің алар орны ерекше. 

Құдайға шүкір, қазаққа математика жат емес. 
Қаншама жастарымыз осы салада әлемдік білім 
байқауларында топ жарып, алдыңғы қатардан 
к�рініп жүр. Олардың арасында қиын есептерді 
шығарғандардың бар екенін естігенде мерейің 
тіпті тасып шыға келеді екен. Мәселен, Атырау 
облысының тумасы Ақылбек К�пжасаров әлем 
ғалымдары осы уақытқа дейін жауабын таппай келген 
– бұрыштың үшсекциясы туралы есептің шешімін 
дәл тауыпты. Бұл к�не есептің шешімі Еуропалық 
математика одағының  сайтында ұсынылыпты. 
Жасы жиырмада болғанына қарамастан осын-
дай зор нәтиже к�рсеткені естіген адамды елең 
еткізерліктей-ақ оқиға. 

Парламент Сенатының депутаты Сәрсенбай 
Еңсегенов мәдениет мәселелері бойынша 
заң акті леріне %згертулер мен толықтырулар 
енгізуге арнал ған жиында Қазақстан әншілеріне 
фонограм мамен ән айтуға тыйым салу ж%нінде 
бас тама к%терді. 

«Жұртшылықпен жүздескен кездерімізде кон-
церттерде фонограмма қолданылатыны туралы жиі 
айтылады. /рине, біз әртіс немесе әнші емеспіз, бұл 
мәселелердің қыр-сырын түсінбеуіміз мүмкін. Ал 
бірақ Түркіменстанда және �зге де к�ршілес мемле-
кеттерде фонограмма қолдануға тыйым салынған» 
дейді депутат. Иә, шын мәнінде осы фонограмманың 
кең қанат жайып кетуінің салдарынан әнші деген 
мәртебелі атқа нұқсан келтіріп жүргендер қаншама. 
Депутат айтқан бастама қолдау табатын болса, бүгінгі 
қаптап жүрген жұлдыздарымыздың қайсысы нағыз 
әнші, қайсысы фонограмма әншісі екенін ажырата 
бастайтын едік. 

Елімізде оңтүстік тұрғындарын солтүстікке к%шіру 
үдерісі қолға алынғаны белгілі. Биыл да 900-дей 
отбасы аталған аймаққа қоныс аударуды жоспар-
лап отыр екен. 

Оның алдында 250 отбасының к�шіп баруы 
сәтті жүзеге асырылыпты. «Серпін» мемлекеттік 
бағдарламасы аясындағы осы игі мақсатты әрі қарай 
іске асыру үшін солтүстік облыстардың �кілдері 
ОҚО-дағы Мақтарал ауданының жұртшылығымен 
кездесулер �ткізіп, бос жұмыс орындарының 
жәрмеңкесін ұйымдастырыпты. Мақтаралда бүгінде 
350 мыңға жуық халықтың 8 мыңы жұмыссыз деген 
дерек бар. Ал тұрғын үй кезегіне 300 азамат тіркелген. 
Сондықтан шалғайдағы аудан тұрғындарына 
Солтүстікке к�шу тиімді болмақ. «Ауданда жылы-
на он мыңға жуық сәби �мірге келеді. Үй берсе, 
әрине барады. Ол жақ аграрлы аймақ болған соң, 
осы бағыттағы жұмысшылар �те қажет. Сондай-ақ 
мұғалімдер, денсаулық сақтау салаларында да маман 
тапшы екен» дейді Мақтарал ауданы әкімінің орын-
басары Алтын Ешанқұлова. 

КАСПИЙДІҢ АРҒЫ ЖАҒЫ, БЕРГІ ЖАҒЫ...

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

достыққа негізделген екіжақты қарым-
қатынастар берік қалыптасқанын Елбасы-
мыз ерекше атап �тті.

Ресми кездесу рәсімінен соң «За-
гульба» резиденциясында екі ел бас-
шысы кеңейтілген құрамда келісс�з 
жүрг ізд і .  Н.Назарбаев  �зара  тиімді 
ынтымақтастықтың барлық саласын-
да біріккен іс-қимылды үдету, к�лік-
транзит әлеуетін дамыту, бірлескен жаңа 
�ндірістер ашып, жүзеге асырылмай жатқан 
мүмкіндіктерімізді пайдалану, экономи-
каны әртараптандырып, инновациялық 
технологияларға назар аудару қажеттігіне 
тоқталды.

Pз кезегінде И./лиев Қазақстанның 
Н.Назарбаевтың басшылығымен қол 
жеткізген жетістіктеріне жоғары баға берді. 
/сіресе Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесінің тұрақты емес мүшесі болып 
сайлануы – әлемдік аренадағы р�лі 
мойындалғанының к�рсеткіші және 
Н.Назарбаевтың жеке беделінің арқасы 
екенін тілге тиек етті. «Сіздің �ңірлік қана 
емес, сонымен бірге әлемдік ауқымдағы 
бастамаларыңыз зор құрметке ие болып 
келеді. Екіжақты қарым-қатынастың да-
муына к�ңіліміз толады. Бүгінгі сындарлы 
пікір алмасулар талқыланған к�птеген 
мәселелер ж�ніндегі ұстанымдарымыздың 
ұқсастығын к�рсетеді» деді Ильхам /лиев.

/зербайжан Президенті ынтымақ-
т а с т ы қ т ы  о д а н  ә р і  н ы ғ а й т у  м е н 
серіктестіктің аясын кеңейту үшін бұл сапар 
аса маңызды дей келе, �зінің қазақстандық 
әріптесін  Гейдар /лиев орденімен марапат-
тады.  «Гейдар /лиев ордені» – 2005 жылдың 
сәуірінде бекітілген /зербайжандағы 
ең жоғары марапат саналады. Бұл ор-
ден шетел азаматтарына /зірбайжан елі 
алдындағы ерен еңбектері үшін, оның 
ішінде /зербайжанның басқа елдермен са-
яси, экономикалық, ғылыми және мәдени 

байланысын жақсартуға үлес қосқаны үшін 
беріледі. 

***
П р е з и д е н т  Н . Н а з а р б а е в  Ұ л т т ы қ 

қ а у і п с і з д і к  к о м и т е т і н і ң  т � р а ғ а с ы 
К.Мәсімовпен кездесті .  «Кездесуде 
К.Мәсімов Мемлекет басшысына Ұлттық 
қауіпсіздік комитетінің �зге арнаулы қызмет 
органдарымен бірлесе отырып, биыл Аста-
нада �тетін «ЭКСПО-2017» халықаралық 
к�рмесіне дайындық аясында қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге бағытталған тиісті шара-
ларды атқарып жатқанын баяндады.

Елбасымыз Қазақстанда  «ЭКСПО-2017» 
к�рмесімен қатар алдағы уақытта әлемдік 
деңгейдегі басқа да ауқымды іс-шаралар 
�тетінін еске салды. «Биыл бірқатар 
халықаралық іс-шаралар болады. Мем-
лекеттер мен үкіметтер басшылары, пар-
ламент мүшелері, сондай-ақ шетелдер-
ден және �з елімізден туристер к�птеп 
келеді деп жоспарланып отыр. Осыған 
орай, сол іс-шаралардың тиісті деңгейде 
ұ й ы м д а с т ы р ы л у ы н  қ а м т а м а с ы з  е т у 
мәселелерін пысықтау қажет. Ең алдымен 
қауіпсіздік мәселесіне назар аудару ке-
рек» деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен 
қатар Ұлт к�шбасшысы шетелдерде болып 
жатқан террорлық актілерге тоқталып, он-
дай қайғылы жайттарға жол бермеу үшін 
тиісті жұмыстар жүргізу, қауіп-қатерлердің 
алдын алу, соның ішінде шетелдердегі 
әріптестермен �зара іс-қимыл орнату 
қажеттігін айтты. ҰҚК т�рағасы Елбасына 
мұндай ауқымдағы іс-шараның қауіпсіз 
�туі, сондай-ақ терроризммен және діни 
экстремизммен күрес Ұлттық қауіпсіздік 
комитетімен қатар барлық құқық қорғау 
органдарының үнемі бақылауында болаты-
нын мәлімдеді.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

ҚАЗАҚ ИНЖЕНЕРІ – 
МҰХАМЕДЖАН ТЫНЫШБАЙҰЛЫ

жылы лебізге титтей де құқы жоқ �гей бала 
секілді боламыз деп ойлаған жоқ.

*Қазақтар орыстың қол астына кіргеннен 
бері бірде-бір шуақты жарқын күн, бақытты сәт 
болған емес! Содан бері ешкім де, шын мәнінде 
ешбір адам қазақтар үшін сәл де болса игілікті 
іс немесе сол игі іске ұқсас бірдеңе істеу туралы 
ойланған да жоқ.

*Хүкіметтің нені к�здегені белгілі: біріншіден, 
жабайы да тағылық репрессия жүргізу және 
тіл, салт-сана, дін һәм руханият атаулыны 
орыстандырмақ; екіншіден, түрлі әкімшілік 
шаралармен, әкімдермен, ережелермен қазақты 
құқықсыз, заңнан тыс етпек; үшіншіден, оларды 
қаны сіңген, сүйегі к�мілген �з жерінен айы-
рып,   ш�л-ш�лейт жерге қуып, �лім құшағына 
тапсырмақ. Міне, қазақ бұрынғы дербестігі 
мен еркіндігінің орнына, орыс бодандығына 
қант�гіссіз кіргендігінің ақысына жалғанды.

*Түркістандағы орыс тұрғындарының 90 
пайызы Жетісу жеріндегі толқулардың себебін 
к�п ойланып жатпай-ақ түрік және герман 
үгіттеуінен к�руі дұрыс емес, шындығында оның 
себептері қырғыз-қазақтарды ата қонысынан, 
жерінен айырған отарлау саясаты мен патша 
жендеттерінің жасаған түрлі зорлықтары және де 
үлкен к�терілістерді ұйымдастырар үгітшісінің 
жоқтығы еді.

*Қазақ даласы әкімшілік және сот жағынан 
алғанда жүз ойланып, мың толғансаң да қиял 
жетпейтін ала-құлалық пен ақымақтыққа толы 
екенін к�реміз. Бір тілде с�йлейтін, біртұтас әдет-
ғұрпы мен тарихы бар, бір дінге сенетін тұтастай 
халықты басқарудың осындай �мірге икемсіз, 
қолайсыз жүйесін жүзеге асыруда хүкіметтің 

Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы тарихында қадаулы орны бар Мұхамеджан 
Тынышбайұлы бір мүшел үлкендігі бар Ə.Бөкейханұлына  Тəшкеннен хат жолдай-
ды: «Қымбатты Əлихан аға! Мұстафа [Шоқай. – Ғ.Ə.] Орынбордағы қазақтардың 
ұстанған жолы біздің көзқарасымызға туралығын айтып берді. Мен Сіз бен біздің 
көзқарасымыздың бірдей болып шыққандығына аса қуандым. Орынборға барып, 
келешектегі жасайтын қадамдарымды Сіздің шешімдеріңізбен үйлестіру ойымда 
бар еді, алайда, бақытыма қарай, менің ойларым Сіздің бағытпен бірге, бірдей бо-
лып шықты». Аласапыран өліара шақта Түркістан автономиясы Уақытша үкіметінің 
төрағасы – премьер-министрі болып сайланып, артынша бұл лауазымнан бас 
тартқан (оның орнын Мұстафа Шоқай басты) М.Тынышбайұлының дəп сол бір та-
рихи сəтте Алашшылармен бірге болып, иықтаса қимылдай алмауы өкінішті-ақ... 

неге сүйенгендігі бізге тіпті де түсініксіз және 
де хүкіметтің �зі де ешқандай дәлел айта алмас 
деп ойлаймын.

*Хүкімет тарапынан қазақтар қуғын-сүргінді, 
�з дінін пайдалану еркіндігіне жасалып отырған 
қысымды, саяси құқыларының аяқасты етілуін 
к�ріп қана отырған жоқ, олар сонымен бірге 
экономикалық салада да үлкен зұлымдықтарды 
бастан кешіп отыр.

*Жер мәселесі қазақтар үшін с�з жоқ ең 
маңызды: бұдан әрі жерді тартып алып, олардың 
мүдделерін аяқасты қылатын болса, тыныштық 
болады деп кепілдік беру қиын. Үнсіз дүрсіл 
күннен-күнге күшейіп келеді және кей жерлерде 
қазірдің �зінде-ақ ашық толқуларға ауысуда. 
Міне, бүкіл қазақ халқын тұтастай правосыз 
дала пролетариаты күйіне жеткізген хүкімет 
саясатының жалпы және қысқаша сипаты осы!

*Авторлар қырғыздар туралы әртүрлі де-
ректерден «қазақ» деген с�зді ғана іздестіріп, 
олар әр қилы кезеңде әртүрлі түрік-моңғол 
тайпалары қосылған негізгі тайпа деп есептеді, 
солай дей отыра оның ешқайсысы да қазіргі 
кезеңде бұрынғы қазақтардың ұрпақтары қай 
қырғыз рулары болатынын анықтау мәселесімен 
айналысқан жоқ.

*Қазақ халқының әрбір руының генеалогия-
сын алдын ала зерттемей, сондай-ақ оның қай 
кезде кіммен қақтығысқанын анықтап алмай, 
қазақ халқының тарихи тағдырының жалпы 
бітімін елестету мүмкін емес.

*Жат с�здер тілімізге екі жақтан кіріп жатыр. 
Бірі – араб, парсы с�здері, молдаға оқығандар; 
екіншісі – орысша оқығандардың еуропалық 
с�здері.

*Тарих жолымен жер жүзіндегі жұрттар екі 
б�лінеді: �нерлі, талапты, қатардан қалыспаған 
жұрттар. Бұларды тарихи жұрттар деп атайды. 
Еуропа һәм Азия халықтары, Америка һәм 
Америкадағы �нерлі халықтар (еуропалық 
тұқымдары) – бұлар тарихи жұрттар. Екінші: 
неше мың жылдардан бері бір қалыпта тұрған, 
ілгері баспаған, аң сияқты халықтар – тарихсыз 
халықтар. Африкадағы зәңгілер, Америкадағы 
үнділер, Австралия жақтағы малайлар – бұлар 
тарихсыз жұрттарға жатады.

Ғарифолла �НЕС

шаруаларды атқарды. Ал 1927-30 жылдары 
әйгілі Түрксіб (Түркістан-Сібір) теміржол 
құрылысының техникалық-инженерлік 
басшыларының бірі болды. Шын мәнінде, кәсіби 
теміржолшы ретінде талантының жарқырай 
к�рінген тұсы осы жылдар еді.   

1930 жылы 3 тамызда ОГПУ жендеттері 
тұтқынға алып, қалған ғұмыры аңду, бақылау, 
қуғын-сүргінмен �тті; Тәшкенде атылды (Алаш. 
Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2009, 335-337-бб.).  

1920 жылдардың басында Тәшкенде бір 
шоғыр қазақ оқығандары бас құрап, халық 
қазынасына олжа салған мәдени-рухани істер 
тындырғаны белгілі. Осы топтың бел ортасы-
нан табылған М.Тынышбайұлы да екі-үш жыл 
ғылыми-педагогикалық жұмыспен айналысуға 
мүмкіндік алды. Қазақ халық ағарту институ-
тында математика, физика, химия және түркі 
халықтары тарихы пәнінен дәріс оқыды. Орыс 
географиялық қоғамының Түркістан б�ліміне, 
Қазақстанды зерттеу қоғамына, «Талап» 
ұйымына мүше болды. Ең бастысы – қазақ 
кәсіби тарих ғылымының бастауында тұрған 
«Материалы к истории киргиз-казахского на-
рода» (Ташкент, 1925) атты ұлттық тұрғыдан 
зерделенген тұңғыш қазақ шежіресін дүниеге 
әкелді. Бұл алғашқы қазақ инженерінің �зіне 
орнатқан мәңгілік ескерткіші-тұғын. ХХ 
ғасырдың басындағы үркердей бір шоқ қазақ 
оқығандары Алаш алдындағы парыз-аманатын 
толық орындап кетті: сталиндік режимнің бір тал 
оғына құрбан болғанша олардың қай-қайсысы 
да бір қолына қару ұстаса, екінші қолдарынан 
қаламы түспеді.    

 *Қазақтар орыстың қол астына кірген кез-
де ешқашан да орыс халқының әулеті ішінде  
аналық қамқорлыққа және Ресей тарапынан 

ТЫНЫШБАЕВ Мұхамеджан (12.5.1879, 
бұрынғы Жетісу облысы Лепсі уезі Мақаншы-
Садыр болысы – 1938, Ташкент) – Алаш қозғалы-
сының к�рнекті қайраткері, тарихшы-ғалым, 
қазақтан шыққан тұңғыш теміржол инженері.

1900 жылы Алматы-Верныйдағы ер бала-
лар гимназиясын алтын медальмен бітіреді. 
Сол жылы Ресей патшалығы астанасына оқуға 
аттанып, 1906 жылы Санкт-Петербургтағы 
Императорлық Жол қатынасы институтын 
тәмамдады. 1905 жылғы орталық қалаларды 
шарпыған толқулар кезінде бұратана халықтың 
мұңын жоқтаған Автономияшылдар одағының 
қатарынан табылды. Инженер-маман ретінде 
қазіргі Pзбекстан, Оңтүстік Қазақстан �лкесіне 
жолданып, Урсатьевск-/ндіжан, Арыс-/улиеата 
теміржол құрылыстарының бас инженері болды. 
Арасында ІІ Мемлекеттік Думаға депутат болып, 
аграрлық комиссия жұмысына атсалысты. 

1916 жылғы халық к�терілісінде елді сабырға 
шақырды. Патшаның жазалаушы әскерінің 
қылмыстарын әшкереледі, әсіресе Қытай 
ауған қазақ-қырғызға к�п к�мектесті. Уақытша 
үкіметтің Түркістан комитетіне мүше болды, 
ай, апта құрғатпай �тіп тұрған жиын, сиездерге 
қатысты. Қоқан қаласында 1917 жылдың 26-28 
қарашасында болып �ткен Түркістан �лкесі 
мұсылмандарының IV сиезінде Түркістан мух-
тарияты-автономиясы жарияланып, Үкіметтің 
Премьер-министрі әрі Ішкі істер министрі бо-
лып М.Тынышбайұлы бекітілді (12 лауазымды 
Үкімет мүшесінің бірі – Сыртқы істер министрі 
М.Шоқай). ІІ Жалпықазақ сиезінде Алашорда 
үкіметі құрамына сайланды. 1918-20 жылдары 
басқа да ұлт қайраткерлерімен бірге халық май-
данына еніп, ат үстінде күн кешті.   

1922-27 жылдары Тәшкенде, Қызылордада, 
Алматыда инженер-маман ретінде ортаңқол 

100 жыл

Тілге жанашырлық  
жан сүйсінтті
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КӨРМЕ КӨРІГІН 
ҚАЛАЙ ҚЫЗДЫРАМЫЗ?

 «Көрінген таудың алыстығы жоқ» дейді халқымыз.  Соңғы 4-5 жыл көлемінде «Қазақстан ЭКСПО 
халықаралық көрмесін өткізу үшін  бəсекеге түсіп жатыр», «Қазақстан əлемдік қауымдастыққа 
«Болашақ энергиясы» тақырыбын ұсынды», «ЭКСПО құрылысы   басталды» деген  сияқты сан 
түрлі ақпарат ағыны қазақстандықтардың күнделікті  тіршілігімен біте қайнасып кетті. Арасында 
ЭКСПО қаражатын қолды қылғандарға қатысты жағымсыз жағдайлар да болды.  Соның бəрі артта 
қалып, халықаралық көрмеге даярлықтың мəресіне  де жақындап қалдық. Бұйырса, маусымның 10-
ында Астананың қақ төрінде,  аз уақыттың ішінде ірге көтерген жаңа ЭКСПО қалашығында  əлем 
жұртының назарын аударатын халықаралық  Көрме  қарбалас тірлігін бастайды.  Көрме көрігін қалай 
қыздырамыз? Келетін қонақтарға, өткізілетін шараларға қатысты мəселелер ұйымдастырушылардың 
түн ұйқысын төрт бөле бастағаны айқын.

/лемнің 115 мемлекеті, 18 халықаралық 
ұйы мы қатысатын ұлан-асыр заманауи 
К�рмеге қатысушылардың алды қазір �зде-
рінің павильондарын орналастырып, бірінен-
бірі асып түсетін, ғажайып жаңалықтарын 
ұсынатын орындарын сайлап жатыр.

Мәселен, солардың қатарында алдыңғы-
лар дың бірі болып Қытай тұр. Аспан асты 
елінің павильоны ең үлкен әрі үздіктердің бірі 
бола ды дейді ұйымдастырушылар. ЭКСПО-
ға жан-жақты қолдау білдірген к�рші ел шын 
мә нінде балама энергия к�здерін пайдалануға 
ерекше к�ңіл б�ліп келеді. Қытай инвесторла-
ры мен туристерінің ерекше қызығушылығын 
туғызып отырған К�рме барысында олар 
Шанхай күні мен Қытай ұлттық күнін атап 
�тпекші к�рінеді. Бұл туралы наурыз айын-
да Қытайдың т�тенше және �кілетті елшісі 
Чжан Ханьхуэй Ахметжан Есімовпен кездесу 
кезінде айтты.

А м е р и к а л ы қ  п а в и л ь о н м е н  « А Р С О 
Worldwide» компаниясы айналысып жатыр. 
Ком пания ның атқарушы вице-президенті 
Дон Бонкер де «ЭКСПО-2017» к�рмесін 
лайықты �ткізуге күш салатынын білдірген.

Қатысуға кепілдік берген �зге елдер де 
үлкен жауапкершілікпен жұмысқа кірісті. 

Таяуда ғана, елордада «ЭКСПО-2017» 
халықаралық к�рмесіне қатысушылардың 
ІІІ жиналысы болып, делегаттарға барлық 
бағыттар бойынша жобаның барысы ту-
ралы ақпараттар ұсынылды. Бірден еске 
сала кетейік, сонда К�рмелер ж�ніндегі 
халықаралық бюроның Бас хатшысы Висен-
те Лоссерталес жалпы даярлық барысына 
жоғары баға беріп, «ЭКСПО-2017» к�рмесінің 
табысты �тетіне сенім білдірді.

«Мен даярлықтың барлық сатысында 
жауап кершілік к�рсеткен К�рмені ұйымдас-
ты рушыларға үлкен алғысымды білдіргім 
келеді. Қазір, міне, қорытынды кезеңде 
тұрмыз. Біздің бірлескен күш-жігеріміздің 
табысқа жеткізетініне енді нық сенімдімін» 
деген ол сонда.

Бас хатшының ықыласты пікірі, әрине, 
әлдеқалай болады дейтін күдікті ойды сейілтіп 
жібергендей. Қазақстанның тас түйін әзірлігі 
әлемге жария етілді. «Астана ЭКСПО-2017» 
ҰК» АҚ Басқарма т�рағасы Ахметжан Есімов 
халықаралық қатысушыларға павильондар 
белсенді түрде беріліп жатқанын, к�птеген ел-
дер құрылыс-монтаж жұмыстарына кіріскенін 
мәлімдеген.

Таяуда Қазақстан 
Республикасы Ұлттық 
кітапханасының 
Нәзира Дәулетова 
атындағы мәжіліс 
залын да дәулескер 
күйші, ұлы композитор 
Нұрғиса Тілендиевтің 
туған күніне орай 
«Нұрғиса Тілендиев 
мұрасы және жаңа қазақстандық патрио-
тизм» атты ғылыми-тәжірибелік конференция 
%тті.

Жиынға Қазақстан Республикасының 
мәдениетіне еңбегі сіңген қайраткер, Т.Жүргенов 
атындағы қазақ ұлттық �нер академиясының 
профессоры Пернебек Момынұлы, «Оты-
рар сазы» оркестрінің дирижері Жалғасбек 
Бегендіков, Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президентінің қоры мұражайының басшысы, та-
рихшы Іңкәш Байқонысова, Қазақ мемлекеттік 
қыздар педагогикалық институтының музыка 
факультетінің аға оқытушысы Сәуле Байжанова 
және тағы басқа қонақтар қатысты. Жиын бары-
сында М.О./уезов атындағы /дебиет және �нер 
институтының аға ғылыми қызметкері Зүлфия 
Қалымова ұлы тұлға жайында баяндама жасап, 
«Хабар» арнасынан жарық к�рген «Құстар 
қайтып барады» сериалынан үзінді к�рсетілді. 

Елордалық «Меруерт» халық ансамблі 
Санкт-Петербург қаласында %ткен «Творчес-
кие открытия» XXV Халықаралық фес ти валь-
байқауында «Хореография Театр» аталымы 
бойынша І дәрежелі лауреат атанды.

8-10 жас аралығындағы 11 �нерпаздан 
топ тас тырылған топтың жетекшісі Саида 
 Байна хатованың айтуынша, балғындар қазақ 
биі «Би пылмен» және «Кір жуу» атты әзіл би-
мен к�рерменнің ықыласына б�леніп, дауыс 
беру нәтижесінде қазылар алқасы «Кір жуу» 
биін таңдаған. Сондай-ақ ансамбльдің солисі 
Айғаным Есімханова қазақ биін орындап, 1 
дәрежелі лауреат атанды. /рі артистік ше бер лігі 
үшін диплом, кубокпен марапатталды. 

Айта кетерлігі, бұл ансамбльдің кіші тобының 
алғашқы сапары және бірден екі бірінші орын 
алып, туған елін қуанышқа кенелтті. 

Жуырда Ұлттық ұланның Алматы, Тараз 
қалаларындағы әскери б%лімдерінде %зге ұлт 
%кілдері арасында «Мемлекеттік тіл – менің 
тілім!» атты байқау %тті. 

Сайысқа қатысушылар үш кезеңнен тұратын 
байқауда к�ркемс�з, мақал-мәтелдерді жатқа 
айтып, шешендік �нерден бақ сынады. Байқау 
нәтижесінде оркестр старшинасы Александр 
 Руденко бас жүлдені еншілесе, аға лейте-
нант  Руслан Костоуов пен сержант Владимир 
 Баклагин екінші және үшінші орындарды 
�зара б�лісті. Ал 7552 әскери б�лімі бойынша 
мемлекеттік тілді меңгеруде үздік деп танылған 
бірінші атқыштар ротасының аға сарбазы 
қатардағы Пархад Сеит бас жүлдеге қол жеткізді. 
Наталья Каплина мен бірінші атқыштар 
ротасының аға сержанты Зафарджан Кочкаров 
жүлдегерлер қатарынан к�рінді. Жеңімпаздарға 
дипломдар мен алғыс хаттар табыс етілді. 

С.Бәйішев атындағы 
облыстық әмбебап  
ғы лыми кітапханада 
Қазақстан Жазушы-
лар ода ғының мүшесі, 
жазушы-сатирик 
Т%режан Мәндібайдың 
80 жасқа толуына 
орай «С%з  %нерінің 
сайыпқыраны» атты  
кездесу  кеші  %тті. 

Кешті белгілі ақын, Қазақстан Жазушы-
лар одағының Ақт�бе облыстық филиалының 
директоры Бауыржан Бабажанұлы жүргізіп, 
Т�режан Мәндібайдың  сатира әлеміне қосқан  
үлесін жеткізді. Филология ғылымының док-
торы, ғалым Ж.Асан, Т.Ахтанов атындағы 
облыстық драма театрының директоры, сатирик  
Н.Жұбатқан, ардагер журналист Ж.Қабақбаев, 
жазушы-сатирик А.Қонақбаева және т.б. 
с�з с�йлеп, жүрекжарды лебіздерін білдірді. 
Ақт�бе облысының мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасы басшысының  орын-
басары Қыдырғали Ермұқан мерейтой иесіне  
басшылықтың атынан  Алғыс хат табыстады. 

Мерейтой  иесі Т�режан Мәндібай әдебиет 
әлеміне қалай келгені жайлы әңгімелеп, 
шығармаларынан үзінді  оқыды. 

Кеш барысында «Сатира – оның серігі» атты  
кітап к�рмесі  жабдықталып, тақырыптық фото-
шежіре  слайд  к�рсетілді. 

Расында, ауқымы аса үлкен халықаралық 
к�рменің тамыр соғысын тап басып, жүрегін 
соқтыратын нақты үйлескен ұйымдастыру 
шаралары мұқият ескеріліп отырғанын к�зі 
қарақты жұрт бірден байқайды. Бұл К�рме 
басшылығына ғана емес, жалпы елімізге 
сын болатын халықаралық айтулы шара. 
Сондықтан олқылыққа жол бермей, кемшін 
тұстарды мүлт жібермей түзеп, жер-жерден 
келетін К�рме қонақтарын қазақтың қонақ-
жай пейілімен қарсы алу керек.

Білгеніміз, К�рмеге қатысушыларға 
қолайлы болу үшін түрлі операциялық 
бағыттар бойынша директивалар жасалған. 
Визалық қолдау к�рсететін, салық, банк, 
сақтандыру қызметтерін және Қазақстанның 
мемлекеттік органдарының басқа қызметтерін 
ұсынатын Бірегей қызмет к�рсету орталығы 
ашылған. Мұндай процедураларды барын-
ша жеңілдетіп, уақыт үнемдеуге мүмкіндік 
беретін «Аккредитация» ақпараттық жүйесі 
енгізілген. 

Осы жерде мына бір мәселеге назар аудару 
керек. К�рмеге келетін шетелдік қонақтарға 
барынша ыңғайлы жағдай жасау �з алдына, 
Ұлттық секциялардың комиссарлары мен 
мүшелері, олардың отбасылары, павильондар 
қызметкерлері тұратын 1374 пәтер ЭКСПО 
қалашығының к�ркін келтіріп тұр. Үш ай 
бойы ЭКСПО аумағында лайықты қауіпсіздік 

шаралары қолға алынады, сол үшін арнаулы 
жоспар әзірленген.

Осы мақсатта жақында ЭКСПО аумағында 
ҚР ІІМ б�лімі ашылған сәттің куәсі болдық. 
Ішкі істер б�лімінің жаңа апартаментінде 
еңселі кең б�лмелер, спортзал және басқа да 
қажетті дүниелер бар. Астана қалалық ішкі 
істер департаментінің басшысы Амантай 
/убәкіровтың айтуынша, ЭКСПО кезінде 
қауіпсіздікті қамтамасыз етуге құқық қорғау 
органдарының, арнаулы органдардың, Ұлттық 
гвардия мен жеке күзет құрылымдарының 9 
мыңдай қызметкері тартылады екен. Волон-
терлер тағы бар.

«Шетел азаматтарының арыз-шағы-
мы на дер кезінде назар аудару үшін по-
лиция қызметкерлері  ағылшын т іл ін 
үйре тетін арнаулы курстардан �ткізілді. 
Астана мен Алматының халықаралық 
әуежайларында, 40 қонақүйде, ЭКСПО-
ның Бірегей қызмет к�рсету орталығында 
миграциялық процедуралардың қолайлылығы 
үшін миграциялық бақылау пункттері 
қарастырылған. Шеттен келген қонақтарды 
тіркеуді жеңілдету мақсатында 23 қонақүйде 
заңды және жеке тұлғалардың электрон-
ды �тініші бойынша автоматтандырылған 
режімде электронды үкімет порталы арқылы 
онлайн тіркеу ұйымдастырылады» дейді 
 Амантай /убәкіров.

Ұлттық компания қауіпсіздік департамен-
ті нің директоры Рүстем Шәкеновтың айтуын-
ша, ЭКСПО аумағында 2 мың видеобақылау 
камерасы орналастырылып, Астана қалалық 
ІІД Жедел басқару орталығына қосылған. Ал 
енді К�рме �тетін кезеңде қауіпсіздік үшін 
қызмет ететін шаралардың бәрін үйлестіру 
мақсатында ҚР Ішкі істер министрлігі бас-
шылық ететін Ведомоствоаралық жедел штаб 
құрылған екен.

Даярлық барысындағы негізгі шаралардың 
бірі ЭКСПО кезінде шетел азаматтарына 
меди циналық к�мек к�рсету жағы да жан-
жақты ойластырылып отырғанын айту ке-
рек. Осы мақсатта қазақстандық ақ халатты 
мамандардың ағылшын тілін үйренуіне тура 
келуде. Қазір дәрігерлер халықаралық тілді 
меңгеруде.

 Жалпы Астанаға ЭКСПО-ны тамашалауға 
5 миллиондай адам келеді деседі. Бұл үш айға 
созылатын К�рме кезінде Астанада қоғамдық 
тіршіліктің температурасы ұдайы жоғарылап 
тұрады деген с�з. К�рме қонақтары үшін 
мәдени-спорттық шаралар ұйымдастырудың, 
Қазақстанды барлық жағынан әлемге 
танытудың, тамаша мүмкіндікті әр салада 
тиімді пайдаланудың мәні үлкен екені с�зсіз. 
ЭКСПО алаңдары сол үшін ашық болады. 
Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы бұл шараларға бюджеттен 9 
миллиард теңге б�лініп отырғанын айтқан 
еді. Ал шетелдік әлемдік �нер жұлдыздары 
демеушілердің к�мегімен келетін к�рінеді.

Ерекше назар аударатын спорттық және 
мәдени шаралар к�п. Мәселен, Геннадий 
Головкин кезекті кездесуін ЭКСПО кезінде 
Астанада �ткізуі мүмкін. Былғары қолғап 
шеберлері Қанат Ислам мен Жанат Жақиянов 
та осындай сынға тас түйін әзір тұр. Аспан 
асты елін әнмен тербеп, Азияның ең үздік 
әншісі атанған Димаш Құдайберген атақты 
Лара  Фабианмен бірге �нер к�рсетеді. Санай 
берсең тіпті к�п. Соңғы күндері «Милан» 
мен «Челси» командаларының Астанада 
жолдастық кездесу �ткізетіні туралы әңгіме 
де шығып жүр. Расқа айналса, бұл да К�рме 
к�рігін қыздыратын бір шара болмақшы.

К�ктем туа Қазақстанның барлық �ңірлері 
мен Ресейдің ірі қалаларында «ЭКСПО-2017» 
халықаралық к�рмесінің билеттерін сататын 
кассалар ашылды. Былтыр маусым айынан 
 бастап билеттерді онлайн режимінде сату 
жолға қойылған. «Астана ЭКСПО-2017» 
Ұлттық Компаниясы Акционерлік қоғамы 
наурыз айының 20-сынан бастап бұқаралық 
ақпарат құралдарын тіркей (акрредиттеу) 
бастады. 

Сонымен, Астанадағы К�рме қалашығы 
бой түзеді. Құрылысшылар қауымы бәрін 
уақытында аяқтап келеді, қазір  ЭКСПО 
а у м а ғ ы н  к � р і к т е н д і р у ,  ә р л е н д і р у , 
к�галдандыру шаруаларымен айналысуда. 
Қалашық Астананың к�зтартарлық әсем 
аудандарының бірі болмақ. Қазірдің �зінде 
онда аса ірі «Мега Silk Way» сауда ойын-сауық 
орталығы жұмыс істей бастады. 

Бүгінде елдігімізді танытатын, ұлттық рухы-
мызды к�теретін, Қазақстанның халықаралық 
деңгейдегі беделін арттыра түсетін Астанадағы 
халықаралық К�рменің тарихи маңызын 
түсіндіру бағытындағы жұмыстар қызу 
жүргізілуде дейді ұйымдастырушылар. 
Тілеулес жұрт қызыға да қызғана қарайтын 
айтулы шараға даярлық осылай мұқият жүріп 
жатыр.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Іргесі берік елдің – еңсесі биік
«Ана тілі» газетінің 2017 жылдың №1 (1363) 6 қаңтар күні шыққан санында Шығыс 
Қазақстан облысы Катонқарағай ауылдық округінің əкімі А.Балтабаевтың «Шекаралық 
аудандарға ерекше мəртебе керек» деген сұхбаты жарық көрген болатын. Аталған мате-
риалда шекаралық аудандардың жағдайына байланысты көптеген маңызды мəселелер 
көтерілген. Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Парламенті Мəжілісіне, бірқатар 
министрліктерге хат жолданған еді. Жуырда көтерілген мəселелерге орай «Қазақ газеттері» 
ЖШС-нің Бас директоры – Редакторлар кеңесінің төрағасы Ж.Кенжалиннің атына 
жолданған жауап хаттар да қолымызға тиді. Айта кетейік, бұл өзекті мəселеге Парламент 
Мəжілісінің депутаты Нұртай Сабильянов та көңіл бөліп, тиісті сала басшыларының наза-
рын аудартқан депутаттық хаттар жолдапты. Алдымен, оқырман назарына ҚР Ұлттық эко-
номика вице-министрі А.Жұмағұловтың жауап хатын толық нұсқада таныстыра отырып, 
өзге де хаттарда айтылған мəселелерге тоқталуды жөн көріп отырмыз.

іс-шаралар кешені шеңберінде, қаржыландырудың 
барлық к�здерінен 124,6 млрд теңге, оның 
ішінде республикалық бюджеттен 55,3 млрд 
теңге, жергілікті бюджеттен 32,4 млрд теңге, 
басқа к�здерден 36,9 млрд теңге бағытталған. 
К�рсетілген қаражат есебінен 1409 іс-шара асы-
рылып, 76 іс-шара іске асырылу кезеңінде.

Сонымен қатар Мемлекет басшысы 2017 
жылдың 6 ақпанында шекара маңындағы елді 
мекендерді дамыту бойынша ұсыныстар енгізу 
және арнайы жұмыс тобын құру ж�ніндегі тап-
сырма берген болатын. Аталмыш тапсырманы 
орындау үшін, Қазақстан Республикасы Премьер-
Министрінің �кімімен ағымдағы жылдың 21 
ақпанында шекара маңындағы елді мекендерді 
дамыту бойынша ұсыныстар әзірлеу ж�ніндегі 
жұмыс тобы құрылды.

Ж ұ м ы с  т о б ы н ы ң  қ ұ р а м ы н а  м ү д д е л і 
мемлекеттік органдардың басшылары, Президент 
8кімшілігінің �кілдері және шекара маңындағы 
облыс басшылары енгізілді.

Қазіргі таңда, жұмыс тобы шекара маңындағы 
аудандарды дамыту ж�ніндегі жұмыстар 
жүргізуде. Алдағы уақытта жұмыс тобы  шекара 
маңы аудандарын дамыту бойынша нақты 
ұсыныстарды Үкіметке енгізетін болады.

А.ЖҰМАҒҰЛОВ,
Қазақстан Республикасы 

Ұлттық экономика вице-министрі

Қа з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  Б і л і м 
ж ә н е  ғ ы л ы м  в и ц е - м и н и с т р і 
 Э.Сухан бер диева ның атынан келген 

жауапта шекаралық аймақтардағы мектептердің 
ахуалына қатысты статистикалық мәліметтер 
келтіріліп, осы бағытта атқарылып жатқан шара-
лар ж�нінде айтылыпты. Хаттың мазмұнын зерде-
легенде түйгеніміз, Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы» Заңына сәйкес, кенттің, ауылдың, 
ауылдық округтің әкімі елді мекенде мектеп 
болмаған жағдайда білім алушыларды таяудағы 
мектепке дейін және кері қарай тегін жеткізіп 
салуды ұйымдастырады. Еліміздің шекаралық 
�ңірлерінде 2145 шағын жинақты мектеп 
орналасқан (ОҚО – 136, Алматы – 231, Атырау 
– 29, БҚО – 227, Жамбыл – 140, ШҚО – 358, 
СҚО – 413, Павлодар – 251, Қостанай – 360), 
онда 147 мың бала оқиды екен. Сонымен қатар 
министрлік  2016 жылы шағын жинақты мектептер 
оқушыларының сапалы білімге тең қол жеткізуі 
үшін «BilimLand» Білім беру платформасы» 
сандық жүйесін іске қосыпты. Хаттың соңында: 
«Министрлік білім беру ұйымдары желісінің 
кепілдік берілген мемлекеттік нормативіне 
�згерістер мен толықтырулар енгізу мәселесіне 
қатысты тиісті мемлекеттік органдармен және 
�ңірлік әкімдіктермен келісу жұмыстарын 
жүргізуде» делінген. 

Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі 

Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрлігі Сіздің 20.01.2017 жылғы №20 хатыңызды 
қарастырып, мынаны хабарлайды:

Шекара аумақтарын дамыту туралы к�теріп 
отырған мәселе �зекті және назар аударуды 
қажет етеді, осыған орай бүгінгі күні мемлекет 
тарапынан шекара маңындағы аумақтарды 
дамыту бойынша мемлекеттік қолдау к�рсету 
шаралары қабылданған.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 
жылғы 29 қарашадағы №1289 қаулысымен арнайы 
Қазақстан Республикасының шекара маңындағы 
аудандарын дамыту ж�ніндегі 2014-2020 жылдарға 
арналған шаралар кешені бекітілді (бұдан әрі – 
Кешенді шара).

Кешенді шараны жүзеге асыру үшін, әрбір шека-
ра маңындағы облыстар шекара маңы аудандарын 
дамыту бойынша Іс-шаралар жоспарын бекітті.

Аталған құжаттарда шекаралық аудандардың 
экономикасын әртараптандыру, шағын және орта 
бизнесті, к�лік-логистикалық және туристік 
инфрақұрылымды дамыту, мемлекеттік шека-
раны кесіп �ту орындарын жайластыру жолымен 
шекаралық аумақтарды дамыту қарастырылған.

К�рсетілген шараларды іске асыру тетіктері 
Aңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі 
бағдарламасында қамтылған.

Жергілікті атқарушы органдардың ақпаратына 
сәйкес, 2016 жылы шекара аумақтарын дамытуға 
шекара маңындағы облыс әкімдіктері бекіткен 

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

АСЫЛ МҰРА

ҚАЗАҚ БИІ ЖОҒАРЫ 
БАҒАЛАНДЫ

САРБАЗДАР 
САЙЫСҚА ТҮСТІ

СӨЗ  ӨНЕРІНІҢ 
САЙЫПҚЫРАНЫ

С.Жақыпованың атынан келген жауап 
хатта сұхбатта айтылған шекаралық аудан 
тұрғындарға әлеуметтік жеңілдіктер қарастыру 
мәселесіне орай:  «Қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес республикалық бюджеттен берілетін 
әлеуметтік қолдау шаралары Қазақстан 
Республикасының азаматтарымен қатар, 
республика аумағында тұрақты тұратын 
азаматтығы жоқ адамдарға теңдей к�рсетіледі» 
дей келе, әлеуметтік к�мектердің түрлері мен 
сипаты ж�нінде егжей-тегжейлі жазылған. 
Pкінішке қарай хаттың соңында шекаралық 
аймақтарда тұратын азаматтарға қатысты 
еліміздің әлеуметтік қамсыздандыру саласының 
заңнамаларына �згерістер енгізуді орынсыз 
деп пайымдайтындықтары атап к�рсетілген.   

Шекаралық аудандарды дамыту туралы 
бағдарлама қабылдау, кәсіпкерлікті, туризмді 
дамытуға қатысты Қазақстан Республикасы 
Инвестициялар және даму вице-министрі 
Р.Склярдан келген жауап хатта шекаралық 
аймақтардағы к�лік қарым-қатынасы жайында 
кең ауқымды ақпараттар берілген. Жолдардың 
сапасын жақсарту, ж�ндеу жұмыстарын жүргізу, 
тасымалдар к�лемін ұлғайту, үздіксіз жүруді 
қамтамасыз ету, автобекеттер мен станцияларды 
ұлттық стандарт талаптарына сәйкес келтіру, 
шағын авиацияны дамыту жұмыстары жүргізіліп 
жатқаны айтылған. «Бұл ретте, әуеайлақтарды 
салу облыстық бюджеттерге нысаналы транс-
ферттер түрінде республикалық бюджет есебінен, 
аэровокзалдар және коммуникациялар жергілікті 
бюджет және жеке меншік инвестициялар 
есебінен қаржыландырылуы жоспарлануда» 
делінген. 

Хат мәтіндерімен мұқият танысу барысында 
шекаралық аймақтарға мемлекеттік салалық 
бағдарламалар аясында тиісті к�ңіл б�лініп 
жатқанын байқадық. Қалай болғанда да біз 
еліміздің шекарасын елді мекенсіз қалдырмау 
жағын ойлауымыз керек. Іргеміз берік болса, 
еңсеміз де биік болатыны с�зсіз. 

Д.АЙТҚОЖА
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Айдарлы – қорым. Бейнеу ауданында 
орналасқан. Атауға негіз болған ай-
дар с�зінің негізгі мағынасы «т�бедегі 
тұлым шаш», географиялық мағынасы 
– «шошақ болып үйілген тасты т�бе, 
шоқыда орналасқан қорым».

Айдарлықарабай – құдық. Бейнеу 
 ауданында орналасқан. Татар гидро-
нимиясында бай: «�зен, құрғақ �зен» 
мағынасын береді (Ф.Г.Гарипова, 26). 
Мағынасы: «жалды үлкен құрғақ арнадағы 
құдық». 

Айназарәулие – қорым. Түпқараған 
ауданында орналасқан. Адайдың  Тобыш 
–  Б ә у б е к  р у ы н а н  ш ы қ қ а н ,  � з і н і ң 
мергендігімен де, қасиетімен да аты 
аңызға айналған Айназар әулие жерленген 
қорым. Айназардың айдаһарды �лтіруі, 
перілерді жеңуі туралы аңыздар ел аузында 
сақталған. 

Айпан – тау, қоныс. Ақтау жотасының 
солтүстігінде орналасқан. Оңтүстік-
батысқа қарай доғаша иілген таудың 
ұзындығы – 5 шақырым. Ай (зат есім) 
және үндіирандық пан (ман) – тау де-
ген с�зінің бірігуінен жасалған десек 
(қараңыз: Маңғыстау), мағынасы: «ай 
пішініндегі тау».

Айрақты, Жаманайрықты – тау. Ба-
тыс Үстірт кемерінің (шыңының) қиыр 
солтүстік-батысында және Pліқолтық 
сорының түйіскен жерінде орналасқан. 
Абсолютті биіктігі 148 метр. Айрақты ата-
уын Е.Қойшыбаев айрық (екіге айрылған) 
с�зімен байланыстыра қарастырады 
(Е.Койчубаев, 19). Біздің пікірімізше, 
к�нетүркі тілінде (оғыз) айрақ «арқар» 
(Туркменско-русский словарь, 34) + 

Гүлнәр ӘЛЖАНОВА, 
Батыс Қазақстан облыстық Тілдерді дамыту басқармасы ономастикалық 
жұмыстар және көрнекі ақпараттарды бақылау бөлімінің басшысы:

ТІЛГЕ КӨЗҚАРАС – ЕЛГЕ КӨЗҚАРАС 

Жақында əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде жазушы Қоғабай 
Сəрсекеевтің өмірі мен шығармашылығына арналған «Өнегелі өмір» сериясы 
жинағының жарық көруіне орай университеттік «100 кітап» бағдарламасы 
аясында «Қоғабай Сəрсекеевтің журналистік, жазушылық жəне баспагерлік 
қызметіндегі тарихи арна» атты республикалық ғылыми-тəжірибелік 
конференция өтті.

ҚҰРМЕТ

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Алашшыл азамат еді
Жиынға Қ.Сәрсекеев шығармашы-

лығын зерттеуші қауыммен қатар 
белгілі қаламгерлер, сондай-ақ жоғары 
оқу орындарының оқытушылары мен 
 магистранттары, докторанттары қатысты. 

«Pнегелі �мір» сериясымен жарық 
к�рген жинақтың тұсауын мемлекет және 
қоғам қайраткері, академик Кенжеғали 
Сағадиев, жазушы Анатолий Ким 
мен Қазақстан Жазушылар одағының 
басқарма т�рағасы Нұрлан Оразалин 
кесіп, құттықтау с�з с�йледі. /л-Фараби 
атындағы ҚазҰУ ректоры, академик 
Ғалымқайыр Мұтанов аталған еңбек 
ж�нінде ой б�лісіп, жүрек лүпілімен 
жазған шығармалары қазақ әдебиетінің 
сарқылмас қазынасына айналған жазушы 
қазақ зиялысының озық тұлғасы ретінде 
әдеби ортаның да, оқырман қауымның да 
жадында мәңгілік қалғанын тілге тиек етті.  

– Біз  Қоғабай ағамызды Қоға 
дейтінбіз. Қоғаңның бойында адамды 
жақын тартатын ерекше қасиеті бар 
болатын. Ол сол қасиетімен ерекше 
еді. Қоғабай Сәрсе кеевтің �мірі мен 
шығармашылығы ж�нінде жазылған 
еңбектің үш тілде шығуы біз үшін үлкен 
мәртебе, – дедіНұрлан Оразалин. 

Кездесу барысында «Қоғабай Сәрсе-
кеевтің қоғамдық қызметі мен шығарма-
шылығындағы тарих пен сабақтастық 
мәселесі», «Қазақия жыршысы: Қоғабай 
Сәрсекеев және ұлттық рух», «Айқап» 
журналы мен «Қазақ» газетінің жаңа 
ғұмыры» тақырыбында баяндамалар мен 
хабарламалар тал қыланды. 

Алқалы жиында белгілі жазушы 
Сәбит Досанов, ҚР Ұлттық инженерлік 
академиясының академигі /бдісағит 

Тәттіғұлов, к�рнекті ғалым, эконо-
мика ғылымының докторы  Сайлау 
Б а й з а қ о в ,  п р о ф е с с о р  С а ғ ы н д ы қ 
 Сатыбалдин, әдебиеттанушы ғалым, 
филология ғылымының докторы 
Pмірхан /бдиманұлы, ақын  Рафаэль 
Ниязбеков,  торғайлық мәдениет 
қайраткері, жазушының қарындасы 
Гүлбану Сәрсекеева құттықтау с�з 
с�йлеп, жылы лебіздерін білдірді. 
Жиын соңында қаламгердің жары 
Гүлбаршын Мүталапқызы конференци-
яны ұйымдастырушыларға шын жүректен 
алғысын білдірді. 

Азаматтық-патриоттық рухы биік 
қаламгер ұлтымыздың ұранына ай-
налған «Қазақ» газетін және алғашқы 
журнал «Айқапты» тәуелсіздік жылда-
ры қайта шығаруды қолға алып, Алаш 
зиялыларының арманын бүгінгі ұрпақтың 
мақсат-мұраттарымен ұштастыруға күш 
жұмсаған еді. Тұғырлы тұлға есімі халық 
жадында мәңгі сақталмақ.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депутаты Азат Перуа-
шев к%ші-қон жағдайының ушығуын 
күтпей, Қазақстан азаматтығын 
алғысы келетіндер үшін еліміздің 
Конституциясы, мемлекеттік тілі, 
тарихы мен мәдениеті туралы білімін 
тексеретін емтихан енгізуді ұсынды. 
«Ақжол» фракциясының атынан 
жолданған депутаттық сауалда: 

– Елімізде миграциялық дағдарысты 
күтпей-ақ, оны реттеу мен Қазақстандық 
бірегейлікті қорғау ж�нінде алдын алу 
шараларын қолға алу керек деп есептейміз.
Ең алдымен, заңнаманы Конституцияға 
сәйкестендіру аясында, «Азаматтық тура-
лы» заңында Қазақстан Республикасының 
азаматтығын сұраушыларға емтихан 
тапсыру туралы нормалар қарастырылуы 
тиіс, атап айтқанда Республика Конс-
титуциясы, Қазақстанның мәдениеті 
мен тарихы; мемлекеттік тіл саясаты 
ж�нінде, тағы басқа. Бұл ұсыныс ешкімге 

ешқандайда дискриминация білдірмейді, 
бірақ ізденушілердің біздің халық пен 
мемлекетті құрметтеуіне тура келеді. 
Азаматтыққа құқық алу үшін емтихан 
тапсыру (Citizenship немесе Naturalization 
Test) Австралия, Австрия, Германия, 
Канада, Нидерланды, АҚШ, Израиль, 
Оңтүстік Корея сияқты к�птеген елдерде 
қолданылады. 

Депутаттың ортаға салған пікіріне 
қарағанда, кейбір мемлекеттерде емтихан-
дарды азаматтық алғысы келгендер ғана 
емес, сонымен қатар, еңбек мигрантта-
ры немесе ұзақ мерзімге виза алушылар 
да тапсырады. Мысалға Голландия мен 
Ресейде. Оның мақсаты – тілді түсінбеу 
немесе қалыптасқан дәстүрді білмеуден 
туындайтын жергілікті халықпен жан-
жалдарды болдырмау.  «Біздің ойымызша, 
ұсынылып отырған бастама дер кезіндегі 
және Конституциялық реформаға сәйкес 
келеді» делінген. 

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

-лы (бір нәрсенің бар екенін білдіретін) 
туынды сын есім тудыратын жұрнақ 
– «арқарлы», яғни арқары к�п тауға 
қатысты айтылып, атау Айрақты болып 
қалыптасқан.

Айрантақыр – алқап, мұнай кені. 
Маңғыстау ауданында орналасқан. Кен 
орны 1989 жылы ашылған. Айран (зат 
есім) және тақыр (зат есім) с�здерінің 
б ір і гу інен  жасалған.  Айрантақыр 
топониміндегі «айран» салыстырма-
лы түрде жердің тұздылық дәрежесін 
к�рсететін термин болып табылады. 
Тақыр – «басқа �ңірде ш�п шықпайтын 
қу медиен жердің баламасы ретінде айты-
латын бұл с�з Маңғыстауда қардың еріген 
суы, не жауыннан түскен су іркілетін 
ризық к�зі ретінде жақсы реуіште айты-
лады. Сонда атаудың мағынасы: «жау-
ын, қар суы ұзақ жататын, табаны ш�п 
�спейтін саз, тұзды шұңғыл ой түбіндегі 
тегістік» (/.Спан, Ж.Дүйсенбаева, 208). 

Айтыман – т�бе, құдық. Қарабауыр 
жонының солтүстігінде, Үстірт жазығын-
да орналасқан. Абсолютті биіктігі 257 
метр. Руы Құнанорыс Батырбекұлы Ай-
тымен (1752-1834) атаның қоныс еткен 
қонысы.

Айтыманащы – тұз, құдық. Үстірт тің 
Батыс Кемерінде, Қарын жа рық құмының 
солтүстік б�лігінде орна ласқан. Руы 
Құнанорыс Батырбекұлы Айтымен 
атаның ащы сулы құдығы. 

Айтыман күмбезі – сәулет �нер 
ескерткіші. Үстірттің оңтүстік-шығыс 
жағында орналасқан. 1897-1998 жылдары 
Айтманұлы Жарылқасын деген азаматтың 
әкесі мен �зіне арнап салдырған күмбезі. 

Айыртау – тау. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Айыр (зат есім) және тау 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Мағынасы: «екіге айырылған немесе екі 
б�лек тау». 

А й ы р ш а ғ ы л  –  қ ұ д ы қ ,  т � б е . 
Қ а р а қ ұ м н ы ң  о ң т ү с т і к  б � л і г і н д е 
орналасқан. Айыр (зат есім) және шағыл 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Шағыл – құм, қиыршық тас құм. Атаудың 
топонимдік мағынасы: «екі б�лек, екі 
салалы қиыршық тасты т�бедегі құдық». 

Ақәулие – қорым. Мұнайлы ауда-
нында орналасқан. Ақ (зат есім) және 
әулие (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Ақ с�зі – «киелі, қасиетті» 
деген мағыналарда қолданылып, «киелі 
әулие немесе қасиетті әулие адам жерлен-
ген қорым» деген мән береді. 

Ақбұлақ – бұлақ. Маңғыстау, Қа-
рақия, Бейнеу аудандарында орна ласқан. 
Ақ (сын есім) және бұлақ (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Мағы-
насы: «таза, м�лдір сулы тұщы бұлақ». 

Ақбұтақ – т�бе. Кендірлі-Қиясай Үс-
тіртінің солтүстік б�лігінде орналас қан. 
Абсолютті биіктігі 151 метр. Ақ (сын есім) 
және бұтақ (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Мағынасы: «ақ сілем» деген 
мәнді береді. 

Ақдомалақт%бе – т�бе. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Ақ (сын есім), 
домалақ (сын есім) және т�бе (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалып, жота, 
т�бенің сыртқы формасы мен ондағы ақ 
тас, кварцтардың түстеріне қарай аталған. 

Ақеспе – құдық, қыстау. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Ақ (сын есім) 

және еспе (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. Еспе деп Маңғыстауда «сай 
бойындағы к�зі қайраңнан шығатын 
тайыз құдықтарды айтады» (/.Спан, 
Ж.Дүйсенбаева, 190). Сонда атаудың 
мағынасы: «сай бойындағы суы таза, 
м�лдір, тайыз құдық». 

Ақжал – жота. Маңғыстау ауданында 
орналсқан. Ақ (сын есім) және жал (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Жал дегеніміз – ұзына бойы енсіз кел-
ген к�лбеу қырат, жер бедерінің бір түрі, 
қырқа сілемі, жон-жота, адыр (Қ/ТС, 
621). Мағынасы: жал түсінің ақтығына, 
топырағының алыстан ағарып к�рінуіне 
байланысты қойылған. 

Ақжар – ескі қоныс. Бейнеу ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және жар (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Жар 
дегеніміз – �зеннің опырылып, мүжіліп 
құлаған тік жағасы (Қазақ әдеби тілінің 
с�здігі, 6 том, 65). Бұл атау да «жардың 
тасы мен топырағының ақ түсіне, алыстан 
қарағанда ағарып к�рінуіне» байланысты 
қойылған.

Ақжарбұлақ – бұлақ. Үстірттің солтүс-
тік б�лігінде, Маңсуалмас қонысында, 
Бейнеу ауданында орналасқан. Ақ (сын 
есім), жар (зат есім) және бұлақ (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Мағынасы: 
«тасы, топырағы ақ түсті,  алыстан 
қарағанда ағарып к�рінетін жардан ағып 
жатқан бұлаққа» байланысты қойылған.  

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген %лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Мемлекеттік тілді құрметтеу – Қазақстан азаматтарының парызы. 
Ал қазақ тілін меңгеру – осындай құрметтің ең биік дəрежесі десек 
артық айтқандық емес. Бұл, əсіресе, өзге ұлт өкілдерінің тарапынан 
орын алып жатса, əрине, қуанасың. Бірақ өкінішке орай мұндайды 
көп көре бермейсің. Ал еліміздің тіл саясатының басты бағдары – 
мемлекеттік тіліміздің қолданыс аясын барынша кеңейту емес пе? 
Осы орайда былтыр басымыздан өткен мына бір көрініс ойымызға 
оралып отыр. Өзге лауазым иелеріне сабақ болар деген үмітпен 
жазуды жөн көрдік. 

Тілмаш арқылы сөйлестік
Ауданымыздың Тұтынушылар-

дың құқықтарын қорғау басқарма-
сының санитарлық қадағалау б� лі-
мінің бастығы Михаил  Болотин ге 
жұмыс бабымен жолықпақ бо-
лып, қабылдауына кіргенбіз. 
«Ассалаумағалейкүм» деген ізетті 
сәлемімізге «Здравствуй» деп 
 жауап қатып, самарқау амандасқан 
басшы мекеме қызметкері Зоя 
Диханбаеваға: «Бұл кісілер орыс-
ша онша түсінбейтін секілді. 
Сіз қазақша түсіндіріңіз» деп үн 
қатты. Яғни Зоя Диханбаеваны 
тілмаштыққа шақырды. 

 Қазақстан Республикасының 
азаматы, оның ішінде мемлекет тік 
ұйым басшысының «ассалау ма-
ғалей күмді» білмейтіні таңғал-
дырды. Болотин мырзаның қазақ 
ұлтының азаматымен қазақша 
с�йлесуге құлқы жоқ екенін сезіп 
пұшайман күйге түстік. Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 
7 - ш і  б а б ы н д а :  « Қ а з а қ с т а н 
Республи касындағы мемлекеттік 
тіл – қазақ тілі» деп тайға таңба 
басқандай жазулы тұр емес пе. 

Сонда деймін-ау, мемлекеттік 
тілімізді осындай лауазымды 
шенеуніктер шетқақпай қылып 
тілмаш арқылы с�йлесуіне не 
жорық? 

Елбасы 2025 жылға дейін 
мемлекеттік тілді  меңгерген 
қазақстандықтар үлесі 95 пайызға 
жетуі тиіс» деген мақсат қойғаны 
белгілі.  Ал Болотин мырза осын-
дай баптар мен міндеттердің бар 
екенін біле ме екен? /й, қайдам. 
Жамбыл облысы Шу ауданының 
тұрғындар санының дені қазақ 
ұлтынан құралатыны шындық 
болса да, зейнеткерлік жасқа 
 жа қындаған мырзаның қазақ тіліне 
самарқаулығына, тілмаш арқылы 
с�йлескеніне қарап жиырма бес 
жылда мойындамаған тілді енді таяу 
жылда үйренеді деген сенімнен г�рі 
күдігіміз басым.

Несіпхан ҚОҢЫРБАЕВ, 
Ғарифолла  ЖАНПЕЙІСОВ

Жамбыл облысы
Шу ауданы

– Гүлнәр Жәрдемқызы, жақында Ба-
тыс Қазақстан облысында 3000-ға жуық 
адам мемлекеттік тілді меңгеру бойынша 
«Қазтест» сынағынан %ткенінен хабардар-
мыз. Бұл шара облыста қандай деңгейде 
%туде? Жалпы «Қазтест» сертификатының 
қызметкерлерге қаншалықты әсері бар?

– Еліміздің Білім және ғылым 
министрлігіне қарасты Ұлттық тест 
орталығының мақұлдауымен, біздің 
басқарманың тікелей ұйымдастыруымен 
�ткізіліп келе жатқан «Қазтест» сынағы 
– маңызы үлкен шара. Оған жеңіл-желпі 
қарауға болмайды. Себебі, ана тілі – 
әрбір ұлтты ұлт ететін басты байлығы, 
ананың сүті, әкенің қанымен келетін 
қасиетті құндылығы. Биылғы жылдың 
�зінде біздің облыста 10 мың адам осы 
сынақтан �туі жоспарланған. Қазақтың 
тілі – жапырағы солған ағаштай емес, 
самал желмен жайқала �сіп, тамырын 
тереңге жайған бәйтерек болғанын қалай-
тын, мемлекеттік тілдің мүддесін �з 
мүддесінен жоғары қоятын адамдардың 
саны аз да болса, жыл сайын артып келеді. 

Бұл сынақ – мәжбүрлі шара емес, 
әзірге ерікті іс. Сынақта мемлекеттік тілді 
меңгеру дәрежесі 5 топқа б�лінген. Тестті 
алғаш тапсырушы әуелі диагностикалық 
сынақтан �тіп, �зінің тіл меңгеру деңгейін 
анықтайды. Кейін тестті қайта тапсырып, 
�з деңгейіне сәйкес сертификат ала алады. 
Бола шақта «Қазтест» сертификатынсыз 
қызметке алынбайтын лауа зымдар тізімі 
Үкіметте әзірленіп жатыр. Сондықтан да, 
«Қазтест» сынағының маңызы жылдан 
жылға артып келе жатқандығы к�ңіл 
қуантады.

– Тәуелсіздік алғанымызға ширек ғасыр 
болса да, мемлекеттік тіл мәселесінде тал-
қыға салатын жайттар аз емес. Ресейдің бес 
облысымен шектесетін %ңірдегі ана тіліміз-
дің қолданылу жағдайы қалай? Мемле-
кеттік тіл саясаты қалай жүргізіліп жатыр?

– Иә, дұрыс айтасыз, елімізде ана 
тіліміздің т�ңірегінде әлі де шешілмеген 
мәселелер жетерлік. Біздің облысымызда 
да солай. Pзіңіз айтқандай, Ресейдің бес 
облысымен шектесетін, Қазақстанның 
«Батыс қақпасы» саналатын біздің 
�ңірде мемлекеттік тіл саясатын дамыту 
бағытындағы жұмыстар ең алдымен об-
лыс халқын еліміздің конституциялық 
принциптерінің бірі – қоғамдық татулық 
пен саяси тұрақтылықты негізге ала 
отырып мемлекеттік тіл т�ңірегіне топ-
тастыру, халықтың игілігін к�здейтін 
экономикалық дамуға  ықпал ету, 
қазақстандық патриотизмді нығайтуға 
бағытталып отыр.

Бүгінде Елбасымыздың 2011 жылғы 29 
маусымдағы №110 Жарлығымен бекітілген 
«Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-
2020 жылдарға мемлекеттік бағдар-
ламасын» іске асырудың екінші кезеңі 
аяқталып келеді. Осы мемлекеттік шара 
аясындағы Батыс Қазақстан облыстық 
тілдерді дамыту басқармасының 2014-
2016 жылдарға арналған бюджеттік 
бағдарламасына сәйкес облысымыз-
да бірыңғай мемлекеттік тіл саясатын 
жүргізу, Қазақстан халқын біріктіру 
факторы ретінде т�зімді тілдік орта-
н ы  қ а л ы п т а с т ы р у  с т р а т е г и я л ы қ 
бағытында к�зделген мақсаттар мен 
міндеттер  бойынша жобаланған жұмыс-
тар, мемлекеттік тілдің қоғамдағы 
беделін нығайту, тарихи атауларды 
қалпына келтіру, облыс аумағындағы 
топонимикалық атауларды лексика-
грамматикалық нормаларға сәйкестендіру 
бағытында іргелі жұмыстар атқарылды.

миссия, с�з жоқ, бір атаудың бірнеше рет 
қайталануына мән беретін болады.

– Қазір айналаның бәрін жарнама 
жаулаған заман. Жарнаманың жаңа түрлері 
де к%бею үстінде. Жалпы ауылдарда %зге 
тілдегі жарнаманың керегі бар ма?

– Жарнама – біздің «жанды» жеріміз. 
Pте күрделі мәселе. Сіздің айтқаныңызбен 
толық келісемін. Десек те, облысымызда 
жарнама мәселесін реттеу ономастика 
б�лімінің мамандары және облыстық 
басылымдардың тілшілерімен бірлескен 
бақылау рейдтері арқылы біріздендіріліп 
келеді. Нақтырақ айтқанда, әуежай, 
автобекет, вокзал, ірі сауда орындары 
мен бірқатар банктер сияқты мекеме-
лер бақылау рейдтерімен қамтылып, 
р е й д  н ә т и ж е л е р і  о б л ы с т ы қ  г а з е т 
беттеріндегі сараптамалық мақалалармен 
қорытындыланып отырады. Сондай-ақ 
бұл бағыттағы жұмыстарға қоғамдық 
бірлестіктер де тартылып келеді. Яғни тіл 
тазалығын сақтау мақсатында «Қатесіз 
жарнама» айлығын жыл сайын жариялап 
келеміз. Нәтижесінде «Арнайы репор-
таж» айдарымен телехабарлар топтамасы 
түсіріліп, «Қазақстан – Орал» телеарнасы 
эфирінен беріліп отырады. Сонымен 
қатар жергілікті «ТДК-42» телеарнасы-
нан «Қаламыздың жарнамалық келбеті», 
«Жарнама тіліне қойылатын талаптар», 
«К�рнекі ақпарат – тәрбие құралы» тәрізді 
30-дан астам телехабар мемлекеттік тап-
сырыс есебінен түсіріліп, тұрақты түрде 
жұртшылық назарына ұсынылып келеді. 
Бұл �з кезегінде �ңіріміздегі жарнама тілін 
реттеуге және оған қойылатын талаптарды 
жарнама берушілер мен кәсіпкерлердің 
назарына салудың тиімді тетігіне айналды. 
Бұл үрдіс ауылдық жерлерді де қамтиды. 
Алдағы күндері де облыс аудандары мен 
ауылдарында осы бағытта кең к�лемді 
жұмыс жүргізе беретін боламыз.

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен
Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ,

журналист
ОРАЛ

– Cіздер бірнеше жыл бұрын бірінші 
болып «Қоғамдық тіл инспекциясы» жоба-
сын енгізген болатынсыздар. Жобаларыңыз 
%зінің діттеген мақсатына жетті ме? Бүгінде 
бұл жобаның жұмысы жалғасып жатыр ма?

– Бүгінгі тіл саясатындағы �зекті 
мәселелердің бірі – қоғамдық сала-
лардағы тілдік қолданысты кеңейту 
болса, бұл мақсатта 2010 жылдан бері 
�ңірімізде жалғасын тауып келе жатқан 
серпінді жоба – қоғамдық тіл инспекци-
ясы. Аталмыш жобамен 2000-нан астам 
кәсіпкерлік субьектісіне тіл заңдылығы 
талаптарының сақталуы ж�нінде нақты 
к�мек к�рсетілсе, 2016 жылдың �зінде 
қамтылған бизнес субьектілерінің 
саны 315-ті құрады. Яғни қоғамдық тіл 
инспекциясының ықпалымен к�рнекі 
ақпарат, жарнама мәселесін реттеу және 
ісқағаздарын жүргізу бойынша облыс 
аудандарының және Орал қаласының 
б і р қ а т а р  б и з н е с  қ ұ р ы л ы м д а р ы н а 
әдістемелік к�мек к�рсетіліп, құжаттама 
үлгілері қағаз және электронды үлгіде 
тегін таратылды, халыққа тұрмыстық 
қызмет к�рсететін орындарындағы пре-
йскуранттар, жарна малық ақпараттар мен 
тауарлық жапсырмалар мемлекеттік тілге 
аударылды. 

– Бірақ к%птеген мекемелер аудармашы 
ұстайтыны да бұл күндері жасырын емес...

– /рине, мекеме-кәсіпорындарда 
«аудармашы» деген арнайы штат жоқ. 
Бірақ олар қазақ тілінің маманы  немесе 
қазақ тілін жетік білетін жоғары білімді 
маманды қызметке алады да,  оған 
аудармашылық қызметті артып қояды. 
Айтайын дегенім, туған елімізде отырып, 
құжаттарды мемлекеттік тілге аударатын 
қызметкер ұстау – ұят нәрсе. Бізден басқа 
бірде-бір елде мұндай келеңсіздік жоқ 
шығар.

– Батыс Қазақстан облысында бүгінгі 
таңда 12 аудандағы 87 к%ше, 53 елді мекен, 
19 мемлекеттік мекеме, облыс орталы-
ғындағы 97 к%ше, алты елді мекен атауын 
%згерту мәселесі күн тәртібінде тұр екен. 
Бұл жайында не айтасыз?

– Бұл атаулардың к�бісі кеңестік 

ауыстырған Сұлук�л, Ынтымақ, Бастау, 
Алмалы, Кеңжайлау, Pркен, Айнабұлақ, 
Аққайнар, Бірлік, Жігер, Егіндібұлақ, 
Достық, Жаңатаң, Шалғай атауларын 
жергілікті тұрғындар бірден қостап әкетті.

Облыс к�лемінде ономастикалық 
саясаттың �міршең мәселелері  �з 
дәрежесінде жүргізіліп келеді деп айтуға 
толық негіз бар. Оның нақты мыса-
лы – соңғы үш жылда жергілікті бюд-
жеттен Орал қаласы, Б�рлі, Теректі, 
Шыңғырлау, Зеленов, Тасқала аудандары 
тұрғындарымен ономастика мәселелері 
бойынша мониторинг �ткізуге 2 166 
мың теңге, облыстағы елді мекендердің, 
географиялық объектілердің, мәдени 
мекемелер мен оқу орындарының, 
к�шелердің атауларына және к�рнекі 
ақпараттардың мазмұнына сарапта-
ма жұмыстарын жүргізіп, материалдар 
дайындауға 1 476,5 мың теңге қаражат 
б�лініп, �ңірдің ономастикалық ажары 
біртіндеп айшықталып келеді.

– Ономастика мәселесі с%з болғанда, 
мына жағдайды айтпай кете алмаймыз. 
Бүгінде қалада немесе аудан, ауылдарда 
болсын «Жеңіс», «Достық», «Бәйтерек», 
«Азаттық», «Тәуелсіздік» секілді к%ше 
аттары к%бейіп кетті. Тіпті бір ауданның 
барлық ауылында осындай к%ше аттары 
бар. Бұлар – қасиетті ұғымдар. Соңғы 
кездері бұл атау ларды жапа-тармағай 
қолданып, құнын түсіріп алып жүрген 
жоқпыз ба? Қазақта осыдан %зге с%здер де 
к%п емес пе?

– Бұл да – біздің басқарманың күн 
тәртібінде тұрған �те �зекті мәселе. 
Қайталанатын к�ше атауларына ке-
лер болсақ, халқымызда к�ше атауына 
лайықты қасиетті ұғымдар жетерлік. 
Бүгінде к�шелерге кісі есімдерінің 
берілуіне шектеу қойылуына байланысты 
ауылдарда, аудандарда, қалаларда сол 
жердің табиғатына, тарихына қатысты 
атаулар, сондай-ақ тәуелсіздік идеоло-
гиясына сәйкес атаулар беру қолға алы-
нуда. Мысалы, «Күлтегін», «Тонык�к», 
« М ә ң г і л і к  е л » ,  « А л т ы н  ғ а с ы р » , 
«Күмбез», «К�кжиек», «Болашақ» тәрізді 

Тіліміз бен тарихымыздан 
емтихан тапсыруы тиіс

«СҰЛУКӨЛ», «КЕҢЖАЙЛАУ», 
«АЙНАБҰЛАҚ»...

ежелгі жер атаулары тұрғындар көңілінен шықты

кезең нен қалғаны бәрімізге белгілі. 
Екіншіден, бағана �зіңіз атап �ткеніңіз-
дей, Батыс Қазақстан облысы к�ршілес 
Ресейдің бес бірдей губерниясымен 
шектесетіндіктен, облыс аумағындағы 
к�птеген елді мекендер атаулары – Чес-
ноков, Крутой, Вавилин, Кирово, Степ-
ной, Белугин, Родник, Астраханьки-
но, Кузнецово, Первосовет, Фурма-
нов, Балаган, Цыганово, Красненький 
сияқты атаулар облыстық ономастикалық 
комиссияның бір ғана шешімімен ұлттық 
келбетімізді айқындайтын айшықты 
да ажарлы атаулармен алмастырыл-
ды. Мәселен, жоғарыдағы атауларды 

атаулардың біздің �ңірде ғана емес, ре-
спублика аумағында к�птеп кездесуі 
заңдылық. Бұл атауларды бір ауылда 
қайталап, жапа-тармағай қолдануды бол-
дырмау секілді мәселелерді шешу үшін 
облысымызда арнайы ономастикалық 
атауларды зерделейтін жұмысшы тобы 
құрылған. Аталмыш топтың құрамы 
жергілікті тарихшылар мен лингвист 
ғалымдардан, зиялы қауым �кілдерінен 
жасақталған. Бұдан былай �згертуге 
ұсынылған атаулар осы топтың ғылыми 
сараптамасынан �ткеннен кейін ғана 
ономастикалық комиссия қарауына 
жолданылатын болып шешілді. Осы ко-
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із еліміз үшін, ұрпағымыз үшін аса жауапты кезеңді бастан өткерудеміз. Мұны біріміз біліп, біріміз аңғармай жүрген жайымыз 
да бар. Қазақтың дəстүрлі өмірінде елге, халыққа, салт-санаға, дінге, ділге жауапты тұлғалар, тіпті қоғамдық лауазым-қызметтер 
болатын. Елді ел еткен де – солар-тын. Өкінішке қарай, біз сол жүйеден көз жазып қалдық. Оның себебін де білеміз. Басында 
отаршылдық, кейінгі большевиктік-коммунистік кезең орыс жұртынан бастап, азаттығы үшін ғасырлар бойы арпалысқан жəне 
арпалысып жатқан ұлттар мен ұлыстарды тарихи жолынан адастырып жіберді. Біз бұл жерде «орыс жұрты», «ұлыс» дегенді 
орнымен қолданып отырмыз. Біріншісі түсінікті (солтүстіктің жергілікті тұрғыны «Біз кімбіз? Кім болдық?» деп, ХХІ ғасырда 
қаңыраған деревняларына қарап зарлайды), екіншісі – ешқашан да ұлыс «народность» болмайды (əдейі қате аударылған), 
ол – бір кездегі мемлекеттер, хандықтар немесе олардың жұрнағы. Ресейдің бір ғалымы жазып еді: «Уралаған сауатсыз 
большевиктер Орталық Азияны жаулап, бағындырып, «бұларға мəдениет əкелеміз» деп өзеурегенде, осында мыңдаған жылдық 
мəдениеттің бары ойларына да кіріп шықпады...» деп.

ХVІІІ-ХІХ ғасырдағы патшалық Ресей осы 
табиғи таңдауды астан-кестен еткісі келсе де, 
береке халықтың жанында, жүрегінде ұзақ уақыт 
сақталып қалды. «Намысты шүберекке түйіп 
сақтадық» деген осы.

 Міржақып Дулатұлының «Оян, қазақ!» атты 
ұлт рухын серпілткен жыр жинағында былай 
дейді:

Біз сонша сатып алған құл емеспіз,
8ркімді т�бемізге шығаратын.
«Болады әбігер заман» деген осы.
Байқасаң, Алаш ұлы, азаматым!
Жалпы ұлтқа қатысты дүниеде ұсақ-түйек 

деген болмайды. Соның бірі әрі бірегейі – ұлттық 
аты-ж�н.

Бұл – әрбір ұлтты тілімен, ділімен б�лек етіп 
жаратқандай, Алланың айрықша бір нығметі. 
Қасиетті Құран-Кәрімде: «Ей, адамдар, ра-
сында біз сендерді бір еркек (Адам) және бір 
әйелден (Хауа) жараттық және де бір-бірлеріңмен 
танысуларың үшін сендерді халықтар мен ру-
тайпалар етіп қойдық» делінген («Хужрат» сүресі, 
3-аят). Осы ең ұлық кітапта әр ұлт-милләттің 
�зіндік жолы туралы да хабар берілген: «Сен-
дерден әрбір ұлт үшін (жеке) шариғат және жол 
жасап қойдық. Егер Алла қаласа еді, барлығыңды 
бір үммет жасар еді» («Маида» сүресі, 18-аят). 

Олай болса, Жаратқанның хақ жо-
лын бұрмалаушылармен текетіресу 
– әділеттік, биік азаматтық екенін 

аңғарамыз. Алаш  зиялылары нағыз осы жолдағы 
қайраткерлер еді. Біріншіден, олар түрлі ұлт 
�кілдерінен құралған пікірлестерімен бірге 
патшалық Ресейді түзетуді, адамзаттың демо-
кратия (халық билігі) к�шіне ілестіруді арман-
дады. Екіншіден, туған халқының құқын, на-
мысын, қабілетін, білігін қалпына келтіріп, әлем 
 дамуына үлес қосқысы келді. Үшіншіден, ұлт 
тілін, мәдениетін, дәстүрін қайталанбас құбылыс 
ретінде бағалап, «ақиретке дейін қазақ қазақ бо-
лып жасамақ», «Алаш туы астында күн с�нгенше 
с�нбейміз» деді.

Бұл – кереметтей гуманизм жолы еді.
Адамның аты-ж�ні мен сол адамдар құрайтын 

ұлттың негізгі ұғымдарының атауын параллель 
(салыстырып) қарауға болады. Сол тұстағы 
қолданыстағы бірнеше с�з-ұғымдарға назар 
аударалық: алаш, жұрт, ұлт, азамат, мұсылман, 
әділет, ар-ұят, білім, ағарту, тәрбие, үме, қалып, 
ақ жүрек, к�ркем мінез, т.б. Газет-журналдың, 
ұйымдардың ныспысына қараңыз: «Қазақстан», 
«Айқап», «Қазақ», «Ұран», «Сары Арқа», «Жас 
азамат», «Абай», «Талап», «Жанар», «Еркін дала», 
«Үміт», «Ынтымақ», «Ерік», «Қызмет», т.б. 

/рбірі араб, парсы тілінен басқа бірнеше 
Еуропа тілін меңгерген Алаш зиялылары де-
мократия, прогресс, культура, цивилизация, 
дума, манифест, декрет, т.б. с�здердің мәнін де, 
к�кейкестілігін де білетін. Бірақ басылым атын 
да, ұйым атын да олай қоймады. Дәл сол сияқты 
мұсылмандықтың мәнісін, араб тілін біле тұра 
қазақ түсінігімен алла, иншалла, /бдірахман, 
Сейіт, Садуақас, т.б. деп жазды (аллаһ, иншаллаһ, 
Абдурахман, Сайд, Саад бин Вакас деген жоқ). 
Ұлттық аты-ж�нді рәсімдеу туралы да ерте ой-
ланды. Бұл туралы «Айқап» журналы мен «Қазақ» 
газетінде ойлы мақалалар жариялады. Осы ретте 
мына жайтты ескерген ж�н. Біріншіден, қазақ 
халқының этногенездік құрылымына сәйкес, 
к�ші-қон, орнығу мен орналасу рулық-тайпалық 
жүйеде жүрді. «Жеті ата» қағидаты ұлт бірлігі 
мен ел тұтастығын сақтады. Сондықтан дәстүрлі 
фамилия ру және әулет атымен белгіленді. Мыса-
лы, Қанжығалы Б�генбай, Қаракерей Қабанбай, 
Шапырашты Наурызбай, Кете Жүсіп, Құланаян 
Құлманбет. Екіншіден, әкесі мен атасының 

Мына сәйкестікті қараңыз: Сәкең Сирияға 
барып, білік-білімін жетілдіріп жүргенде, 
сондағы оқытушылар оған «Мұхтар» деп ат 
қойыпты. Дипломат оны «сайлау, сайланған» 
с�здерінің баламасы ретінде түсіндіреді. Ал енді 
біз большевиктердің басып алуына байланысты 
Ташкенттен бас сауғалап барып 1917 жылы 27 
қарашада Қоқанда жарияланған Түркістан авто-
номиясын түпнұсқада «Түркістан мұхтарияты» 
деп аталғанын білеміз бе? Атау да, есім де – ниет. 
Сайлау – «таңдау» ұғымы секілді демократияның 
б�лшегі. Мұхтар – «таңдаулы» деген мағынамен 
бірге «еркіндік», «азаттық» мәнін береді. Ендеше 
осы арқылы да С.Батырша-ұлының тағдырына 
ұлт тәуелсіздігі үдерісінің басы-қасында жүру 
бұйырыпты. Ал біз «Мұхтармен» к�біне-к�п 
М./уезовті байланыстырамыз. Мұқаңның да 
Алашпен, Түркістанмен, Ташкентпен, Орта Азия 
университетімен, тіпті «ұлы» ұғымымен (фами-
лия) ұштасатын тұсы аз емес.

Тағы сұрақ қоямыз: Сайлау Батырша-
ұлы әйгілі аты-ж�нінен таяқ жеді ме, 
мақтау естіді ме? /лбетте, мың �ліп, 

мың тірілген халқынан тек мақтау естіді. Неге? 
Миллиондаған қандастары аты-ж�ннің осы 
нұсқасын қаласа да, қоюға батылы жетпейтін. 
«Неге менің балам басқалардан б�лек болуы 
керек? Ұлт қамын мен ғана жеуім керек пе?». Ой 
осы болатын. Тіпті 60-жылдары мемлекетаралық 
келісіммен Қытайдан бері �ткен қандастарымыз 
(оралмандардың 1-толқыны) фамилияларын 
тездетіп орыстандырып («ов» жалғап) алуға 
асықты. Оны айтасыз, ҚХР-да жүріп фами-
лиясына «ов»-ты жалғап алғандарды естіп, 
таңғалғанымыз бар...

Ноқтаға басы сыймаған Бәукең «ұлы» фами-
лиясы үшін безбүйрек советтен талай теперіш 
к�ргені секілді, С.Батырша-ұлын да ресми 
билік, дипломатия саласы маңдайынан иіскей 
қоймаған. Эсседе жазылғандай, Қазақстан 
компартиясының 2-хатшысы О.С.Мирошхин 
«мұндай фамилиямен Орталық комитетке ал-
маймыз» десе, республика коммунистерінің 
 идеология хатшысы С.Н.Имашев «бос орын 
жоқ» деп, жақындатқысы келмеген...

Бірақ соған қарамай С.Батырша-ұлы �з 
біліміне сүйеніп талабынан қайтпады. Та-
лай жауапты қызметтің ішінде �зі қалаған 
дипломатияның к�рігінен де �тті, Pкілетті 
және Т�тенше Елші де болды. Осылардың 
арасында 1991 жылы қазанда Біріккен Ұлттар 
Ұйымы Бас ассамблеясы сессиясында қазақ 
халқының тәуелсіздікке деген ынта-ықыласын 
ашық жария етуі бүгінде аңыз ретінде айтылады. 
Дипломаттың пікірі ТАСС телеграф агенттігі 
арқылы әлемге тарағанда, санасы «кеңестік ком-
плекстен» арылмағандар селт етіп шошығанын 
білеміз. 

Сәкеңнің және бір батыл қадамы 1993 жылы 
Pзбекстанға Қазақстанның Т�тенше және 
�кілетті елшісі болғанда байқалды. Бұл – әлемге 
тарыдай шашылған ұлтымыздың (диаспо-
ра) жинақтала бастаған кезі. С.Батырша-ұлы 
�збек еліндегі талантты қазақ азаматтарын 
туған Отанына шұғыл тартып, қағидатты ша-
раларды жүзеге асырады. Pзбекстан респу-
бликасына еңбек сіңірген архитектор-дизай-
нер, Қазақстанның Елтаңбасының авторы 
 Жандарбек Мәлібекұлына ҚР азаматтығын 
беріп, тарихи отанына алып келеді. Талай тарихи 
тұлғаларымыздың, сондай-ақ  Н./.Назарбаевтың 
бейнесін сомдаған Pзбекстан Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты,  атақты суретші 
/бдімәлік Бұқарбаевқа да азаматтық әперіп, 
елге алдырды.

«Ұлы» фамилиясы �мірлік ұстанымын 
анықтаған қайраткер, дипломат, ғалым Сайлау 
Батырша-ұлының азаматтық тұлғасы туралы 
к�п айтуға болады. Бір тағылым еске түсіп 
отыр. Тәуелсіздік жылдары Қазақстанның 
халық жазушысы, Еңбек ері /біш Кекілбаев 
қазақша жазғандарына «Кекілбайұлы», орыс-
ша жазғандарына «Кекилбаев» деп қол қойып 
жүреді. Бірде С.Батырша-ұлы /бекеңнен: «Сіз 
бір мезгілде екі фамилия алып жүрсіз, сонда 
қайсысы тура?» деп сұрайды. Жазушы: «/й, 
бауырым-ай, несін айтасыз? Ақыры сіздің 
жолыңызға түстік қой» деп жауап қайырады.

Сонымен, С.Батырша-ұлының ұлттық аты-
ж�нге байланысты еңбегін, жалпы тұлғалық 
қасиетін былайша тұжырымдаймыз:

1. Ол – сонау 1964 жылы Шетелмен байланыс 
және достық қоғамының жауапты хатшысынан 
1990 жылы ҚазКСР Сыртқы істер министрінің 
орынбасары лауазымына дейін, тәуелсіздік 
тұсындағы барлық дипломатиялық қызметінде 
ұлт мүддесін бір сәт те ұмытпаған азамат.

2. Ол – 2002 жылдан бері барша ҚР Сыртқы 
істер министрінің кеңесшісі және Л.Н.Гумилев 
атындағы ЕҰУ халықаралық қатынастар 
факультетінің профессоры ретінде дипломатия 
теориясын тәжірибемен ұштастырып жүрген 
білікті маман, осы салада қазақ тіліндегі тұңғыш 
рет жазылған «Дипломатиялық қызмет және 
халықаралық қатынас» атты оқулықтың авторы.

3. Ол – елдің ана тілін, ата дәстүрін, т�л 
мәдениетін, тағылымды тарихын жеке үлгісімен 
қорғап, сақтап, дамытып жүрген отаншыл тұлға. 
Астана қаласы «Мемлекеттік тіл» қозғалысының 
т�рағасы.

Міне, осы бағалар А.Байтұрсынұлынан 
басталып, Б.Момышұлымен �ркенделіп, 
 С.Батырша-ұлымен жалғасатын ұлттық аты-ж�н 
қадірін білу жолындағы қағидаттың �міршеңдігін 
айқындай түседі.

Б ү г і н  Т ә у е л с і з д і к  м ұ ғ д а р ы н д а 
 А.Бай тұр  сынұлының ақ жолына түсіп, аты-ж�-
ніне саналы түрде «- ұлы, - қызы» деген дәс-
түрлі қосымшаны алған азаматтарымыздың 
ұ с т а н ы м ы н  –  о т а н  ш ы л д ы қ  с а н а - с е з і м і 
к�терілгені деп білеміз.

Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ,
 Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің проректоры,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі,

филология ғылымының докторы, 
профессор

Арменияда сақтаулы тұрған қазақ тарихынан сыр 
шертетін к%не қыпшақ тіліндегі қолжазбалардың 
к%шірмелері Астанадағы Ұлттық академиялық 
кітапханасының қорын толықтырыпты. Бұл 
қуанышты хабармен Қазақстан Республикасы 
Ұлттық академиялық кітапханасының директоры 
Үмітхан Мұңалбаева %зінің Фейсбук әлеуметтік 
желісіндегі парақшасында б%лісті. 

–  А р м е н и я  е л і н д е г і  М а т е н а д а р а н  к � н е 
қолжазбалар институты әлемдегі үздік мәдени 
орталықтың бірі болып саналады. /сіресе мекеме 
ежелгі к�не кітаптар қорымен ерекшеленеді. Сол 
сирек кітаптар қорында біздің тарихымызға қатысты 
қыпшақ қолжазбаларын кездестіруге болады.

Армян-қыпшақ қолжазбасын ғалымдар он 
тоғызыншы ғасырдан бастап зерттеуді қолға алыпты. 
Бұндағы қолжазбалар теріге де, матаға да, тастарға да 
жазылған. Институтта тарихи жазбаларды қалпына 
келтіретін арнайы зертхана бар, оның техникалық 
жабдықтары заманға сай. Жалпы алғанда институт 
қорында он жеті мыңнан аса қолжазба бар. Жүз 
мыңға жуық к�не мұрағат құжаттары да сақталыпты. 
Ал ежелгі кітаптар саны екі мыңнан асады екен. Елге 
әкелінетін к�не қолжазбалардың ішінде «Сборник 
диакона Сагака. Кипчакский текст – рассказ диа-
кона Дзерига, сына Нигола, о борьбе против моно-
физитства», «Сборник диакона Богдана», «Сборник 
Аведика», «Молитвенник диакона Миско, сына 
Мурада из Замостья, написанный по заказу Вар-
тана, сына старосты Сучавы барона Агопши, для 
дочери Зофии» секілді кітаптар бар, – деп жазыпты 
Ү.Мұңалбаева. 

Қолжазбалар к�шірмесінің еліміздің Ұлттық 
академия лық кітапханасына әкелінуі қуанышты 
жайт. Аталған құнды мұраларды зерттеп-зерделей 
түссек, тіліміз бен мәдениетімізге қатысты маңызды 
жазба деректер табылатыны с�зсіз. 

Жамал С�РСЕНОВА

Астана қалалық Тілдерді дамыту басқармасы 
мемлекеттік тілді оқып-үйренушілерге арналған 
кезекті курс ұйымдастырмақ. Шараға 1500 адам 
қатысады. 

– Негізінен мемлекеттік қызметкерлер мен 
бюджеттік мекеме қызметкерлері, мұғалімдер мен 
дәрігерлер, спорттық нысандарда жұмыс істейтін 
жаттықтырушылар және басқа да ұйымдардан 
 мамандар, қазақ тілін үйренуге құлшыныс білдірген 
қала тұрғындары тегін оқытылады. Бұл үшін қала 
бюджетінен тиісінше қаражат б�лінді, – дейді қалалық 
Тілдерді дамыту басқармасының маманы Құралай 
Т�леубайқызы.

Аталған курста �ткен жылы да 1500 адам оқып 
шыққан екен.  Бір қуантарлығы, мемлекеттік тілді 
үйренгісі келетін �зге ұлт �кілдерінің, сондай-ақ қазақ 
тілін білмейтін қандастарымыздың қатары к�бейіп 
келеді.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Ілеспе аударма – кәсіби аударма жасаудың күрделі 
және танымал түрлерінің бірі. Осы саладағы 
 мамандарды даярлау мақсатында және Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2017-2019 жылдарға 
арналған облыстық іс-шаралар жоспары шеңберінде 
С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 
университетінде ілеспе аудармашыларға арналған 
семинар %тті. 

Семинар бағдарламасы ілеспе аударманы орыс 
тілінен қазақ тіліне және қазақ тілінен орыс тіліне, 
сондай-ақ ағылшын тілінен орыс және қазақ 
тілдеріне, орыс және қазақ тілдерінен ағылшын 
тіліне халықаралық конференциялардың, бизнес-
форумдардың, д�ңгелек үстелдердің, іскерлік 
келісс�здердің материалдарын пайдалана отырып, 
меңгеру дағдыларына бағытталған. Курс барысында 
теориялық дайындау және ілеспе аударманы игеру 
дағдыларын, сонымен бірге лингафондық кабинет-
терде тәжірибелік тренингтер �ткізу қарастырылған. 

Семинарды А.Зейнуллина, Б.Қожахметова, 
А.Линнас, А.Лакова секілді тілші-ғалымдар жүргізеді. 
Айта кетейік, ілеспе аудармашыларды даярлау мәселесі 
«Ана тілі» газетінің 3 наурыз 2016 жылғы н�мірінде 
к�терілген болатын. 

Р.НҰРАЛИН
ПАВЛОДАР

А.Байтұрсынұлынан С.Батырша-ұлына дейінА.Байтұрсынұлынан С.Батырша-ұлына дейін
ҰЛТТЫҚ АТЫ-ЖӨН:ҰЛТТЫҚ АТЫ-ЖӨН:

жазылды. Яғни «ұлы» бүгінгідей «отчество» ор-
нына жүрген жоқ. Таңбалануда «Б�кейхан ұлы» 
деп б�лек жазыл ғанын да, «Б�кейхан-ұлы» деп 
сызық шамен (дефис) жазылғанын да байқаймыз.

Ұлт ұстазы, Алаш қозғалысының басында 
тұрған тұлға, 1920-1921 жылдары Қазақстанның 
№1 Халық ағарту министрі (комиссары) болған 
қайраткер Ахмет Байтұрсынұлы аты-ж�нді 
біріздендіру бағытын ұстанды. 1924 жылы 12-17 
маусымда Орынборда Қазақ білімпаздарының 
тұңғыш съезі �тті (орысша «Первый съезд казах-
ских ученых»). Бұған Мәскеуден арнайы келген 
/.Н.Б�кейхан да қатысты. Жиын қаулысында 
кітап шығарғанда, мақала жазғанда, құжат 
рәсімдегенде «фамилия қосымшасы» ретінде 
«-ұлы, -қызы» деп жазу міндеттелді.

Бұл ұстаным к�рші парсы, араб, түркі, шығыс 
халықтарының жүйесіне сәйкес келетін. Арабтар 
әкесінің атына «ибн немесе бен», қазақша «ұлы», 
парсы, дари тілдерінде «заде»-ні (қазақша «ұлы» 
дегенге сәйкеседі) қосады. Ал османлы түріктері 
«Мұстафа оғлы» дейтін, Түркия республика-
сын құрған соң олардың к�бі еуропалық үлгіге 
к�шті. Білімпаздар съезі де түркі дүниесіндегі 
жолды нұсқады: Абай Құнанбайұлы, Сүйінбай 
Аронұлы, Құрманғазы Сағырбайұлы, Шәкәрім 
Құдайбердіұлы, /лихан Б�кейханұлы, Мұстафа 
Шоқайұлы, Міржақып Дулатұлы, т.б. 

ХХ ғасыр басындағы қазақ саяси күресінен 
сыр шертетін Сәкен Сейфол лаұлының «Тар жол, 
тайғақ кешу» мемуарын оқып к�ріңіздер. Ұлт 
қайраткерлері фамилиясының бәрін «ұлы» деп 
жазады. Міне, сол кездегі таным-түсінік.

Алаш зиялылары 99 пайыз атылғаннан 
кейін, яғни 40-жылдары «ов»-сыз жүрген екі-ақ 
қазақ болды. Бірі – халық батыры  Бауыржан 
Момышұлы, екіншісі  – академик /лкей 
Марғұлан. /лекең үндемей-ақ к�п іс тындыр-
ды. Біздің білетініміз – ұлт ұранына, намысы-
на айналған Бауыржан. Ұлттық аты-ж�ндегі 
«Момышұлы феномені» арнайы зерттеуді талап 
етеді. Біріншіден, Алаш жолына, қағидатына 
адалдығы (бұл туралы мәлімет күнделігінен 
молынан табылды). Екіншіден, «ұлы»-ны алып 
үндемей қалмай, халыққа қозғау салып жүргені. 
Орыс аудиториясына ба ғыт талған мына бір 
с�зіне назар аударалық:

Пойми, мои хорошие,
«Улы» – это не форма,
Не редкость.
«Улы» – не «ев» и не «ов»,
Приспешников ваших.
«Улы» – это символ непримеримости.
[жолма-жол аудармасы:
Айналайындар, түсініңдер,
«Ұлы» – жай пішін немесе
Таңсық бірдеңе емес.
«Ұлы» – басшұлғығыштардың
«ев»-і де, «ов»-ы да емес.
«Ұлы» – бағынбаудың рәмізі].
Кеңес тұсында Момышұлы үлгісімен дәстүрлі 

фамилияны сақтап, «ұлы» деген қосымшаны 
жалғаған үш адам болды: Шона Смаханұлы 
(1924-1988), Балғабек Қыдырбекұлы (1929-1995), 
Сайлау Батырша-ұлы (1942 жылы туған). Соңғы 
азаматтың фамилиясын қазіргі қазақ тілінің 
тыныс белгі ережесін бұзып, сызықша (дефис) 
арқылы жаздық. Мінезді, қағидатшыл Сәкең 
«құжатымда осылай, оны бұзуға хақыңыз жоқ» 
деп талап ететінін ескердік.

С.Батырша-ұлы туралы 2016 жылы «Фоли-
ант» (Астана) баспасынан шыққан «Тәуелсіздік 
жолындағы дипломатия» атты эссе-диалогте 
(авторы М.Алмасбекұлы) ұлттық аты-ж�ніне 
қатысты біраз дерек бар.

1905 жылы туған, кейін «Қазақстанның 

еңбек сіңірген агрономы» атанған, республика 
басшысы Д.А.Қонаевтың қабылдауында болған 
әкесі Батырша Қалдыбекұлы 1948 жылы баласын 
1-сыныпқа бергенде, мектеп журналына «Сайлау 
Батырша-ұлы» деп рәсімдетіпті. Мұны Сәкең эс-
седе былай түсіндіреді: «К�кемнің ұлтқа, елге деген 
намысы ұстап, фамилиямды бірден «Батырша-
ұлы» деп жаздырды... 8кемнің намысшыл әрі к�зі 
ашық, к�регендігі арқасында мен Бауыржан ағадан 
кейін қазақтың дәстүрлі аты-ж�нін сақтап, сол 
үлгіні жалғастырдым».

Осы жерде сұрақ туады: перзентіне «ұлы» деп 
фамилия берген Батырша Қалдыбекұлы күшті 
ме, жоқ әлде жастай фамилиясындағы «ұлы» 
қосымшасын бойына, ойына сіңіріп, соған сай 
болған Сайлау Батырша-ұлы күшті ме?

Мәселенің мәнісіне терең бойласақ, әке 
Батырша да, бала Сайлау да – ұлт дәстүрін 
жалғастырған, жауапкершілікті сезінген азамат-
тар. Мына сәйкестік жайдан-жай болмаса керек. 
Батырша Қалдыбекұлы – жәдит медресесінде 
(Шаян) Ахмет Байтұрсынұлының «Тіл құралы» 
оқулығынан дәріс алған шәкірт. Бұл еңбек 1912 
жылы шықса, Батыршаның мектеп-медереседе 
оқыған шағымен сәйкес келеді. Оның үстіне, 
С.Батырша-ұлы естелігіне қарағанда, әкесі 
имандылық жолында болған және баласының 
араб тілі мамандығын таңдауына әсер еткен. 
Үйдегі тәрбие Сайлау мырзаның ұлт тарихының 
ұмытылған қабатына ұмтылуына, ел намысын 
қорғауына түрткі болған. Осы орайда Бауыржан 
Момышұлы құбылысы – таңдауды негіздеуші, 
тәуекелді жандандырушы. Қай жағығынан алсақ 
та. Біріншіден, ел ішінде тараған батыр туралы 
аңыздарда ол шынайы ұлт жоғын жоқтаушы бо-
лып к�рінеді. Осы жолда ешкімнен, ешнәрседен 
тайсалмайды. Айтқандайын, сол ІІ дүниежүзілік 
соғыс жылдары �кімет дінге біршама еркіндік 
бергенін естен шығармалық. Екіншіден, халық 
батырының «ұлы» фамилиясы қаһармандығының 
куәлігіндей к�рінді.

Сонымен бірге С.Батырша-ұлын толған-
дыр ған, серпілткен бір факторды 
ұмытпалық. Ол – оқыған қаласы мен 

университеті. Ташкент – Алаш зиялылары 
топтасқан, шоғырланған қала. Тіпті оның «қазақ 
астанасына үміткер шаһар» болғаны да белгілі. 
Алаштың «Алаш», «Ақ жол» газеті мен «Сана», 
«Сәуле» журналдары осында шықты, «Талап» 
ұйымы осында құрылды. 1922 жылы Түркістан 
зиялысы  А.Бай тұрсынұлын Ташкентке алдыр-
тып, лайықты мерейтойын �ткізді. С.Батырша-
ұлы оқып жүрген жыл дары қала да, Орта Азия 
университеті де Алаш жаңғырығына тұнып 
тұрған еді. Ұлт қай раткерлері бәтеңкесінің ізі �ше 
қойған жоқ-ты.

Алаш атылғаннан кейін халықтың руха-
ни жаңғыруының �зіндік кезеңдері бар. Бірі 
– ІІ дүниежүзілік соғыс уақытындағы қазақ 
батырлығы (бұған келесі шепте Алаш аты-
мен газет-журнал шығарып, жыр жазған 
тұтқындар еңбегі де кіреді). Екіншісі – кеңестік 
жылымықтан кейін бүтін кеңес халқы секілді 
қазақ ұлтының да серпілуі. С.Батырша-ұлының 
азаматтық қалыптасуы осы шамаға сәйкес келеді.

Мысалы, әйгілі /бу Насыр әл-Фараби 
құбылысы. Бұл тұлғаны ақын Мағжанның 
«Түркістан» �леңінен кейін туған жері, кіндіктес 
жұрты ұмыта бастаған. Арада отыз жыл-
дан кейін данышпан Ақжан Машани дабыл 
қақты. Тіпті Сирияға арнайы барып, моласын 
 тауып қайтты. Қазақстан ғылымының, әсіресе 
философиясының фарабитану арнасы ашыл-
ды. Құдайдың құдіретімен С.Батырша-ұлының 
араб тіліне мамандануы және 1963 жылы оқуға 
Сирияға баруы осы құбылыспен ұштасып жатыр.

Бардан айырылудың к�кесін к�рдік. Басқа 
ел туралы айтпай-ақ қоялық. Pзімізге баға беріп 
к�рейікші. Мысалы, айтуға ауыз бармайтын 
бір к�ргенсіздік болды делік. Осыған кім жауап 
береді? Ешкім де! Үкімет халықтың (адамның) �зі 
кінәлі дейді, халық үкіметке сілтейді.

Күні кеше, тіпті бүгін де біраз жұрт атала же-
гендей дін тұрғысынан миы шайқалып қалғанда, 
алақандай ауылдағы ақсақалдардан «Осы 200 үйлі 
шағын жұрт исламның 2-3 бағытын ұстанады 
екен. Бұл қалай? Неге ие болмадыңыздар?» 
деп сұра ғанда, күмілжіп жауап бере алмаған... 
Сәуегей демей-ақ қойыңыздар, дәл осы жағдай 
Ресей деревня сының, Қырғызстан айылының, 
Pзбекстан қышылағының басында бар деп 
сенім мен айта аламыз. /рине, бірінде аз, бірінде 
к�п. Бұл – «батпандап кірген ауру мысқалдап 
шығадының» кері.

Дәстүрлі қазақ ауылында т�тенше бір 
оқиға болса, оған ең бірінші жауап беретін – 
ақсақалдар, ел ағалары еді. «Тон жағасыз бол-
мас, ел ағасыз болмас» – осы пәлсападан туған. 
Ретіне қарап т�ренің де, бидің де, имамның да 
�з орны, �з мәртебесі болды. Жау шапқанда – 
батыр айқындалды, с�з сайысында – шешен 
анықталды.

Б

атымен айтылатын жүйе де орнықты. Мысалы, 
Құнанбайдың Ыбырайы (Ибрагимі-Абайы), 
Шораяқтың  Омары, Ақбайдың Жақыбы, т.б.

ХХ ғасыр басында �мірде де, қызметте де, 
білімде де Ресей әкімшілік жүйесі орнағандықтан, 
билік жүйесінің түрлі құрылымымен араласқан 
зиялылар ресми (рәсми) Абай Кунанбаев, Али-
хан Букейханов, Ахмет Байтурсунов, Мир-Якуб 
Дулатов,  Мустафа Чокаев, Смагул Садвокасов, 
т.б. болуына тура келді. Үстем тіл нені болсын 
�з заңдылығымен жазары с�зсіз. Сондықтан 
бұл – әлді мен әлсіз күресінің бір сипаты еді. Дей 
тұрғанымен, Алаш ұлт деп, ұлттың тілі, дәстүрі, 
мәдениеті, саясаты, тағдыры деп жаңғырды, 
оянды. Сондықтан тіл – қарым-қатынастың ғана 
құралы емес, ағарту мен ғылымның, парасат пен 
дамудың кілті болатыны айқындалды. Еліктеу 
мен солықтау аяқталған соң, намысты зиялы-
лар ер азаматтар фамилиясының соңын 
– «ұлы», әйел балалары фа ми-
лия сының соңын – «қызы» 
с�зімен жазды. Мысалы, 
Б�кейхан – /ле  кеңнің 
т�ртінші атасы, соған 
қ а р а м а й  « / л и  х а н 
Б�кейханұлы» деп 
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КӨКЕЙКЕСТІ

ҰЛТТЫҚ ЖӘДІГЕРЛЕРІМІЗ 
ҚАЛАЙ САҚТАЛУДА?

б�лімінде» рухани мұрамыздың негізгі 
б�лігі жинақталғанын айта кету орынды. 
Б�лім қорында барлығы 300 мыңнан 
астам жәдігер болса, оның ішінде қазақша 
22 мыңға жуық, 10 мыңнан астам шығыс 
тілдеріндегі, орыс тілінде 90 мың кітап 
пен қолжазба бар. Ғалымдардың айту-
ынша, дәл мұндай бай кітап қоры бүкіл 
Орталық Азияда жоқ. /сіресе ұзындығы 3 
метр 45 см орама қағазға жазылған «Хан-
дар шежіресі» (XVIII-XIX ғғ.), неміс са-
яхатшысы Адам Олеарийдің «Через Мо-
сковию в Персию» атты ескі гот тілінде 
жазылған кітабы нағыз к�ненің к�зі, 
деректің �зі болып «с�йлеп кетуге» дайын 
тұр. Б�лім меңгерушісі Г.Абикованың 
айтуынша, мұндай аса бағалы жәдігерлер 
арнайы қорапшаларда сақталады. 

Дегенмен, сирек кітаптарды сақтау 
туралы арнайы нормативтік-құқық-
тық ережелердің жоқтығы сала ісіне 
қолбайлау болып отыр. Ғылыми кітап-
хана басшылыққа алатын «Кітап хана 
туралы» заңда қолжазбалар қоры туралы 
бап жоқ екен. /сіресе к�не кітаптардың 
тілін білетін мамандарға мұқтаждық зор. 

Айтпақшы, «қолжазбалар қорында 
осыншама рухани қазына бар екенін 
біздің ғалымдарымыз біле бермейді» 
дейді Гүлшат Масалимқызы. Сондықтан 
ол әрбір ғалым ең алдымен �зіміздегі 
ғылыми қорды зерттеп алып, қалғанын 
шеттен іздесе деген тілегін айтты. 

ЖЕКЕМЕНШІК Ж�ДІГЕРЛЕРГЕ 
ҚАМҚОРЛЫҚ КЕРЕК

Тарихи-мәдени мұрамызды құрай-
тын құнды жәдігерлер мемлекеттік 
музейлермен қатар жеке тұлғалардың 
қолында да жинақталған. Алайда атал-
мыш сала бойынша басшылыққа алы-
натын «ҚР-ның Ұлттық музей қоры 
туралы ережесінде» жекеменшіктегі 
құнды жәдігерлер туралы айтылмаған. 
Яғни жекелеген адамдардың, қол�нер 
шеберлерінің қолындағы ұлттық �нер 
туындылары Ұлттық музей қорына 
енгізілмеген. Бұл ж�нінде «Тарихи-
мәдени мұра объектілерін қорғау және 
пайдалану туралы» және «ҚР Мәдениет 
туралы» заңдарында да айтылмаған 
болып шықты.  Осылайша ұлттық 
құндылық қатарына кірмейтін жеке 
коллекциялардағы музей заттары мемле-
кет қорғауынан тыс қалып отыр. 

Осындай мемлекет  қолдауына 
мұқтаж ұлттық жәдігерлер ордасының 
бірі  әрі  б ірегейі  – ҚР Мәдениет 
қайраткерлері, «Түркі дүниесіне сіңірген 
еңбегі үшін» сыйлығының иегерлері 
ағайынды Айтберген, Тұрсынжан және 
Махмұт Құлментегілердің қол�нер 
шеберханасы. Ұсталық атты киелі 
кәсіпті жаңғыртып, насихаттап жүрген 
ағайынды шеберлер к�шпелі түркілер 
мен Қазақ хандығы тұсындағы қару-
жарақ үлгілерін қайта қалпына келтіріп, 
жаңғыртып жүр. Олардың басқа қол�нер 
шеберлерінен ерекшелігі әр бұйымның 
шығу тарихын ғылыми түрде зерт-
теп барып түпнұсқамен тең келтіреді. 
 Жауынгер  к�шпелілердің  әскери 
�нерін жаңғыртып, қалпына келтіруге 
40 жыл �мірін арнаған ағайынды үш 
ұста жасаған заттардың саны 5 мыңнан 
асып жығылады екен. Ел ішін к�п ара-
лайтын олар темір бұйымдарды күтіп 
ұстаудың оңай шаруа емес екенін айта-
ды және негізінен халықтық тәсілдерді 
қолданады. «Болаттан жасалған қару-

�нерді жоқтан бар етіп, бір ғылыми 
институттың жұмысын атқарып отырған 
ағайынды ұсталарға арнап жеке музей, 
шеберхана ашу ісі олардың еңбегін 
бағалау ғана емес, киелі �нердің келер 
ұрпаққа жетуінің кепілі де. 

ЗАҢНАМАНЫ ЖЕТІЛДІРУ – 
УАҚЫТ ТАЛАБЫ 

Кез келген сала сияқты музейлер де �з 
қызметін реттейтін құқықтық құжаттарға 
сүйеніп жұмыс істейді. Алайда бұл сала 
әлі күнге дейін музейлердің мәртебесін 
анықтап, жұмысын егжей-тегжейлі ретке 
келтіретін жеке заңнамаға қол жеткізе 
алмай келеді. «Мәдениет туралы» заңның 
25-бабында музей қызметі жалпылама 
қозғалып, «музей заты», «сақтау» және т.б. 
ұғымдарға түсінік берілмеген. Сондай-ақ 
осы сала қыз метінде басшылыққа алынып 
отырған «Тарихи-мәдени мұраны қорғау 
және пайдалану туралы» 1992 жылғы 
ҚР Заңы мен 1995 жылы қабылданған 
«Ұлттық музей қоры туралы» ереже музей 
қызметін толыққанды қамти бермейді. 
Сондықтан бүгінгі күні осы салаға арнап 
жазылған жеке заңнамаға қажеттілік 
барған сайын артып келеді. Облыстық 
музей қызметкерлері ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігінің бұйрығымен 2015 
жылы қабылданған «ҚР-ның музей 
қорындағы музей заттарын есепке алу, 
сақтау, пайдалану және есептен шығару 
ж�ніндегі нұсқаулықта» да к�п жайттар 
ескерілмегенін айтады. 

Осы ретте к�п жылдардан бері музей 
ісін зерттеп келе жатқан тарихшы-ғалым 
С.Асанованың айтуынша, музей затта-
рын есепке алу, сараптама жасау, сақтау, 
т.б. шаралар нақтылауды талап етеді. 
Сондай-ақ терминологиялық түйткілдер 
де сала қызметінде түсінбеушіліктер 
туғызуда. Жоғарыда айтылғандай «музей 
заты», «негізгі қор», «ғылыми-к�мекші 
қор» деген не және тағы басқа түйткілді 
тұстарды айқындамай музей қоры �з 
дәрежесінде сақталады деу қиын. 

Қазіргі шетелдермен байланыс кеңі-
ген тұста тарихи-мәдени құндылық тарды 
ел аумағынан әкету оқиғалары жиілей 
түскені мәлім. Осыған орай мәдени 
құн  дылықтарды меншік нысанына 
қарамастан Ұлттық музей қорына енгізу, 
оларды қабылдау тәртібін жеңілдету, 
 бі регей заттарды тіркеген сәттен бас тап 
оның сақталуына құқықтық, ұйым дас-
тырушылық және қаржылық кепіл-
дік тер берілуі олардың шетелге са-
тылып кетуінің алдын алуға септігін 
тигізер еді. Pйткені бұл заттар ешқашан 
қай таланбайтын, бірегей дүниелер. 
Қолы мыз дан бір шығарып алсақ ор-
нына қайтып кел мейді. Сондықтан 
о с ы  с а л а д а ғ ы  з а ң  н а м а д а  ұ л т т ы қ 
жәдігерлерімізді  шетелге шығаруға тый-
ым салынған заттар қата рына қосу кезек 
күттірмейтін келелі мәселе. 

Қазақ тарихының тереңдігін, мәдени 
мұрамыздың байлығын паш ететін 
құндылықтардың болашақ ұрпаққа осы 
қалпында жетуі мемлекет деңгейінде 
материалдық және құқықтық жағдай 
жасалуына тікелей байланысты. Ұлттық 
мәдениетті ұлықтаушыларға заман та-
лабына сай қамқорлық к�рсету музей 
қызметіне тың серпін беріп, ұлт �неріне 
жанашыр азаматтардың жігеріне жігер 
қосары с�зсіз. 

Дина ИМАМБАЕВА

Статистика деректері бойынша, 
елімізде 238 музей бар, оның ішінде 
ҚР Ұлттық музейі мен Мемлекеттік 
орталық музейден б�лек облыс, аудан 
орталықтарында 140 тарихи-�лкетану 
музейі, ондаған салалық музейлер 
рухани-мәдени қызмет к�рсетуде. Бұл 
мекемелердің негізгі қорындағы жәдігер 
саны 2,5 миллионға жетеді. Жалпы музей 
қоры тарихи, ғылыми, к�ркем және �зге 
де құнды, сирек кездесетiн және бiрегей 
заттардан құралады. Оның ішінде табиғи, 
археологиялық, антропологиялық, 
зергерлік, к�ркемсурет және басқа �нер 
туындылары бар. 

Республикамыздағы ұлттық құнды-
лықтардың ең ірі рухани орталықтары 
– Астана қаласындағы Ұлттық музей 
мен Алматыдағы Мемлекеттік орталық 
музейде халық мұрасын сақтау үшін 
барлық жағдай жасалғаны белгілі. Ал 14 
облыс орталығындағы тарихи-�лкетану 
музейлерінің мәдени құндылықтардың 
сақталуын қамтамасыз ету ж�ніндегі 
мүмкіндіктері әртүрлі. Ең алдымен, 
облыстық музейлердің басым к�пшілігі 
жергілікті тарихи-мәдени ескерткіш 
саналатын ғимараттарда орналасқаны 
музей қорының жай-күйіне тікелей әсер 
етуде. Мәселен, Семей қаласындағы 
тарихи-�лкетану музейі ХІХ ғасырда 
салынған әскери губернатордың үйінде 
орын тепкен. Қазіргі күні мұндағы 
жәдігерлердің бәрі ашық қорда тұр.

Батыс және Солтүстік Қазақстан, 
Ақмола, Қостанай, Павлодар облыста-
рындағы рухани ордаларға да �ткен 
ғасырлардағы сәулет ескерткіштері 
баспана ретінде берілген.  Шығыс 
Қазақстан облыстық тарихи-�лкетану 
музейі дәл осындай тарихи ғимараттан 
және 1967 жылы қор сақтауға арнап 
салынған қосалқы ғимараттан тұрады. 
Бірақ музей қорының барған сайын 
ұлғаюына байланысты бұл баспана да 
тарлық жасауда. Мұндай жағдайда экс-
понаттарды сақтаудың бүкіл шарттарын 
орындауды талап ету оңай емес. Ауа 
температурасы, ылғалдылық, жарықтың 
түсуі, т.б. құбылыстар музей қорының 
ғұмырын ұзартуға не қысқартуға себепші 
болуы әбден мүмкін. 

Мамандардың айтуынша, ағаштан, 
матадан, теріден, қағаздан жасалған 
заттар ылғалдылыққа аса сезімтал, фото-
суреттер жарыққа т�зімсіз келсе, май-
лы бояумен салынған суреттердің күн 
сәулесінен бояуы түсіп қалады екен. 
Керісінше, анатомиялық сүйектер 
жарық дұрыс түспесе сарғайып кетеді. Ал 
металл бұйымдар тиісті ережелер орын-
далмаса жылдам таттанады. Бұдан кейін 
ол бұйымдар мүлдем жарамсыз болып 
қалмақ. Сондықтан музей қызметкерлері 
қорды табиғи, химиялық, биологиялық 
теріс әсерлерден қорғау арқылы заттың 
ескіруіне, жойылуына жол бермеуге баса 
к�ңіл б�леді. 

Бірақ кейде  музей қорындағы 
заттардың бұзылу үдерісін тежеу үшін 
оған арнайы маманның к�мегі қажет. 
/йтпесе заттың тарихи дерекк�з ретіндегі 
құндылығы жойылып кетпек. Музейлер-
де бұл іспен негізінен қызметкерлердің 
�здері және қол�нер шеберлері айналы-
сып жүр. Облыстық музейлердің шта-
тында 1-2 реставратордан бар. Ал қажет 
болған жағдайда тапсырыс арқылы ар-
найы маман жалдайтындарын жеткізді. 
Бірақ қазіргі күні елімізде реставрацияға 
мұқтаж 60 мыңға жуық жәдігер бар 

Музей дегеніміз құнды заттарды 
тізіп қоятын қойма емес, ол халық 
жадын жаңғыртушы əрі тəлім-
тəрбие орталығы. Мұндағы əрбір 
жəдігердің «жаны» бар, бойында 
көне дəуір сыры бар. Музей бір сəт 
өткен уақыт пен көшкен кеңістікті 
зат бейнесінде жеткізіп, жан-
дүниеңмен сезіндіретін мəдени-
рухани құбылыс. Міне, сол көне 
дəуір куəгерлерін барынша жарқы-
ратып көпшілікке көрсету бар да, 
жоғалтып, шашыратып алмай, келер 
ұрпаққа табыстау міндеті бар. 

екенін және кәсіби маман даярлайтын 
оқу орындарының жоқтығын ескерсек, 
құнды жәдігерлерімізді сақтап қалу 
мәселесі �зектілене түсетіні аян. 

ҚОЛЖАЗБАЛАР ҚОРЫ 
ЖАҢҒЫРТУҒА МҰҚТАЖ 

Жаңғыртуды қажет ететін экспонат-
тардың елеулі б�лігін к�не кітаптар мен 
қолжазбалар құрайды. Осы ретте «Ғылым 
ордасы» РМК құрамын дағы Орталық 
ғылыми кітапхананың «Сирек кітаптар, 
қолжазбалар және ұлттық әдебиеттер 

жарақ заттары жылына екі үш рет �сімдік 
майымен майланып отыруы тиіс. Сонда 
темірдің сыртына жұқа қабат болып 
қатқан май ылғалды ауадан, тот басудан 
сақтайды» дейді Махмұт Құлментегі. 

Алайда музей заттарын сақтаудың 
биологиялық, физикалық шарттарынан 
б�лек �рттен, ұры-қарыдан қорғау және 
т.с.с. жақтары бар. Ұстахана заманауи 
күзет дабылымен жарақталған. Десек те, 
әкеден қалған қарашаңырақтағы ұста 
дүкеніне мемлекет деңгейінде арнайы 
қамқорлық керек екені анық. Кеңестік 
кезеңде мүлдем үзіліп қалған ұсталық 

Жылытады ж	регінен от алып...
(Академик Ғалымқайыр Мұтановқа)

УАҚЫТ ТУЫНДАТҚАН 
ӨЗГЕРІСТЕР

АРНАУҚОҒАМ ЖƏНЕ ЗАҢ

бір қатар оң мүмкіндіктерге жол ашады.    
Біріншіден, жарыспалық қағидасы 
қамтамасыз етіледі. Тараптардың бұ-
рын ғыдай прокурорлардың қол дауы 
түріндегі артықшылығы болмай ды. 
Олар �з мүдделерін �здері қор ғап, 
шағым беру құқықтарын да �здері 
жүзеге асырады.  

Екінші жағынан мемлекеттің жеке 
дауларға кірісуі мейлінше  т�мендеді.  

П р о к у р о р л а р  ш ы н  м ә н і н д е 
маңызды істерге к�ңіл б�ле бастады.   
Олар мына санаттағы істер: 

Бірінші санат – бұл мемлекет 
 немесе қоғамның мүддесіне қатысты 
і с т е р .  Я ғ н и  а д а м  қ ұ қ ы қ т а р ы н а 
 қа тысты, мысалы, жаппай жұмыстан 
босату, электр энергиясы мен басқа да 
тарифтерді негізсіз к�теру. Мемлекет 
мүддесіне қатысты, негізінен бюджет 
қаражатын шығындау және оның 
түсіміне байланысты істер. Салық пен 
кеден түсімдері, мемлекеттік сатып алу 
және басқа да  сомаларды �ндіріп алу 
талаптары.    

Екінші санат –  адам �з құқын �зі 
қорғай алмауы. /зірге мұндай істер 
қаралған жоқ. Мұндай адамдар �з 
мүдделерін �кілдері арқылы қорғауға  
мүмкіндігі бар. Қорытынды беру үшін 
прокурор сот процесіне міндетті түрде 
қатысады.

Үшінші санат – егер сот немесе 
прокурор азаматтық іске прокурордың 
қатысуы міндетті деп таныса, онда 
ол іске қатысады. 2016 жылы мұндай 
санаттағы 240 іс қаралған. 

Прокурорлардың азаматтық істерге 
қатысуының азаюы азаматтық-құқық  
саласындағы түйткілді мәселелер мен 
олардың туындау себептеріне терең 
талдау жасауға мүмкіндік беріп отыр. 
Мысалы, сот дауды тек қойылған та-
лап шеңберінде ғана қарауға құқылы, 
ал прокурор сотта анықталған кез кел-
ген кемшіліктер бойынша қадағалау 
актісін қабылдап, кінәлі тұлғаларды 
жауапқа тарта алады. 2016 жылы про-
курорлар процесте анықталған заң 

бұзушылықтар бойынша 248 қадағалау 
актісін қабылдап, 33 қылмыстық іс 
қозғаған. Тәртіптік жауаптылыққа 
370, әкімшілік жазаға 203 адам тартыл-
са, 4 тұлға қылмысы үшін сотталған. 
Мысалы, Батыс Қазақстан облы-
сында прокурорлар 30 жүргізушінің  
ішімдік ішкен күйінде авток�лік 
жүргізгені дәлелденсе де әкімшілік 
істің қозғалмағанын анықтаған. 

Келешекте прокурорлардың аза-
мат тық істерге қатысуын одан әрі 
қысқарту жоспарлануда. Мәселен, 
балаларға қатысты, әрекетке қабі-
летсіздік, туберкулез, жүйке ауруына, 
нашақорлық, маскүнемдік дертіне 
шалдыққандар, адамды қайтыс  болды 
немесе хабар-ошарсыз кетті деп тану 
істері бойынша олардың  туыстары 
мен �кілдері,  қамқоршы орган, 
медициналық мекемелер сот процесіне 
қатысады. Сондықтан прокурордың 
қатысуының қажеттігі жоқ. 

Сонымен қатар  жеке  даулар 
 бойынша кассациялық наразылық 
келтіру туралы �тініштерді қараудан 
бас тарту жоспарланып отыр. Тарап-
тар Жоғары Сотқа �здері шағымда-
нуға құқылы. Жаңа Азаматтық-
процессуалдық кодекс бойынша 
күшіне енген сот шешімі Жоғарғы 
Сот т�рағасының ұсынысымен қайта 
қаралуы мүмкін. Мұндай жағдайда 
Бас Прокурор дың �з бастамасымен 
кез келген сот шешіміне наразылық 
келтіру құқығын сақтау керек. 

Қорыта айтқанда «Ұлт жоспары 
– 100 нақты қадам» заман талабынан 
туындаған мәселелерді тиімді түрде 
шешуге мүмкіндік береді.

Қ.РАИСОВ,
Қазақстан Республикасы

Бас прокуратурасының
4-департамент б%лімінің бастығы

2015 жылмен салыстырғанда 2016 
жылы прокурордың қатысуымен 
бірінші сатыдағы соттарда қаралған 
азаматтық істердің саны 21%-ға (63 
мыңнан 49 мыңға дейін) азайса, 
апелляциялық сатыда  11%-ға дейін 
(9 мыңнан 8 мыңға дейін) т�мендеген. 
Бұған дейін прокурорлар баспана-
дан шығару жайлы азаматтық дауға 
міндетті түрде қатысатын. Ал қазір 
елімізде жеке меншік институты толық 
қалыптасты, тұрғын үйлер еркін саты-
лады және сатып алынады. Азаматтар 
мәмілелерді �здері дербес жасай береді.  

Міне, осындай мәмілелерді заңсыз 
деп тану тұрғын үйден мәжбүрлеп 
шығаруға әкеп соғатыны жасырын 
емес. Сондықтан прокурордың мем-
лекет �кілі ретінде мұндай дауларға 
кірісуі талап етілмейді.  Сонымен 
қатар жұмысқа қайта қабылдау және 
еңбекақы �ндіру дауларын қарауда 
да �згерістер бар.  Прокурорлардың 
бұл бағытта мәселені сотқа жеткізбей 
шешуі тиімді екенін тәжірибе к�рсетіп 
отыр. 

Елімізде еңбекақы бойынша барлық 
қарыздың үштен бірі, яғни 6 миллиард 
теңгенің 2 миллиарды соттың арала-
суынсыз, прокурорлардың ұйғарымы 
негізінде т�ленген.  Қазіргі уақытта 
жеке азаматтардың арасындағы 
дауларға, яғни жұмыс беруші заңды 
тұлға мен жұмысшы арасындағы 
еңбекақы �ндіру және жұмысқа қайта 
қабылдау істері ж�ніндегі сотқа про-
курор қатыспайды. 

Бұдан б�лек, �мір мен денсаулыққа 
келтірілген залалды �ндіру тура-
лы  даулар бойынша азаматтар �з 
мүдделері мен құқықтарын сотта �з 
беттерімен қорғай алады. Егер де 
тараптар �здерін қорғай алмайтын 
болса, онда прокурор қорытынды 
беру үшін процеске міндетті түрде 
қатысады.  

2016 жылы прокурордың қатысуы-
мен қаралған істердің саны 63 мыңнан 
49 мыңға, 21,3 пайызға азайған. Бұл 

Aз пайдаңды ойлама, 
ел пайдасын ойла, 
�з пайдаң соның ішінде. 

Жүсіп Баласағұн.

Жайсаң інім Ғалымқайыр Мұтанов,
К�кірегінде талант оты тұтанып.
Ғылымда да жасады ол жарылыс,
Техникалар жүре берді от алып.

Тәуелсіз боп к�терілді еңсеміз,
Ел үмітін ардақтайды сенсеңіз.
Мұтановқа қиын іспен барсаңыз,
Биіктеп бір шыға келер еңсеңіз.

Парасатпен оңайлатып қиынды,
Шешеді ол небір қатты түйінді.
Университет 
/лемдегі екі жүздің сапында,
Іскерлігіне риза боп ел сүйінді.

«Мұтанов біздің КазҰУ-імде ректор,
Қара шаңырақты ол парасатпен 

тіреп тұр» 
Дейді халық бар ісіне сүйсініп,
Ғалымменен тілек те бір, жүрек бір.

Нағыз ғалым Ғалымқайыр Мұтанов,
Жүреді әркез жүректе оты тұтанып.

Тоңсаң егер тағдырында дауылдың,
Жылытады ол жүрегінен от алып.

Ғалым інім – бәрімізге сүйікті
Ғалымдығын, ақындығын сүйіпті ел.
Тоқырап қалар асыл жігіт емес ол,
Қол бұлғайды алда талай биіктер!

Еліміздің мақтанышы ол – осы анық,
Жыр жазады ғылымнан 

бір сәт босанып.
Ақық жырмен ақ тілегін жолдаған – 
Аға досың жазушы –

Сәбит ДОСАНОВ

ТҰСАУКЕСЕР

Елбасының «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» бағдарламасының 26-шы қадамында 
сот рəсімдерін оңайлату жəне сот процестерін жеделдету үшін азаматтық-құқықтық 
даулар бойынша прокурордың сот ісіне қатысуын қысқарту көзделгені белгілі. 
Бұл шараларды жүзеге асыру үшін жаңа Азаматтық процестік кодекстің 54-бабына 
өзгертулер енгізіліп, 4 санат бойынша сотта азаматтық дауға прокурордың міндетті 
қатысуы шектелді.  Олар – баспанадан шығару, жұмысқа қайта қабылдау, еңбекақы 
өндіріп алу, өмір мен денсаулыққа келтірілген залалды өндіру туралы істер. Қазіргі 
күні жеке-құқықтық даулар бойынша бірінші жəне апелляциялық сатыдағы 
соттарға прокурор қатыспайды.  

ҒАСЫРЛЫҚ ТАРИХЫ БАР 
БАСЫЛЫМДАР

да» газеті деген атпен жалғасын таба-
ды. Басылымның ғұмыры үзілмеуін 
ойлаған сол кездің зиялы қауым 
�кілдері ақылдаса келе «Дұрыстық 
жолы» деген атаумен шығаруға 
шешім қабылдайды. Бұл деректерді 
Ресейдің Химки қаласындағы ар-
хивте сақталған мәліметтер арқылы 
анықтадық. Сонымен қатар облыстық 
газеттің 95 жылдығына орай «Қос 
газеттің тарихы» атты анықтамалық 
жинақ шығарған едік. Онда аталмыш 
газеттерді басқарған тұлғалардың 
«Алаш орданы қолдады» деген айып-
пен ату жазасына кесілгендігі және 
басқа жазаға тартылған баспас�з 
қызметкерлері жайлы баяндалады, – 
деді. 

Айта кетейік, кітаптарды шығаруды 
қолға алған азаматтар �ңір жылнама-
сын 1911-1913 жылдары жарық к�рген 
«Қазақстан» газетінен бастауды ж�н 
к�ріп, Ғ./нес, С.Смағұлова сынды 
білікті ғалымдардың жол к�рсетуімен 
Алматы және Мәскеу архивтерінде 
сақталған «Қазақстан» газетінің 16 
н�мірін араб әліпбиінен кириллицаға 
аударып шығарыпты.  Ғ.Қараштың 
еңбектерін жинақтау кезінде оның 
Мәскеу қаласында тұратын туған 
немересі Надежда Қарашева �зіндегі 

бар құжаттарды табыстап тұрып: «Енді 
менің мойнымнан ауыр жүк түс кендей 
болды. Атамыздың еңбектері далада 
қалмайтынына сенімім мол» деп, 
к�зіне жас алған екен. Ж.Сафуллин 
«Сол кісінің де аманатын алда рыңызға 
әкеліп отырмыз» деп, кітап хана 
меңгерушісі Қарлығаш Ескен дір-
қызына барлық деректің электрондық 
нұсқасын табыстады.

Филология ғылымының докторы, 
«Арыс» қорының президенті Ғ./нес 
�з ойымен б�лісіп, кезінде Оралда 
шыққан «Пікір» газеті мен «Тұңғыш 
мұғалім» деген журналда да қазақтарға 
қатысты деректер к�птеп кездесетінін 
тілге тиек етті. 

Баспас�з тарихының деректеріне 
сүйеніп, �ңір жылнамасын жасап 
жүрген бастамашыл топтың ізденіс-
теріне, әсіресе жастардың жүйелі 
зерттеулермен айналысып жүргеніне 
жиынға қатысқан зиялы қауым �кілдері 
ризашылығын білдірді. Тұсаукесер ба-
рысында «Ұран» газетінің шығарылуы 
жайлы деректі жазба к�рсетілді. 
«Жайық Пресс» ЖШС Бас директоры 
Орталық ғылыми кітапханаға жылна-
ма кітаптарын сыйлады.  

 Дана ХАЛЫҚ

Алматы қаласындағы Орталық 
ғылыми кітапханада Батыс 
Қазақстан облыстық газеттерінің 
шыға бастағанына 100 жыл 
толуына орай «Жайық Пресс» 
ЖШС шығарған кітаптардың 
тұсаукесері өтті. 

Жиынға Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институты-
ның директоры Х./бжанов,  та-
рих  ғы лы м  ы  ның докторы, жазушы 
 Б.Қой шы бай, тарих ғылымының док-
торы С.Смағұлова, «Арыс» қорының 
пре зиденті Ғ./нес, М./уезов атындағы 
/дебиет және �нер институтының 
Абайтану және жаңа дәуір әдебиеті 
б�лімінің меңгерушісі С.Қорабай, 

филология ғылымының кандидаты, 
ҚазҰУ оқытушысы А.Мектеп және 
басқа зиялы қауым �кілдері және осы 
шараға Орал �ңірінен арнайы келген 
«Жайық Пресс» ЖШС Бас директоры 
Ж.Сафуллин бастаған бір топ журна-
листер қатысты. 

Орал �ңірінен шыққан басылым-
дардың тарихын зерттеу барысында 
бұрын-соңды еш жерде жарияланбаған 
тың деректер жинақталып, бірнеше 
кітап болып шықты. «Қазақстан» 
1911-1913», «Қос газеттің тарихы – 
История двух газет», «Ұран» газеті. 
1917-1918», «Хабар – Известия» 1918. 
Қазақ дұрыстығы – Киргизская прав-
да» 1919», «Дұрыстық жолы» 1919» 
атты бес басылым зерттеушілердің 
ты нымсыз еңбегінің нәтижесі. Ала-
таудың баурайындағы кездесу ша-
расына осы топты бастап келген 
«Жайық Пресс» ЖШС Бас директоры 
Ж.Сафуллин зерттеу жұмыстарына 
қолдау к�рсеткен «Ғылым ордасының» 
басшылығы мен қызметкерлеріне 
алғысын жеткізді.

– Pңіріміздің тарихына зер салсақ, 
«Қа зақстан» газеті 1911-1913 жылдары, 
кейін «Хабар-Известия» деген атпен 
1918 жылы аз ғана уақыт шығарылып, 
«Қазақ дұрыстығы-Киргизская прав-
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/ке-шешем 12 жасымда 1919 жылы қайтыс 
болды да, мен аға-жеңгелерімнің қолын да тәрбие-
лендім. Шешемнің сүт кенжесі болған дықтан 
мен жасымнан қаққы к�рмей бұлалау �ссем де, 
оқуға, �леңге әуестігім ерекше еді. Тіпті хат білмей 
тұрып, ағаларымның оқыған жырларын тек тыңдау 
арқылы жатқа біліп, ауыл арасында айта беруші 
едім. 1923 жылға дейін ауылдық мектепте оқыдым 
да, 1923 жылы Орынбор қаласына келіп, «Ере-
сектер мектебіне» түсіп, онда 1925 жылға дейін 
оқыдым. 1925 жылы Шымкент қаласындағы ауыл 
шаруашылық техникумына кірдім. 1929 жылы 
осы күнгі Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық институтқа келіп түстім, оны 1932 
жылы бітіріп шықтым» дейді. 

Қажым Жұмалиев �ңіріміздегі білім мен 
ғылымның, әдеби-мәдени ортаның қалыптасуына 
тікелей мұрындық болған тұлға. Ол 1932 жылы 
Орал қаласында ашылған республикадағы екінші 
жоғары оқу орны бүгінгі Махамбет Pтемісов атын-
дағы БҚМУ-ға оқытушылық қызметке келіп, 
қазақ филологиясының іргетасын қалаған тұңғыш 
меңгеруші. Сондай-ақ батыс аймағындағы ақын-
жазушылардың басын біріктіріп, шығармашылық 
орта қалыптастырған облысымыздағы жазушы-
лар филиалының тұңғыш т�рағасы. Бұл туралы 
жоғарыда айтылған �мірбаянда: «...Сонымен қатар 
алғаш Облыстық жазушылар ұйымының бастығы 
жұмысын атқарып, облыс к�лемінде әдебиет 
жұмыстарын ұйымдастыру, кадр даярлау тәрізді 
әртүрлі жұмыстар жүргізуге басшылық еттім. 
Ол жылдардағы Орал облысындағы жүргізген 
әдеби істеріміз нәтижелі болды деуге аузым бара 
алады. Pйткені кейін қазақтың белгілі ақын-
жазу шылары қатарына іліккен: Қ.Аманжолов, 
Ж.Тілеков, С.Сейтов, Х.Ерғалиев, А.Жұмағалиев, 
Қ.Тас тайбеков, т.б. ақын-жазушылар сол Оралда 
тәр биеленді» деген жазба қажымтануда ғана емес, 
облы сымыздың жазушылар ұйымының негізін са-
лушы кім деген сұрақта да тың тарихи мәлімет екені 
даусыз. 

Қазақ әдебиеттану ғылымында ХVІІІ-ХІХ ғғ. 
білгірі, махамбеттанушы ғалым деп мойындалған 
Қ.Жұмалиев Махамбет �леңдерін ел ішінен аяқтай 
жүріп жинап, текстологиялық қалыпқа түсіріп, 
ақынның құпия болып келген мәңгілік мекенін 
ақсақалдар к�мегімен тауып, басына құлпытас 
орнатқан рухани шырақшысы. Махамбеттің к�ркем 
прозадағы әдеби бейнесін «Айқас» атты шығармасы 
арқылы алғаш сомдаған жазушы.

Қажым Жұмалиевтің �мірі мен шығармашы-
лы ғын толығырақ білгісі келетіндердің қаперіне 
М.Атымовтың «Қажым Жұмалиев» атты кітабы ба-
рын саламыз. Шағын кітап «Жазушы. Ұстаз. Ғалым» 
деген үш б�лімнен тұрады. Жетістігі қажымтануға 
жасалған алғашқы қадам, кемшін тұсы – к�п 
нәрсенің айтылмауы. 

Бар саналы ғұмырын қазақ руханиятының 
�ркендеуіне арнаған академик Қ.Жұмалиевтің 
әдеби мұрасының бір б�лігін 2010 жылы «Ақ 
Жайық қаламгерлер кітапханасы» сериясымен 7 
том етіп шығардық. Мұнан кейінгі жылдардың 
зерттеу нәтижесі ғалымның жеке архивінде 
кеңестік идеология жариялауға мүмкіндік бермеген 
мол материалдар сақталып келгендігін к�рсетіп 
отыр. Бұл материалдардың құндылығы қазақ 

«Бір ел – бір кітап» республикалық шарасында к%рнекті ақын 
Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармаларын оқу ұсынылды.

Ал республикалық акция аясында �мірге келіп, 2011 жыл-
дан бері жалғасын тауып келе жатқан «Оқитын �лке» акция-
сына жазушы, ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері Қажы ғали 
 Мұхамбет қалиұлы шығармалары таңдалды.  

С.Жиенбаев атындағы облыстық жас�спірімдер кітап хана-
сында аталған шараға орай «Қазақ поэзиясының аққан жұлдызы», 
«Киелі Жем �ңірінің т�л перзенті» атты кітап к�рмелері ұйым дас-
тырылды. Ел арасында аса танымал жобалардың біріне айналған 
шара шеңберінде оқырман қауым жалпыға бірдей оқуға ұсы-
нылған туындыларды �те қызығушылықпен оқи отырып, автор-
дың �мірбаянымен және шығармашылық жолымен танысады. 

Бағдагүл МАХАМБЕТАЛИЕВА,
С.Жиенбаев атындағы облыстық жас%спірімдер 

кітапханасының қызметкері
АҚТPБЕ

таңдаулы еңбектің бірі, ал қысқарту авторға 
қиянат. Қажекең кітаптағы «Сегіз қырлы, бір сыр-
лы» әңгімесінде ұстазы Сәкеннің тұлғасын ғана 
емес, еліміздегі алғашқы жоғары оқу орнының 
қалыптасуын, қазақ сынының жай-күйін к�ркем 
шығарма тілімен қаз қалпында бере алған. Сәкенге 
шәкірттері қандай құрмет танытса, Сәкен де 
шәкірттеріне адал болғанын Сәкеннің ісімен 
танысқанымда білдім. 1937 жылы тергеу изо-
ляторында «шәкірттеріңді ата» дегенде, Сәкен 
«Менде ізіме ерген шәкірт жоқ, аудиторияда 
дәріс оқығаным болмаса» деп жауап беріпті. Кер 
заманның кесірі кейінгіге тимесін дегені ғой. 
Бәріміз үнсіз қалдық.

Сәкен Сейфуллиннің шығармашылығын �мір 
бойы зерттеген Серік аға үлкен кісілерге тән 
тақырыптан ауытқып тоқтамай қоя ма деп едім, 
олай болмады. Салқынқандылық танытып, негізгі 
тақырыпқа ауысып отырды.

– Серік аға, Қажым Жұмалиевтің ұлы  Махамбет 
әкем ұсталған кезде үйден жеті қап кітап, қол-
жазбалар алып кетті деп еді. Қалай ойлайсыз, соны 
құзырлы мекемелердің архивінен табуға бола ма?

– Қай жылдары Сәкен Сейфуллин ұсталған 
кезде тәркіленген еңбектерін табам ба деген ой-
мен Алматы қаласы ҰҚК–нің бастығына хат 
жазып, архивтерінен іздеуге �тініш білдіргенмін. 
Комитеттің басшысы Бейімбет Майлиннің елінен 
болып шықты. «Аға, онда Сәкен мен Бейімбеттің 
тәркіленген мұраларын бірге іздеуге тапсырма 
берем. Нәтижесін күтейік» деген болатын. Үміт 
ақталмады. Pздерін бағаламаған қоғам қағазын 
сақтап қайтсін, гараждарға жинап жағып жіберіп 
отырған. Қажекеңнің де қағаздарының табылуы 
қиындау болар.

– Pткен ғасырдың елуінші жылдары Қажым 
Жұмалиев, тағы басқа қазақ зиялыларының істі 
болып, әуелі қуғындалып, артынан 25 жылға сотта-
луына не себеп болды ? 

– Бұған Мәскеудің соғыс жылдарынан кейін 
қайта оянған �ктемдігі, әсіресе 1950 жылы «Прав-
да» газетіндегі «Қазақстан тарихының мәселелері 
маркстік-лениндік  тұрғыдан баяндалсын» 
мақаласындағы «ұлтшылдық» жаласы түрткі бол-
ды. Мұның соңы қазақ ғалымдары Е.Бекмаханов, 
Б.Сүлейменов, Қ.Жұмалиев, Е.Ысмайылов, 
Қ.Мұхамед ханов еңбектерінде саяси �рескел қате-
лік тер бар деген желеумен қуғын-сүргінге ұласты. 

Қажым Жұмалиев 1951 жылы Алматыдан 
 Қа раған  дыға жер аударылып, сол жердегі педагоги-
ка лық институтта жұмыс жасады. Қажекеңнің 
айтуынша, Қарағандыда ішкі істерде жұмыс жасай-
тын бір жерлесінің үйінде тұрған. Екінші қайтара 
ұсталып, «халық жауы» деген жалған жала жабылған 

жағымсыз әдет әлі күнге дейін жалғасып келеді. 
«Жұмалиев әдебиетіміздің бастауын кейінге тарт-
ты» деген с�з үлкеннің де, кішінің де аузында жүр. 
«Толыққанды авторлық әдебиет критерийлеріне жа-
уап беретін �кілдер қазақ жұртында XVIII ғасырдан 
бастап к�ріне бастады» деген пікірді айтқан бір ғана 
Қ.Жұмалиев емес. Мұны Бұқардан бастайық деген 
әңгімені Мұхаң да айтқан. Бұл мәселеде Қажым 
Жұмалиев /уезовпен ақылдасып келісімге келген. 
Қазақ әдебиеті тарихын Бұқардан бастау керегін 
Қажекеңе Мұхтардың �зі айтқан. Бұл, шындығында, 
Мұхтар /уезовтің концепциясы болатын.

 Қажым Жұмалиев қазақ әдебиеті тарихының 
басы XVIII ғасырдан, Бұқардан басталады деген 
пікірді сол кездегі бар дерекк�здерге сүйеніп айтты. 
Қажекеңнің қолында кейінгі табылған әдеби мате-
риалдар болған жоқ. Бұқарға дейінгі ақындардың 
бірлі-жарлы �леңдері белгілі болғанымен, әркімге 
телініп айтылып жүрді. Мағауиннің «мен тап-
тым» деп жүрген �леңдері – кейінірек белгілі 
болғанындай, XX ғасыр басында Ғұмар Қараштың 
ел ішінен жинап жариялаған �леңдері. Ал XV 
ғасырдың аржағындағы шығармалар жалпы түркілік 
ортақ рухани мұра.

Қажекеңнің к�ркем шығармалары к�п емес. 
Жазушылықпен отыруға ғылыми жұмыстары 
мүмкіндік бермеген болар. Қажекең оқырманға 
алғашында �лең,  поэмалары арқылы ақын 
ретінде танылды. Махамбеттің к�ркем әдебиеттегі 
бейнесін сомдаумен қаламы қарымды жазу-
шы екенін к�рсетті. Ол – ақын, прозаик қана 
емес, әйгілі «Біржан-Сара» сияқты классикалық 
операның  либреттосын жазған драматург. Pз басым 
Қажекеңнің к�ркем шығармаларының ішіндегі 
шоқтығы биігі «Жайсаң жандар» деп білемін. 
«Жайсаң жандар» қазақ әдебиетіндегі тұлға танудың 
әліппесі десек болғандай. 

– Серік аға, Қажым Жұмалиевтей үлкен 
ғалымның шәкірті, әріптес інісі болдыңыз. Ол 
кісінің жеке �мірі, отбасы, мінезі туралы сізден 
артық білетін кісі болмас деп ойлаймын. Бізге 
белгілісі Қажым Жұмалиевтің әйелі орыс ұлтынан. 
Pзге ұлттан әйел алған бір ол емес. Кейбіреулер 
мұны сол кезде қазақтың оқыған қыздарының аз 
болғанымен түсіндіреді. Сіз не дейсіз? 

– К�зі ашық қазақ қыздары болмады деген с�з 
қисынсыз. Қажекең ғылыми ізденіспен Мәскеуге жиі 
барған адам. Бірде досымен су жағасында  серуендеп 
жүріп, екі орыс қызымен танысады. Досының атын 
ұмытып отырғаным. Қажекеңнің «Достық пен 
 махаббат» поэмасында досының аты аталады.  Содан 
әңгімелері жарасып, орыс қыздарымен бірнеше күн 
бірге жүрсе керек. Қажекең с�зіне берік кісі еді. 
Содан аламын деп айтып қойған сияқты. Ғылым 
жолында кездескен адам емес. Қажекеңнің әйелін 
біз Шура дейтінбіз. Аты Александра. Екі бала тап-
ты. Ұлы Махамбет, мамандығы – биолог. Қызы 
Тамара, мамандығы – �нертанушы. Екеуінің де 
қосылғандары �зге ұлттың �кілдері. Қажекеңнің екі 
баласының да үйлену, ұзатылу тойында болдым. Екі 
баласының да тойында әйелі болған жоқ. Шағын 
орта болмаса, қазақтар к�п жиналған жерге Шура 
бармайтын. Жұмыс жасаған адам емес, Қажекеңнің 
табысы жететін. Ұстазымыз отбасы, айдауда болған 
жылдары туралы ештеңе айтпайтын. Жиындарда, 
ғылыми қорғауларда Қажекеңнің терең білімділігі, 
с�зге ұста екендігі к�рініп тұратын. Pз ойын 
бүкпесіз тіке айтатын. Бұл біреулерге жақпайтын. 
Pмірде шындықты, тазалықты сүйетін. Команда 
құруды, жершілдікке б�лінуді білмейтін. Шәкірттері 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен болатын. Менің 
шәкіртімсің, менің айтқаныммен жүр деп қысым 
к�рсеткен емес. /дебиет адалдықты сүйеді деп оты-
ратын. Бізден де соны талап етті.

– Серік аға, �тінішімізді аяқ асты қалдырмай 
шаңырағыңызда қабылдап, сұрағымызға жауап 
бергеніңізге рақмет. Деніңізге саулық, отбасыңызға 
амандық тілейміз. 

– Ардақты аға академик Қажым Жұмалиев туған 
Қарат�бе еліне, Ақжайық жұртына сәлем айт. Ұлы-
ларын ұлықтау �сер елдің ісі. Істеріңе береке бірлік 
берсін!

Азамат МАМЫРОВ,
Батыс Қазақстан инженерлік-технологиялық 

университетінің доценті
ОРАЛ

кезде әлгі жерлесін «халық жауына» сыбайлас 
болды деп жұмыстан шығарып жіберіпті. Мұндай 
жағдай жазушы Бердібек Соқпақбаевтың басын-
да да болған. Тарихшы Е.Бекмахановты әуелі 
Нарынқолға, кейін Шуға жер аударады. Орта мек-
тепте жұмыс жасап к�рмеген Е.Бекмаханов әріптесі 
Бердібектен әдістемелік к�мек сұрап тұрады. 
/ңгімелері жарасқаннан кейін Бердібек үлкен кісіні 
үйіне шақырып қонақ қылады. Мұны естіген мектеп 
директоры Бердібекті қауіпті адаммен жақын байла-
ныста болып, мектебіміздің беделіне нұқсан түсірді 
деп жұмыстан шығарады. 

Сол кезде құзырлы органдар мерекелер мен 
атаулы күндері �здері сенімсіз деп таныған адам-
дарды тұтқындауды арттыратын. 1953 жылы Сталин 
�лген март айында Қажекеңді «халық жауы» ретінде 
қайыра ұстап, 25 жылға соттады. Қажекеңнің 
шәкірттері ретінде бізді де тергеудің астына ала 
 бастады. Мұқаш Сәрсекеев, Мәлік Ғабдуллин, 
Айқын Нұрқатовтарды тергеушілер жеке-жеке 
шақырып қыспаққа алған. «Ұстаздарыңыз Кенеса-
ры, Дулат, Ақан, Шернияз тағы басқалар туралы не 
айтты? Қазақ халқының азаттығы үшін күрескен, 
тәуелсіз ел болуын жырлаған к�шбасшылар депті. 
/дебиет үйірмесі деген желеумен азатшыл жа-
стар ұйымын құрыпты. Сендер сол ұйымның 
мүшесісіңдер» деп, әдебиет үйірмесі мүшелерінің 
тізімі мен дәріс дәптерлерді к�рсетіпті. «Тізімде 
сен де барсың, Серік, шақыратын шығар» деп келді 
жігіттер. Бірақ мені шақырған жоқ. Барлығының 
жауабы бір деді ме екен? Жігіттер «ұстазымыз кеңес 
үкіметіне қарсы еш нәрсе айтқан емес, үйірмеде 
шығармашылықпен айналыстық» депті. Расында 
да солай еді. 

– Серік аға, Қажым Жұмалиев – артында мол 
рухани мұра қалдырған тұлға. Ұстазыңыздың зерттеу 
еңбектері мен к�ркем шығармалары туралы нендей 
пікірлер айтылды, сіз не дейсіз?

– Қажым Жұмалиев қазақ әдебиеттану ғылы-
мында бірінші болып кандидаттық, докторлық дис-
сертация қорғады. Ғылым академиясы ашылғанда 
алғаш корреспондент мүшелікке �тті. Қажекең 
ғылым жолында шәкірт дайындағанда санға емес, 
сапаға жұмыс жасаған адам. Сондай-ақ ол туысқан 
�збек, қырғыз, қарақалпақ халықтары ғылымының 
дамуына үлкен к�мек к�рсетті. Ол кезде оларда 
ғылым докторлары жоқ еді. Орыс әдебиетіндегі 
Ломоносов шығармашылығының рухани күші 
туралы жазған еңбегі де к�пшіліктің ықыласына 
б�ленді. Қажекеңнің қай еңбегінен де оның терең 
білімділігі к�рініп тұратын. Одақ к�лемінде �зін де, 
�з ұлтының әдебиетін де �ткір тіл, зерек зердесімен 
мойындата алған ғалымды �з ішімізде аяқтан 
шалғысы келгендер болды. Бір �кініштісі, бұл 

БІР ЕЛ – БІР КІТАП

¤мiрдiњ ¤мiрдiњ 
сəулелi сəттерiсəулелi сəттерi

Адам баласы 
армансыз болған 

ба? Бала қиялынан 
қанаттанған асыл арман 

есейген шақтарда алысқа 
көз тігіп, қияларға  із тастауға 

шақырып тұрады. Балаң ой, балғын 
қиял жетіліп, биік мұраттарға 

ұмтылуға талпындырады. Адам 
баласының өскен ортасы,білім алып 

қанаттанған қоғамы  жеке тұлғаға 
шырай беріп шыңдай түсері анық.  

Сондай жанның бірі Фатима 
Ізімбергенқызы өзінің отбасы 

мен өскен ортасы  жайлы 
былайша толғана сыр 

шертеді.  

Қазақ әдебиеттану ғылымының негізін салу-
шы, қазақ филологиясында ең алғаш болып 1941 жылы 

«ХVІІІ-ХІХ ғғ. қазақ әдебиеті тарихы» тақырыбында кандидаттық, 
1946 жылы «Абайға дейінгі қазақ поэзиясы және Абай поэзиясының тілі» 

тақырыбында докторлық диссертация қорғаған көшбасшы ғалым, көрнекті 
қоғам қайраткері, зергер жазушы, академик Қажым Жұмалыұлы Жұмалиевтің 

туғанына 110 жыл толғалы отыр.
 Ол 15.01.1965 жылы өз қолымен жазған өмірбаян дерегінде: «Мен, Қажығали Жұмалыұлы 

Жұмалиев, әдеби лақап атым Қажым 28.12.1907 жылы қазіргі Аққозы ауыл Советі Жым-
питы ауданы (бұрынғы Қаратөбе) Батыс Қазақстан облысы «Жалғыз ағаш» деген жерде 
туыппын. Әкем Жұмалы Қазиев. Шешем Жауқасын Мырзагелдіқызы. Менің әке-шешем 

хат танымайтын жай шаруа адамдар болатын. Жұмалыдан: Ақмұқан, Балмұқан, 
Қайырмұқан, Қажығали атты төрт ұл мен Злиха, Қалау атты екі қыз тара-

ды. Екі үлкен ағамыз мұсылманша хат білетін, қисса, жырларды көп 
оқитын адамдар болатын да, үшіншісі мүлде оқымаған шару-

амен ғана шұғылданатын кісі еді.

түзетіп, тәуір дегенін жариялап отыратын. Ол кез 
соғыстан кейінгі ел тұрмысының қиындау уақыты, 
бар болғаны, бір қазақ газеті шығатын. Қажекеңнің 
арқасында жазғандарымыз сонда басылып тұрды. 
Кейінгі толқынды қолдау, қанаттандыру үлгісін біз 
осылайша Қажекеңнен к�рдік, – деп бір тоқтаған 
Серік ағаға, – қолыңыздағы Қажым Жұмалиевтің 
7 томдығының жетінші томы «Жайсаң жандар» 
авторлық нұсқада «Жайсаңдары қазақтың» деп 
аталғанын күні кеше ағаның архивінен табылған 
қолжазбасынан біліп отырмын. /рі «Жайсаңдары 
қазақтың» к�лемдірек к�рінді. Салыстырғанымда 
текстологиялық жағынан тексеруді қажет ететіндігіне 
к�з жеткіздім. Бұл �зі Қажым Жұмалиевтің к�зі 
тірісінде жарияланбаған еңбек. Атауындағы «қазақ» 
деген с�зді, кейінгі  бастырушылар «жандар» деп 
�згертуі әділетсіз секілді, сондай-ақ қолжазбада 
Сәкен Сейфуллинді бақайдан қағушылардың 
іс-әрекеттері толық берілсе, бұл біз оқып жүрген 
кітапта мүлде жоқ, – дегенмін.

Серік ағамыз сәл ойланып, – Қажым Жұмалиев-
тің бұл еңбегі тұлға тануда жазылған алғашқы 

әдебиетінің байлығын еселей түсері анық. Тозығы 
жеткен қолжазбалар жойылып кетудің алдында 
тұр. /рі мұндағы деректердің басым б�лігі қазақ 
әдебиетіндегі ақтаңдақтарды тануға мүмкіндік 
беретін сирек жәдігерлер. К�лемі 10 томға жүк 
болғандай. Баспадан шығаруға к�мек қолын соза-
тын азамат табылса, қанекей! 

***
Оралдан Алматыға келгеніме т�ртінші күн. 

Шаруа академик Қажым Жұмалиевтің туғанына 110 
жыл толу мерекесіне дайындық барысы. Сапардың 
үш күні Қажым ағаның қарашаңырағында сақталған 
жеке архивін парақтап, ғалымның қызмет жасаған 
жерлері мен кітапханаларға соғумен �тті. Ел-
ден шыққанда жоспарланған басты жұмыстың 
бірі – Қажым Жұмалиевтің к�зін к�ріп, дәрісін 
тыңдаған ғылым жолындағы ш әкірті, бүгінгі қазақ 
әдебиет тану ғылымының ақсақалы, академик Серік 
 Қира баевпен сұхбаттасу болатын. Ғылым ака демия-
сындағылар «ағай қазір к�п ешкімді қабылдамайды-
ау» деп к�ңіліме күдік ұялатып қойған. Тәуекел деп 
телефон соғып мән-жайды айтқаннан кейін Серік 
аға сол сәтте кездесуге келісімін берді.

Серағаға ұстазы академик Қажым Жұмалиев тің 
�зі дүниеден озғаннан кейін алғаш рет жинақталып 
шығарылған 7 томдық еңбегін сыйға ұсындық. Аға 
еңбекті парақтап, елің, �зің үлкен іс тындырған 
екенсіңдер деп ұстазы туралы әңгімені бастап кетті. 
Алдын ала дайындап барған сұрақтың к�п қажеті де 
болмай қалды. 

– Мен �зім мектеп бітіргеннен кейін елде 
т�рт жыл жұмыс жасап барып, 1947 жылы Абай 
атындағы педагогикалық институтқа оқуға түстім. 
Ол кезде бірінші курс студенттерінің сабаққа 
қызығушылығын арттыру үшін дәрісті тәжірибелі 
оқытушылар жүргізетін. Қыркүйектен таңдап 
алған орным бірінші парта. Мектептен кейін т�рт 
жыл қарайып қалғаннан кейін бар ықыласым 
оқуда. Сабақ басталып, аудиторияға студент де-
ген халықтың сүйіспеншілігіне б�ленген, қазақ 
әдебиеттану ғылымындағы жалғыз доктор, профес-
сор Қажым Жұмалиев кіріп келді. Сол кезде Қажекең 
бар болғаны қырықта екен. Pзім Қажекеңнің аузы-
нан шыққан с�зді қалт жібермей дәптеріме жазып 
отырдым. Ұстазымыз с�зге шешен, теориялық 
білімі мол, жады мықты кісі еді. Сабақ барысында 
жыр үзінділерін түйдек-түйдегімен оқып, талдап 
отыратын. Студенттерден де соны талап етті, бізде 
«ондай болмақ қайда?» деп қалғанымыз жоқ. Мен 
сабақ сайын жауап беруге тырысатынмын. Соны 
байқады ма, «Серік» деп даралап есіміммен атай-
тын болды. Қажекең дәріс оқып қана қойған жоқ, 
кафедра меңгерушілігіне қоса институттың әдебиет 
үйірмесін басқарды. Шығармаларымызды талдап, 

«Менің балалығым мен жастығым Алма-
ты қаласымен тығыз байланысты.1970 жыл-
дан осында тұрамыз. /сіресе Алатаудың 
қарлы шыңдары мен мәуелі жасыл бақтары 
ішкі жан-дүниеме ерекеше әсер етіп, балаң 
қиялымды ту биіктерге шақыратын. 

/лі есімде, Алматыға келген жылы мені 
«Қазақфильм» киностудиясы  «Кеш болмай 
тұрып зымыра» атты фильмге түсуге ша-
қырды. Менің арқамда тоқпақтай  қос бұры-
мым бар еді. Сірә, режиссер мені ауылдан 
келген, атқа да жақсы шаба біледі деп ой-
ласа керек. Мен атқа отыра алмайтынымды 
айтып бас тарттым. Сол кезде келіскенімде 
мүмкін актер болып кетер ме едім. Алматыға 
орныққан соң әкем Ізімберген Есқожин 
ҚазМУ-дің журналистика факультетін оқып 

бітірсе, анам осы университетті филолог 
мамандығы бойынша тәмәмдап  шықты. Тіл 
мамандары отбасында �скендіктен бе, есей-
генде мұғалім болам деген тәтті қиял санам-
ды жиі мазалайтын.Кітапқа деген құмарлық 
менің бойыма сонау бала күнімнен сіңген 
қасиет болды. 

мәртебе деп түсінем. Осы қара шаңырақ 
қабырғасында жүріп болашақ �мірлік 
серігім Сарғасқаев Бақытты жолықтырдым.
Ол да журналист. Белгілі балалар жазу-
шысы Сансызбай Сарғасқаевтың ұлы. 
Баспада біраз уақыт жұмыс жасаған соң 
мен к�п ұзамай Ұлттық Кітап палатасына 

белгілі жазушы Сансызбай Сарғасқаевпен 
пікірлесу мен үшін ғажап оқиға еді. Атам 
тұнып тұрған «тірі энциклопедия» болатын.
Түсінбегеніңді сұрасаң сол сәтте жауабы 
дайын тұратын. Ол кісі �з туындыла-
рын оқығанда ұйып тыңдамасқа шараң 
қалмайды. Тек шабытты шақтарында 
жазуға отырғанда еш мазаламауға ты-
рысатынбыз. Балалар жан-дүниесінің 
білгірі,тамаша жазушының «Сәуленің жаңа 
достары», «Бір к�шенің бойында», «Сынған 
тіс», «Балалар», «Шындық», «Шыбық», 
«Жаймашуақ», «Тәмпіш қара», «Жұмбақ 
қыз» атты повестері мен әңгімелері ер-
теректе жарық к�рген. Талай балдырған 
атамның әңгіме, тақпақтарымен танысып, 
есейгені біз үшін мақтаныш.

 «Ғалымның хаты, жақсының аты 
�лмейді» деген дана с�з бүгін мен ертең 
арасындағы рухани байланыстың алтын 
к�пірі. Мен Кітап палатасында, жазушылар 
арасында болған талай қызықты да есте 
қаларлық күндеріме шүкіршілік ете отырып, 
балаларым мен немерелерімді �з ісін сүюге, 
рухани кемелдену үшін жалықпай тер т�гіп, 
ұлттық әдебиетімізді оқуға шақырар едім» 
деп с�зін түйіндеді ол.

Алдыңғы буын ағалар мен аналардың 
�ткен жолы кейінгілерге ғибрат, үлкендерге 
құрмет болса керек. Pз �мірінің сәулелі 
сәттерін к�пшілікке жайып салған тіл ма-
маны, �з ісінің білгірі Фатима Сарғасқаева 
әпкеміздің  әңгімесінен біз оның адами 
қырын таныдық, к�ңілге түйдік, к�кейге 
тоқыдық деп ойлаймын.

Жанна БАЙТЕЛЕСОВА

/кем аудармамен айналысты. Қазақ 
әдебиетінің классиктері Ғ.Мүсірепов 
пен Ғ.Мұстафин шығармаларын орыс 
тілінде с�йлетті. Ол кісілердің аударма 
кітаптарына жазып берген қолтаңбалары 
әлі күнге сақтаулы тұр. Сол бір естеліктер 
үшін әкеме шексіз алғыс айтқым келеді. 
Мектеп қабырғасынан балаларға ар-
нап �лең жаза бастадым ( мүмкін ол 
Қазақ радиосы мұрағатында сақтаулы 
да шығар). Алайда уақыт мені ұстаздық 
ауылынан жырақтатып, ҚазМУ-дің жур-
налистика факультетіне тапсырдым. Оған 
еш �кінбеймін. Керісінше мен дәрісін 
тыңдаған Т.Қожакеев, М.Барманқұлов, 
М.Қозыбаев (ол кісі менің жетекшім бол-
ды) тәрізді майталмандардан сабақ алу зор 

жұмысқа алындым. Осы жылы мен қызмет 
етіп отырған мекемеге 80 жыл толады. 
Біздің архивтің  қоры �те бай, 5 миллион-
нан астам кітап сақталған. Бұл еңбектер 
біздің қазақстандық авторлардың маңдай 
тері. Осы мекемеде қазаққа  танымал 
Т.Ахтанов, С.Сматаев, Ж.Сейдуманов 
тәрізді қаламгерлер еңбек етті. 

Кітап палатасында табан аударма-
стан 35  жыл жұмыс істеп келемін. 
Дариға  Аманжолова жетекшілік ететін 
«Қазақстан» атты б�ліміндегі  жұмыс 
к�ңілімнен шығады. Барлық оқиғалар 
мен соны �згерістердің арасында жүріп 
есейдім, толыстым. Уақыт сырғыған сайын 
керемет дүниелерді танып біліп, �сесің, та-
ным к�кжиегің кеңейе береді. Қайын атам 

іс-әрекеттері толық берілсе, бұл біз оқып жүрген 
кітапта мүлде жоқ, – дегенмін.

Серік ағамыз сәл ойланып, – Қажым Жұмалиев-
тің бұл еңбегі тұлға тануда жазылған алғашқы ƏƏдебиетке адалдыќдебиетке адалдыќ
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Бұл мектеп директоры Нұрсәуле 
Жандарбекқызының ұжымын ұйыта 
отырып, бірлесе еңбек атқарған 
жемісінің нәтижесі деуге толық негіз 
бар. Мұнда «Қадыртану» үйірмесі 
жұмыс жасайды. Жетекшісі Назер-
ке Имашева ақын �леңде рін оқып, 
мән-мағынасын терең нен түсінуге 
талпынған жастардың күн �ткен сай-
ын артып келе жат қандығын айтты. 
Мәселен, 9-сынып оқушысы Аружан 
 Камидуллина ақынның 70 �леңін 
жатқа білсе, 9-сынып оқушысы 

Надежда  Котен ко мен 3-сынып 
оқушысы Алина Веталиқызы да 
мектептегі   іс-ша ра ларға үнемі 
белсенділік таны тып, жеңімпаз 
қатарынан к�рінуде.

Оқушылардың ынта-ықыласын 
арттырып, болашаққа батыл қадам 
жасауларына еңбек етіп жүрген 
ұстаздарына ата-аналар да дән риза.

Рафхат ХАЛЕЛОВ

Батыс Қазақстан облысы

Оқушылар 
ынтасы қуантады

ТІРШІЛІК ТҮЙТКІЛДЕРІ

Елбасының 2014 жылғы 17 қаңтардағы 
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір 
мүдде, бір болашақ» атты Жолдауында 
да мүмкіндігі шектеулі жандарға к�бірек 
к�ңіл б�лу қажеттігі туралы айтылған бола-
тын. Осы орайда тағы бір �зекті мәселенің, 
яғни кемтар болып жаратылған жандардың 
жай-күйі, �мір сүріп жатқан ортасы, ахуа-
лы қандай деген сауалға жауап іздеп, Ал-
маты қаласындағы №2 арнаулы әлеуметтік 
қызметтер к�рсету орталығын бетке алған 
едік. Аталған ғимараттың іргетасы 1963 
жылы қаланған екен. Қазір мұнда 152 бала 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ТАҒЗЫМ

КЕЗДЕСУ

/рине, арнаулы мекеме �з тарапынан 
қолдан келген шаралардың барлығын 
да жасап отырғанын байқадық. Бірақ, 
бүгінгідей материалдық-техникалық 
базаның дамыған заманында осындай 
арнаулы балалар мекемелеріне басқаша 
к�зқараспен қарайтын уақыт жет-
кен сыңайлы. Неге десеңіз, ғимараты 
соншалықты кең емес. Б�лмелері ая-
дай ғана. Қызметкерлері де, балалар да 
қысылып-қымтырылып отырғандай әсер 
берді. Стандарт бойынша 1 балаға 4 шар-
шы/метр болу керек болса, бұл жерде 
1 балаға 2 шаршы/метрден ғана тиіп 
отырғаны да к�ңілді құлазытатын жағдай. 
/рі 2-3 маманның бір б�лмеде болуы да 
еркін жұмыс істеуге мүмкіндік бермейтіні 
түсінікті. Оның үстіне денешынықтыру 
б�лмесі де, бассейн де жоқ. Кітапхана неге 
ашпасқа? 

Бір таңғаларлығы, 3-18 жас ара-
лығындағы балаларды ғана қамтуы 
тиіс мекемеде бүгінгі күні 20-23 жас 
аралығындағы жиырмадан астам бала 
тұрып жатыр. Себеп, олардың да ба-
рар жері, басар тауы болмағандықтан. 
Неге осындай �ткір мәселелерге назар 
 аударылмай келеді? Бұл жалғыз Алматы 
емес, еліміздің �зге де қалалары мен 
облыс орталықтарына тән десек, артық 
айтқандық болмас. Pйткені кемтар 
балалардың ыңғайлы �мір сүруіне дұрыс 
жағдай туғызу – арнайы қарастыруды 
қажет ететін мәселе. Мұндай мекемелер-
ге к�п адамдар бас сұға бермейтіні анық. 
Депутаттарымыздан бастап, қоғамдық 
ұйым �кілдері, жанашыр азаматтар ат-
басын бұрып, тыныс-тіршіліктерімен 
танысып тұрса, к�птеген түйткілдер оң 
шешімін табатыны айтпасақ та түсінікті.

 Демек, ондай балаларға қамқорлықты 

Сейілбек Шаухаманов, жазушы-
журналист К�пен /мірбек, Аманхан 
/лім, Құдияр Біләл, кәсіпкер Т�рехан 
Жәдігеров және басқалар с�з с�йледі.

Жиында дін иелері исламның 
р�лі туралы келелі әңгімелер айтты. 
Баба кесенесі электр жарығымен 
жарықтанған. 30 шақырым жерге 
асфальт жол т�селді. Оның ашылу 
салтанатына Қызылорда және Ақт�бе 
облыс тары әкімдері  Қырымбек 
К�шербаев пен Бердібек Сапарбаев 
қатысты.

Аталған іс-шараға қатысушыларға 
журналист Ержан Уәйістің құрасты-
руымен жарыққа шыққан «Қазақ да-
ласында Ислам дінінің қалыптасып, 
�ркен жаюы» деген кітапша тегін 
таратылды. 

Нұрмахан ЕЛТАЙ
Қызылорда облысы

Pкінішке орай, бізде де жердің ш�лейт-
тену мәселесі жоқ емес. Біріккен Ұлттар 
Ұйы мының Тұрақты даму департамен-
тінің зерттеулеріне қарағанда, Қазақстан 
 ау мағының 60%-ға жуық к�лемі ш�лейттену 
үрдісіне ұшырау мүмкіндігі бар екен. Зерде-
леу жұмыстарын жүргізу барысында cоңғы 25 
жыл ішінде топырақтың қара шірік қабаты, 
яғни гумусы жоғары 1,6 млн гектар егістік 
жерлердің к�лемі 256 мың гектарға дейін 
кеміген. Қазір елде егістік к�лемінің 73% 
гумусы т�мен жер лерде орналасқан. Сол 
себепті ауыл шаруа шылығында пайдала-
натын жерлердің к�лемі соңғы кезеңдерде 
күрт азайып кетті. Қазақ ауыл шаруашылығы 
аумағы мен агро�неркәсіп кешені экономи-
касын дамыту ғылыми-зерттеу институтының 
мәліметіне қарағанда 1991-2015 жылдар 
аралығында ауыл шаруашылығындағы жер-
лер 198 млн гектардан 95 млн-ға дейін жет-
кен, яғни екі есеге дейін кеміген. Оның 
ішінде егістік 35,5 млн га жерден 24,3 млн-ға 

тология және т.б. салалардан жан-жақты 
хабардар болғаны ж�н. 

Мекеме қызметкерлерінің ала-
т ы н  е ң б е к а қ ы с ы  д а  м а р д ы м с ы з . 
Психологиялық тұрғыдан ауыр тиетін 
жұмысқа лайықты еңбекақы т�леуіміз 
қажет емес пе? Алайда мұғалімдердің 
еңбекақысына белгілі м�лшерде пайыз 
қосылып к�бейген кезінде бұл жақта 
ешқандай �згеріс болмайтын к�рінеді. 
Ашығын айтқанда, 28-35 мың теңге 
аралығындағы жалақыға зияндылығы 
үшін қосылатын үстемақыны қосқанда, 
кей жағдайда бір жарым ставкамен есеп-
тегенде бар-жоғы 40-60 мың теңгенің 
айналасындағы еңбекақы т�ленеді. 
Кадр тапшылығын байқау қиын емес. 
Айталық, 11 дефектологтың орнына 
6 маман ғана жұмыс жасап жүргенін 
білдік. 152 балаға екі психолог та аздық 
ететіндей. Демек, мұндай мекемелерді 
кадрмен қамтамасыз ету мәселесі күн 
тәртібінде тұр. Бұған тиісті назар аудара-
тын уақыт келгені анық. Сонымен қатар 
ол жерде қызмет істейтін мамандардың 
зейнетақы жасын т�мендету жайын неге 
қарастырмасқа? Себебі жүйкеге түсетін 
ауыртпалықты айтып жеткізу мүмкін 
емес. 

Иә, кемтар балалармен жұмыс істеу 
оңай шаруа емес. Сондықтан да Үкімет 
тарапынан, аталған мекемеге жауапты 
министрліктер мен басқармалар тара-
пынан, әсіресе осы мекемеге тікелей 
басшылық жасайтын Алматы қалалық 
ж ұ м ы с п е н  қ а м т у  ж ә н е  ә л е у м е т т і к 
бағдарламалар басқармасы біз тілге тиек 
еткен мәселелердің оң шешілуіне ықпал 
етсе дейміз.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Адам – қоғамның басты байлығы. 
Адамның ең маңызды игілігі – 
жеке басының бостандығы мен 
құқықтары десек, еліміздегі 
балалар үйінің, мүмкіндігі 
шектеулі жандардың қоғамнан 
тыс қалмауына қаншалықты мəн 
беріліп жатыр деген сауал өз-
өзінен туындайды. 

Батыс Қазақстан 
облысы Зеленов 
ауданына қарасты 
Трекин жалпы 
орта білім беретін 
қазақ мектебінде 
350 оқушы білім 
алады. Был-
тыр ҰБТ-ның 
қорытындысында 
аудан бойынша 
4-ші орынды 
иеленіп, орташа 
балл көрсеткіші 
88,7 пайызға жетті. 

КЕМТАР БАЛАЛАР ТАҒДЫРЫ 
БАРШАМЫЗДЫ ОЙЛАНДЫРУЫ ТИІС

тәрбиеленуде. Олардың дені БЦП, даун 
синдромы, аутизм, шизофрения секілді 
ауруға шалдыққандар, сондай-ақ к�зі 
к�рмейтін, құлағы естімейтін және т.б. 
пси хоневрологиялық ауруларға душар 
болған балалар да бар. Жас шамалары 3 
жастан 18 жасқа дейінгі аралықта. 

Ата-анасы бас тартып, перзентханаға 
тастап кеткен немесе ата-ана құқығынан 
айырылғандардың перзенттері  к�п 
жағдайда �мірдің бұл соққысына шы-
дас бергенімен, �мір бойы ата-анасын 
іздеп, аңсап, бір к�руді армандап, ананың 
аялы алақанын, мейірім-шапағатын 
іздейтіндігі әбден түсінікті. Pкінішке 
қарай, 152 баланың 15-20-сының ата-ана-
сы ғана  айына, жылына бір-екі мәрте келіп, 
жүздесіп кететін к�рінеді. Қалғандары 
мүлдем хабарласпайды,  і здемейді , 
нәрестесінің жағдайын білгісі де келмейді.

Мекемеге келгенімізде, бұл кез тынығу 
уақыты екен. /діскер /лия Балтабайқызы 
жол бастап, оқу-жаттығу б�лмелерін ара-
лап, балалардың �з қолдарымен жасаған 
жұмыстарымен танысып шықтық. ҚР 
Үкіметінің 2011 жылғы 28 қазандағы 
№1222 қаулысы бойынша стандартқа 
сәйкес әр балаға жеке жұмыс жоспары 
құрылып, жеті бағыт бойынша қызмет 
к�рсетіледі. /леуметтік-медициналық 
қызмет, әлеуметтік-педагогикалық қызмет, 
әлеуметтік-тұрмыстық қызмет, әлеуметтік-
еңбек қызметі, әлеуметтік-психологиялық 
қызмет, әлеуметтік-экономикалық қызмет 
түрлері бойынша әр топқа б�лінген бала-
лармен арнайы мамандар жұмыс жасайды. 

Балалар күніне бес  мезгіл  тег ін 
тамақпен, киім-кешекпен қамтамасыз 
етілген. Тұрғылықты жері бойынша 
тіркелген емханаға барып емделеді.   

Еңбекке баулу тобында 2009 жылдан бері 

Қазақтың жері %зінің даласындай дарқан, 
к%ңіліндей кең. Сол жердің асты мен 
үсті байлыққа толы. Оның қойнауында 
Менделеев кестесіндегі 110 элементтің 
99-ы анықталып, 70-і барланып, 60-ы 
%ндіріледі. Кеңес елі тарағанда, біздің 
жерде хром кенінің әлемдегі 90%, бариттің 
82%, фосфориттың 65%, вольфрамның 
38%, қорғасын мен цинктің 33%, мыстың 
26% қоры қалған еді. Біз әлемде мұнай, 
газ, титан, қалайы, уран, алтын, т.с.с. 
қазба байлығы бойынша бай елдің біріміз. 
Сарапшылардың есебі бойынша бізде 
бағдарланған жер қойнауының байлығы 
АҚШ долларымен есептегенде 10 трил-
лион болады екен (салыстырып к%ріңіз, 
ел жылына 200 млрд қана доллардың 
шамасындағы %нім %ндіреді). Біз қазба 
байлығы ж%нінен әлемде бесінші орында 
тұрмыз. 

Ал Қазақстан жерінде барлық жағырапия-
лық аймақтар кездеседі. Солтүстіктегі орман-
ды, жазық жерлерде далалық, оңтүстігіндегі 
ш�л және ш�лейт, таудағы шалғынды 
альпілік, тіпті таулардың ұшар басындағы 
мұз дақты табиғи аймақтары бар. Сол себепті 
Қазақстан жерінің үстінде жатқан байлықтың 
да м�лшері біраз. Біз Кеңес уақытында елдің 
Жалпы ішкі �німінің үштен бірін сол жерді 
ауыл шаруашылығында пайдалану арқылы 
табатынбыз.

Жалпы жер, оның ішінде құнарлы б�лігі 
табиғаттың адамзатқа берген сыйы. Ол 
адамның �мір сүретін мекені ғана емес, со-
нымен қатар �мірге қажет �нім �ндіретін 
негізгі құралы. Сондықтан адам қоршаған 
ортаға, жер мен суға мейлінше оң қарап, 
оның �з қасиеттерін жоғалтпауға, құнарлы 
жерлердің ш�лді құмдарға айналмауына, 
ауыз суды таза ұстауға тырысуы қажет. 
Уақытында орманды да ш�бі бар жерлерді 

жұмыс жасап келе жатқан Күләш  Назарова 
балалардың �мірге құштарлығын, білуге, 
машықтануға, үйренуге қызығушылығын 
арттыру мақсатында аянбай тер т�гіп келе 
жатқан маманның бірі. 

– Балаларға әбден бауыр басып қалдық, 
топтағы 12 баланың әрқайсысының �з 
ерекшелігі бар. Барлығын туған баламыздан 
артық к�рмесек, кем к�рмейміз. Олардың 
еңбекке қызығушылығы соншалықты 
шынайы екендігін тілмен айтып жеткізу 
мүмкін емес. С�йлеуге, естуге мүмкіндігі 
болмағанымен бір-бірімізді жүрекпен 
түсінісеміз. Адамның қас-қабағына қарап, 
к�ңіл күйіңнің қандай екенін сезіп қояды, 
– деп жылы жымиды Күләш Түзелқызы.  

Баланың қабілет-қарымын, мінез-
құлқын ескере отырып, сабырлылық 
танытқан жерде ғана нәтижеге қол 
жеткізуге болатындығын байқадық. /р 
баланың �зіндік арманы бар. Қандай 
і с т і  қ о л ғ а  а л с а  д а  қ ұ л ш ы н ы с п е н , 
жауапкершілікпен атқарады. Балалардың 
жасаған жұмыстарына қарап сүйсінесің. 
Шығармашылық жұмыстарымен де таны-
сып к�рдік. Түрлі байқауларға да қатысып 
тұрады екен. 

Құбылмалы ауа райы балалардың 
мінез-құлқының �згеруіне жиі әсер 
ететін к�рінеді. Мұндайда Сенсорлық 
б�л меде орналасқан дидактикалық 
оқытуға арналған құрылғы, сарқырама 
талшықтары, түсін �згертетін талшық, 
психикалық және эмоциональді дамуы 
жақсарып, қимылдау арқылы баланың қан 
айналым жүйесінің дамуына к�мектесетін 
құрғақ бассейн, уыстап ұстау, шымшып 
ұстау, себелеу, т.б. қолдың ұсақ мотори-
касын дамытатын құм терапиясы, құммен 
сурет салу секілді бірқатар жаттығулар 
жасалады. 

Жаңақорған аумағындағы  Хорасан 
баба кесенесінде жыл сайын 
 Наурыз мерекесіне орай әр %ңірдегі 
Хорасан ата ұрпақтары баба есімін 
ұлықтап, құран бағыштап ас береді.

Биыл да Отырар ауданындағы К�к-
сарай ауылындағы ағайындар арнайы 
ұйымшылдық к�рсетті. Айтулы шара 
барысында баба кешенінде 5 гектар 
жерге ағаш к�шеттері отырғызылды. 
Бұл жерге аптасына жүздеген адам 
зират етуге келеді. 

Биылғы басқосуға Pзбекстаннан, 
Қарақалпақстаннан, Орынбор, Омбы, 
Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Пав-
лодар, Ақт�бе, Семей, Тараз, Шым-
кент, Түркістан, Жетісай, Шардара, 
Отырар, Қызылорда қалалары мен ау-
дандарынан екі жарым мыңнан астам 
қонақ және баба ұрпақтары қатысты. 

Басқосуда /бді Жәлил Баб – Хора-
сан – Ата қоғамдық қорының прези-
денті, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Ержан Уәйіс биылғы шара-
ның маңыздылығы, қазақ даласында 
Ислам дінінің қалыптасып, �ркен 
жаюы туралы баяндады. Хорасан 
Атаның тарихтағы орны жайында 
әңгімеледі.

ҚР Парламент сенатының депу-
таты Мұрат Бақтиярұлы, Қорқыт Ата 
университетінің профессоры Қазыбай 
Құдайбергенов, дінтанушы, профес-
сор Мұхидин Иса, қоғам қайраткері 

ысырапты пайдаланудан, егістік алқаптардың 
жел мен судың салдарынан азуынан бір 
кездері «к�кпеңбек» Орта Азия, Таяу Шығыс, 
Солтүстік Африка елдерінің біраз жер-
лері бүгіндері ешқандай азықтық �нім 
бермейтін ш�л мен ш�лейтті аймақтарға 
айналған. Қазір Жердің қуаңшылық �ңірі 
оның 41%-ын алып жатыр. Соңғы жүз жыл 
аралығында ш�лді жерлерлердің к�лемі 
әлемде 14%-ға артып, одан әрі де �суде. 
Қазір әлемдегі 110 мемлекеттің 3,6 млрд 
гектар жері құнарсыздануда. Оның жылына 
10 млн егістігі мен жайылымы тиісті күтім 
болмағанның салдарынан жарамсыз боп 
қалады екен. Эрозияға ұшыраған топырақты 
қайтадан қалпына келтіру, �те баяу жүретін 
үрдіс. Жердің 2,5 см құнарлығы жоғалған 
қыртысын қалпына келтіру үшін ең кемі 500 
жыл қажет. Ал әлемде әр минут сайын 100 
тонна құнарлы топырақ жойылуда. Жердің 
ш�лейттенуі ауыл шаруашылық �німдерінің 
азаюына әкеледі. 

Астанадағы «Ақорда» ақсақалдар қоғамдық бірлестігінің 
т%рағасы, ақын-драматург, қоғам қайраткері Тойшыбек 
Иіпұлының ұйымдастыруымен қазақтың тұңғыш ғарышкері 
Тоқтар �убәкіровпен кездесу %тті.

Кеште алғашқылардың бірі болып с�з алған ақын-
жазушылар Тойшыбек Иіпұлы мен Жұмаш Сомжүреков 
батырға ақ тілектерін білдіріп, �лең-жырларын оқыды. Арда-
гер-журналист Дайыр Досаев �зінің бір ұлы әскери полков-
ник екенін, Қарулы Күштердің авиация саласында қызмет 
ететінін, ғарышкер Тоқтар жайлы баспас�з бетіне шыққан 
материалдарын ұқыптап жинап жүретінін айтты. Сол орталық 
басылымдарға шыққан әсерлі әңгімелерді тілге тиек ете келе, 
біраз газеттер мен �зінің жақында жарық к�рген кітабын батыр 
інісіне тарту етті.  

Кездесу барысында белгілі аудармашы, ақын Орынбай 
Жанайдаров атамекен жайлы �леңін оқыса, «Алтын алма» 
отбасылық ансамблінің жетекшісі  Алтынбай Сәдуақасұлы ән 
салып кештің сәнін келтірді. Ақсақалдар қоғамының белсенді 
мүшесі, талай жыл ұлағатты ұстаз болған Балқаш Наханов 
күмбірлете күй тартты. Күйші ағамыз қоңыр күйімен қатар 
ақын Жұмаш Сомжүрековтің �леңіне жазылған әнін айтып 
к�рермендердің ыстық ықыласына б�ленді.

– Біз – қазір тәуелсіз мемлекетпіз. Pз аумағымызда тұрған 
Байқоңырды оны жалға беру арқылы �з ғалымдарымыз бен 
мамандарымызды тәрбиелеуіміз керек. Ресей сол жағынан 
к�мектесті. Байқоңырды сақтап қала алдық, к�птеген жақсы 
 мамандар тәрбиеледік. Дегенмен, уақыт �теді, жалдау мерзімі 
бітеді. Ресей қазір �зінің зымырандарын ұшыратын алаңдарын 
салып жатыр, сондықтан елімізде тұрған Байқоңырдай қуатты 
 кешенде жұмыс істей алатын білікті мамандар даярлаудың 
маңызы зор, – деген Тоқтар батыр уақытының тығыздығына 
қарамастан ақсақалдардың ойларында жүрген к�птеген 
сұрақтарға жауап берді. /ңгіме аяғы немерелер қызығына 
ауысқанда қариялар тағы бір жасарып қалғандай болды.

Кездесу соңында қоғам ақсақалдары Тоқтар батырды 
бірауыздан қоғамдық бірлестіктің құрметті мүшесі етіп сайлады. 

Сәдуақас ЖҰБАТОВ,
запастағы полковник

түскен, ал жайылымдық 4,6 млн гектар-
дан 2 млн-ға дейін азайған. Кезінде елдегі 
барлық Жалпы ішкі �німнің 34 %-ы ауыл 
шаруашылық �німдері болса, қазір ол 5 %-ға 
де жетпейді.   

Бізде қоршаған ортаның, жердің, судың 
ластануы барынша �ршіп тұр, сол себепті 
жылма-жыл �ндіретін ауыл шаруашылық 
�німдерінің к�лемдік саны да, оның сапасы 
да т�мендеп келеді. Мысалы, 2014-2015 жылы 
маркетингті экспортқа кететін азықтық 
бидайдың маңызы (клейкови насы)  26-28 
  %- ды құра    са, 2016-2017 жылы оның м�л шері 
20-22 %-ға ғана жетіп отыр. Сол үшін биыл 
к�птеген елдерге астық сата алмай отырмыз. 
Азықтық бидайымыз сапа жағынан, тіпті 
ресейліктерден де т�мендеп кетті, ал мұндай 
жағдай бізде бұрын-соңды болмаған. Астық 
болса, Қазақстанда экспортты толтыратын 
азын-аулақ �німдерге жатады, ал оның кейбір 
�ңделген түрі бойынша шетелге сатудан 
әлемдегі елдердің алдындамыз. Сондықтан 
астық �ндіруді �ркендетуіміз керек.

Бұл мәселеге соңғы кездері Қытай елі 
к�п к�ңіл б�ліп келеді. Олар Африкадағы, 
Азиядағы және т.б. �ңірлердегі мемлекет-
терге, тіпті �зіне де сататын 160 млн тонна 
астықты Орталық Азияда �ндіруді к�здеп 
отыр.  

Қаншама, тіпті ондаған миллионнан аса-
тын халықтар �з жерлері болмағандықтан, 
ұлт есебінде егеменді мемлекеттікке қол 
жеткізе алмай отыр. Біздің дербес ұлт есебінде 
тәуелсіз ел болуымыз – осы киелі Қазақ 
же рінің арқасы. Сондықтан жерге атүсті 
қарамай, оны барынша қадірлеп, қастерлеп, 
оған ұлттық мүдде тұрғысынан қарауымыз 
керек.

Серкеш ЖАУҒАШАР,
�лем халықтары Жазушылар 

одағының мүшесі 

Жері байдың – елі бай Қариялардан 
бата алды

Баба есімі ұлықталдыәлдеқайда арттыруымыз қажет. Елімізде 
«Кемтар балаларды әлеуметтiк және 
медициналық-педагогикалық түзеу 
арқылы қолдау туралы» Заң бар. Осы 
Заңға бүгінгі  заман талабына сай 
�згерістер енгізіп, арнаулы мекемелер-
ге тиісті жер б�лу, еңселі ғимараттар 
салу, күтіп-бағатын мамандарды ар-
найы оқытып, кәсіби деңгейлерін 
арттыру, кәмелет жасына толғаннан 
кейін де тиісті қамқорлықтарды жасау 
тәрізді шараларды қолға алуымыз ке-
рек. Қамқорлық жасалмай отыр деуден 
аулақпыз. Бірақ к�збен к�ріп, к�ңілге 
түйгенімізге қарағанда, ол соншалықты 
бір ауыз толтырып айтарлықтай дей ал-
мас едік. Қайтейік, к�рген шындық осы. 

/ке орнына әке, ана орнына ана болу 
екінің бірінің қолынан келмейтін іс. Де-
мек, мұндай санаттағы балаларды қарауы 
тиіс арнайы мамандар даярлауды қолға 
алатын уақыт жетті. Олар медицинадан, 
физиологиядан, психологиядан, дефек-
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Орайлы тұста: «... Диваевтың қазақ, қара-
қал пақ, қырғыз халықтарының ауыз 
әдебиеті үлгілерін жинаушы ғана емес, 

оны жүйелі зерттеуші, орыс тіліне аударып, басқа 
ұлт �кілдеріне насихаттаушы, баспадан шығарып, 
к�пшілікке таратушы да болғанын �міртарихтық 
деректері дәлелдеп отыр» деп жазады.

Орайлы тұста еске алар болсақ, атап айтқанда 
«Этнограф /бубәкір Ахметжанұлы Диваевтың 
қырық жылдық юбилейі», «/бубәкір Диваевтың 
қырық жылдық юбилейі» атты мерейтойлық 
мақалаларда танымал тұлғаның �мірі мен қызметі, 
қазақ-қырғызға ортақтығы, халық әдебиеті 
мұрасын жинап-жариялаған жанкешті еңбегі, 
білім-ғылым һәм мәдениет ісіндегі кәделі де 
қарышты қадамдары, жалпы руханият жүзіндегі 
орын-үлесі кеңінен к�рініс береді. Ұлтқа қызметі 
– руханият ісіне қосқан қомақты үлесі, жанкешті 
еңбегі мен жауапкершілік жүгі негізінде жан-
жақты к�рсетіледі.

/.Диваевтың «Орхон жазуы туралы бірнеше 
с�з» (Орта Азия тарихынан) атты мақаласы 
қысқа к�лемді болғанымен, білім-ғылым ісінде, 
жазу  тарихына назар аударғанда, дерекк�зін, 
материалдар жиынтығын, танымал ғалымдар 
еңбегін бағалау мен пайдалануда бағыт-бағдарлық 
ерекшелігі бар. К�не кезеңге қатысты к�зқарастар 
жүйесі, жазу тарихына байланысты ойлары мен 
толғаныстары біліми-ғылыми арналарымен, 
танымдық Һәм танытқыштық тұрғыдан алғанда да 
маңызды мәні, тағылымды нәрі мол.

Мақала авторы алдымен, бұл жазулардың – 
«Орхон» аталуын, Моңғолия жеріндегі «Селинга 
суының тармағы Орхон сайынан келеді» деп жа-
зады. Сай бойындағы Хаша сайдам биігіндегі жа-
зулы тастар, мазарлардың болғанына  назар ауда-
рады. Арғы арналардан бергі кезеңдер аралығында 
әр тұстары саяхатшылардың да к�зіне түсіп, 
қызығушылықтарын туғызғаны да тілге тиек 
етіледі. Арғы-бергі тарих бедері, күрделі кезең 
к�ріністерінің шежіресі, танымал тұлғалардың 
елдік-ерлік сипаттары танылатыны да назарға 
алынады.

Ал Ядринцевтің экспедициясына (1889) 
 назар аударып, біліми-ғылыми тұрғыдан та-
нып-талдап, тарих қажеттілігіне жаратып, дүние 
дидарына жеткізгенін, зерттеу мен зерделеу ісіне 
айналдырғанын тарата с�з етеді. 

Мақаладағы басым бағыттардың бірі – Орхон 
жазуларының түрік халықтарына ортақтығы, 
әсіресе ондағы Беке хан (Магилан) һәм Күлтегін 
қабірлерінің үстіне жазылғанын, руна жазуы 
түріне жататындығын, оны швед профессоры 
В.Томсен анықтағанын (1893), академик В.Радлов 
аударғанын айқындай түседі. Жазу тарихының 
ұрпақ үшін маңызын да кең түрде ашады. Білім-
ғылымдағы мәнін, зерттеу мен зерделеу ісіндегі 
орын-үлесінде байыпты бағалайды. Құндылық 
қырларына ден қояды. К�пшілік назарын да 
 аударады. 

Автор жазу тарихын кең к�лемде таратып, 
к�не кезеңдегі түріктердің тарихы, олардың пат-
шалары – Магилан хан һәм Күлтегін хақында, 
олардың жорық-шайқастары, басып алған ел-жер 
жайлы к�п дерек, мол мағлұматтарды алға тарта-
ды. Ежелгі дәуірдегі түріктердің дәстүр-діні, саяси 
құрылыстары, тұрмыс-тіршіліктері, сондай –ақ 
к�ршілес халықтар туралы да деректер беріледі. 
Олар к�бінде, қытай тарихшыларының дерек-
мәліметтерімен үндес келетіндіктен, бірін-бірі 
толықтыратын тұстар да к�птеп кездесетіндігі 
назарға алынады. Руханияттағы орны, ғылымдағы 
маңызы мен қажеттігі к�рсетіледі. 

Кезекті тұста, автор Орхон жазуы ж�нінде 
к�п біліп, кеңірек танысқысы келетіндерге 
– В.Радлов пен П.Мелиоранскийдің экспеди-
ция материалдарының жиынтығынан тұратын: 
«Бұрынғы түрік әліппелері» (Петербург, 1897), 
П.Мелиоранскийдің «Орхон һәм Енисей 
бойындағы жазулы қабір тастары», В.Бартольдтың 
«Орхон жазулары туралы жаңа тексерулер» сынды 
еңбектерді к�пке үлгі етеді. Оқып-танысуға кеңес 
береді. Білім-ғылымдағы мән-маңызы ашылады. 
Құндылық қырлары к�рсетіліп, зерттеу ісіне бағыт 
беріледі. 

Бұдан басқа – тас үстіне жазылған екі Ор-
хон жазуы – /улиеата уезі, Кеңқол болысы, 
Айыртам деген жерде, «Дмитриевка» сынды 
орыс қыстағына таяу тұста табылғаны, суреттері 
салынғаны хақында да деректер беріледі. Ол 
жазулар сырын В.Радлов ашып, түрік тілінде 
жазылғаны к�пшілікке жетеді. «Орхон жазуын» 
-Орта Азия түріктері к�п қолданғанын, Түркістан 
адамдары жазулы тастарды тауып, оларды сақтауға 
тиістілігі де жіті назарда болады. 

Ал П.Мелиоранский анықтаған тастағы жазу-
лар Орхоннан г�рі – Енисей жазуларына ұқсайды 

Ұлыбритания Еуроодақтан 
шығу кезінде Гибралтар мәселесі 
қайталануы мүмкін деген бол-
жам бар. Себебі Испанияның 
қатысуынсыз Лондон мен Брюс-
сель Гибралтар бойынша еш 
келісімге қол қоя алмайды. 

Енді құжатты одақ елдері 
талқылап, 29 сәуірде �тетін 
сам митте бекітілуі тиіс. Pз 
ке зегінде Ұлыбритания аймаққа қолдау к�рсететінін 
жеткізіп, елді сабырға шақырды.  Еске салса кетсек, 
Гибралтар 1713 жылы Утрехт келісімі бойынша Ұлы-
британияға �ткен Испанияның оңтүстігіндегі түбек. 
Мадрид содан бері аймақты қайтарып алуға тырысып, 
барлық күш-жігерін к�рсетуде. 1967 және 2002 жылы 
�ткен референдумда �ңір халқы Испанияға қосылудан 
бас тартса, былтыр Ұлыбританияның одақтан шығу 
ж�нінде �ткізген референдумы кезінде Гибралтар 
халқының 96 пайызы Еуроаймақта қалуды қолдаған 
еді.  

�зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТҰМАНДЫ АЛЬБИОН

Гибралтар мәселесі

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Дональд Трамптың прези-
дент болмай тұрып мінген ашық 
қызыл түсті «Ferrari F430» к%лігі 
«Auctions America» аукционында 
270 мың долларға сатылыпты. 

Дәл осы к�лікке ұқсас 
�згелері бар-жоғы 125-175 
мың долларға бағаланып, 
� з  и е л е р і н  т а п қ а н  е к е н . 
Ұйымдастырушылар 270 мың 

долларлық к�ліктің иесін, жаңа қожайынының 
есімін атаудан бас тартты. Трамптың жақтастары 
аукционды тамашалау үшін ұзын-сонар кезекке 
тұрған. Миллиардер бұл «Ferrari»-ді жеке қолдануы 
үшін сатып алған, бірақ бар-жоғы 4 жыл ғана мінген 
екен. 

Колумбияда сел жүріп, салдарынан 254 адам қаза 
тауыпты. 

Жоғалған адамдарды іздеу жұмыстарына мыңнан 
аса әскери қызметкер тартылған. Құтқарушылардың 
хабарлауынша, зардап шеккендерді іздеу жұмыстарына 
ауа райының қолайсыздығы айтарлықтай кедергі 
келтірген. Сонымен қатар к�пірлер мен жолдар 
бұзылып, зардап шеккен аудандарға жету де қиындай 
түскен. Белгілі болғандай, бірнеше сағат толассыз 
жауған жаңбырдың кесірінен �зендер арнасынан 
шығып, су тасқыны болған. «Апат айтып келмейді» 
деген осы. 

Нью-Йорк басшылығы Райкерс аралындағы түрмені 
жабу туралы шешім қабылдады. 

Шаһар мэрі Билл де Блазио бұл қадамды қылмыс 
азайып, абақтыға қамалғандар санының қысқаруымен 
байланыстырды. Ал онда қамауда отырғандарды �зге 
түрмелерге ауыстырады. Жоба бойынша жазасын 
�теушілерді абақтыларға б�ліп к�шіру үшін шамамен 
10,6 млрд доллар к�лемінде қаржы жұмсалмақ. Айта 
кетейік, қазір 10 мыңға жуық адам қамауда отырған 
түрме 1932 жылы ашылған. Мұнда қысым мен зорлық-
зомбылыққа қатысты бірнеше рет дау туындаған да 
болатын.

dткен жылы Грузияда 8 мың жол к%лік оқиғасы 
тіркеліп, салдарынан 600-дей адам к%з жұмған. Енді 
билік жол ережелеріне қатысты жаңа жүйе енгізуді 
к%здеп отыр. Аталған %згеріс жүзеге асырылса, бұдан бы-
лай жолына салғырт қарап, тәртіпті бұзған жүргізушілер 
тиісті жазасын алмақ. 

Сарапшы Тинатин Вахания полиция қызмет-
кер лері арнайы кесте бойынша жолды барлауға 
шы ғатындығын, ол тек патрульдік қызметке ғана 
мәлім болатындығын, осылайша жол ережесін бұз-
ған жүргізушілер жасырын түрде суретке түсіріліп, 
бейнекамераға жазылатындығын айтып отыр.  «Бүкіл 
ақпарат ІІМ сайтында жарияланады. Тұрғындар 
сол сайтқа кіріп, жол ережесін бұзғанын айғақтай-
тын ақпаратпен танысады. Келіспеген жағдайда 
жүргізушілердің шағымдануға құқығы бар» дейді 
Т.Вахания. 

Табиғаттағы қауіпті құбы-
лыс  тардың бірі – жанартаулар-
дың атқылауы екені белгілі. 
Жа нартаулар аймақтағы елді 
ме кендерге айтарлықтай қауіп 
т%ндіріп отыратыны мәлім. 

Жуырда сондай бір жа-
нартаудың атқылауы Гватема-
ла елінде болды. Фуэго деп ата-
латын жанартау күшіне мініп, 
қайта атқылай бастапты. Мамандардың айтуынша, 
жанартаудың ең жойқын болған кезі 2007 жылдың 
9 тамызына сәйкес келеді екен. Бұдан кейін 2012 
жылдың 19 мамырында басталған лава тасқыны 2016 
жылдың маусым айына дейін жалғасыпты. 
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дыбыстық құбылысы, грамматикалық мәнін, 
т.с.с.) айқындап, ғылыми қорытындылар жаса-
ды. 1893жылы В.Томсен (Дания) жазу табиғаты 
мен тағылымына еркін еніп, оқылу мәні мен 
мағынасын ашып, құпия жазудың кілтін табады. 
В.Радлов жазудың оқылу сипаттарына ден қойып, 
аудармасын жасады. Сондай-ақ П.Мелиоранский, 
С.Малов, Ю.Немет, И.Батманов, С.Киселев, 
Л.Кызласов, т.б. ғалымдар бірқатар ізденістер жа-
сап, жүйелі зерттеулер жүргізді. Байыпты түйіндер 
жасады.

К�не жазуға шетел ғалымдары – Т.Байер 
(1729), А.С.Паллас (1793), Г.Спасский (1818), 
А.Ремозе (1822), Ю.Клапрот (1824), т.б. әр алуан 
ізденістер жүргізіп, тарихи мәніне, халықтық 
маңызына, кезеңдік-уақыттық сипаттарына, 
жалпы руханият ісіне қосылған сүбелі үлес екеніне 
назар аударды.

Осы орайда,  к�рнекті  ғалым, әдебиет 
зерттеушісі, профессор Б.Кенжебаев «/дебиет 
тарихын зерттеудің кейбір мәселелері» деген 
зерттеу мақаласында (1984) к�ркем�нер тарихы-

Ойыншықтар сапасы сын көтермейдіҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫ – 
МӘДЕНИЕТТЕР ТОҒЫСЫ

ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

ҚР Мемлекеттік Орталық музейінде Алматы 
қаласындағы Қытай Халық Республикасының Бас 
Консулдығымен бірлесіп ұйымдастырылған «Ұлы 
Жібек жолының жетістіктері мен жаңа бейнесі» атты 
фоток�рме ашылды.  

К�рме «Жаңа бейне», «Бірлескен құрылыс 
және пайдаланылуы», «Бірлесіп �мір сүру және 
ортақтаса �ркендеу» атты 3 б�лімнен тұрады. Мұнда 
Ұлы Жібек жолының тарихымен қатар саясат, эко-
номика, құрылыс, бизнес, білім беру, мәдениет, 
туризм және спорт салалары бойынша 70-тен  
астам фотожұмыстар қойылған. Мысалы, «Jiayu – 
Ұлы к�ш», «Будда үңгіріндегі күн сәулесі», «Түнгі 
қайықтар сайысы», «Тибеттік Жаңа жыл», «К�не 
ауылдағы қағаз �ндіру», «Жүрдек пойыздар дәуірі» 
атты суреттерде Қытайдың сәулет ескерткіштері  мен 
к�рікті жерлері бейнеленген. К�рме сәуір айының 
11-іне дейін жалғасады.

Дана ХАЛЫҚ

Жақсы к%ретін ініме сыйлық жасамақ 
болып, дүкен аралап, тәуір ойыншық 
іздедім. Бір қарағанда к%здің жауын алатын 
ойыншықтың сапасына үңілгенде кежегең 
кері тартып, к%ңілің толмай қалады. 

Қазіргі заманда кішкентай бүлдіршіндердің 
ойнайтын ойыншықтарының саны к�п 
болғанымен, сапасы сын к�термейді. Тех-
ника дамып келе жатқан заманда, олардың 
сапасын былай қойып, бет-бейнелерінің 
�згергенін байқауымызға болады. Мысалы, 
ойыншық дүкенін аралап жүрсең, әртүрлі 
құбыжық бейнедегі ойыншық кейіпкерлерді 
к�ріп, бала түгілі, үлкендердің �зі шошып 
кететін жағдайды байқап жүрміз. Мұндай 
ойыншықтар заманауи стильде болғанымен, 
ұлттық құндылығымызды т�мендетіп, 
балалардың санасын улап, ойлау қабілетін 
тежейді.

Соңғы уақытта әдемі қуыршақтарымыз, 

қазіргі уақыттағы  мультфильм кейіпкерлерінің 
бет-бейнесін киді. Бұрынғы ойыншықтардың 
орнына «Pрмекші адам», «Супермендер» 
келді. 

Қарап отырсақ, елімізге  30-ға жуық елден 
ойыншықтар әкелінсе, алдыңғы орында Қытай 
тұр. Зерттеулерге сенсек, осы шет мемлекет-
терден тасымалданатын ойыншықтардың 
гигиеналық талаптарға сай жасалмағандығы 
анықталған. 

Дүкен с�релерін жаулап алған арзанқол 
дүниелерге қызыққан ата-ана оның сапа-
сына да мән беріп жатқан жоқ. Сырт к�зге 
әдемі к�рінгенімен, ойыншықтардың сырт 
келбетіне, әсемдігіне емес, сапасына мән 
бергеніміз ж�н.

Қазір бәрі дамыған уақытта халқымыз-
дың асыл құндылықтарынан алыс қалуымыз 
қынжылтады. Pндірісімізді кеңейтіп, ойын-
шықтарды к�птеп �ндіру  үшін де қаржының 
тапшылығы кедергі болатындығы с�зсіз. 

Дегенмен, отандық �нім шығару, оның 
ішінде отандық ойыншық шығару мәселесі 
мемлекеттегі маңызды істің бірі болуы тиіс деп 
есептеймін. Қазақтың ұлттық құндылықтарын 
насихаттайтын, ұлттық нақышқа сай ойыншық 
баланың ой-�рісін дамытып, дүниетанымын 
кеңейтіп, отаншылдық қасиеттерін арттырары 
с�зсіз. Бүгінгі «Бетмон», «Супермендердің» 
орнын «Алдар к�се», «Қожанасыр», «Тазша 
бала» басса қандай ғанибет.  

Ұрпағымызды бәсекеге қабілетті, зиялы 
ұлттың �кілі ретінде тәрбиелеуге қажетті 
дүниелер �з елімізде шығарылып, балаларға 
қуаныш сыйлап жатса к�ңіл де жайланар 
еді. Баланың ұлттық ойыншықтарға деген 
қызығушылығы да артар еді. Сенімді серігіне 
айналып, тәрбиелік мәні де зор болар еді деген 
тілек бар. 

Гүлден ҚАЛИЕВА
АЛМАТЫ

к�кейкесті мәселелердің бірі болғанын, ғылыми 
жұртшылықтың назарын аударғанын айту абзал.

Профессор Б.Кенжебаев «/дебиет тарихын 
зерттеудің кейбір мәселелері» деген мақаласында: 
«...К�не түркі жазба ескерткіштері – рухани мұра 
ретінде бізге де ортақ. Қайталап айтсақ, қазақ 
әдебиетінің тарихы V-VІІІ ғасырлардағы Орхон-
Енисей тас жазуларынан басталады. Біздің 1960-70 
жылдары дәлелдеп, қол жеткен табысымыз – осы 
концепция болатын. Күні ертең, білімді, зиялы 
бір талапкер ғалым шығып, әдебиетіміздің тари-
хын одан әрі тереңдете түсер болса таңданудың, 
тартынып, дауға айналдырудың қажеті жоқ. 
Диалектикалық тұрғыдан қарап, қуана, қуаттай 
қарсы алу ж�н. Бұл – оқушы алдындағы жаңа 
проблема емес, ақжем болып дәлелденген ак-
сиома. Бір қарағанда, ешқандай таласы жоқ, 
тарихқа жүгінсек, �зінен �зі түсінікті болып шыға 
келетін «Қазақ әдебиетінің тарихы қайдан баста-
лады?» деген мәселе т�ңірегінде аға буын әдебиет 
зерттеушілері – біздер қыруар уақытымызды, 
бар �мірімізді сарп етіппіз. Қайтесің, ғылым 

ЖƏНЕ ОРХОН М¦РАСЫЖƏНЕ ОРХОН М¦РАСЫ
деген қорытындыға келеді. Бұл тұстардан да білім-
ғылым ісі, ақыл-парасат нұры, жауапкершілік 
жүгі танылады.Тарихи мәні, танымдық сипаттары 
айқындалады. Зерттеу мен зерделеуге бағыт-
бағдар беріледі. 

Автор түйінді тұста: «Бұл жазулар туралы Рос-
сия археология жамиятының «Күншығыс» б�лімі 
журналдарының 1897-1898 жылда шыққан 11-
нші кітабындағы В.Радлов, П.Мелиоранскийдің 
мақалаларын һәм Түркістанда ескілікті сүюшілер 
тобының протоколдарын оқып к�ріңіздер» деп 
бағыт береді. 

Асылы, бұл бағыт, айтылған жайттар назарға 
алумен бірге зерттеу мен зерделеу ісіне де қозғау 
салып, к�птің назарын аударады. Ғалым ал-
дымен дерекке, дәлелді дәлдікке, материалдар 
жиынтығына сүйенетінін ескерсек, Орхон жазуы 
жайлs дерекк�здері, материалдар топтамасы, с�з 
жоқ қалың к�пшілік үшін де маңызы арта түсері 
анық. Ғылыми мәні, деректік сипаты зор.

Негізінен, /.Диваевтың «Орхон жа-
зуы»  туралы бірнеше с�з» (Орта Азия 
тарихынан) атты мақаласы жазу та-

рихы мен тағылымынан мол сыр шертеді. /р 
кезеңдегі біліми-ғылыми бағыттардағы экспеди-
ция нәтижелері Н.Ядринцев, В.Томсен, В.Радлов, 
П.Мелиоранский, т.б. жаңалық-жетістіктері, 
«Орхон жазуының» Орта Азия түркілері арасында 
кеңінен тарағаны жан-жақты баяндалады. Ба-
стысы, Орхон һәм Енисей жазуларының тарихы, 
зерттелу жайы, жариялануы мен таралуы туралы 
кең түрде к�рсетіліп, келешекте оны оқып-танып, 
дамыту ісіне қатысты �зекті мәселелер қозға-
лады. Кеше мен бүгін байланысына, дәстүр мен 
сабақтастық сырларына да ерекше мән беріледі.

Негізінде, қысқа шегініс жасап, басым бағыт-
тарын жалпылама болса да еске түсіріп, бірсыпыра 
сипаттама берер болсақ, Орхон ескерткіштері 
деген атпен таныс: К�не түркі жазуы – Орхон, 
 Селенга, Тола �зендері бойынан табылған, 
сондай-ақ Қазақстан, Қырғызстан, Моңғолия, 
Қытай, Ресей, Алтай, Тұрпан, Ферғана �ңірлерінде 
де кездеседі.

Орхон ескерткіштері – Білге қаған, Күлтегін, 
Күлшора, Тонык�к жазуларынан тұрады. К�пке 
белгілі жалпы атауы – К�не түркі руна жазуы. 
Бас пен кіші әріптерден, жуан және жіңішке ды-
быстардан тұрады. Жазудың тұтас табиғатынан – 
Қағандар әулетінің тарихын, дәстүр тағылымын, 
дүниетаным арналарын, этногенезіне қатысты 
тұстар кең к�лемде к�рініс береді.

Зерттелу жайына мән берсек, Ресей Ғылым 
академиясы экспедиция ұйымдастырғаны белгілі. 
Бұдан басқа, Д.Г.Мессершмид, Ф.И.Стралленберг, 
т.б. к�птеген материалдар жинақтап, зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп, нәтижелерін жүйелі жа-
риялап отырған. Ал 1889 жылы Н.М.Ядринцев 
Моңғолия далаларынан тапқан – К�не жазулар 
табиғатына мән беріп, �зіндік �згешеліктері мен 
сырын ашып, тілдік құбылыстарын (мысалы, 

на, ежелгі мәдениет үлгілеріне, к�не түркі тарихы 
мен тағылымына ден қояды. К�не түркі жазба 
ескерткіштері рухани мұра ретінде к�пке ортақ, 
әсіресе қазақ халқына да қатысты екені айтылады. 
Түйінді тұста: «...қазақ әдебиетінің тарихы V-VІІІ 
ғасырлардағы Орхон-Енисей тас жазуларынан 
басталады» деп жазды.

/дебиет зерттеушісі М.Жолдасбеков «Асыл 
арналар» кітабының «Ежелгі әдебиет» б�лімінде 
ұлттық с�з �нерінің арғы арналары, Орхон 
ескерткіштері, оның жанрлық жүйесі, тарихи 
мәні мен мәтіні хақында кең түрде қарастырады. 
Профессор А.Қыраубаева «Ежелгі әдебиет» атты 
оқу құралында Орхон ескерткіштері тарихына 
қысқаша тоқталады. Жыр тақырыбы, басты 
мәселелер мен кейіпкерлер жүйесі, к�ркемдік 
арналары туралы да тұжырымдар жасайды. Ал 
профессор Т.Кәкішев: «Қазақ даласын 1876 
жылдан аралай бастаған /бубәкір Диваев 1922 
жылы қазақ халқының «ғылыми тұрғыдан алғанда 
тамаша құнды, �те мол эпосы бар. Бұл халық 
�зінің талантты суырып салма ақындарымен, 
сал-сері әншілерімен, талай дастандар мен жыр-
ларды, аңыз-ертектерді білетін жыршыларымен 
мақтана алады» деп жазып, мемлекетке 4035 бет, 
яғни 252 баспа табақ қолжазба тапсырды. Бұдан 
басқа /убәкірдің к�зі тірісінде баспа бетін к�рген 
еңбектері «Түркістан жинағының» 566, 567, 568, 
569-томдарында қайтадан жарияланды.

1922 жылы Түркістанның қазақ-қырғыз 
білім комиссиясы /.Диваев баспаға дайындаған 
жеті эпосты – «Қобыланды батыр», «Нәрікұлы 
Шора», «Бекет батыр», «Қамбар батыр», «Шора 
батыр», «Алпамыс батыр» және «Мырза Едіге» 
жырларын жариялады. 1958 жылы Қазақ ССР 
Ғылым академиясының М.О./уезов атындағы 
/дебиет және �нер институты /.Диваев жинаған 
материал дардан «Казахская устная поэзия» деген 
жинақ құрастырып шығарды. Мұның бәрі де 
/убәкір жи наған мол дүниенің тамшысы ғана» 
деп жазды.

Қазақ әдебиеті тарихының ежелгі кезеңін 
айқындайтын, асыл с�здің арналы саласын 
құрайтын – Орхон ескерткіштері к�не түркі 
жазба мұрамыз саналатыны анық. Қысқа шегініс 
жасасақ, Қазақ ССР Ғылым академиясы Тіл 
мен әдебиет институты 1959 жылдың 15-19 
мау сымда ғылыми-теориялық конференция 
�ткізіп, онда 7 негізгі және 9 қосымша баяндама 
жасалған-ды. Жарысс�з тұсындағы – Қ.Жұмалиев 
пен Б.Кенжебаевтың қорытынды с�здерінде 
белгілі болғанындай, қазақ әдебиетінің тари-
хы: «...ХVІІІ ғасырдың ІІ жартысынан бастау 
керек» (Қ.Жұмалиев), «...Қазақ халқы жазба 
әдебиетінің тарихын VІІІ-ІХ ғасырдан бастау ке-
рек, сонан бергі қазақ жерінде жасалған, қазаққа 
ортақ, бір кезде түсінікті болған жазу-сызулар-
ды, жазба әдебиет нұсқаларын зерттеу қажет 
деп білем» деген (Б.Кенжебаев) түйінді тұжы-
рымдарды қазір қалыпты қабылдағанмен, кезінде 

балаңдығы. Ұлттық психологиямыздың �зге-
шелігі... Қазақ филологиясы ол дәуірді бастан 
кешпей, зерттеу методологиясын жетілдірмей, 
әдебиет тарихын тереңдеп зерттеудің келесі, 
келелі кезеңдерін �те алмасы және белгілі. Ол 
этаптардан бұл күнде біз де �ттік-ау» деп жазады. 
Жоғарыда еске алған ғылыми жиындағы айқын 
ой, батыл к�зқарас, тың тұжырымдарын кең түрде 
тиянақтай түседі. Бұл бағыт – қазіргі ғылымда кең 
�ріс алып, зерттеу жүйесін құрайды.

Pз кезегінде профессор М.Жолдасбеков 
«К�не түркі ескерткіштер және олар-
дың қазақ әдебиетіне қатысы» (Канди-

даттық диссертация). - Қаз МУ, 1968. 254 бет; «Ор-
хон ескерткіштері (Ғылыми зерттеу). – Астана: 
Фолиант, 2001. 176 бет т.т. еңбектері мен «Қазақ 
әдебиетінің түп-т�ркіні жайында» мақаласында 
(Асыл арналар. /деби мақалалар. – Алматы: Жа-
зушы, 1990. 5-17 беттер) қазақ әдебиетінің тарихы-
на қатысты к�зқарастары айқындалып, руханият 
�рісі, зерттеу бағыты кең түрде к�рініс берді.

Бұл жайттар де қазақ әдебиеті тарихының жал-
пы мәселелерімен бірге, ежелгі кезең к�ріністерін, 
ондағы Орхон ескерткіштері, түркі руханияты 
туралы таным арналарын, білім-білік к�кжиегін, 
ғылыми зерттеу мен зерделеу бағыттарын 
айқындай түседі. Асылы, фольклоршы- этнограф 
/.Диваев еске алып, қозғау салған – Орхон 
жазуы, оны зерттеу мен зерделеу жайы қазіргі 
кезеңде к�не дәуір куәгері, әрі әдеби-тарихи 
Һәм тілдік тұрғыдан да ғылыми әлеуеті артып, 
маңызды мәнге ие болғаны айқын аңғарылады. 
Демек, Түрік қағанаты Һәм �ркениеті әлем кар-
тасына енген,барша жұрт мойындаған басқару 
жүйесі бар, дәстүр-діні берік, әскери қағидаттары 
айқын байтақ ел. «Еуразия» гуманитарлық 
зерттеу  орталығы дайындаған – «Орхон 
ескерткіштерінің толық Атласы», «Атлас Орхон-
ских памятников» атты еңбекте (М.Жолдасбеков, 
Қ.Сартқожаұлы) Түрік қағанатының қуаты, кең 
қанат жайған еңселі ел екені айқындала түседі 
(Астана:Күлтегін,2005, 2006 ж.ж.). Бастысы, 
әрине: «...ең ғажайыптары Білге қаған, Тонык�к, 
Күлтегінге арналған ескерткіштер, тасқа қашалған 
жырлар. Олар түрік дүниесінің қасиетті құраны, 
тарихы, �сиеті, шешендігі мен к�семдігінің, 
даналығы мен даралығының, тереңдігі мен 
к�регендігінің, ұлылығы мен кемеңгерлігінің, 
жауынгерлігі мен батырлығының, ақындығының 
әрі жыраулығының айқын куәсі».

/.Диваевтың «Орхон жазуы  туралы бірнеше 
с�з. (Орта Азия тарихынан)» атты  ма қаласы �з 
уақытында бағыт-бағдарлық Һәм хабарламалық-
танытқыштық мәні жоғары болса, қазіргі кезеңде 
жалпыадамзаттық құндылығы бар, ғылыми-
зерттеу нысанына айналған. 

Рақымжан ТҰРЫСБЕК,
филология ғылымының 

докторы, профессор
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қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына,  туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
к�ңіл айтады. 
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Мұрат НҰРҒАЛИҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ырысты Сариеваға жұбайы 

Мұратбек ІДІРІСОВТІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.
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«Қоғамдық келісім» РММ директоры, белгілі журналист Тараков Александр Юрьевичке қызы 

Елена ТАРАКОВАНЫҢ
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қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 
к�ңіл айтады.

қазағымның дəстүрі

Серікжан ҚАЖИ

ЌАНДАЙ ЃАЖАПЌАНДАЙ ЃАЖАП

ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ 

ТАС ҚАМАЛ
(Қоғам қайраткері Марат Тоқашбаевқа)

Тірлігінде тап басатын Жалған дейтін К�ш-күнді,
Бәз біреуше қысқа күнде құбылмайтын бес түрлі.
Мақтады ма, даттады ма, біреу жайлы біреу кеп,
К�зі жетпей жамандыққа қиған емес ешкімді.

Жарға итермес жан пендені, досы түгіл қасын да,
Pзегінде �рт жатса да жол бермейді ашуға.
Түпсіз терең мұхит сынды құпиясы мың қатпар,
Тас қамалға ұқсатамын беттей алмас расында.

Сыр бермейді сен туралы не десе де �згелер,
Иліктіру мүмкін оны бір жалғандық сезсе егер.
Жаралғандай мейірімнен, жәрдем сұрап келеді,
Тағдырынан таяқ жеген к�шедегі «кезбелер».

Қазағым деп мұңға батар, ұлы Абайдай қайғы алып,
(Жай-күйі де Аллаға шүкір, күн кешердей жайланып).
Айтарын да айтады ашық, қалам алар жасқанбай,
Мансабы мен қалтасына қалған емес байланып.

К�ңілі жаз к�рінгенмен, бір қарасаң сұстылау,
Мейірленсе шуақтанар, жақтырмаса «қыс-қырау».
Екі с�йлеп к�рген емес, айтқанынан қайтпайды,
Берген емес уәдесін және екіұштылау.

Үлкен-кіші болсадағы танған емес «Сіз» деуден,
Сырлассаңыз сенімінен сытынайды «сыз кеудең».

1. Жалпы ережелер 
1.  «Мемлекеттік тіл және БАҚ» 

республикалық конкурсы (бұдан әрі – 
конкурс) Қазақстан Республикасы Бай-
ланыс және ақпарат қызметкерлерінің 
күніне орай бағытталған. 

2.  Конкурсты �ткізудің мақсаты 
мем  лекеттік тіл саясатын бұқаралық 
ақ парат құралдарында кеңінен насихат-
тау, қазақтілді контентті арттыру және 
мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту 
болып табылады.

3. Конкурс т�рт номинациядан тұрады: 
1) «Үздік мақала»; 
2) «Үздік телеарна бағдарламасы»; 
3) «Үздік радио бағдарламасы»; 
4) «Үздік сайт мақаласы».
4. Конкурсқа мемлекеттік тіл және 

о н ы ң  д а м у ы  т у р а л ы  м а қ а л а л а р д ы 
жариялаған (бағдарлама құрастырған) 
журналистер қатыса алады.

5. Алдыңғы конкурстың бас жүлде 
мен І орын жеңімпаздары конкурсқа 
қатыстырылмайды.

2. Конкурсты ұйымдастыру тәртібі
6. Қазақстан Республикасы Мәде ниет 

және спорт министрлігінің Тілдерді дамы-
ту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті 
(бұдан әрі – Комитет) конкурстың 
ұйымдастырушысы болып табылады.

7. Конкурсты �ткізу туралы хабарлан-
дыру бұқаралық ақпарат құрал дарында жа-
рияланады және Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
және Комитеттің интернет-ресурсында 
орналастырылады. 

8 .  Конкурс қатысушылары осы 
Қағиданың 3-тармағындағы к�рсетіл-
ген т�рт номинацияның біреуі бойын-
ша �тінімді Комитетке 2017 жылғы 15 
мамырға дейін мынадай құжат тармен 
беріледі:

1) конкурқа қатысу туралы �тінім;
2) 2016 жылғы 10 маусым мен 2017 

жылғы 15 мамыр аралығында мемле кет тік 
тілді насихаттау мақса  тында бұқаралық 
ақпарат құралда рын да жарық к�рген үш 
материалды, соның ішінде  радио және 
телебағ дарламаларды, мемлекеттік тілдегі 
сайттардағы, мерзімдік баспас�здегі 
жарияланған мақалаларды;

3) мақала жарияланған газет-журнал-
дар, сайттардың скриншоттары, бағдар ла-
малардың DVD дискідегі жазбасы, «Word» 
форматындағы элек трондық нұсқасы;

4) ұсынылған материалдардың (сіл-
темелерінің) «Tilalemi.kz» порта лын дағы 
«Мемлекеттік тіл және БАҚ» айдарына 
орналасты рылғандығын растайтын құжат 
(скриншоттар). 

3. Конкурс қатысушыларын бағалау
9 . К о н к у р с қ а  қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң 

жұмысын бағалау және жеңімпаздар 
мен жүлдегерлерді анықтау үшін тіл мен 
әдебиет, журналистика салаларының зия-
лы қауым �кілдері мен ғалымдары, білікті 
мамандарынан тұратын қазылар алқасы 5 
адамнан құрылады. Оның құрамын Коми-
тет анықтайды. 

10.Қазылар алқасы конкурсқа қатысу-
шылардан жинақталған материалдары 
негізінде дауыс беру арқылы конкур стың 
т�рт номинациялары  бойынша жеңім-
паздар мен жүлдегерлерді анықтайды. 

11. Конкурстың марапаттау рәсімі сал-
танатты түрде �ткізіледі.

12. Конкурс жеңімпаздары мен жүл-
дегерлері арнайы дипломдармен және 
ақшалай сыйлықтармен марапатталады. 

13. Конкурстың жеңімпаздары мен 
жүлдегерлері туралы ақпарат бұқаралық 
ақпарат құралдары және Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі мен Комитеттің интернет-ре-
сурстарында жарияланады. 

1 4 .  К о н к у р с қ а  ұ с ы н ы л а т ы н 
 ма те  риалдар 2017 жылғы 15 мамырға дейін 
мына мекенжайға жолдануы тиіс (15 ма-
мыр дан кейін пошта арқылы келіп түскен 
материалдар конкурсқа қатыстырыл-
майды): 

010000, Астана қаласы, Мәңгілік Ел 
даңғылы, 8-үй, «Министрліктер үйі», 
15-кіреберіс, Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрлігінің 
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті, «Мемлекеттік тіл және 
БАҚ» республикалық конкурсына» деген 
белгімен. 

Байланыс телефондары: 
8 (7172) 74-04-97, 74-14-97, 

74-05-03, 40-83-67.

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Елінің ертеңін ойлаған

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» республикалық 
конкурсын өткізу қағидалары

Автор бүгінгі таңда 
әдебиетіміздің «ақтаңдақ 
беттері» түгенделіп, Алаш 
пен Алашордаға байла-
нысты к�зқарастың жаңа 
тынысы ашылып келе 
жатқанына тоқталды.  
Елінің ертеңін ойлаған 
А л а ш  а л ы п т а р ы н ы ң 
ұстанымын заманның 
к�кейкесті мәселелерімен 
сабақтастыра отырып, 
қазақ топырағындағы 
бүгінгі жаңғырығын әлемдік әдебиет 
ау қы мында түлете білу – �те күр делі 
мәселе болып табылатынын жеткізді. 

– Бұл оқулықтың ерекшелігі үш 
бағытты қамтитындығы. Бірінші ден, 
күрескер-ұлтшылдық, діни-   мил ләт -
шілдік бағыт, ағартушы-   де    мо к            рат-
тық бағыт �кілдері бойынша алып 
тұлғалардың �мірбаяндары мен шығар-
ма шылық еңбектері жүйеленіп берілді. 
Екіншіден, ХХ ғасыр басындағы әдеби 
үрдіс пен оның тұлғалары зерделенді. 
50-ге жуық қаламгердің �мірі мен 
шығармашылығы бүгінгі оқытудың 
инновациялық талабына сай бірінші 
рет тұтас ұсынылды. Сонымен қатар 
кітапта Алаш ұранды әдебиеттің 
к�шбас шыларымен бірге тізе қосып, 
келешек ұрпақ қамы үшін к�птеген 
мақала жазып, тауқыметті �мір аза-
бын бірге к�теріскен  С.Асфен  дияров, 
Х . Ғ а б б а с о в ,  М . Ш о қ а й , 
 М.Тыныш байұлы, С.Аманжолов, 
Б.Құлманов,  Б.Мәметов сынды 

к�рнекті тұлғалар тура-
лы да мәліметтер енді. 
О қ у л ы қ т а ,  с о н д а й - а қ  
ХХ ғасырдың басындағы 
бас пас�з мәселесі  мен  
сал-серілер поэзия сы да 
толық қамтылып, біршама 
шығармалар контекстік 
оқу әдісі бойынша берілді, 
– дейді Р.Зайкенова. 

Ұзақ жылдар еңбегін 
арнаған ғалым ның айту-
ынша, бұл оқулық Алаш 

Орда ның 100 жылдық мерей тойына 
арнайы тартуы. Кітап «Қазақ әдебиеті 
тарихы» курсы  бо йынша жоғары 
оқу орындарында оқылатын дәріс, 
семинар, практикалық сабақтарда 
пайдалануға және  арнаулы курс 
жүргізуге к�мекші құрал ретінде 
қазақ әдебиеті мен тарихы пәнде рінің 
мұғалімдеріне, студенттерге, жоғары 
сынып оқушыларына, сондай-ақ жал-
пы әдебиет сүйер  к�пшілік қауымға 
арналған.

Келешек ұрпақтың азаттығы 
жолында қасық қанын аямай, ар-
манда кеткен арыстарымыздың 
ерлік істері мен, олардың ұлттық 
мәдениетіміз бен әдебиетімізге 
қосқан �лшеусіз үлесте рі мен жете 
танысуда бұл оқулықтың маңызы 
зор. Pткен күніңді, тарихыңды біл-
мей, келешектің кемел боларына сену 
қиын. 

Маржан СЕРІКҚЫЗЫ

ЖАҢА КІТАП

Депті Ерекең сәл жымиып, күлімдеп,
«/й, ит-ай», деп, «торға түстің бүгін кеп».
Білгендей-ақ, шар етіпті ер Жақам,
«Қара Жақан» дұрысы деп, бұрынғы леп.

Жалыныпты «қара беттен» айыр деп,
«Қара беттің» бірден ұғып жайын бек.
«Дымың іште, тарамаса осы с�з,
Бәрі-бәрі «ауызбастырық» дайын» деп.

«Рас па онда, қара Жәкем, бол кәні,
Күткен екен замандастың мол дәмі.
«Жеңіл бумен» желдетейік біз бүгін,
Алтынкүлім келе қалар ол-дағы.

Pздеріңмен б�лісетін сыр да бар,
(Құрдасымсың жағдайың жоқ «жынданар»).
Келін алып, кеңеймекші �рісім,
Күтіп жүрмін құда жақтан бір хабар».

... Ш�л басыпты, сырласыпты қос Ағам,
Түсінікті «біраз шыны» босаған.
Ертесінде-ақ, Ерекеңнің сол с�зі,
Жұрт ішінде желдей ескен, «хош-аман».

...Жақан ағам бір ғажайып жан еді,
Таңдай таза, аппақ еді әлемі.
Ерекеңе еркелеймін деп ойлап,
Тауып алған ойда-жоқта «әлегі».

Құласа да атынан, құламаған салтынан,
Текті қазақ, малын қияр бір отар.

Шалқып жүрер бар деп, жоқ деп торықпай,
Біздің қазақ жүре алмайтын қағытпай.
Бар мәселе тобық берген бауырда,
Құтыларсың сыйын беріп тобықтай.

Қайта оралсам, досым айтқан, «аңызға»,
(Баламағын Наурыздағы уағызға).
Ата-салтым жат жерде де аспандап,
«Тобық» ойыны ілінді алғаш ауызға.

Осынау сәт, осынау сәт ғаламат,
Жер дегенің шынымен де «домалақ».

Бауырына басады да, жабықсаңыз демейді,
Жалықпайды хабар алып, қайда жүргін, іздеуден.

Ғажап ойдың қазанындай ізгілікке басталар,
Тектілігі – жауға қатал, к�кб�рідей досқа адал.
Жаратқанның құлы-дағы, Пайғамбардың үмбеті,
Абайша айтсақ, «бір жұмбақ жан» аласармас тас қамал.
 

МОНШАДАҒЫ ОҚИҒА 
немесе Ібітанов Еркін ақынның 

бір әзілі туралы 

Еркін ақын, еркінсінген ер ақын,
Құрдас десе к�зі оттай жанатын.
Ерекеңнің еркелейтін достары,
Қара Жақан, момын Жақан болатын.

Жақан ағам лауазымды тұлға еді,
Қызметте аты озған ілгері. 
Тек Ерекең «қара Жақан» дейтұғын,
Pзгелердің келмейтұғын тілдері.

Жақан аға елпілдеген жан еді,
Таңдай таза тұнық еді әлемі.
Жанарынан т�гілетін мейірім,
Қараторы к�рінетін сәл �ңі.

Жүрегі оның аппақ қардай болатын,
Pзін-�зі ұстамайтын дара тым.
Қол балаша жүгіретін сол ағам,
Хабарласса Еркін дейтін нар ақын.

Ерекең де қадам басар еркіндеп,
Кездерінде оңашада «желпінбек».
Таситынмын суларын да, «уларын»,
Бастығыма жағу үшін елпілдеп.

/зілдесіп, қарқ-қарқ күліп, қос пері,
(Ұмытылмапты «қызықтары» естегі).
Ерекеңнің «буырқанып» б�скені,
Қос құрдастың жарқылдаған хош-к�ңілі.

Бәрі-бәрі к�з алдымда, �шпепті,
Екі құрдас, екі ағам, қос текті.
Екеуінің әзіліне қанықтым,
Жастық шағым мағынасыз �тпепті.

...Бірде екеуі бара қапты моншаға,
Буланыпты «сыпыртқымен» жан сала.
Жақан ағам сыр айтыпты досына,
Қарашы сен, «қара емеспін» соншама?!.

Рас депті,  Еркін ағам, ер ағам,
Бекер сені «қара Жақан» санағам?.
Pңің ғана қара екен, бүгіннен
«Қара бетсің», құтқарайын жаладан.

Екеуі де бұл жалғанда жоқ бүгін,
(К�ңілімде сол бір шақтар, тәтті күн).
Жақан ағам бейнесі жүр жүректе,
Ерекеңнің аңсап жүрмін текті үнін.

Жылдар �тті... екі арада қаншама,
(Жыр боп туды, жүрегім де аңсады, ә).
Екеуін де есіме алып, мәз болам,
Бара жатып іргедегі моншаға.

ТОБЫҚ ЖАСЫРУ 
ОЙЫНЫ 

Қандай ғажап қазағымның дәстүрі,
Тектілері бұзған емес еш бірі.
Бірақ с�зден бастау алар қастығы,
Бір-ақ с�збен бекемделер достығы.

Бүгінгі с�з тобық жайлы жасырған,
Шын оқиға естіген сол досымнан.
«Елін тапқан» бала кезгі бірге �скен,
Сол «тобығын» сұрағаны тосыннан.

...Қатар �скен достар еді тебісіп,
Сәл к�рмесе сағынысар к�рісіп.
Ардақтапты ата-баба дәстүрін,
Тобық «жасырып» әзілдесер келісіп.

Бұл дәстүрде адалдық бар, тектілік,
Және қажет аса сақтық, ептілік.
«Кәне менің тобығым бер» десе егер,
Бергенің ж�н мейлі тамақ жеп тұрып.

Мейлі қайда, күн бе, түн бе,  бәрібір,
(Сұра Алладан жайсіз сәтті әрі қыл?!).
Ұсына алсаң биік сенің мәртебең,
Бере алмасаң «бейшарасың» әрі «құл».

Құтылуға құлдығынан сол жанның,
Тәрк етуге тиістісің «бар малды».
Аз дегенде ат мінгізіп құтылдың,
Малды қойшы, аңғалдықтан алдандың.

Жеңілдің бе, �терсің-ау парызды,
Кім арқалап жүрсін сол бір қарызды.
Тобық ойыны жалғасады әрі қарай,
Шын достықтың куәгері тәрізді.

Енді Сіз де ұсынасыз шын досқа,
(Емен-жарқын шалқитын сәт бір басқа).
Тобық алған «томсырайып» жүреді,
«Тобық» сұрап сүрінтер деп «бұл қасқа».

 Оңтайлы сәт іздейсің де, «құлатар»,
«Жалғыз оғың» қансонарда бір атар.

Іскер досым неміс досын іздепті,
Қиыр шетте жатқан елге бара қап.

«Неміс-қазақ» қарқ-қарқ күліп, қарсы алып,
Бас ұсынды қазақшалап мал сойып.
Есіне алды сонау ғажап күндерді,
Жанарына жас ілдірді тамсанып.

Ілкі сәтте бұрылды да досына,
К�теріліп к�ңілінің хошы да.
Қайда менің «тобығым» деп сұрады,
Қалай ғана келген осы ой басына?!.

«...Тауып берсем, тұлпар түгіл, тайың жоқ,
Қайтара алмай қалмағын дос, уайым жеп...»
«Салттан құлап к�ргенім жоқ» деді ол да,
Ауладағы «мерседесім» дайын деп.

... Міне досым, сол баяғы тобығың,
Бір сен үшін қаншама жыл «қорыдым».
Текті қазақ сен екенсің, шынымен,
Саған деген сағыныш бұл бауырым.

Қайтсаңшы дос, қазағыңа еліңе,
Достарыңның қоңталсып тұр т�рі де.
Бас қосамыз баяғыдай бәріміз,
Жиі-жиі  еске аламыз Сені де...

Еліңе қайт... сен жеңілдің, мен жеңдім,
(Мен де Pзіңнен сан жеңіліп к�ргенмін).
Қол ұстасып қайтайықшы ауылға,
Құдай қолдап, іздеп бәлкім келгенмін...

Бұл да бәлкім Алла алдында бір міндет,
Айту парыз туған жерге жүргін деп...
...Қимай-қимай қоштасыпты, жеңгені,
Досы  сыйлаған «мерседесін» тізгіндеп...

ДОСТАРЫМНЫҢ 
ЖАРЛАРЫ 

Достарымның жарлары... достай қымбат барлығы,
Жүрегіме нұр сыйлар жүздескенде әр күні.
Қиын сәтте қаумалап қасымнан кеп табылса,
Кеңіп сала береді бұл Жалғанның тарлығы.

Достарымның жарлары... достарымдай тым ыстық,
К�ңілдері кіршіксіз маған деген туыстық.
Бір к�теріп келеміз қуанышты, қайғыны,
Қара нанды б�лісіп, қара суды бір іштік.

Достарымның жарлары... кей достардан артық та,
Пенделігін байқатпас жарын алып қолтыққа.
Кеңейтеді �рісін, �ркендетіп ұрпағын,
Маздатады ошағын, отбасында ол – Тұтқа.

Достарымның жарлары...Ар, Ұяттың айнасы,
Ойлантпайды оларды дүниенің пайдасы.
Жағасына жарының кір жуытпас, досымның,
Ең сенімді серігі Pмір дейтін жолда осы.

Достарымның жарлары...мен солармен мақтанам,
Келін болып кеше олар табалдырық аттаған.
Ата-енесін сыйлады, ардақтады ел-жұртын,
 Алғысынан солардың орнағандай бақ та оған. 

Достарымның жарлары...әз /жесі бүгіннің,
Шүпірлеген бүлдіршін, сүйіктісі «құлынның».
Мама қаздай мамырлап, жүрген жері той-думан,
 Анаңыздай алдына келер кейде жүгінгің.

Достарымның жарлары...достарымның жарлары,
Достарымдай тым ыстық, балдай тәтті бар дәмі.
Достарымның жарлары... ұлы Аналар қалдырған, 
Жалғасындай ғажайып сол бір сара жолдағы... 

АЛМАТЫ

Жуырда Қыздар университетінің ұстазы, Ы.Алтынсарин атындағы төсбелгінің 
иегері, филология ғылымының докторы Руда Зайкенованың «ХХ ғасыр 
басындағы əдебиет жəне Алаш ұстанымы» атты кітабы жарық көрді. 
Ғалымның бұл еңбегі ХХ ғасырдың басындағы тəуелсіздік жолында мерт 
болған Алаш қайраткерлерінің ұлттық ұстанымына негізделген. Онда ХХ 
ғасырдың басындағы əлеуметтік жағдай мен рухани өмірдегі  өзгерістер жəне 
сол кезеңнің қайталанбайтын тұлғалары арқылы ұлттық дамудың көркемдік 
кеңістігі ғылыми-əдістемелік тұрғыдан сарапқа салынған. 
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АНА ТІЛІ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

АТАМЕКЕН

(Басы 1-бетте)

Елбасы Н.Назарбаевтың мына-
дай бір с�зі бар: «Сарайшық топы-
рағы қасиетті, �йткені исі түркі 
әлеміне ортақ Алтын Орда хан-
дары Тоқта, Жәнібек, Бердібек, 
ноғайлының билеушісі Оқас, одан 
бергі Қасым хан сияқты атақты хан-
дарымыз бен батырларымыздың 
жаны мәңгілік жай тапқан жер, оны 
еліміздің алғашқы Пантеоны десек 
те болады».

Шын мәнінде Сарайшықтың 
қазақ халқының тарихында ала-
тын орны ерекше. Археологиялық 
қазба жұмыстары жүргізілген 
к�не қаланың орны бұл күндері 
Жайықтың суына жұтылып ба-
рады. Оның мүлде жойылып кету 
қауіпі туғалы қашан. Сондықтан 
да археологиялық ғалымдар дабыл 
к�теріп, алаңдаушылық білдіруде.

Астанадағы конференцияның 
алдында Атырау қаласында Сарай-
шық ты сақтап қалу ж�нінде үлкен 
жиын �ткен екен, сол негізде об-
лыс әкімі Нұрлан Ноғаев бастаған 
бір топ азамат Ұлттық мұражайда 
ұйым дастырылған халықаралық 

«Сарайшық қалашығын зерттеу, 
сақтау және мұражайландыру 
мәселелері», Санкт-Петербург заң 
шығарушы жиналысының депу-
таты, тарих ғылымының докторы 
Алексей Ковалев «Археологиялық 
мұра және заң шығару мәселелері» 
туралы  баяндамалар жасап, ой 
б�лісті.

Ал профессор Мадияр  Елеуов 
Қ а р а т а у д ы ң  а й н а л а с ы н д а ғ ы 
қалалар, Жамбыл облысындағы 
Ақт�бе қалашығының, К.Ақышев 
атын дағы археология институтының 
директоры Марал Хабдулина Аста-
наның іргесіндегі «Бозоқ» қалашы-
ғы ның қазіргі жай-күйін баяндады. 
Олардың тағдыры да Сарайшыққа 
ұқсас.

 Негізі археология ілімінде ортақ 
мәселелер к�п. Оны бірлесіп зерт-
теуден ұтпаса, ешкім де ұтылмайды. 
Мәселен, археологиялық мұра ту-
ралы айтқанда Санкт-Петербургтен 
келген қонақ археологиялық қазба 
орнындағы бар байлық мемлекеттің 

меншігі болуы керектігін, заң оны 
қатаң қорғауы тиіс екенін алға тарт-
ты. Pйткені жекелеген адамдар �з 
беттерінше тарихи мұраларға қол 
сұғып, тонаумен айналысады. Ресей-
де ондайларға қатаң шара қолдану 
жағдайы қарастырылған екен.Бұл 
біздің елімізде де батыл жүзеге асы-
рылуы керек. 

Мәселенің сан қыры ортаға са-
лынып, назар аударатын сан алуан 
пікірлер жиналғандар к�ңілінен 
шықты. Егер Сарайшықты сақтауды 

нақты жүзеге асырып, оны аспан 
астындағы ашық мұражай ретінде 
халық игілігіне ұсына білсек, тарихы 
терең ежелгі қала туристер ат басын 
бұратын бірден бір тартымды орын 
болмақ.

Біз үзіліс кезінде әл-Фараби 
а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  у н и -
верси тетінің профессоры, тарих 
 ғы лымының докторы Берекет 
Кәрібаевты с�зге тартқан едік: 

– Қазақ �ркениеті, Қазақстан та-
рихы, Қазақ хандығы  туралы айтатын 
болсақ, к�бінесе қалалық мәдениет 
т�ңірегінде Сыр бойындағы және 
Оңтүстіктегі, Жетісудағы қалалар 
туралы әңгі мелейміз. Батыстағы 
қалалық мәдениет – Сарайшық ту-
ралы айтыла бермеуші еді. Себебі, 
/лкей Марғұлан зерттеп кеткеннен 
кейін оған археологтардың күрегі 
к�п тие қоймаған екен, – деді ол. – 
Сарайшық Алтын Орданың алғашқы 
кезеңдерінде-ақ саяси әкімшілік 
орталық ретінде к�зге түскен. 
Еуропалықтар кезінде Сарайшықты 
Азияға шығатын қақпа деп бағалаған. 
Ал мен бұл азиялықтардың Еуропаға 
шығатын қақпасы болды деп айтар 
едім...

1513 жылға дейін Сыр бойын-
дағы қалалардың барлығы Қазақ 
хандығының құрамына қосы лып 
болды. Дегенмен, Қазақ хан  дығының 
күшеюі құрамына Сарайшық қаласы 
қосылғаннан кейін толық жүзеге 
асты. Сол заманның тарихшылары 
«Дешті Қыпшақты Қасым хандай 
ешкім басқара алған жоқ. Халқының 
саны 1 миллионнан асты, әскері 
300 мыңға жетті» деген баға берді. 
Қасым ханның тұсында Сарай-
шық Қазақ хандығының саяси-
әкімшілік орталығы болды. Атақты 
тарихшы Қадырғали Жалайри: 
«Қасым хан Сарайшық қаласында 
жерленген» деп жазып кеткен. Бұл 
тарихи факт. Сарайшықты сақтау, 
болашақ ұрпаққа мұра ретінде 
қалдыру �ркендеуіміздің, рухани 
дамуымыздың бір негізі болып та-
былады».

Күні бойы осындай ортақ пікірге 
келген ғалымдар конференция 
қо рытындысында арнайы қарар 
қабылдады.

Ғазиз ЕСЕМБАЕВ, 
«Ана тілі» газетінің 

меншікті тілшісі

АСТАНА

ХАН ОРДАЛЫ 
САРАЙШЫҚ

күшті болып отыр. Осыған орай, 
қалашықты сақтау және қалпына 
келтіру мәселелері �зекті.  Бұл 
проблемаға біз білікті шетелдік және 
отандық ғалымдардың назарын 
 аударуымыз керек» деді ол.

Министрдің айтуынша, 2015 
жылдан бері Сарайшық қала шы ғы-
ның археологиялық екерткіш терін 
реставрациялау және консерва-
циялау ісінің сметалық-жобалау 
жұмыстары әзірленіп, биыл консер-
вациялау жұмыстары жүргізіледі, 
алдағы жылы іс жалғасын табады.

Айта кету керек, Сарайшық 
қалашығының орны 1 гектар-
дай жерді алып жатыр. Жайық 
�зенінің оң жағалауында, Аты-
рау қаласынан 55 шақырым жерде 
орналасқан. Археологиялық қазба 
жұмыстарының нәтижесінде одан 
Алтын Орда дәуірінің қалалық 
мәдениетінің бай материалдары 
табылған. Қазба жұмыстары бары-
сында темір мен сүйектен, қоладан 
жасалған бұйымдар, фарфор ыдыс-
тар, қыштан жасалған дүниелер 
шыққан. Сәулетті сарайлар мен мон-
ша, медреселер болғанын ғалымдар 
дәлелдеп отыр.

конференцияның бел ортасында 
отырды. Pйткені Сарайшықтың 
ендігі тағдыры облыстағы осындай 
жанашыр, рухты азаматтардың 
қ о л ы н д а  т ұ р ғ а н ы  т ү с і н і к т і . 
Қазірдің �зінде әкімнің баста-
масымен Сарайшық қалашығы 
маңайындағы жағалау бекітіліп 
жатқан к�рінеді. Бұл үшін облыс 
бюджетінен 1 миллиард 60 мың 
теңге қаражат б�лінген.

 Халықаралық ғылыми кон-
ференцияны ашқан Мәдениет 
және спорт министрі Арыстанбек 
Мұхамедиұлы заманында Батыс 
пен Шығысты жалғастырған Ұлы 
Жібек жолындағы маңызды сауда 
орны әрі мәдени орталық болған 
Сарайшық туралы деректер араб, 
парсы елдерінің, батыстағы жұрттың 
жазбаларында кездесетінін атап �тті.

«Дегенмен, Сарайшық қала-
ш ы  ғ ы н а  т а б и ғ и - к л и м а т т ы қ , 
антропогендік факторлардың әсері 

Е г е р  б ұ р ы н  С а р а й ш ы қ т ы 
П.Паллас, Ф.Гебель сияқты еуропа-
лық ғалымдар, Рычков, Левшин, 
Ка рамзин сияқты орыс ғалымдары 
зерттесе, одан кейін �зіміздің ғұлама 
ғалым /лкей Марғұлан зерттеу ны-
санына айналдырды. Ұстазының ісін 
археолог, тарих ғылымының докто-
ры Зейнолла Самашев жалғастырды. 

Сол кісінің айтуынша, бүгінде 
қаланың нақты аумағын белгілеу 
қажет. Pйткені к�п нәрседен айры-
лып қалған екенбіз. 1989 жылдан 
бері ғана қалашықтың 60 метрдей 
жері Жайыққа жұтылып кеткен.

Конференцияда Ресей ғалым-
да ры – тарих ғылымының док-
торы, Миклухо Маклай атында-
ғы этнология және антропология 
институтының жетекші ғылыми 
қызметкері Эмма Зиливинская 
«Ал тын орданың қалалық тарихын 
зерттеу мәселелері», тарих ғылымы-
ның кандидаты Вячеслав Плахов 

Адамдардың к%пшілігі кісі ауырмай және қартаймай 
тұра алмайды деген қате түсінікте. 

Дегенмен, ұзақ �мір сүру үшін белгілі шарттарды 
орындау қажет. Тіршіліктегі парасатты мақсаттарға 
қарап, адам дарға игілікті қызмет к�рсетудің �зі 
жағымды қуат к�зін тудырады. Ем қонбайтын ауру 
жоқ деп бекер айтылмаған. Сырқаттардың пайда болу 
себептері немесе емдеу амалдары мен тәсілдері бүгінгі 
таңда үлкен мәселе. Сондықтан да, әрбір адам �з 
денсаулығына мұқият қарағаны дұрыс. 

Биологияның негізгі б%лім-
дерінің бірі болып табылатын 
зоология жан-жануар лар тура-
лы ғылым. Жан-жануарлар ды 
суреттеу ең ежелгі замандар дан 
белгілі. Ежелгі Қытай, Үнді с-
тан да жануарлар туралы кі тап-
тар шығарылған.

Ғылым ретінде зооло-
гия Ежелгі Грецияда дүниеге 

келген әрі Аристотельдің есімімен байланысты. 
XVIII ғасырдың аяғына қарай, Ж.Бюффоның, 
Ж.Ламарктың еңбектерінің арқасында зоология 
білімнің сындарлы жүйесіне айналды. Аталған 
ғылымды дамытуға орыс ғалымдары К.Бэр, 
И.Мечников, А.Ковалевский және т.б. айтарлықтай 
үлес қосты. Қазақстанда зоология ғылымы �ткен 
ғасырдың отызыншы жылдарында, КСРО Ғылым 
академиясының қазақстандық базасында зооло-
гия секторы құрылғаннан кейін дами бастап, 1943 
жылы Зоология институты ашылған соң одан әрі 
�ркендеді.

Тас дәуірінің адамы үңгірдің ортасында жанып 
жатқан оттың шет жағасында с%нген шала к%мірді 
ала сап, тас қабырғаны алғаш рет сызып к%рген сәтті 
қарындаштың жарыққа келген күні деп есептеуге әбден 
болады. 

Ежелгі дүниеде, мәселен Ассирия мен Вавилонда 
саз тақташаларға үшкір таяқшалармен жазып, арты-
нан оларды кептіреді екен. Ал римдіктер ағаш тақта-
шалардың сыртына балауыз жағып, оған «стилус» деп 
аталатын арнаулы таяқшалармен жазған к�рінеді. 

Қағаз жасау игерілгеннен бастап әлгіндей 
таяқшалардың дәурені �тті. Енді жазудың басқа 
бір әдісі керек болды. С�йтіп, XIII ғасырда металл 
қарындаш пайда болды.

Сарымсақтың шипалы 
екенін барша жұрт біледі, 
с%йте тұра оның иісін жақсы 
к%рмейді. Осыған қарамастан 
дәрігерлер күнделікті тамаққа 
әр адам бір сарымсақ қосып 
жеуі керек деп кеңес береді. 

С а р ы м с а қ т ы ң  қ ұ р а -
мында болатын табиғи екі 
антибиотик он бес түрлі 
кінәратты бактерияларды құртады екен. Са-
рымсақтың тәбетті ашатыны, бас ауруын баса-
тыны, салқын тигенде ем екені ежелден белгілі 
болған. Қазір ревматизм, гепатит делінетін 
ауруларға қарсы, зәр жүргізіп, қақырық түсіретін, 
қырқұлаққа қарсы қасиеттері, баспаға, тұмауға 
қарсы шипасы бар екені де халық ем-домында 
бұрыннан белгілі. Кейінгі кезде сарымсақтың 
қанның артериялық қысымын азайтып, қандағы 
холестерин деңгейін т�мендететіні, қан тамыр-
ларында тромбылардың пайда болуына қарсы 
әрекет ететіні мәлім болды. 

Тонын шешсең жылатады, 
К�здің жасын бұлатады.

Білгірлер мен тілгірлер тілдесті, 
Тілгірлермен түрлі елдер тілдесті.

(Пияз)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Салауатты өмір салты

Жануарлар әлемі - құпияға толы

Жазу өнері

Сарымсақтың қасиеті

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

Д%ңгелек табаққа дыбыс 
жазуды алғаш ойлап шығарған 
француз Шарль Кро болған. 
1877 жылдың к%ктемінде ол 
Француз ғылым академиясына 
%з ұсынысын конвертке салып 
жібереді, ал бұл конверт сол 
жылдың аяғында ғана ашылады.   

Осы кідірістің қырсығынан 
Кроның ашқан жаңалығы жай-
ына қалады, �йткені нақ сол 8 айдың аралығында 
америкалық Т.Эдисон да осындай ұсыныс жасап, 
күйтабақты ойлап шығарған адам болып тарихқа жа-
зылады. Күйтабақ бастапқыда целлулоидтан жасалды.  
Сонымен қатар таусағыз, эбонит талай материал да  
бірінен соң бірі сыналды. Тіпті шоколад күйтабақтар 
болған деседі. Алғашқы күйтабақтарға дыбыс бір 
бетіне ғана жазылатын, 1903 жылдан бастап қана  екі 
бетіне де жазылатын болыпты. 

Күйтабақты кім ойлап тапқан?
АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Киім және сәндік айшықтар 
Сән әлемінде жазулардың маңызы ерекше. 
Жазу %нері сәннің түрлі саласында пайдала-
ны лып келгені тарихтан белгілі. Сәндік жазу-
лар дың қолданылу аясы әрқилы. Мәсе лен, 
киімдегі жазулар жарнамалық белгіден тарай-
ды. Жастар санасынан орын алған сән дік жа-
зулы киімдерді де осы қатарға қосуға болады. 

Қазіргі қоғамдағы киім стилінде сәндік жа-
зуы бар киімдер брендке айналып отыр. /сіресе 
романтикалық және спорттық стильдегі киім 
үлгілерінде сәндік жазулар к�птеп қолданылады. 
Қоғамдық ортада, к�ше сәніне ыңғайлы 
киімдердің к�пшілігі жазулармен безендірілген. 
Олар бояуымен, дизайн арқылы ерекшеленумен 
қатар мағынасы жағынан да назар аудартады. 
К�бінесе ағылшын тіліндегі с�здер жастардың 
к�ңілінен шығатыны байқалады.  

Сәндік жазулардың мағынасына үңілсек, 
�зге елдердің жетістігін танытатын с�здер жиі 
жазы лады. Сол елдің �німі болмаса да, дамы ған 
елдердің қалаларының аты, әртүрлі маркалар, 
мультфильмдер, �нер жұлдыздары, фраза-

лық с�здер жиі кездеседі. Жеңіл мағыналы 
с�здер ден патриоттық не рухани-адамгершілік 
бағыттың ізі байқалмайды. Бір ескеретіні, «Аста-
на», «Қазақстан» с�здерінің кездесуі к�ңілге 
қонғанымен, жастар ондай с�здермен әрленген 
киімдерді спорттық стиль ретінде қабылдай-
тыны �кінішті. Ал біраз жазуды аударып к�ретін 
болсақ, «dream – арман», «look  book – кітап 
қарау», «hot summer – ыстық жаз», «ceft my heart 
in Manhattan – менің жүрегім Манхэттенде �мір 
сүреді», «coffee, tea, fancake and you – кофе, 
шай, сүйікті торт және сен», «Soho spring street – 
Сохо-к�ктемгі к�ше», «rose and cocaine –  раушан 
және кокаин», «casual chik – кездейсоқ сән», 
«spiderman – �рмекші адам», «nike – найк», 
«mango – манго» және  т.б. Кейбірінде, тіпті  
мағынасыз с�здер жазылған. Қайсыбір с�здерге 
терең үңіле білсе, тарихи ақпар беретіні де бар. 
Жалпы мұндай киімдер жастардың да, тіпті орта 
жастағы адамдардың да к�ңілінен шығып жа-
тады. Бірақ к�пшілігі ол с�здердің мағынасын 
түсіну былай тұрсын, не жазылғанын елеп те 
жатпайды. 

Сәндік жазулы киімнің �зге киімдерден 
г�рі к�з тартатыны белгілі. Олар адамның пси-
хологиясын, эстетикалық, эмоциялық жағ-
дайын тануға мүмкіндік береді. Түрлі жазуы 
бар дизайнды киімдер жастардың талғамынан 
шыға ды екен, демек, отандық тігін фабрика-
лары, ди зайнерлер �з �німдеріне қазақ тілінде 
гуманистік, патриоттық с�здерді жазуы тиіс деп 
білеміз. Қазақша с�здер жазылған киімдерді 
тұтынуға жастар әлдеқашан дайын, алайда 
тапсырыс арқылы киімге жазу жаздыруды әр 
адамның қалтасы к�тере бермейді. 

К�ру арқылы, ең алдымен, эстетикалық әсер 
алатын болсақ, киім үлгісіндегі жазу, суреттер 
адамның табиғатымен үндесу арқылы �зара 
белгілі бір мәнге айналады. Ар-ұят, адамгершілік, 
патриоттық туралы с�здер жазылған киімдер 
оны киген жастардың иманды кейпін ғана та-
нытып қоймай, айналасына да жағымды әсер 
қалдырады.    

Қазірде мектеп жасындағы балалардың 
оқу-құралдарының сыртқы мұқабасындағы су-
реттер де сәнге айналып бара жатқаны белгілі.  

Сондықтан  киім үлгісіндегі сәндік жазулардың 
жас жеткіншектердің тәрбиесіне елеулі ықпалы 
бар екенін естен шығармауымыз қажет.  Сайып 
келгенде, к�зге елеусіз к�рінетін сәндік 
жазулардың �зі санаға рухани бағыт беріп, түрлі 
еліктеушіліктен сақтандыратынын к�рсетеді. 
«Мәңгілік Елдің» мәңгілік мұратын жүзеге 
асыратын перзенттері ұлт құндылықтарын 
ұлықтаудың қарапайым қарым-қатынастан 
 басталатынын естен шығармағаны ж�н.  Pйткені 
белгілі бір дәуірдің философиялық, діни, саяси, 
эстетикалық теорияларында к�рінетін метаұғым 
қатарынан киім стилі де  ерекше орын алады.  

«Тәрбие тал бесіктен басталады» демекші, 
қарапайым тәсілдің �зін құндылық ретінде 
ұстана білу – жастардың санасына тілге деген 
құрметпен  қатар, азаматтық-рухани тәрбие 
қалыптастырады.

Шәрипа МҰҚАНОВА, 
Қобда гимназиясының мұғалімі 

Ақт�бе облысы
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Тарлан суреткер тағы бір 
туындысын тарту етті. 
«Болу, болмаса бордай тозу» 
дейтін Гамлетті, «Ұлтты 
ұрыға, қоғамды тонауға 
айналдырған қорқаулар» деп 
ашынатын тайқы тағдырлы  
Есенинді  Қостанайда 
қазақша сөйлеткен  сахна 
ақтаңгері  Ерсайын Төлеубай  
бұл жолы  «Гоголь – Пушкин-
ге»  ауыз салды. Ауыз салды 
дейтініміз – аты аталған  қос 
классиктің  тағдыр-талайы  
хақында,  əсіресе Гогольдің 
бастан кешкен  азабы мен 
тозағын,  Пушкинмен  ру-
хани  туыстығын  орыстар 
қанша жерден қаузаса да, əлі 
шынайы  рухани болмысын 
сахнаға көшіре алмаған екен.  

СПОРТ

«Əн μнерiнiњ 
С±ржекейi»

Жан азабы

Оның бұл мерейлі жеңісі жан күйер-
леріне қуаныш сыйлағаны с�зсіз. Pйткені 
осыған дейін әлем чемпионаттарында 3 
қола медаліміз болса, енді, міне, жерлесіміз 
күмістен алқа тағып Қазақстанның абы-
ройын асқақтатты.

Нұрлан Бекжанов 1987 жылы 15 
сәуірінде Батыс Қазақстан облысы  Сырым 
ауданы Бұлдырты ауылында дүниеге 
келген. Бала кезінен еңбекқор, ұқыпты, 
сабырлы болып �сті. Жолдастарының 
арасында ерекше сыйлы. Бүгінде екі 
баланың әкесі, бір ұл, бір қыз тәрбиелеп 
отыр. 15 жасынан бастап казіргі уақытқа 
дейін бапкері Асқар /бдірашевтан тәлім 
алып келеді. 

Айта кетейік, Асқар /бдірашев – 
Қа зақстан ұлттық командасының аға 
жат тықтырушысы. Шәкіртінің жетістік-
тері бапкерінің жүйелі түрде жасаған 
еңбегі деп білеміз. Нұрланның спорт та ғы 
жетістіктерін айта кетсек, ол – Қазақ-
станның бес дүркін чемпионы, бірнеше 
халықаралық турнирлердің жеңімпазы. 
С о л а р д ы ң  қ а т а р ы н д а  Д і н м ұ х а м е д 
Қонаевты еске алу турнирі, Президент 
кубогы сынды беделді бәсекелер де бар.

Еркін күрестен �ткен әлем чемпиона-
тындағы Нұрлан Бек жановтың тарихи 
жеңісі – оның туған �ңірі Сырым ауда-

«Халық әні» кафедрасы ұйымдас-
тыр ған конференцияға  филология 
ғылымының кандидаты Б.Жүсіпов, ҚР 
Еңбек сіңірген әншісі Р.Стамғазиев,   
Қ Р  Е ң б е к  с і ң і р г е н  қ а й р а т к е р і 
С.Жанпейісова, консерваторияның аға 
оқытушысы Е.Шүкіман, ҚазҰPУ-нің 
аға оқытушысы Т.Сембаев, �нертану 
докторы /.Мұхамбетова, профессор 
Г.Омарова, ҚазҰPУ доценті А.Байбек 
және басқа еліміздің түкпір-түкпірінен 
келген �нертанушылар мен студенттер 
қатысты. Конференцияның ашылу сал-
танатында консерваторияның ғылым 
ж�ніндегі проректоры Р.Жұманиязова 
шараның мән-маңызын айта келе, 
«Халық әні» кафедрасы ашылғалы бері 
дәстүрлі ән орындау кәсіби �нерге бет 
бұрып, халық мұрасын електен �ткізу, 
дамыту, сақтау ж�нінде к�птеген шара-
лар қолға алынғанын атап �тті. Сондай-
ақ «орындаушылық үрдісті лайықты  
жалғастыру, жас ұрпаққа насихаттауда үні 
елдің құлағында қалған, есімі  халық жа-
дында мәңгі сақталған ерен тұлғалардың 
�нерін үлгі етуге баса назар аударыла-
ды» деді проректор. Ғылыми отырыста 
М.Ешекеев шығармашылығымен қатар 
халықтық ән-жыр �нерінің бүгінгі �зекті 
мәселелері, оқытудың заманауи әдіс-
тәсілдері, орындаушылық ерекшеліктер 
және басқа мәселелер қозғалды.      

Халқымыздың әншілік �неріндегі 
ерекше дауыс иесі,  Ж.Елебековтің 

ны үшін, әсіресе Бұлдырты ауылындағы 
еркін күрес мектебі үшін биік мәртебе 
болып отыр. Сырым елі Нұрланға лайықты 
құрмет к�рсетуде. Аудан әкімінен бастап 
шапан жауып, ат мінгізу тәрізді шара-
ларын ұйымдастыруда. Еркін күрестің 
майталманы, КСРО спорт шебері Сайлау 
Мұқашев атындағы спорт клубының �кілі, 
белгілі спортшы Бауыржан Бегайдаров 
та талантты азаматтың иығына шапан 
жауып, сәйгүлік сыйлады. Айта кетейік, 
Бауыржан Бегайдаров желтоқсанның 21-
23 аралығында Орал қаласында Сайлау 
Мұқашев жүлдесі үшін �ткізілген турнирді 
халықаралық дәрежеде ұйымдастырып, 
қомақты үлес қосқан жігіттердің бірі. 
Осындай азаматтар к�п болса ауыл спор-
ты, жалпы қазақ спорты дами береріне 
сеніміміз мол. 

Бекжановтар отбасына ауылдағы 
ағайын да, достары да сый-сияпаттарын 
к�рсетуде. Атап айтқанда, сырымдық-
тар батыр ұлдарына 5 бірдей ат мінгізді. 
Қазақстанның к�к туын жел біреткен 
ұландарымыздың �ркендері �се берсін, 
алтыннан алқа таға берсін дейміз. 

Айбар ҒҰСМАН,
спорт ардагері

АЛМАТЫ

алғашқы шәкірттерінің бірі М.Ешекеев 
қазақтың бұзылмаған үнін жеткізген үздік 
әнші. Оның репертуарындағы халық 
әндері мен Біржан салдың, Абайдың, Жаяу 
Мұсаның, Балуан Шолақтың әндері ерек-
ше нақыш-бояуымен халықтың ыстық 
ықыласына б�ленді. Ғылыми конферен-
цияда с�з алған Е.Шүкіман «ән �нерінің 
Сұржекейі» атанған М.Ешекеевтің �нерге 
құмарлығы бала кезінен басталып, бүкіл 
ғұмырын қазақ әніне арнағанын тілге 
тиек етті. Жиналғандар әншінің 1955 
жылы 19 жасында алғаш рет теледидар-
да орындаған әнінің жақында архивтен 
табылған бейненұсқасын к�ріп тамаша-
лады. 

Конференция аясында арқалы әншінің 
т�л шәкірті, «Халық әні» кафедрасының 
а ғ а  о қ ы т у ш ы с ы  Е . Ш ү к і м а н н ы ң 
«Сұржекей» атты кітабының тұсаукесері 
�тті. Шара ән базарының бағын жандырған 
тұлғаға арналған «Бүлкілдер әнге сал-
са к�мекейі» атты дәстүрлі әншілердің 
концертіне ұласты. Үш күнге созылатын 
конференция бағдарламасы бойынша 
ҚР-ның еңбек сіңірген қайраткерлері 
Р.Жұмаділова, А.Қосанова, А.Исатаева, 
Т.Құрманғалиев сынды ұстаздардың дауыс 
қою, орындаушылық �неріне арналған 
шеберлік сыныптары, музыкалық мек-
теп шәкірттері мен ЖОО студентеріне 
арналған олимпиадалар �ткізілмек.

Дина ИМАМБАЕВА             

Жарайсың, Нұрлан!

НАУРЫЗ
ШАТТЫҒЫ

Қаламгерлер сайысы

Е н д е ш е  р е ж и с с е р - д р а м а т у р г 
 Ерсайын Т�леубайдың осындай дау- 
дамайлы дара тұлғаларды қазақ сахнасы-
на әкелуінде қандай сыр бар? Айтпағы 
не? Бұл сауалдардың жауабын ойлағанда 
Ерекеңнің біз атын атаған бұрынғы 
қойылымдарын еске түсіріп, байыбы-
на барсақ болғаны, шет жағасын сезе 
береріміз анық. Pйткені Е.Т�леубайдың 
драмалық туындыларына тән ортақ бір 
�зек бар. Ол – рух дерті. Руханият траге-
диясы. Естеріңізде болса, қоғамдық ке-
селге қарсы күресем деп Гамлет «миым, 
оян!» десе, Есенин де аһ ұрмаушы ма 
еді?! Олай болса театр тарланының бұл 
жолғы тың қойылымынан да күтеріміз 
бар. /дебиет корифейі Гогольді қай 
қырынан танытты? Пушкинді ше? 
Ұлы ақынды қадірменді ұстазым деп 
бағалайтын Гоголь қойылымда басты 
кейіпкер болуы неліктен? Дарья мен 
Дантес не үшін керек болды? Сауал к�п. 
Жүк ауыр.  Ерсайын сол ауыр жүкті небәрі 
7 кейіпкерге артқан. Түпқазық драма 
Гогольдің (актер – Олжас  Бегайдаров) 
т�ңірегінде �рбиді. Жалдамалы пәтерінде 
малайы Семен (Бақытжан Таңатқанұлы) 
картоп пен балық пісіріп, Гогольге 
 дайындап берген сәтте әлдекім есік 
қағады. Келген Александр Пушкин 
(Т�ленді /лғожин) мен әйелі Наталья 
Гончарова (Айым Бірмағамбетова) екен. 
Семен қонақтарын үйге кіргізе сала, 
«нанға ақша қалмады, к�р қазып ақша 
тауып келейін» деп шығып кетеді. Міне, 
қойылым осылай басталады. 

Пушкин де әп дегеннен-ақ ақынның 

Алматыдағы Оқушылар сарайында 
республикалық «Айқын» газетінің 
13 жылдығына орай басылымның 
жүлдесі үшін әрі әз-Наурыз мере-
ке  сі не арналған журналистер ара-
сын да дәстүрлі шахмат турнирі 
%тті. 

Турнирдің ашылу салтанатында 
Алматы қалалық Тілдерді дамыту 
мұрағат және құжаттама басқар-
ма сының басшысы Мамай Ахетов, 
Жансая /бдімәліктің анасы Алма 
/шірова, Ж./бдімәлік атындағы 
Шахмат академиясының менеджері 
/.Нұрпейісов с�з с�йлеп, қаламы 
мен ойы жүйрік шығармашылық 
жарысқа қатысу шыларға сәттілік 
т і л е д і .  Б е л г і л і  қ а л а м г е р  А я н 
 Нысаналин бұл  сайысты келесі 
жылы к�рнекті қаламгер, шах-
мат шебері Тәкен /лімқұловтың 
атындағы турнир ретінде �ткізуді 
ұсынды. 

Аталмыш жарыс алдағы уақытта 
дәстүрлі түрде �ткізіліп тұратынын 
тілге тиек еткен «Айқын» газетінің 
бас редакторы Н.Жүсіп: «Газетіміз 
биыл бір мүшелге толды. Осы айтулы 
мерекені қалай �ткізсек деп к�п ой-
ландық. Нәтижесінде шахматтан тур-
нир �ткізуге бел байладық. Бұл арқылы 
журналистердің қолынан шахмат ой-

ТЕАТР ӨНЕР

ШАХМАТШАРА

«Гоголь-Пушкин» пьесасы сахналанды 
албырт күйін, ал ақсүйек  Наталья тәкаппар 
талғампаздығын бірден сездіреді. Жасқа 
тән адуындылық,  назды қылық, ашық 
мінез бәрі  сырттай жарасып тұр. Бірақ 
ең  бастысы, сахнадағы образдардың 
сырты мен ішінің табиғи үйлесімі. 
Жалпы Ерсайынның драматургтік 
қолтаңбасына сентенциялық  диалог  
тән. /р кейіпкердің аузынан шыққан 
с�здер қысқа. Гоголь: «Құлмыз. Құлдың 
айтары жоқ. Жаздық, айттық дегеннің 
бәрі жалған �тірік. Pтірік күлеміз, 
�тірік жылаймыз, �тірік с�йлейміз, 
�тірік �мір сүреміз. Жан баққан сорлы-
мыз. Pз ойыңды �зің ойлай алмайсың. 
Қорқамыз. Неден осыншама сорлы 
болып жаралдық» немесе: «Қайыршы 
қоғамның жазушысы да қайыршы! 
Асықпа, уақыт талант тудырады, талант 
уақытын табады» әйтпесе: «Театрда 
туып арғы арманыңды айта алмағаннан 
ауыр азап болмас» десе, Пушкин: «Сенің 
шындығың халықтың шекпені, менің 
поэзиям Ресейдің іш киімі. Құдай жо-
лында күнәға батқан халыққа керегі 
асыл с�з. Құтқарушы - с�з, с�з! Асыл 
с�з – Поэзия» деген секілді ой шоқтары 
трагедияның �н бойында ұшқын атып жа-
тыр. Спектакльдегі диалогтарда режиссер 
Натальяның ашынасы, тегі голландтық 
Дантеске (Қуаныш Маратұлы) «Ресейді 
оятқан Еуропа», ал Дарьяға ( Айжан 
Тәжентай) «Еуропаны құтқарған менің 
атам  Кутузов» дегізетіні секілді кесек-
кесек астарлы сыр арқалатқан. Содан 
барып-ақ әр кейіпкердің сахнадағы 
орнын аңдай аласыз. Тек осы бір тұста 

нау келетіндігін к�рсетіп, мықтылар 
ойынын кеңірек насихаттағымыз 
келді» деді.

Биылғы сайысқа әртүрлі басылым, 
сайт, телеарнадан келген жалпы саны 
30 шахматшы қатысты. Ойындар 
«швейцар жүйесі» бойынша �ткізілді. 
Тартысты кездесулер нәтижесіне 
тоқталар болсақ, бірінші орынды 
Арсилан Алахунов иеленді. Ол 7 ой-
ыннан 6,5 ұпай жинады. Екінші орын-
ды 6 ұпайымен Қуаныш Сүлеймен 
иеленді. Ал жүлделі үшінші орын 5 
ұпай жинаған Бақдәулет Құмарға 
берілді. 

Алматы қаласындағы «Білім-Инно-
ва ция» қыз балалар лицейінің мәжіліс 
залында «Наурыз-думан – 2017» 
атты дәстүрлі Наурыз мерекесі той-
ланды. Бір ай бойы мерекеленетін 
 әз-Нау рыз ды әрбір ұжым жарасымды 
сән-салтанатымен атап %туде. 

Аталған шараның басты мақсаты 
–  Наурыз мейрамының мемлекеттік 
маңызын, халықтық мәнін танытуға ба-
ғытталды. Сонымен қатар салт-дәстүрді 
к�рсету арқылы жас ұрпақты ұлттық 
құн дылықтарымызды қастерлеуге, қа-
зақстандық патриотизм мен азаматтық қа, 
отансүйгіштікке тәрбиелеу, жеке тұлға 
ретінде қалыптастыру жайына назар 
 аударылды. Мерекенің биылғы ерекшелі-
гі – Ұлыстың ұлы күнінде лицейдің орта 
буыны, яғни 7-сынып оқушылар ата-
аналарымен бірге �з �нерлерін ортаға 
салып, жиналғандар тағылымды қойы-
лымдарды тамашалады. Қонақтар ұлттық 
тағамдардан дәм татып, оларға наурыз 
к�же ұсынылды. 

Шара барысында жүргізушілер ақ 
 ниетпен �ткенге салауат айтып, ақ тілек-
терін жаудырды. «Наурыз», «Қазағым» әні 
шыр қалды. Лицей бишілері «Қаражорға», 
«Қамажай» және т.б. билерді тарту етті. 

С.ҚАЖЫКЕН

қойылымдағы жас актерлерге айтатыны-
мыз, осындай диалог-монологтарды сы-
дырта с�йлеуден г�рі, әр с�здің екпінін 
іздеу керек. Интонацияға, үн иірімдеріне 
мән берсе. Егер әр с�зді шоқ десек, 
оны маздату керек. Айталық, Зәмзәгүл 
 Бекайдарова Қасіретті маздатып, лаула-
тып жіберді. Образдың ішкі болмысын 
шебер меңгерген актер екенін тағы бір 
танытты. 

Қойылымдағы жаңалық – Пушкиннің 
қазақ елін еске алуы. Ақынның Орал 
�ңірінде болғаны тарихтан белгілі. 
Қойылымда «Орал-Жайықтың бойын 
жайлаған ат үстінде еркін �скен қазақ 
деген ел бар. Қыздарына дейін атқа мініп 
қымыз ішкен Амазонкалар. Pте �нерлі 
халық. Біз �з жазғанымызды �зіміздің 
жатқа айтуымыз қиын. Ал олар болса бір 
дастаныңды бірнеше күн жаңылмастан 
жатқа айтады. С�з байлығы мұндай к�п 
болар ма!» деп тамсандырады. Реті келіп 
тұр. Айта кетейік, Гогольдің қазаққа 
қатысты тағы бір жері бар екен. Та-
рихта батыр әрі қолбасшы Доспамбет 
жыраудың (1490-1523) екі ұлы болған – 
Есақай мен Қосай. Қосай түрік қызына 
ғашық болып, жау жағына �тіп кетеді. 
Бірде түн ішінде жұртына қайтып келе 
жатқан Доспамбет жаумен бетпе-бет 
кездесіп қалып, оны �лтіреді. С�йткен 
жауы �з баласы болып шығады. Қапыда 
�з баласын �лтіріп алған жырау баласына 
арнап «Қосай» жырын шығарды. Белгілі 
ноғай ғалымы /шім Сиқалиев осы та-
рихи оқиғаны Н.Гоголь «Тарас Бульба» 
повесіне арқау етіп алғанын жазады. 

Бұдан басқа Асқат Байпейісов, 
Қанат Қаматаев пен Түсіпхан 
Нұрбек есімді журналистер әртүрлі 
аталым бойынша марапаттал-
ды. Ал шахмат турниріне белсене 
қатысқан бірқатар журналистерге 
бағалы сыйлықтар табыс етілді. 
Сонымен бірге Нұрт�ре Жүсіптің 
«Мың құмырсқа және БІЗ» және 
Ермахан Шайхының «Қоңыр 
қажының күнделігі» кітаптары тур-
нирге қатысқандарға тарту ретінде 
берілді.

Нұрлан ҚҰМАР 

Ерсайын ізденімпаз. «Есенин» де, 
«Гоголь-Пушкин» де ұзақ та тынымсыз 
ізденістің нәтижесі. Ол �зіне керекті 
штрих-детальдарды сүзіп алды, түзіп 
алды. Мысалы, осы қойылымдағы 
декорацияның қақ ортасында биікке 
�рілген баспалдақ бар. Сонау бала 
кезінде әжесінің ертегісін тыңдап �скен 
Гогольге адамдардың жаны к�кке 
баспалдақпен к�теріліп кетеді деген 
ұғым сіңіп қалады. Осы спектакльдің 
шырқау шегінде Гоголь: «Сайтан сал-
танат құрған кер заман! Болды, бітті 
осымен. Мен тірімде �лімін, �лген соң 
тірімін. Естимісіңдер? Pлген соң тірімін. 
Сүйегімді суымай к�мбеңдер. Баспалдақ 
беріңдерші. Жоғары шыққым келеді. 
Баспалдақ» деген к�рініс те, малай 
Семеннің: «Баспалдақ. Бәрінің арма-
ны т�беге шығу. Т�менде жүретін сол 
біздер. Е, әкем байғұс атымды Алек-
сандр деп қойғанда ғой, патша болар 
ма едім, тым болмаса ақын. Құрығанда 
Николай Васильевичтей бірдеңе жа-
затын болғанымда ғой. Құдай оны да 
бұйыртпады мендей пақырына. Қайран 
биіктік мені қайтсін» деуі де түйсік-
сезімді дыз еткізері анық. 

Тағы бір айрықша деталь – табыт. 
Бұл суреткердің жан азабы. Гогольдің 
ұстамалы науқасы барлығы себепті мәйіті 
әбден иістеніп кетпейінше табытқа 
салып к�мбеңдер деп жазып ескерткен 
(1845 ж). Қойылымда режиссер табытқа 
мүлдем басқа қырынан келген. Оның бір 
ұшқынын Семённің аузымен:  «Табыт. 
Жаңа туған баланың табыты. Адам. 
Дұрыстап к�му керек. Бір Құдайға аузына 
келгенін айтып �летін кәрі қақпастардан, 
дүние боғына былғанбай �лген періште 
артық. Тақтайы жақсы. Табыт болар, 
болмаса дәміміз таусылған күні орындық 
болар» деп аңғартады. 

Гоголь шығармашылығының шиыр-
шық атуына Пушкин себепкер деседі. 
Спектакльде Пушкин Гогольге «Ре-
визор» мен «Pлі жандардың»  идеясын 
аңғартып �теді. Сахнада «Pлі жандардың» 
екінші томын отқа тастап жіберіп, со-
дан кейін еңіреп жылаған дейтін желі 
�зіндік к�рініс тапқан. /йтсе де дертті 
жазушының қасында ұлы ақын образы 
эпизодтық к�рініспен шектеліп қалған 
секілді. Пушкинді аша түсу керек пе 
еді деген ой туады. Pйткені драманың 
атына заты сай болса керек-ті. Жалпы 
пьесаның �н бойында бүгінгі заманмен 
үндесіп жатқан қоғамдық-әлеуметтік 
драма баршылық. 

Спектакль премьерасына Қостанай-
дағы қазақ-орыс жұрты, жастар к�п келді. 
Осы орайда канадалық режиссер Робер 
Лепаждың «Адам бүгін театрға ертең 
адам болып қалу үшін барады» дегені бар. 
Қойылым осы �мірлік қағиданы тағы бір 
еске салды.   

Жанұзақ АЯЗБЕКОВ,
әдебиеттанушы

ҚОСТАНАЙ

СПОРТ

ерекше дауыс иесі,  Ж.Елебековтің Дина ИМАМБАЕВА

Еркін күрестен  
Будапешт 
қаласында 
 (Венгрия) 
өткен əлем 
біріншілігінде  
қазақ балуаны 
Нұрлан  Бекжанов 
күміс жүлдегер 
атанды. Ол 
ақтық белдесуде 
ресейлік   Магомед 
 Курбаналиевке 
ғана есе жіберді. 

Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясында 
Қазақстанның халық əртісі, əнші 
Мəдениет Ешекеевтің 80 жылдығына 
арналған «Ұлттық музыка өнері: 
орындаушылық үрдіс пен оқыту 
жүйесіндегі өзекті мəселелер» 
атты респуб ли калық ғылыми-
практикалық конференция өтті. 


