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«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 
Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның �зі басылымның ұлтжан ды-
лығын, елжандылығын аңғартса керек. 

Қазақ тілі – қазақтың басты бай-
лығы. Тіл қарым-қатынас құралы 
дейтін болсақ, оның қолданылмайтын 
жері кемде-кем. Ол тарихпен де, мәде-
ниетпен де, әдебиетпен де, ғылым-
біліммен де, жалпы барлық сала-

мен тығыз байланысты. Демек, ұлт 
газетінің к�теретін тақырыптары 
 ау  қым ды. Бір с�збен айтқанда, олар 
елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жазылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 
жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-іне 
дейін жазылсаңыз, газетті келесі айдан 
бастап алып тұратын боласыз.

Киносценарий М.+уезов атын-
дағы қазақ мемлекеттік академия-
лық драма театрында сахналан  ған 
«Жаужүрек» пьесасының желісі 
бойынша жазылған. 

Қазіргі таңда түсірілім тобы то-
лықтай жасақталған. Дайындық 
ке зеңінде тұрған түсірілім фильмге 
қажетті киімдерді тігіп, реквизиттер 
әзірлеп, декорациялар жасалып 
жатыр. Фильмнің түсірілімдері Ал-
маты және Солтүстік Қазақстан 
облыстарында �теді. 

«Мен Балуан Шолақ �міріне 
1998 жылы Т.Жүргенов атындағы 
�нер академиясында оқып жүрге-
німде қатты қызықтым. Сол кезден 
бастап ол туралы фильм түсіргім 
келді. Балуан Шолақтың бойында 

ақындық, серілік, әншілік және 
алып қара күш те бар. Оның еліне, 
жеріне, Отанға деген махаббаты әр-
қайсымызға үлгі боларлық. Менің 
ойымша бүгінгінің жастары Балуан 
Шолақтай ұлт тұлғасын білуі тиіс»  
дейді фильм режиссері Нұргелді 
Садығұлов. 

Фильмнің сценарийі бірнеше 
жыл бойы жазылғанына қара мас-
тан, қайта �ңделген. Түсірілім тобы 
фильмнің сапалы шығуы мақса-
тында  кеңесшілерді  тартқан. 
Олардың қатарында: к�ркем дік 
жетекшісі С.Нарымбетов, к�р-
кем дік кеңесшілері Е.Т�леутай, 
Б.Ыстыбаев, Б.Беделхандар бар.
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ҚА
ЗП

О
Ш

ТА

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

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛӨНЕР

Ғаламтор жүйесі �мірімізге ен-
бей тұрған кезге дейін жарық к�ріп 
жатқан кітап, баспа �німдері редактор, 
корректор мамандарының қырағы 
к�зінен �тетін. Ол тіл тазалығының 
сақталуына айтарлықтай әсер ететін. 
+рбір с�здің �з орнында тұруы, 
грамматикалық, стилистикалық 
талаптарға сай келуі маңызды екені 
айтпасақ та түсінікті .  +леумет-
тік желілердегі  жеке жазбаларға 
редакторлық, корректорлық жұ мыстар 
жасалмайтыны белгілі. Бұл ті келей 
әр адамның с�зге деген �з талғамына 
байланысты. Шынтуайтына келген-
де, желі пайдаланушылардың тілді 
пайдалану мәдениеті де сан қилы.  
Мұндайда тілге деген жауапсыздық 
та қылаң бермей тұрмайды. Бүгінгі 
мақаламызда осы мәселе т�ңірегінде 
ой қозғап к�рсек. 

Қазақ тілінің, ана тілінің с�з 
мәдениетін к�теру – ұлттық мүдде 

Кетті шарлап қазақ үні әлемді,
Т�рткүл дүние саф дауысқа кенелді. 
Мойындады таңдай қағып күллі жұрт,
Халық барын жер бетінде �нерлі.

Үзілердей болғанмен үн,  талмады,
Қыран құстай к�к жүзіне самғады.
Жүректерге ұялаған сырлы әуен,
Таңдантпасқа, тамсантпасқа қоймады.

Құлақ түрді жанды түгіл, жансыз да,
Тербелгендей тау менен тас, жар-құз да.
Аяқасты сала берді жадырап, 
Мұңға батып, жабырқаған жалғыз да.

Димаш бауырым,  ризамыз біз саған,
Ұл едің сен, қазақ күтіп аңсаған. 
Ұлы дала тұратынын білеміз,
К�з алдыңда сахнада салсаң ән.

Шартарапқа қазағыңды таныттың,
Аяласын нұрын сеуіп жарық күн.
Тек атаңның ұлы емессің бүгінде,
Ұлысың сен қазақ деген халықтың.

Асып түскен бір-бірінен дарыны,
Жүйріктердей басылмаған арыны. 
«Ассалаумағалейкүм» деп сәлем берер 

алдымен,
Сендей болсын қазағымның бар ұлы.

Шырқа, шырқа, 
Шарықтасын әсем  ән,
Құйқылжып бір, әуелеген, тасыған.
Тұнық сезім дарытатын жаныма, 
Қазақ үні мен �зіңе бас ұрам.

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ 
САУАТСЫЗДЫҚ ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒАҒА АРНАЛАДЫ

Тіліміздің дамып өркендеуіне ғаламтор желілерінің тигізер пайдасы аз емес. 
Елбасы Н.Ə.Назарбаев өзінің кезекті бір Жолдауында: «Қазақ тілі ғылым мен 
білімнің, интернеттің тіліне айналды» деген болатын.  Бұл рас. Қазақ тілі ХХІ 
ғасырдағы ақпараттық технологиялар көшіне ілесіп, дамып келеді. Бүгінде 
əлеуметтік желілерді екінің бірі пайдаланады десек, артық айтқандық емес. 
Ауыл мен елді мекендердің барлығына дерлік интернет қолжетімді болды. 
Желі пайдаланушылар хат алмасады, ой-пікірлерімен бөліседі. Ақпараттық 
сайттардың қатары да күн өткен сайын көбейіп, арта түсуде. Мұның бəрі, 
əрине, жақсы. Бірақ тіліміздің тазалығын да ұмытпауымыз керек. Өйткені бұл 
ең басты талап болуы тиіс. 

Ш.Айманов атындағы «Қазақфильм» киностудиясы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің тапсырысы бойынша Дулат Исабековтің сценарийі негізінде 
Балуан Шолақ туралы толықметрлі көркем фильм түсірмек. 

талаптарының бірі. Қазақ тіл мәдение-
тінің үлкен бір саласы – с�йлеу және 
жазу мәдениеті, оны жоғары деңгейге 
к�терудің басты заңдылығы – дұрыс 
айту және қатесіз жазу нормасы. 
Технологияның �ркендеген зaмaнындa 
әлеуметтік желілердің тіл мәдениетін 
дaмытудағы  әсері қaзaқ тіл білімінде 
жaн-жaқты зерттелуі тиіс. Жасыра-
тыны жоқ, бүгінгі күні әлеуметтік 
желілер ғаламтор тұтынушыларының 
ажырамас сенімді серігіне айналып 
үлгерді. Сан түрлі тақырыпты қозғау 
үшін де, әртүрлі заттарға жарнама 
жасау үшін де, тіпті толғандырған 
мәселе ж�нінде к�пшіліктің ойын білу 
мақсатында к�пшілік осы желілердің 
к�мегіне жүгінетіні белгілі. Еліміздегі 
ең белсенді әрі кең тараған «Вконтак-
те», «Instagram», «Facebook», «Twitter», 
«WhatsApp» және т.б. әлеуметтік желі 
пайдаланушыларының к�бейгені 
соның бір дәлелі. 

Белгілі тілші-ғалым Мәулен 
Балақаев: «Анa тілін жaқсы білу – 
әркім нің aзaматтық борышы. Егер 
әрбір с�зді орнымен жұмсaй біліп, 
aйтқaн ойы мaзмұнды, нысaнaға 
дәл тиетіндей ұғымды шығып, 
тыңдaушысын бaурап aлaрдaй 
әсерлі болсa, aнa тілінің құдіреті 
сондa анық сезілер еді. Ал мұндай 
шеберлік тек тіл мәдениеті жоғары 
адамдардың ғана қолынан келер 
жайт» деген екен. Осы с�зге ден 
қойсақ, академиктің бұл пікірі, 
әрине, ауызша және жазбаша с�з 
қолданушыларға да тікелей қатысы 
бар. 

Ғаламтор желілеріндегі граммати-
калық қателіктер де к�зге жиі ұшыра-
сатын болып жүр. Сақтанбасақ, тілге 
де ген салғырттық, немқұрайлық 
осындайдан басталады. Желілерде 
пікір ал мас қан азаматтар осыдан 
біраз жылдар бұрын бір-бірінің қате 
жазула рына ескерту жасап, түзету 
туралы ұсы  ныс тарын білдіретін 
еді, қазір мұн дайды к�п кездестіре 
бермейсіз. Сірә, қателіктерге к�з 
жұма қарауға бой үй ретіп алған-
даймыз. Ал сонда тіліміз дің та-
залығын, м�лдірлігін келесі ұрпақ-
тар ға қалай жеткізбекпіз? Ойлана-
тын мәселе аз емес. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

МЕРЕЙ ОЙТҮРТКІ

БАЛА ТӘРБИЕСІ 
ОТБАСЫНАН БАСТАЛАДЫ

Ұл мен қыздың тəр биесі, ең алдымен, ата-анаға жауапкершілік 
жүктейді. Сон дықтан əрбір ата-ана өмірге əкелген қызы мен 
ұлдарының жақсы азамат болып өсуіне жауапты екендіктерін 
естен шығармағаны дұрыс.

К�біне ата-аналар біз жұ-
мыс та күні бойы жүрміз, қы-
зымыз және ұлымыз кәмелет 
жасында, бірі оқуда, бірі жұ-
мыста дегенді сылтауратып, 
олардың жүріс-тұрысына онша 
мән бере бермейді.  +сі ресе 
мектептің жоғары сы нып оқушы-
ларының ата-аналары да осын-
дай жағдаймен ба ла ларының 
сабақтан кейінгі уақыттарын 
бақылаудан тыс қалдырады. 
Кейбір ата-аналар қазір жас-
тардың заманы ғой, олар еркін 
жүріп-тұруы керек деген пікірден 
шыға алмай, мұның аяғы сол 
жастардың бұзықтық жолға 
түсуіне әкеліп соғады. Кейде, ұс-
таздарды кінәлап жататынымыз 
рас, олар тәрбие бере алмады 
дейміз. Бірақ ойлап қараған адам 
мектепте бала лардың сабаққа 
барып-келуі небәрі алты сағаттан 
аспайды. Қалған уақытта олар 
ата-аналарының к�з алдында 
болуы керек емес пе. Сондықтан 
әрбір ата-ана ұл мен қызының 
кіммен дос-жолдас екендігін, 
үйге қашан келгендігін,  қо сым ша 
қандай сабақтарға, я болмаса 
қандай істермен айналысаты-
нына к�зін жеткізіп отыруы ке-
рек. Егер, кешкілік, түнемелік 
кешігіп қалса дереу іздестіріп, 
достарының үйіне хабарла сып, 
қайда болғаны, қайда жүр генін 
анықтау қажет. Сонда ғана ба-
ла лардың тәртібініе, тәр биесіне 
едәуір �згерістер енеді. Олардың 
жақсы істермен айналысуына 
мүмкіндік туады. 

Шынын айту керек, қалада 
�скен балалар мен ауыл дық 
жердегі жастардың ара сында 
үлкен айырмашылық бар. 
Ауыл  дың жастары қанша деген-

мен тәрбие тізгінін к�ріп �с кен-
дік тен ж�нсіздікке, бұзықтық-
қа бара бермейді. Ал қаланың 
жастары к�ше бұ зарларды, 
бұрыш-бұрышта тұрып арақ 
ішіп, темекі шеккен дерді к�ріп, 
соларға кейде қо сылып кететіні 
бар. С�йтіп, бірте-бірте олар 
есірткі дәмін татуға дейін бара-
ды да ақыры мейірімсіздікке, 
қатыгездікке ұрынады. Дәл 
қазіргі уақытта қатыгездіктің 
себептері �те к�п. Соның бірі 
ең алдымен есірткіге тәуелділік. 
Оған еліккен жастар қаржат 
таппай �з үйіндегі мүлікті ұрлап 
сатуға, анасының тығып қойған 
ақшасын ұрлап кетуге бейім 
тұрады. Содан кейін анасының, 
әкесінің зейнетақысына жар-
масады. Қайта-қайта мазалай-
ды. Ақыры бермей қойса ата-
анасына қол жұмсайды. Міне, 
нағыз қатыгездік осындайдан 
шығады. 

Тәртіп пен тәрбие бір адам-
ның қолы нан келмейді. Бұған 
бүкіл қоғам болып атсалы-
су керек. Жастардың осындай 
жолға түсуіне байланысты ашық 
әңгімелер айтылуы қажет. Оған 
қоғамдық ұйым �кілдері, құқық 
қорғау мекемелерінің азаматта-
ры, ата-аналар, ұстаздар қауымы 
қатысып, бұзықтық жолға түскен 
немесе түсе бастаған жастар-
ды алып келіп әңгіме ашық ай-
тылса бүгінгідей қатыгездіктің 
�ріс алмауына жол ашылатыны 
анық. Кейбір жастарымыздың 
жан түршігерлік жағдайға барып 
жатқаны кімді болса да жайсыз 
қалдыра алмайды. 

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ,
ардагер

САЗ ӘЛЕМІНІҢ 
САҢЛАҒЫ

і ді

МЕРЕЙ

¦¦лы дала ‰нiлы дала ‰нi

«I am а singer» байқауының 
жүлдегері Димаш Құдайберген
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«БОРАЛДАЙ-САҚ» 
ҚОРҒАНЫ – ТАРИХИ МЕКЕН

ҰЛТТЫҚ ТАҒАМЫМЫЗДЫ 
НАСИХАТТАП ЖҮР

МӘЛІМЕТТЕР МӘНІСІ

КІМ КІНӘЛІ?

ТАСҚЫНҒА – ТОСҚЫН
Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрі 
Қалмұханбет Қасымов Үкіметтің селекторлық 
отырысында еліміздің 7 аймағындағы екі мың үйді 
су басқанын айтты. 

Министр тиісті шаралар атқарылмаса, к�ктемгі 
қар сулары Астана қаласына да қауіп т�ндіруі мүмкін 
екенін хабарлады. Иә, к�ктемгі су тасқындары 
ауылдар мен тұрғын үйлерді титықтатып, әбігерге 
салуда. Мәселен, Жабай �зені мен дала суларынан 
зардап шеккен Ақмола облысы Атбасар ауданындағы 
50 үйді судан қорғану үшін салынған б�гет те 
құтқарып қала алмаған. Тасқындап келген су үйлерді 
түгелдей басып қалған. «Қазгидрометтің» таратқан 
мәліметтеріне сүйенсек, Ақт�бе, Қостанай, Ақмола, 
Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Шығыс Қазақстан 
облыстарындағы �зендерде және Жайық �зенінде 
к�ктемгі жағдайға орай су деңгейлерінің к�терілуі, 
су тасқындары болуы мүмкін екен. Бүгінде судан 
зардап шеккен елді мекендерге гуманитарлық к�мек 
к�рсету шаралары жүргізілуде.

Жуырда Халықаралық ескерткіштерді қорғау 
күні болды. Тарихтың к:зі болып табылатын 
ескерткіштерді қорғау керек-ақ. Елімізде де 
мұндай ескерткіштер аз емес. Ал оларды біз қалай 
сақтап, қорғап жүрміз? 

Елге, жерге деген патриоттық сезім осындайдан 
басталса керек-ті. Жуырда Алматы қаласындағы 
бір топ студенттер атаулы күнге орай «Боралдай-
Сақ қорғандарына» барып, тарихымен танысып, 
к�шеттер отырғызып, абаттандырып қайтыпты. 
Бұл игі іске бастамашы болған әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ студенті Мәди Ахметовтың айтуына қара-
ғанда, әлемдік �ркениетті тану �з еліңнің тарихи 
жерлерін танудан басталады. Археологтар «Боралдай-
Сақ» қорғандарында ежелгі тарихымыздың әлі де 
ашылмай, зерттелмей жатқан тұстары к�п екенін 
айтады. 7 мың жылдық ғұмыры бар осындай тарихи 
орындарға арнайы экскурсиялар ұйымдастырылып 
отырса, қандай ғанибет болар еді. 

Флориан Пинель есімді аспазшы қазақ тың ұлттық 
тағамдарын :з елінде насихаттап жүр.

Ол Қазақстанға келген кезінде ұлттық 
тағамдары мыз дың тіл үйіретін дәміне ерек-
ше тәнті болғаны сон шалық, қазіргі таңда �зі 
тіршілік кешіп жатқан Нью-Йорк қаласының 
тұрғындарына да қазақ тағамдарын ұсынуды 
ж�н к�ріпті. Ең к�п қызы ғушылық тудырған – 
қуырдақ, шұбат пен құрт болған екен. «31 арна» 
тілшілеріне берген сұхбатында ол 40 елде болып, 
әртүрлі халықтардың ұлттық тағам дарымен 
танысқанын айтыпты. «Қазақстан �те қатты 
ұнады. Шымкент, Астана мен Алматыда шұбаттың 
дәмін татып к�рдім. АҚШ-қа келген соң түйе сүтін 
ғаламтор арқылы тауып, �зім де шұбат дайындап 
к�рдім. Құртты да жасадым, бірақ оның дәмі 
тәтті болып шықты» дейді Ф.Пинель. Мұхиттың 
арғы жағын дағы елдің �зі ұлттық тағамдарымызға 
қайран қалып жатқанда, �зіміз соның бағасын біле 
алмай жүргеніміз қалай?!

Кез келген елдің экономикасы мен мен ішкі 
нарығының тұрақтылығын сол елдің валютасына 
қарап та бағалауға болады. Бұл тұрғыдан алғанда 
Т:л теңгеміздің жағдайы қалай болып жатыр 
екен деген сауал арагідік туындап отыратыны 
заңдылық. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық банк 
т�рағасы Данияр Ақышев Үкімет отырысында 
 баяндама жасап, 2017 жылдың бірінші тоқсанындағы 
әлеуметтік-экономикалық даму және ел бюджетінің 
1-ші тоқсандағы орындалуы ж�нінде айтып берді. 
«Наурыз айының соңында теңгенің биржалық 
бағамы бір долларға шаққанда 313,73 теңгені 
құрап, жыл басынан 5,9 пайызға нығайды» деді 
ол. Ұлттық банк т�рағасының айтуы бойынша, 
экономикамыздың бәсекеге қабілеттілігі ұдайы 
назарда болып келеді екен. Соның бір к�рсеткіші 
– теңге бағамы.  Отандық �ндірушілердің бәсекеге 
қабілеттілігі де тұрақты. Экономикамыздың тамыр 
бүлкілін үнемі назарда ұстап, қадағалап отыратын 
Ұлттық банктің мәліметтері осындай. Теңгеміз 
тегеурінді болса, ел экономикасының �рге жүзетіні 
анық. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ИМАН ДИҚАНШЫСЫ – 
ШӘКЕРІМ АҚЫН

*Мен тарыдай жақсылық қылсам, таудай 
зұлымдығымды жасырғалы қыламын. С�йтіп 
жүріп, адам атануға ұяламын.

*Заманды жаралыс билейді.
*Терең ой, түзу тәжірибесі бар адам ғайыптан 

хабар береді. +улие деген сол болса керек.
*«Мені кім жаратты?» деп ойламайтын бас 

бола ма?
*Біздің қазақтың �ткен тарихының терең 

түбіне қарасақ, неше толқып, аңша жосып, 
онда-мұнда кетсе де, қайта айналып ұшқан ұясы 
Сарыарқаны таба берген.

*Бұрынғы халықтардың тарихына, бүгінгі 
жұрттардың  тұрмысына, я бір үйдің ішінің ғұмы-
рына қарасақ, бәрінің к�геріп-к�ркеймегінің зор 
таянымы – береке, бірлік. Бірліксіз �з-�зінен 
к�геріп, к�ркіне к�з қуанарлық қызықты іс еш 
жерде болған емес.

*+р ұлттың мәдениет жүзінде алға кете 
бастағанының бір белгісі – сол ұлттың �з тілінде 
мектептерінде оқылатын кітаптары, әдебиеті һәм 
басқа баспа с�здері болу.

*Ұлтшылдық мәдениетті туғызса да, ақ жүрек 
туғыза алмайды; ақ жүрек дегеніміз – ұждан 
(һәмме жанға махаббат, шапағат, ғаділет); 
қазақша – тәмам адам баласын бауырындай 
к�ріп, жаны ашып ғаділет қылу. Осы айтылғандай 
ақ жүрек к�беймей тұрып, адамшылық жеңе ал-
майды. Ұлтының кемшілігін толтыру, артықты 
�згелерге зиянсыз жолмен табу – ақ жүрек 
(ұждан) ісі.

*Шенеунік ісін қылмаңыз – ғаділет жолын 
таңдаңыз.

*Құр білген керек емес – білгенді іс қылған 
керек.

*Біздің қазақ халқында сүйекке сіңген 

Қазақ қауымының алдынан көлденең тосылған заманауи тосын тосқауыл, күрмеуі 
қиын мəселенің бірегейі дін, сенім, иман болса керек. Осы тақырыпты қаузаған 
ақпарат ағынан санаң сарсылғанда Шəкерім ақынға жүгінесің. Ол не дейді? «Дін 
тазасын ой табар» дейді. Тағы да «Сенімсіз – иман жоқ» дейді. Һəм «Ындыны таза 
– иманды» деп үстемелейді. «Қырықтан соңғы иманым,/Отыз жылдай жиғаным./
Көп ғалымның сөзінің/Ақылға алдым сиғанын» деген жетпістегі хакім-философқа, 
ақсақал қажыға құлақ қоймасқа дəтің шыдамайды.

Ақордада Қазақстан Президенті 
Н.Назарбаев Түрікменстан 
президенті Г.Бердімұxамедовпен 
кездесті. Н.Назарбаев Қазақстан мен 
Түрікменстан арасындағы қарым-
қатынастардың қарқынды дамып келе 
жатқанына оң баға беріп, ынтымақтасу 
келешегі зор екеніне сенімін білдірді.  
«Түрікменстанды, жалпы түрікмен 
халқын біз өзіміз үшін ең жақын көрші, 
əріптес жəне бауырлас халық деп санай-
мын. Тəуелсіздіктің 25 жылында өзара 
қарым-қатынасымыз əрдайым жоғары 
деңгейде болды. Елдеріміздің арасында 
ешқандай шешілмеген мəселелер болған 
жоқ. Біз қалай қарым-қатынасымызды 
орнаттық, бүгінгі күнге дейін ол сон-
дай деңгейде қалып отыр. Көрші ел-
мен сыртқы саясатта ынтымақтастық 
орнатып, Түрікменстан бастамаларын 
халықаралық деңгейде қолдаймыз. 
Көрші ел де біздің бастамаларды қолдап 
жүреді» деді Н.Назарбаев.

еріншек, салақтық мінез бар, ойланыңыздар, 
ойланыңыздар!

*Барша Алаштың тілеуі ортақ сапар болған 
соң, «қарыс – алыс, сүйем – жуықты» қойып, 
адал кірісуіміз ж�н.

*Дүниеге қызығатын к�зімді топырақ баспай 
тұрып бейнеттен құтыла алмаймын, осынша тәтті 
к�ретін �мірден татпай тұрып «ащы» деген �лім 
жақсы болса керек.

*Осы �мірден басқа �мір жоқ болатын болса, 
жаралыспен жағаласып, адамдармен арпалысып 
�мір сүргенше, жасамаған артық емес пе?

*Жүрегі таза адам қиянатқа бармайды.
*Ең зиянды адам – мінезі тайғақ, екі с�йлейтін 

адам. Мейірім, ынсап, ақ пейіл, адал еңбек – осы 
т�ртеуі кімнің бойында болса, сол шын адам 
болады.

*Мейірім, ынсап, ғаділет, адал еңбек, таза 
жү рек, тату дос – �міріңде �кіндірмес қасиеттер 
осылар.

*К�ңілі жұмсақ адамның күрмеуін тағдыр 
шешеді.

*Ашумен қылған іс – іс болып жарытпайды. 
Бойды ашуға билетпе.

*Ұшқаны білінбейтін ұшқыр заман.
*Адамның ең асылы – қиянатсыз, ақ пейіл 

адам.
*Арлы, ақылды адам – қиянат, зорлық жаса-

майды, �зімшілдік пен мақтанды сүймейді.
*Ызақор – қабаған т�бет тәрізді.
*Қиянат қылма адамға – таза еңбек істе 

заманға.
*^зімшілдің іші – тар, ойы – шартық.
*С�зіңді түзе – ғадетіңе айналады,
Ғадетің – мінезіңе айналады;
Мінезің – сенің тағдырың.
*Адамдар мал-мақтан үшін соғысып, �зі жек 

к�ретін �лімге жанын тапсырады.
*Ынсап, рақым, ар, ұят табылмаса, 
^лген артық дүниені былғағаннан.
*Бәріне қанағат қыл да, адал еңбек ет.
*Шын бақ – ата-ананың махаббаты мен 

балалардың таза жүрегінде.
*^тіріктен тілін тия алмаған адам – арамдықтан 

ындынын тия алмас.
*Бас к�зі жұмылады, к�ңіл к�зі – жұмылмайды.

Ғарифолла EНЕС 

шақыртылды; Алашорда үкіметінің сот колле-
гиясы мен Семей облыстық сотына мүше болып 
сайланды. 1918 жылы 6 наурызда Алашорда аста-
насы Алаш қаласында большевиктердің қолынан 
қаза тапқан Алаш милициясының бастығы Қазы 
Нұрмұхамедұлының басында тарихи с�з с�йледі: 
«Бұл ұлты үшін шыбын жанын құрбан қылған 
Алаш азаматының тұңғышы. Мұны �лді демеңдер, 
бұл күнгі һәм мұнан соңғы «ұлтым» деген азамат-
тар «мына мен сияқты болып ұлтым деңдер» деп 
�зінің ұлтшылдығын с�збен емес, іспен к�рсетті» 
(Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2009, 229-231-бб.).

1929-31 жылдары, алапат Ашаршылық ал-
дында, барша Қазақ Даласы қанға боялып, аттан 
түспегендер толқып-басылып, қансырағандар бас 
ауған жаққа ауа к�шіп, аласапыран күй кешіп 
жатқан-ды. Осы бір ел басына күн туған зобалаң 
жылдарда кеңес �кіметі жендеттері тағы бір 
тағылық жасады: Шыңғыс тауының тыныш бір 
қойнауында, Саятқорада аузында иманы, қолында 
қаламы бар 73-тегі қарияны оққа байлап, сүйегін 
құр құдыққа тастады...

«Қазақтан мендей ұл туса,/Осындай түзу 
жол қуса,/Хақиқат іздеп бел буса,/Ол да бір 
жақсы ырым-ды» деген дана, ойшыл ақынның 
тәлім-тәрбиеге қатысты бір пара с�здерін қалың 
оқырманға жолдауды қош к�рдік.   

*Білім беру саласында «ар білімі» деген білім 
оқытылуға тиіс деп ойлаймын.

*Білімнің мақсаты – ар ілімін игеру.
*Талаптан да білім мен �нер үйрен,                                                                   
Білімсіз, �нерсіз болады ақыл тұл.
*Адам ақиқатты бас к�зімен к�рмейді, ақыл 

к�зімен к�реді... ̂ лімнен соң біртүрлі тіршілік бар. 
Екі �мірге де керекті іс – ұждан. Ұждан дегеніміз 
– ынсап, ғаділет (әділеттілік – +.Ғ.), мейірім. 

*Жігіттер, күн болды ойланарлық...
Асыл сол – ақыл, білім бойда барлық.
*Нәпсі, �зімшілдік пен мақтан шексіз к�п 

жаман ғадеттер туғызады.

Бүгінде Қазақстан мен Түрікменстан түрлі 
�ңірлік және xалықаралық ұйымдар арасында 
табысты іс-қимыл жасап келеді. Бұл тұрғыда 
Елбасы Н.Назарбаев: «Біздің отын, энергетика, 
к�лік пен транзит салаларында экономикалық 
ынтымақтастығымыз қарқынды дамуда» деп 
атап к�рсетті. Соның бірі Қытай бастамашы 
болған «Жібек жолының экономикалық белдеуі» 
халықаралық жобасы. Бұл жоба екі бағыттан 
тұрады: біріншісі – құрлықтағы Жібек жолын 
жаңғырту болса, екіншісі – ХХІ ғасырдағы 
теңіздегі Жібек жолы. Бұл екеуінің біріккендегі 
ортақ атауы – «Бір белдеу – бір жол» жобасы. 
Қазақстан Президенті Түрікменстанмен бірлескен 
ірі жобалардың бірі – Қазақстан-Түрікменстан-
Иран теміржолы жаңа Жібек жолының күре тамы-
ры екенін атап �тті. Елбасы бұл инфрақұрылымдық 
жобаның маңызы туралы 15 мамыр күні Бейжіңде 
�тетін «Бір белдеу – бір жол» форумында егжей-
тегжейлі айтылатынын жеткізді. 

Кездесу барысында екі ел президенттері 
Қазақстан мен Түрікменстан арасындағы 
стратегиялық әріптестік туралы келісімді және 
қазақ-түрікмен мемлекеттік шекарасын ше-
гендеу туралы шартты рәсімдеді. Сонымен 
қатар ғылыми-теxникалық, экономикалық 
ж ә н е  м ә д е н и - г у м а н и т а р л ы қ  м ә с е л е л е р 
бойынша үкіметаралық комиссия тура-
лы келісімге, үкіметтер арасындағы құпия 
ақпараттарды �зара қорғау туралы шартқа, 
Сыртқы істер министрліктерінің ынтымақтас-
тық бағдарламасына, Қаржы министрліктері 
арасындағы қылмыстық жолмен алынған 
кірістерді заңдастыруға және терроризмді 
қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы 
�зара әрекеттестік туралы келісімге, Астана мен 
Ашxабад арасында бауырластық  туралы келісімге, 
Қазақстан мен Түрікменстанның кәсіпкерлік 
палаталары арасындағы ынтымақтастық туралы 
шартқа қол қойылды.

Ш+КЕРІМ (Шаһкәрім) Құдайбердіұлы 
(24.7.1858, қазіргі Шығыс Қазақстан облысы, 
Абай ауданы, Қарауыл ауылы – 2.10.1931, сон-
да) – қазақ ақыны, ағартушы, Алаш қайраткері, 
ойшыл, теолог-ғалым, композитор, аудармашы.    

Немере ағасы ұлы Абайдың қолында 
тәрбиелену Шәкерімнің алдынан айнымас 
бағдар, адаспас даңғыл жол ашты: жеті жасынан 
�лең жазды, жеті жұрттың тілін білді, ел арала-
ды, Меккеге қажылық сапар шекті, Ыстамбұл, 
Париж кітапханаларында к�не трактаттарды 
парақтады, пісті, жетілді. Қазақ поэзиясы 
қоржынына этикалық-дидактикалық һәм ойшыл 
философиялық бағыттағы жырларымен олжа 
салды.  «Қалқаман-Мамыр», «Айсұлу-Нартай», 
«+діл-Мәрия», «Қодардың �лімі», «Крез патша» 
дастандарын хатқа түсірді. Қазақ топырағындағы 
тұңғыш тарихнамалық кітап – «Түрік, қырғыз, 
қазақ һәм хандар шежіресін», дін исламды қалың 
бұқараның қолына қондырған «Мұсылмандық 
шартын» жазды. Американ жазушысы Г.Бичер-
Стоудың «Том ағайдың лашығы» романын, 
А.С.Пушкиннің «Боран», «Дубровский» хикаят-
тарын, Л.Н.Толстойдың «Үш сауал», «Ассарий 
патшасы Асархидон» әңгімелерін аударды. ^мір 
бойы Шығыстың сыршыл поэзиясын жанын-
дай жақсы к�рген, «Оятқан мені ерте – Шығыс 
жыры» деп жырлаған Шәкерім Фирдауси, Хафиз, 
Науаи, Сағдидің жауһар жыр-дастандарын ауда-
рып, сюжеттерін пайдаланумен қатар (мәселен, 
«Ләйлі-Мәжнүн», «Калима-Димна», «Мың бір 
түн», т.б.), әсіресе Қожа Хафиз бен Мұхаммед 
Сүлеймен Физули әлеміне дендеп еніп, �зінің 
т�л шығармаларының �зек-тініне айналдырды. 

ХХ ғасырдың басында тарих сахнасына 
шыққан Алаш ұлтшылдарын жасы келген 
Шәкерім ақын барынша қолдады: «Айқапқа» да, 
«Қазаққа» да үн қосты; 1917 жылғы 27 сәуір мен 
7 мамыр аралығындағы Семей облыстық қазақ 
сиезіне қатысып, құттықтау с�з с�йледі; Алашты 
дүниеге әкелген ІІ Жалпықазақ сиезіне арнайы 
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***
Елбасы Н.Назарбаев Қырғызстанның 

Бішкек қаласында �ткен Жоғары Еуразиялық 
экономикалық кеңестің отырысына және 
Ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымына 
мүше мемлекеттер басшыларының бейрес-
ми кездесуіне қатысты. Ауқымды іс-шараға 
ЕАЭО мүше бес елдің де президенттері – 
Қазақстан Президенті Н.Назарбаев, Ресей 
Федерациясының Президенті В.Путин, Бе-
ларусь Президенті А.Лукашенко, Армения 
Республикасының Президенті С.Саргсян, 
Қ ы р ғ ы з  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  П р е з и д е н т і 
А.Атамбаев және ЕЭК алқасының т�рағасы 
Тигран Саркисян қатысты. Сонымен қатар 
жиынға Молдова президенті Игорь Додон ЕАЭО 
бақылаушы болуға үміткер ел ретінде қатысты. 
Алқалы жиынды кеңестің биылғы т�рағасы 
ретінде Қырғызстан Президенті А.Атамбаев 
жүргізді. 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев ЕАЭО 
аясында к�п жұмыстар атқарылғанын айтты. 
Елбасының мәлімдеуінше, қазір ұйымның 
шарттық құқықтық базасы құрылып, тұрақты 
кеңею үстінде. Ұзақмерзімді және ортамерзімді 
басымдықтар айқын. ЕАЭО тауарлар, қызметтер, 
капитал, жұмыс күші еркін қозғала бастады. 
Түрлі елдермен, халықаралық ұйымдармен бай-
ланыс реттеле түсуде. 

***
Қазақстан Президенті Н.Назарбаев Премьер-

министр Б.Сағынтаевты қабылдады. Кездесу ба-

рысында Үкімет басшысы «Қазақ станның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
Жолдауды іске асыру бағытында Үкіметтің 
атқарып жатқан жұмысы мен 2017 жылғы бірінші 
тоқсанның қорытындысы бойынша қысқа 
мерзімді экономикалық к�рсеткіштердің �сіп 
келе жатқаны туралы баяндады. Сондай-ақ 
Б.Сағынтаев Мемлекет басшысына Үкімет 
әкімдіктермен, ірі холдингтермен және компа-
ниялармен бірлесіп қолға алған технологиялық 
жаңғыру ж�ніндегі жол қартасының әзірлену 
барысы туралы мәлімдеді. 

Елбасы бұған дейін бекітілген даму бағдар-
ламаларын іске асырудың маңыздылығын, 
олардың орындалуына сапалы бақылау жасау 
қажет екенін атап �тті. 

Кездесу соңында Н.Назарбаев Үкімет бас-
шысына бірқатар тапсырмалар беріп, рухани 
жаңғырудың белгіленген бағыттары бойынша 
тыңғылықты жұмыстар атқарылуы тиіс екенін 
ескертті. 

Елбасы сонымен қатар «Нұр Отан» парти-
ясы т�рағасының бірінші орынбасары Мұхтар 
 Құл-Мұхаммедті қабылдап, партияның 2016 
жылғы қызметінің қорытындылары ж�ніндегі 
есепті  тыңдап,  алдағы кезеңге арналған 
жұмыс жоспарларымен танысты. Нұрсұлтан 
Назарбаевқа жалпыұлттық күн тәртібіндегі 
маңызды аспектілерді іске асыру шаралары, 
сондай-ақ ел дамуының басты бағыттары ж�нінде 
жұртшылықты хабардар ету мәселелері туралы 
баяндалды.

Сондай-ақ Елбасы �зге де бірқатар маңызды 
қабылдаулар �ткізді.  Халықара лық Түркі 
академиясының президенті Дархан Қыдырәліні 
қабылдау барысында Түркі академиясының 
қызметі  және Қазақстан Президентінің 
тапсырмаларының орындалуы ж�нінде есепті 
тыңдады. Д.Қыдырәлі БҰҰ штаб-пәтерінде 
�ткізілген халықаралық симпозиум мен «Ұлы 
дала» гуманитарлық форумының нәтижелері 
туралы баяндап, Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар:  рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласында қойылған міндеттерді орындаудағы 
Халықара лық Түркі академиясының қосар 
үлесіне тоқталды. 

Қазақстан Республикасының Ішкі істер 
министрі Қалмұханбет Қасымовты қабылдау 
барысында министрі Елбасына қылмыстық 
ахуал және жергілікті полиция қызметін одан 
әрі реформалау аясында атқарылып жатқан 
шаралар ж�нінде баяндады, сондай-ақ түзету 
мекемелерінің жағдайы мен Ұлттық ұланның 
жұмысы туралы мәлімдеді .Бұдан б�лек, 
Қ.Қасымов су тасқынына байланысты ахуал және 
Астана мен республика облыстарында т�тенше 
жағдайдың алдын алу бағытында қолға алынған 
шаралар жайлы хабардар етті.

Ал Қытай Халық Респуб ликасы Мемлекеттік 
кеңесінің бірінші вице-премьері Чжан Гаолимен 
кездесу барысында Елбасы ҚХР Мемлекеттік 
кеңесінің бірінші вице-премьеріне сәттілік тілеп, 
екіжақты ынтымақтастықтың жоғары деңгейде 
екенін атап �тті.

Апта ішінде орын алған ерекше жаңалық-
тарды әрі қарай тілге тиек етер болсақ, Қазақстан 
х а л қ ы  А с с а м б л е я с ы  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласына орай 
қазақстандықтарға Үндеу жолдағанын да айта 
кетуімізге болады. 

Қазақстан Президенті  Н.+.Назарбаев 
бағдарламалық мақаласында қоғамдық сана-
ны жаңғыртудың нақты бағыттарын сипаттап 
берді, – дей келе, «Біз, қазақстандықтарды 
ж а у а п к е р ш і л і к т і  м о й ы н ғ а  а л ы п ,  ж а ң а 
идеологиялық «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» тұғырнамасын іске асыруға белсе-
не қатысуға шақырамыз!  Біз, халқымыздың 
шығармашылық әлеуеті әрдайым асқан биік 
ұлттық рухтың, жеңіс рухының, кемелдікке, 
әлемдік �ркениеттен лайықты орын алуға 
ұмтылудың жарқын к�рінісі  болатынына 
сенімдіміз!» делінген Үндеуде.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігінің кеңейтілген алқа оты-
рысында да Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы талқыланған 
болатын. Алқа отырысын ҚР Мәдениет және 
спорт министрі А.Мұхамедиұлы Президентіміз 
Н.Назарбаевтың жаңа бағдар ла малық мақаласына 
тоқталып, бұл жобаларды жүзеге асыратын ар-
найы комиссия құрылатындығын айтты. 

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы
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ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Қазақстан Президентінің рухани жаңғыруға қатысты 
бағдарламалық мақаласы бүгінгі қазақ қоғамының руха-
ни дүниесіне үлкен серпін жасаған дүние болды. Негізгі 
мәселелер айтылды, біздің міндет – �з тарапымыздан ой 
қосып, пікір білдіру.

Мен �з пікірімді мақаланың соңғы бабынан, қоғамда 
толқу тудырып жатқан қазақ әліпбиінің �згеруі тұрғысынан 
білдірсем деймін. Жалпы әліпби ауыстыру үлкен шығынды 
қажет ететін, �те күрделі мәселе. 

Біз �з басымыздан кешпегеннен кейін оның жас ұрпаққа, 
аға ұрпаққа әсері қалай болатынын, қырық жыл бойы кирил-
лицада жазылған құндылықтарымыздың, әдебиеттің алтын 
ғасыры саналған дүниелеріміздің жағдайы не болатынынан 
хабарсызбыз. +рине, кітаптардың, құндылықтардың барлығы 
аударылатыны с�зсіз. Дегенмен, жұртты қатты алаңдатып 
отырғаны әліпбидің мәселесі, біздің ана тіліміздің мәртебесі.

+ліпбидің �згеруі ана тіліміздің дамуына серпін беретін 
болса, біз қос қолымызды к�теріп, мәз боламыз. Ал  
бұрыннан да халі мүшкіл ана тіліміздің жағдайын одан әрі 
мүшкілдететін болса, құдай оның бетін әрі қылсын, онда 
діттеген мақсатымызға жеттік деп айту қиын. 

Қазіргі заманда қазақ елінің негізгі мақсаты – қазақ 
тілін сақтап қалу болып отыр. Қазақстанда �зінің ана тілін 
білмейтін жүздеген, мыңдаған қазақ бар. Қалада тұратын 
қазақ ана тілін білмейді, тіпті арамызда �з тілін білгісі 
келмейтін қаншама шенеуніктер тайраңдап жүр. 

Кешегі келеңсіз саясаттың нәтижесінде миллиондаған 
қала қазақтары мәңгүрттенді, тілінен айрылды. Біз бұл 
дерттен қашан құтыламыз деп келе жатқан жайымыз бар. 
+ліпбидің �згеруі солардың санасын жаңғырта ала ма, біз 
оларға қалай әсер ете аламыз, осы тұрғыдан ойласуымыз 
керек. 

Осы жағдайды қалыпқа түсіру үшін не істеу керек? 
Меніңше, балабақшадан бастап, қазақ, орыс демей, бүкіл 
орта мектеп бір бағдарламамен, бір жүйемен оқытылуы керек. 
Яғни балабақшадан бастап мемлекеттік тіл жүргізілуі керек.

Қазақстанда тұратын Қазақстан азаматтарының, яғни 
қазақ та, орыс та, кәріс те, неміс те, барлығының балалары 
балабақшада, бастауыш сыныптарда мемлекеттік тілде білім 
алуы қажет. Қазақ, орыс мектебі деп б�лінбеген дұрыс. Ал 5-6 
сыныптарда кейбір пән орыс және ағылшын тілдерінде жүру 
керек. Бір бағдарламамен үш тілде оқып, 11 сыныпты бітірген 
кезде мемлекеттік тілде сайрап тұруы керек. Міне, осыны біз 
жаңғыру деп айтамыз. Сонда елдің бірлігі қамтамасыз етіледі. 
Қазақ тілін білетін балалар қазақтың мәдениетін, әдебиетін, 
тарихын, елін, тілін сыйлайды. Бойында патриотизм пайда 
болады. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Бола шақ қа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы біз ба-
рынша мән беріп, берік байлам етіп алуға тиісті 
бағыт-бағдар беруімен маңызды. 

Мақа ла авторы «Ұлттық біре гейлікті 
сақтау» атты тарауында «ұлттық код, ұлттық 
мәдениет сақ талмаса, ешқандай жаңғыру 
болмай ды» деп атап к�рсет ті. Елімізде 
�мір сүріп жатқан  диаспора �кілдерінің 
дәстүрін, тілін, әлеуметтік тұрмысын толық 
қамтамасыз ете отырып, жаңа замандағы 
ұлттық мәдениет бәрінің басын қосып, бір 
арнаға тоғыстыратын болады. Бұл, әрине, 
«ұлан-ғайыр жері мен аса бай рухани тарихы 
бар елдің» мәдени мұрасы басымдыққа алы-
натынын білдіретіні айқын. 

Елбасы баса айтып к�рсеткен тағы бір 
сала – білім. Бұл ұлттық рухани құндылыққа 
негізделген білім болмақ. Тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдарынан бастап-ақ елімізде 
білімге баса к�ңіл б�лініп, жастарымыз дамыған 
елдердің озық оқу орындарына жіберілді. 
Содан бергі ширек ғасырда жігері бар қыз-
жігіттер мемлекеттік органдарда, ірі бизнестік 
құрылымдарда қызмет жасап, білімдерін 
к�рсетуде. Осы үрдісті жаңа ша жалғастырып, 
Елбасы «қазақ тіліндегі жаңа гуманитарлық 

білім жобасын қолға аламыз» деді және бұл 
оқулықтардың тек мемлекеттік тілде білім ала-
тын жастарға арналатындығын білдірді: «Біз 
алдағы бірнеше жылда гуманитарлық білімнің 
барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 
100 оқулықты әртүрлі тілдерден қазақ тіліне 
аударып, жастарға дүниежүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік 
жасаймыз. 2018-2019 оқу жылының �зінде 
студенттерді осы оқулықтармен оқыта бастауға 
тиіспіз». 

Біріншіден, �з тілінде терең білім, жан-
жақты ақпарат алған адам қай ортада да �зін 
еркін ұстайды. Екіншіден, мейлінше терең 
әрі сапалы білім беретін тілге деген сұраныс 
та, құрмет те жоғары болады. Осы жайтты 
түсіндіре келе мақала авторы бар мәселе 
сананың ашықтығында екенін баса к�рсетті. 

Осылайша, бұған дейін де тың бастамалар 
к�теріп, серпінді ойлар айтқан Елбасы барша-
мызды ел руханиятына бет бұрғызып отыр. Бұл 
оның ұлтты �зінің ұлттық келбетінен айырып, 
тілі мен ділінен жеріндіретін келеңсіз жайт-
тарды ерте бастан к�ре білгенінен. Сондай-ақ 
бүгінгі күні еліміз ұлттық мақсат-мұрат жолын-
да тас-түйін болып біріге алатын қуатты күшке 
айналғанына сенуінен. 

Елбасының мақаласы тарихшыларға, 
әдебиетшілерге,  ғалымдарға,  отаншыл 
азаматтарға, бір с�збен айтқанда, бүкіл қоғамға 
ерекше әсер етті. Оған Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың: 

– Мақсатқа жету үшін біздің санамыз 
ісімізден озып жүруі,  яғни одан бұрын 
жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси және 
экономикалық жаңғыруларды толықтырып 
қана қоймай, олардың �зегіне айналады. Руха-
ни жаңғыру тек бүгін басталатын жұмыс емес. 
Біз Тәуелсіздік кезеңінде бұл бағытта бірнеше 
ауқымды іс атқардық, – деген с�зі дәлел.

Идеология ешқашан шекараны б�лмейді. 
Ол БАҚ арқылы, басқа да жолдармен шекараны 
аттап �теді де адамның санасын билеп алады. 
Біз баспас�з беттерінде Елбасының мақаласы 
басылып, кеңінен насихатталып жатқанына 
ризамыз. Себебі қазақтың егемендігінде 
жаңа дәуір басталды деп толықтай айтуға 
болады. Елбасы бұл мақаласында алты бағыт 
ж�нінде айтып �тті. Кәсіби тарихшылардың 
ерекше к�ңіл б�ліп отырғаны «Туған жер» 
бағдарламасы.

«Туған жер» бағдарламасы тек қана 
Қазақстан шекарасымен шектелмеуі керек. 
Нақты бағдарлама жасағанда да осы мәселе 
ескерілсе деген тілегіміз бар. Шетте жүрген 
қандастарымыздың еңбектерін, монография-
лары мен оқулықтарын шығаруда оларды 
қаржыландыру мәселесі дұрыс жолға қойылса 
дейміз. Екіншіден, мектепте, жоғары оқу 
орындарында �лкетануға қатысты оқулықтар 
шығарылып, сабақтар жүргізілсе. Сонымен 
қатар, «Туған жер» бағдарламасы бойын-
ша жоғарғы оқу орындары студенттерінің 
қ а т ы с у ы м е н  т а р и х и - э т н о л о г и я л ы қ , 
фольклорлық, �лкетанулық, археологиялық 
экспедициялар ұйымдастырылса нұр үстіне 
нұр.

«Туған  жер»  бағдарламасы бойын-
ша арнайы іс-шара жасалып, к�зі қарақты 
үлкендерден ауылдың тарихы, мәдениеті, сол 
аймаққа белгілі тұлғалар ж�нінде сұрастырып, 
дайындалған дүниені �ңірлік ғалымдардың 
жетекшілігімен редакциялап, баспалардан 
шығарса �лкелік тарихымыздың бізге белгісіз 
құпияларына қаныға түсер едік. 

БАРШАҒА ОЙ САЛДЫ

БЕРІК БАЙЛАМ ЖАСАЛДЫ

ТУҒАН ЖЕРДЕЙ – ЖЕР ҚАЙДА

Смағұл ЕЛУБАЕВ, 
жазушы, қоғам қайраткері

Дәурен ҚУАТ,
«Abai.kz» 

ақпараттық 
порталының 

Бас редакторы

Зиябек 
ҚАБЫЛДИНОВ,

тарих ғылымының 
докторы, профессор

ҚР Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев Беларусь Республи-
касына жұмыс сапарымен барды.

Сапар барысында ол Беларусь Респуб ли-
ка сының «Жоғары технологиялар паркінде» 
болып, парктің және IT саладағы бизнес-ин-
ку баторлардың жұмысымен танысты. Парк 
басшылығымен кездесудің қорытындысы 
 бойынша ЖТП мен «Зерде» холдингінің ары-
сында тығыз ынтымақтастық пен тәжірибе 
алмасу бойынша келісімге қол жеткізілді.

Бұдан б�лек Байланыс саласындағы 
�ңірлік достастықтың Байланыс әкімшіліктері 
басшылары кеңесінің 52-ші отырысына  және 
ТМД-ға мүше мемлекеттердің ақпараттандыру 
ж�ніндегі Үйлестіру кеңесінің 23-ші отыры-
сына қатысты.

Б а й л а н ы с  с а л а с ы н д а ғ ы  � ң і р л і к 
достастық отырысы шеңберінде Д.Абаев 
+зербайжан,  Ресей, ^збекстан елдері 
байланыс әкімшілігінің басшыларымен, 
сондай-ақ Халықаралық электр байланысы 
одағының Бас хатшысы Х.Чжаомен бірқатар 
екіжақты кездесулер �ткізіп, Еуразиялық 
экономикалық одақтың Цифрлық күн 
тәртібін әзірлеу ж�ніндегі ЕАЭО уәкілетті ор-
гандары басшыларының отырысына қатысты. 
Отырыс барысында тараптар бірлескен 
цифрлық жобаларды әзірлеу мәселелерін 
қарастырды.

М.Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде қазақ әде-
бие тінің классигі, халық жазушысы  
Ғ.Мүсірепов  тің туғанына 115 жыл толуына 
арналған «Ғ.Мүсірепов – әлемдік әдебиет 
пен мәде ниеттегі жарқын тұлға» атты респуб-
ли  калық ғылыми-тәжірибелік конференция 
:тті. 

Жиынға Алматыдағы С.Мұқанов пен 
Ғ.Мүсіреповтің әдеби-мемориалдық музей 
кешенінің жетекшісі +ділғазы Қайырбеков, 
Ш.Уәлиханов атындағы К�кшетау мемлекеттік 
университет інің  профессоры  Аманжол 
Есмағұлов,  профессор  Сәбит  Мәмбек, 
М.Қозыбаев  атындағы СҚМУ профес-
соры Зарқын Тайшыбай, доценттер Жанар 
Құлыбекова, Сабина Ағыбаева, Ғ.Мүсіреповтің 
келіні Бикен Серәліқызы және ғалымдар, 
оқытушылар, студенттер қатысты. Жиналған 
қауым қазақ әдебиетінің дамуына үлкен үлес 
қосқан тұлғаның шығармашылық әлемі, 
ғұмырнамасының белгілі һәм беймәлім қырлары 
туралы с�з қозғады. 

Астана қаласында оқушыларды тестілеуден 
:т кізуге арналған «Ustudy» орталығы 
ашылды. 

Жуырда аталған орталық ҰБТ-ның жаңа 
форматы бойынша оқушыларға �з білімдерін 
тексеріп к�руге мүмкіндік жасады. Мұндай 
орталықтар еліміздің �зге де ірі қалаларынан да 
ашылған. Мектептің жоғары сынып оқушылары 
ҰБТ-ның алдында тест сауалдарына жауап беріп, 
шама-шарықтарын байқап к�рулеріне болады 
екен. Бұл құптарлық бастама. ^йткені ҰБТ-
ның �з қиындықтары бар. Оған сақадай-сай 
дайындықпен келген оқушы мұндай қиындықты 
оңай еңсереді. «Ustudy» орталығы �кілдерінің 
айтуынша, олар тікелей Білім және ғылым 
министрлігімен жұмыс істейді. Сәйкесінше 
ҰБТ-ның сынақ сауалдарын да осы құзырлы 
мекемеден алады.

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ӨРІСІ

ҒИБРАТТЫ ҒҰМЫРНАМА

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Үстіміздегі жылдың шілде айының 20-сында 
Қостанай облысы Амангелді ауданының 
әкімдігі және «Амангелді» қоғамдық 
қорының ұйымдастыруымен «Кейкі батыр» 
атты республикалық ақындар мүшәйрасы 
:теді. 

Шараның мақсаты халық батырының 
ерлік істерін келешек ұрпаққа насихаттау. 
Елі мен жері үшін жанын пида еткен батырды 
кейінгі ұрпақтың санасына сіңіру. Талантты 
жандардың ақындық қабілетін шыңдап, �з 
шығармашылығын к�рсетуге мүмкіндік беру. 
Байқауға қатысушылар арнайы диплом-
мен марапатталып, жеңімпаздарға ақшалай 
сыйлықтар табыс етіледі. Барлық байқауға 
қатысушылардың �леңдерінен арнайы 
жинақ шығарылып, жинақ Кейкі батырдың 
сүйегін жерлеу бойынша �ткізілетін іс-шара 
қонақтарына таратылмақ. 

АҚЫНДАР 
МҮШӘЙРАСЫ ӨТЕДІ

ТЕСТІЛЕУ ОРТАЛЫҒЫ 
АШЫЛДЫ

САНАДАҒЫ СЕРПІЛІС
Алматыда Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласын талқылауға 
арналған қала активінің отырысы өтті. Жиналған қауым Елбасы мақаласындағы келелі ой 
мен кесімді пікірлерді талқылап, алда тұрған мақсат-міндеттер жөнінде ой бөлісті. 

Жиынға қалалық мәслихат депутаттары,  зиялы 
қауым �кілдері, қоғамдық кеңес мүшелері, қалалық 
құрылым басшылары, сарапшылар, білім, мәдениет, 
денсаулық сақтау және бизнес саласының �кілдері 
қатысты.

Қала басшысы Бауыржан Байбек �ткенімізді 
бағамдап,  болашағымызды нақтылайтын 
маңызы зор мақаланы еліміздің саяси, рухани 
және әлеуметтік-экономикалық жаңғыруының 
алғышарты ретінде ұлтымыздың сана-сезімінің 
жаңғыруын мақсат еткен бағдарламалық құжат деп 
баса айтты. +кім Елбасы мақаласына жан-жақты 
тоқталып, ұлы мақсатқа қол жеткізудің, яғни 
жаңғырудың басты 6 құрамдас б�лігін жеке-жеке 
түсіндірді.

Мақаладағы «Туған жер» бағдарламасында Елба-
сы әрбір отандасымыздың, жастардың патриоттық 
сезімін арттыру үшін аймақтарда �лке тарихын 
к�бірек насихаттап, туған жеріне к�мек қолын 
созып жүрген жандарға құрмет к�рсету жолдарын 
қарастыру қажеттігін еске салған болатын. 

«Бұл бағдарламаны іске асыруда алматы-
лық тардың алар орны ерекше болады деп се-
немін. Біздің қала мен оның тұрғындары үшін 
ма қалада к�рсетілген идеялар мен үлгілер �те 
жақын. Мәселен, �ткен жылдары кәсіпкерлердің 
қолдауымен қала аулаларында 100-ден астам 
спорт алаңқайлары ашылып, 10 шақты үлкен 
балабақша салынды. Мемлекет пен жеке әріптестік 
қағидасымен 600 оқушыға арналған заманауи 
талаптарға сай жайлы мектеп тұрғызылды. Осының 
бәрі түптеп келгенде елге деген перзенттік ма-

хаббатпен тығыз байланысты» деп атап к�рсетті 
Б.Байбек. 

Бүкіл халықтың к�ңілінен шыққан бағдарламаны 
зиялы қауым �кілдері де қолдайды. +рдайым 
Елбасының жанынан табылатын ғылым мен 
мәдениет �кілдері руханиятымызды түгендеп, баба-
лар мұрасын мәңгілік етуді к�здейтін бұл құжатты 
қуана қарсы алды. «Мәдениеті �скен елдер үлкен 
елдердің қатарына қосылады. Мұнда мәдениет, 
әдебиеттің р�лі �те үлкен. Президентіміздің қала 
мен дала арасын жақындату ж�нінде к�терген 
мәселесін әрқайсымыз �з саламызда орындау 
міндетіміз» деді КСРО және Қазақстанның халық 
әртісі А.+шімов. 

 «Нұрсұлтан +бішұлы әлемнің дамыған елдерінің 
тәжірибесін алға тарта отырып, бәсекелестікке ба-
рынша бейім ұрпақ �сіруге, оларды күрескер етіп 
тәрбиелеуге айрықша тоқталады. Бұл мәңгілік ел 
үшін тарихи қажеттілік. Ол үшін сана-сезімізге 
рухани �згеріс қажет» деген Қазақстан жазушылар 
одағы басқармасының т�рағасы Нұрлан  Оразалин 
әдебиет пен �нер иелері Елбасының рухани жаңғыру 
деген ұстанымын қолдайтынын жеткізді. 

Тағы бір үлкен жоба – «Жаңа гуманитарлық 
білім, қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы. 
Ол жоба әлемнің озық, заманауи және таңдаулы 
үлгілері негізінде жастарға жаңа деңгейдегі сапалы 
білім беруді қамтамасыз етуді к�здейді. 

«Елбасы білім саласының дамуына ерекше 
к�ңіл б�леді. Себебі ол құндылықтар жүйесінде 
білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа 
жетеді дегеннің дәлелі. Тәуелсіздік жылдары 

елімізде 1300 мектеп салынып олардың дені қазақ 
мектебі болып ашылды. Мақалада к�рсетілген 
Президент ұсынған латын әрпіне к�шу, білім са-
ласын арттыру және басқа жобалардың барлығын 
іске асыруда ұстаздар қауымы алдыңғы шепте 
жүретініне күмәнданбаңыздар» деді ұстаздар атынан 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Шәмша 
Беркімбаева. 

Бүгінде с�здің емес, істің адамына басымдылық 
беріледі. Мақалада Елбасы еліміздің жаңа техно-
ло гияларға, жаңа әлемдік саяси-экономикалық 
ахуалға негізделген мүлдем жаңа тарихи кезеңге 
аяқ басқанын айта келе, осы тұстан сүрінбей �ту, 
яғни Біртұтас Ұлт болу үшін қандай қасиеттерге 
ие болып, қандай міндеттерді еңсеру қажеттігі 
ж�нінде кеңінен ой толғаған. 

Мақалада заман талабына сай к�не мен бүгінгіні 
қисынды ұштастыра отырып, �зіміздің рухани 
кодымызға сүйену қажеттігі баса айтылған. Осы 
ретте ҚР Ұлттық ғылым академиясының президенті 
М.Жұрынов «Код дегеніміз – ұлтты біріктіріп, 
ұстап тұратын іргетас. Оған тіл, дін, діл жатады. 
Діл дегеніміз – қанымызға сіңген әдет-ғұрыпты 
сақтай отырып, �зіміздің қоғамымыздың кейбір 
қасиеттерін, кейбір әдеттерін �згертіп, заманға 
сай �мір сүру» дегенді білдіретініне тоқталды. 
 Сонымен қатар руханиятқа, білімге, ғылымға мән 
беруі – үлкен к�регендіктің белгісі деп атап �тті. 

Осылайша, Елбасы кез келген жаңғырудың 
ең алдымен ұлттық болмысқа, дәстүрдің замана 
сынынан сүрінбей �ткен озығына негізделуін қадап 
айтты. Бұл �згерістерге үрке қарап, тек қана �ткенді 
жырлай беруден, жаңаның бәрін қисық деп тауып, 
кертартпалықтан ада болуды талап етеді. 

Активке қатысқан үкіметтік емес ұйым 
жетекшілері, этномәдени бірлестік �кілдері �з 
пікірлерімен б�лісті. Жиын соңында қала әкімі 
Б.Байбек мақалада айтылған жайттарға қатысты 
жауапты мамандарға бірқатар тапсырмалар жүктеді. 

***
Алматыдағы Достық үйінде Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласын жан-жақты талқылау аясында 
зиялы қауым �кілдерінің басқосуы �тті. 

Д�ңгелек үстелге к�рнекті қоғам қайрат керлері, 
ақын-жазушылар, саясаткерлер және т.б. қатысты. 
Алқалы жиынды ашқан Қазақстан Жазушылар 
одағының мүшесі, жазушы +лібек Асқаров: 

– Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» деген 
мақаласында «біз қайта түлеудің айрықша маңызды 
екі процесі – саяси реформа мен экономикалық 
жаңғыруды қолға алдық. Біздің мақсат – айқын, 
бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі дамыған 30 елдің 
қатарына қосылу» деген еді. «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы тәуелсіз еліміздің рухани 
жаңғыруының бастауы екендігі даусыз. Мақаланы 
оқи отырып осындай ой түйдім. Aлдағы уақытта 

еліміз рухани жағынан барынша жаңғыратын бо-
лады»  дей келе, рухани жаңғыру бағытында жүзеге 
асырылуы тиісті игілікті істерге кеңінен тоқталды.

Д�ңгелек үстел барысында пікір алмасқан 
зиялы қауым �кілдері Елбасының бағдарламалық 
мақаласында к�птеген �зекті дүниелердің 
қозғалғанын айтты. Ондағы ортаға салынған 
мәселелердің маңыздылығы мен �зектілігін атап 
к�рсетті. Ұлттық құндылықтарымызды сақтау мен 
ана тілімізді ардақтау, қазақтың рухани жаңғыруы, 
жастарымызды отансүйгіштікке тәрбиелеу, асыл 
дінімізді қадірлей білу тәрізді мәселелермен 
қатар қазақ тілін латын әліпбиіне к�шірудің 
�зекті тұстарына да тоқталды. Бұл орайда маман-
дар к�ршілес елдердің тәжірбиесін зерттеудің 
қажеттілігін алға тартты. Сонымен қатар жаңа 
әліпбиге к�шпес бұрын қазақ тілінің заңдылықтарын 
ескеру, нақты істерді қолға алу, тиімді әдістемелерге 
мән беру, түркі әлемімен тұтас болудың алғашқы 
қадамын жасау жайына назар аударды. Сайып 
келгенде, атқарылатын шаралар ұлттық мүдде 
тұрғысынан шешілуі тиістігін тілге тиек етті.

Жиын барысында академик, Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының президенті ^мірзақ 
Айтбайұлы с�з с�йлеп, Елбасының мақаласына 
байланысты �з ойын былайша жеткізді:

– Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласы баршамызға үлкен ой салды. Онда 
мемлекеттік маңызы бар мәселелер к�терілген. Бұл 
– к�п ғасырлық тарихы бар халқымыздың �міріндегі 
үлкен рухани сілкініс болды. Рухани жаңғыруды 
жүзеге асыру арқылы к�птен к�кейде жүрген маңызды 
да, ауқымды іс-шаралар атқарылмақ. Бұл – бәріміз 
үшін қуанышты жайт, – деді.

Жиында +бдуәли Қайдар, Дандай Ысқақ, Ерден 
Қажыбек сынды әдебиетші ғалымдармен қоса, 
жазушы Бексұлтан Нұржекеев, ақын Есенғали 
Раушанов, «Ұлт тағдыры» қозғалысының т�рағасы 
Дос К�шім және басқалар с�з алып, Мемлекет 
басшысының мақаласына қатысты ойларын ортаға 
салды. 

Дина ИМАМБАЕВА
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ТАҚЫРЫПҚА ОРАЙ: 

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛ

Токиодан шығатын «Жапония жəне Еуразия» деп аталатын 
газетте жапонтанушы ғалым, журналист Шарафат 
Жылқыбаеваның «Кансайдың «хонмасынан» Қазақстанның 
диалектісіне дейін» деп аталатын мақаласы жарық көрді. 

ШЕТЕЛ БАСЫЛЫМДАРЫНАН

ЖАПОН ЖӘНЕ ҚАЗАҚ 
ДИАЛЕКТІЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

«ТІЛ ШЕБЕРІ»

Автор мақалада Жапонияның Батыс аймағындағы с�здердің 
қолданылу ерекшеліктеріне тоқталып, �зі Күншығыс елін аралау 
барысында жинаған диалект с�здердің мән-мағынасын тал-
дайды. Ғалым мысалға алған с�здердің әр префектурада қалай 
қолданылатынын сараптай келе, жапон диалектілерінің басты 
ерекшеліктерін атап к�рсеткен. 

Шарафат Жылқыбаева жапон тіліндегі кішіпейілдік 
категориясының да �ңірлік ерекшеліктері бар екенін айта-
ды. «С�здіктерде кездесе бермейтін, белгілі бір �ңірде ғана 
қолданылатын с�здерді алғаш естіген адамға жапон тілі �те 
қиын болып к�рінері рас. Бірақ тілдің ерекшелігі де осындай 
күрделілігінде болса керек» деп түйеді автор. «Мен қалада 
тұратын жапон азаматтары туған ауылына барғанда диалект 
с�здерді қолданғанына, жергілікті тілдік байлықты ұмытпай, 
сақтағанына тәнті болдым» деп жазады ол. Сондай-ақ автор 
жапон диалектілерінің шығу т�ркіні мен сақталуына қатысты �з 
тұжырымын да жеткізген.

Жапон диалектілері мен қазақ диалектілерінің қолданыс 
ерекшеліктерін салыстыра зерттеген ғалым бұл жолғы мақаласында 
нақты с�здерден мысал келтірген. Қазіргі республика тұрғындары 
қазақша тілдесу кезінде диалектілік кедергі байқалмайтынын айта 
келе, жергілікті байырғы с�здер к�п сақталған Оңтүстік Қазақстан 
тұрғындарының тіл қолданыстағы ерекшеліктерін атап �ткен. 
Осылайша Кеңес кезінде біраз қысым к�рген қазақтың тілі аса 
бай екенін еске салған ғалым мақаласын «диалект с�здердің әдеби, 
лингвистикалық, халықтың мәдениетін танудағы мәні зор» деп 
қорытындылайды. 

Шәкизада ЕСЕНОВА,
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Павлодар облыстық тілдерді дамыту ж:ніндегі басқарма -
ның ұйымдастыруымен «Тіл шебері» атты облыстық байқау 
:ткізілді.

Жергілікті және орталық атқарушы органдарда қызмет ететін 
мемлекеттік қызметшілер арасында ұйымдастырылып отырған 
байқаудың мақсаты – жаһандық �ркениет пен еліміздің даму 
бағытына сай үш тілді – қазақ, орыс және ағылшын тілдерін 
жетік меңгерген, жан-жақты білімді, �зінің саласында кәсіби 
құзырлы мемлекеттік қызметші жастарды анықтау болып табы-
лады. Сонымен қатар оларға қолдау к�рсету, үштұғырлы тіл са-
ясатын насихаттау, іскерлік және халықаралық қарым-қатынас 
құралы ретіндегі тілдерді жастардың тіл меңгеру дәрежесін 
арттыру да к�зделді. 

Аталған іс-шараны облыс тілдерді дамыту ж�ніндегі 
басқарма басшысы С. Османова құттықтау с�зімен ашты. Байқау 
барысында «Тұсаукесер», «Ұлттаным», «^нертаным» аталым-
дары бойынша қатысушылардың тілдерді меңгеру деңгейі, 
үш тілде орфоэпиялық тұрғыдан таза с�йлеуі және сахналық 
мәдениеті сынға түсті.Қазылар алқасының шешіміне сәйкес 10 
қатысушы ынталандыру сыйлықтарымен марапатталса, I жүл-
делі орынды Павлодар қаласының үміткері Жұлдыз Алтаева, 
ІІ орынды Шарбақты ауданынан келген Дина Мусинова және 
ІІІ орынды Железин ауданының үміткері Құралай Шарипова 
иеленді. Облыс деңгейінде ұйымдастырылған байқау үш тілді 
жетік меңгерген мемлекеттік қызметшілерді ынталандыруға 
және мемлекеттік органдарда үштұғырлы тіл саясатының кең 
қолдау табуына ықпалын тигізеді.

Р.НҰРАЛИН

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

БАЙҚАУ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

Ақжар-ырмақ – құдық, бұлақ. Батыс 
Үстірттің Қайдақ сорына қараған сайының 
бойында орналасқан. Ырмақ с�зінің этимо-
логиясын Э.В.Севортян: «Ырмақ дегеніміз – 
�зен, шығанақ, �зеннен, каналдан су ағатын 
орын. Ырмақ -мақ жұрнағы арқылы жасалған 
туынды түбір. Ыр етістігі -йыр етістігіне тән 
– қазу, үңгу (су туралы) деген мағынадағы 
с�з» деп түсіндіреді (Э.В.Севортян, 1978, 
665). Ырмақ – «�зен тармағы» мәніндегі атау 
деп қараймыз. Сонда атаудың мағынасы: «ақ 
биік қабақтан ағып жатқан су, арық». 

Ақжол, Қасқыржол – жота, жол. Шығыс 
Ақтаудағы Құрқапы және Тұзбайыр соры 
аралығында орналасқан. Ақ (сын есім) 
және жол (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған.  Атау «тасы, топырағы ақ түсті, 
алыстан қарағанда ағарып к�рінетін жотаның 
үстіндегі жолға» байланысты қойылған. 
Ақжол топонимінің Қасқыржол деп те ай-
тылуы «жотада қасқырдың к�п кездесуіне» 
қарай қойылуы мүмкін.

Ақжігіт – ауыл, мола, құдық, бекет. Бей-
неу кентінен оңтүстік-шығыста орналасқан. 

Ақжігіт – Адай-Бәйімбеттің Медет руы-
нан шыққан қасиетті кісі.  Антропотопоним. 

Ақжігітәулие – киелі орын. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Антропонекроним. 

Ақкетік – құдық, қауым. Түпқараған ауда-
нында орналасқан. Ақ (сын есім) және кетік 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Кетік – түркі тіліндегі, «тау асуы», «тау 
�ткелі» деген с�з (В.И.Савина, 1969, 57). 

Мағынасы: «ақ таулы �ткелдегі құдық және 
қауым». 

Ақкүп  – күп.  Қарақия ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және күп (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Күп – 
сай тұйығындағы асты тастақты, шұңғыл, су 
жиналатын орын (+.Спан, Ж.Дүйсенбаева, 
194). Мағынасы: «сай тұйығындағы асты 
тастақты, шұңғыл жерге жиналған, таза, 
ауыз су к�зі».

Ақкіндік – бұлақ. Бейнеу ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және кіндік (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. «Су 
кіндігі – «қазып келе жатқандағы мол су 
к�зінің орны» (+.Спан, Ж.Дүйсенбаева, 
218). Мағынасы: «таза, м�лдір сулы, мол су 
к�зді бұлақ» немесе «ортадағы м�лдір сулы 
бұлақ». 

Аққар  – алқап, мұнай кені. Ақтау 
қаласынан солтүстік-шығыста орналасқан. 
Ақ (сын есім) және қар (зат есім) с�здерінің 
бірігуінен жасалған. Профессор Т.Жанұзақ: 
«Қар с�зі иран тілінде «тау», «т�бе» деген 
мағынадағы с�з. Бұл қар с�зінің иран, фин-
угор, араб, египет, түркі, моңғол тілдерінде 
кездесетіні Э.Мурзаев еңбегінде жете 
к�рсетілген. Үндіиран. гар – «тау»,ягноб. 
гар – «тау», «асу», сомалий тіл.кар –«жар-
тас», «құз», «тау»,  фин. кар  –«жартас», түрк. 
қыр – «тау», «жота», моңғ. хара – «жал», 
«биіктік», – деп к�рсетеді (Т.Жанұзақ, 
106-107). Сонда атау «ақ түсті т�бе, жартас» 
деген мән береді.

Аққоңыр – шатқал. Маңғыстау ауда-
нында орналасқан. Ақ (сын есім) және 
қоңыр (сын есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. К.Қаймулдинованың пікірін-
ше, «оронимдер құрамындағы «қоңыр» 
ежелгі түркі-моңғолдық «қара» (т�бе, 
тау) дегеннің синонимі болып табылады, 
бұл мағынасында топонимдерде пост-
позицияда, яғни соңғы лекте тұрады»(К.
Қаймулдинова, 15-16). Сонда атаудың 
мағынасы: «тасы, топырағы ақ түсті, алы-
стан қарағанда ағарып к�рінетін т�бе, 
д�ң». 

Аққоңырдаң – ойпаң. Солтүстік Үстірт-
тің Қаратүйе тауы етегіндегі және Ақтау 
бұйратының солтүстігіндегі Жыңғылды 
сайында жатқан ойпаң. Ақ (сын есім) 
және қоңырдаң (зат есім) с�здерінің бірі-
гуінен жасалған. Қоңырдаң – сай бойына 
ағын сулардың  жиналатын орны. Су ағар 
сай бойындағы шұңғыл иірім (+.Спан, 
Ж.Дүйсенбаева, 200). Атаудың мағынасы: 
«әктастан түзілген сайдағы, су жиналатын 
асты тегіс ойпаң».

Аққора – қоныс. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және қора (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған.Қора 
сыртының ақтығына байланысты қойыл-
ған атау. Мағынасы: «ақ тастан салынған 
қорасы бар қыстау».

Аққорған – бұғаз. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) қорған (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған.Қорған 

с�зі түркі тілдерінде «т�бе» мағынасын 
береді екен (С.Атаниязов, 1970, 28). Сонда 
атаудың мағынасы: «ақ түсті т�белі бұғаз». 

Аққуыс – құдық. Қарақия ауданын-
да орналасқан. Ақ (сын есім)және қуыс 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Қуыс – «таудағы тар ұзын алқап, шатқал» 
(Г.К.Конкашпаев, 1951,м 138). Атаудың 
топонимиялық мағынасы: «ақ тасты таулы 
алқаптағы құдық».

Аққұдық – құдық, ауыл, қыстау. Бей-
неу, Маңғыстау, Мұнайлы аудандарында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және құдық (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Атау 
«м�лдір», «ағынды», «ауыз сулы» құдық» 
деген мағынада қолданылып тұр, сондай-
ақ құдық қазылған жердің топырағының ақ 
болуына орай да аталуы мүмкін. 

Аққұм – т�бе. Маңғыстау ауданын-
да орналасқан. Ақ (сын есім) және құм 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Мағынасы: «сусымалы �сімдіксіз құм». 

Аққұрлықбалша  – құдық. Қарақия 
 ауданында орналасқан. Ақ (сын есім) 
және құрлық (зат есім), бал+ша (сын есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Мағынасы: 
«жан-жағын су қоршаған қара жердегі суы 
тәтті, тұщы сулы құдық». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген :лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

кейбір жазбаларын оқып отырып, қазақша 
 сауатты жаза алмайтын адамдарға шара 
қолданар ма еді дейсің. Бұл – тілімізді қорлау 
ғой. Оған жол бермеуіміз керек. Бәлкім, заң 
арқылы реттеуіміз керек шығар. Арнайы нор-
малар қабылдасақ, қазақша қате, тілді бұзып 
жазатындар қатары азаяр еді. 

Жалпы с�йлеу тілінде боп (болып), 
кеп (келіп), бересашы (бересалшы), кеші 
(келші) тәрізді дыбыстық құрамы жағынан 
қысқарған бірліктер де қолданылады.Бір 
байқағанымыз к�птеген адамдар -да, -де, -та, 
-те шылауларының жазылу формасын білмейді. 
Қай жерде бірге, қай жерде б�лек жазыла-
тынына мән беріп жатқан олар жоқ. +йтеуір 
айтайын деген ойын жеткізсе болды. Фейсбук 
желісіндегі жазбаларды оқып отырып кейбір 
адам дардың сауатсыздығына қарап, іштей 
қынжыласың. Аталған желі қолданушылары 
«Менде сені жақсы к�ремін», «Сендеде жоқ 
қой ол», «Бізгеде айта салшы», «Сендерменде, 
оларменде бармаймын» тәрізді қарапайым 
с�здерді сауатты жаза да алмайды. Күндіз-
түні әлеуметтік желіде отыратындар мұндай 

Асылбек ЕСЖАН, қала тұрғыны:

– Маған қазақша қаріптермен жазу ыңғайлы. Ал желідегі достарым тек қазақша 
қаріптермен жазады деп айта алмаймын. К�бі сауаттылық мәселесіне мән бермейді. 
Олардың арасында латын әріптерін қолданатындар да бар. Мен кейде с�здерді ауызекі тілде 
жаза салам. Сол кезде с�йлесуші тараптың әрбір қатемді ж�ндеп отыратыны ұнамайды. 
Қазіргі заманда сауатсыз адам бола қоймас, нақтылап жазып отыруға ерінетін адамдар 
к�п. Бастысы әрқайсымыздың телефонымызда қазақша қаріптердің болғаны дұрыс деп ой-
лаймын. Сауаттылық деңгейін арттыру қазіргі жастардың қолында. 

Айнагүл КЕМАЛИЕВА, қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі:

– Ғаламтордағы тіл сауатсыздығы туралы с�з қозғар болсақ, алдымен, тіл шұбарлығын 
айтар едім. Тәуелсіздік алып, ана тіліміздің мәртебесі �з қолымызға тигенімен, тілімізге 
орнығып қалған кейбір аралас с�здерден әлі арыла алмай келеміз. Екінші қателік – қазақ 
қарпін пайдалана білмеу. Қазақ әліпбиіндегі тоғыз әріп әлі күнге �з орнында жұмсалмайды. 
«Қ»-ның орнына «к», «ә»-нің орнына «а», «�»-нің орнына «о», «ң»-ның орнына «н» әріптерін 
жазу жастардың үйреншікті дағдысына айналып кеткен. Нәтижесінде с�здердің ақсауына 
жол береміз.  Сондай-ақ кейбір с�здерді ж�нсіз қысқартып жазу (ол да �зге тілде). Мы-
салы спс  (рақмет), ок (жарайды, сізбен келісемін), т.с.с. с�здер жазба мәдениетімізге 
нұқсан келтіруде.Тағы бір үлкен мәселе – тыныс белгілерін орынсыз қолдану немесе мүлдем 
қолданбау – с�йлемдердің синтаксистік құрылымындағы қателіктерге жол беріп жата-
ды. Менің ойымша, жастардың әлеуметтік желіні пайдаланудағы ескермейтін нәрсесі 
– ауызекі тіл мен жазба тілдің айырмашылығын ажырата алмауында. Ауызекі с�йлеу 
тіліндегі фонетикалық-грамматикалық қолданыстар, жазба тілде сол күйде қолданыста 
жүреді. Бұл жазба тіл мәдениетінің сақталмауына әкеліп соқтырады.

нәрсеге мән бермей ме, әлде мұның �зге себебі 
бар ма, әйтеуір, жазбаларына қарасаң к�ңілің 
құлазиды. Бұл тілге деген немқұрайлылық емей. 
немене?

Зиялы қауым �кілдерін алаңдатып отырған 
тағы бір мәселе – әлеуметтік желіде қазақ 
тілінің қ, ғ, ң, ә, і, ү, ұ, � тәрізді т�л әріптерінің 
сирек қолданылуы. К�п шілік адамдардың ұялы 
байланыс телефондарында, планшеттерінде 
қазақша қаріптер жоқ. Бірақ ғаламтордан ұялы 
телефондарға арналған арнайы бағдарламаны 
жазып алуға болады. ^кініштісі, біздегілер оны 
жазып алуды қиынсынады. Ал компьютермен 
желіде отыратын адамдар к�п жағдайда қазақ 
әріптерін орысқаріптерінде бар таңбалармен 
алмастырып немесе латын қаріптеріндегі 
таңбалармен жазады. Мысалы, «салем», «ка-
лайсын?», «озин?», «не жаналык?», «нестеп 
жатсын?», «жаксы», «кайдасын?» деп жазу 
үйреншікті жағдайға айналғалы қашан?! Бұл 
салғырттық па, әлде сауатсыздық па?

Жаргондардан б�лек жастардың әрбір 
с�зінен орыс тілінің компоненттерін де 
байқауға болады. Мысалы, копировать ету – 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІДЕГІ 
САУАТСЫЗДЫҚ

Сондай-ақ бұл қатарға: «лайк басып тұр», 
«онлайн эфирге шық», «игнорға тығып таста», 
«блокқа түсіп қалмасын», «видеозвонок жаса», 
«қанша подписчигі бар?», «поделиться етші» 
және т.б. с�здерді қосуымызға болады. Осын-
дай тілбұзар с�здер саф алтындай таза тілімізге 
�зінің нұқсанын тигізбей қоймасы анық. 
Тіпті бұлар қазіргі жастар арасында «тұрақты 
с�з тіркестеріне» айналып кетті десек, артық 
айтпағандығымыз. 

Мәселен, әлі күнге дейін әлеуметтік 
желілердегі  қате с�здер мен орашолақ 
с�йлемдерге қалайша жол бермеуге болады? 
Бір қарағанда мүмкін емес тәрізді. Десек те, 
қолдан келер амалдарды жасап к�ргеніміз ж�н. 
«Сауатты жазайық», «Тіл тазалығын сақтайық» 
деп бастама к�теріп жүрген жанашыр азаматтар 
жоқ емес. Осы бағыттағы шараларды к�бейтуге 
мән беруіміз қажет. Оқушылармен, студент 
жастардың арасында насихат жұмыстарын 
�ткізіп, тіл мәдениетін к�теруді насихаттап 
отыруымыз керек. 

Сонда түрлі гаджеттерден, планшет пен 
смартфондардан әріптерді теріп отыруды 
қиынсынатын, хат жазу кезінде, жазба жазған 
уақытта қарапайым қателіктерді к�п жіберетін 
желі қолдану шы лар да азаяр еді. Ал қазір 
ондайлар үшін әлеуметтік желілердегі ойды 
толықтырып жеткізу, с�йлемдердің шұбалаң-
қылығы тәрізді мәселелер қалыпты жағдайға 
айналғаны �кінішті. 

Ауызекі с�йлеу тілінің элементтері болып 
табылатын жаргон, диалектизм, варваризмдер 
де жиі ұшырасады. Белгілі бір әлеуметтік неме-
се қызығушылығы ортақ топ тардың басқаларға 
түсініксіз, құпия мағын ада с�йлесуі сәнге 
айналған заманда жаргон с�здердің қолданыс 
аясы да кеңейіп келе жатқанын байқау қиын 
емес. Мысалы, мамбет (артта қалған адам), гла-
мурно (сәнді) тәрізді с�здер, шоу-бизнес, жар-
нама, тауар және қызмет к�рсету салаларында 
к�птеп кездеседі. Мысалы:«Вооообще жок ко!», 
«Ол супермен ғой!», «Гламурно все таки, ия», 
«Мен саган звооондаган едим жоксин гой», 
«Конешно мен ренжимин саган», «Ойланшы 
осыган дурыстап» секілді с�здерде қандай мән-
мағына бар? Біріншіден, сауатсыз, к�рер к�зге 
д�рекі, естір құлаққа түрпідей тиеді. 

Тағы да бір мысал келтіре кетейік: «Бүгін 
боласың ба? Болам. Колбағымды акел дін 
бе? Ұмытыппын………… кешірші ааааааааа-
аа………..» деп жазыпты бір желі қолданушы. 

Осындай жазбалар самсап тұр. «Жүре 
берсең, к�ре бересің» демекші, адамдардың 

к�шіру, сохранить ете сал – сақтап қой, удалить 
ет – �шір, комнатамдамын – б�лмемдемін. 
Орыс тіліне еліктеп, с�здерді қос тілде ара-
ластырып айтатындар да, жазатындар да к�п 
арамызда. ^з туған тілінде жарытып с�йлемей, 
�згенің тіліне жармасқандарға не дерсің?

+леуметтік желіде с�йлеу тіліне жақын 
құрылымдар к�п қолданылады, яғни с�здің 
тұлғасын �згертіп кең жазу да етек алып бара-
ды. Біріншіден, жіктік жалғауды түсіріп жазу: 
отырм – отырмын, ұйктайм – ұйықтаймын, 
билмейм – білмеймін, егер с�з жалпыға 
түсінікті болса, дауысты дыбыстарды түсіріп 
жазу: кдрп – қыдырып, мсқ – мысық, с�зді 
ж�нсіз қысқартып қолдану: раха – рахмет, 
см – сәлем, сб – сау бол, қс – қалайсың, инет 
– интернет және т.б. Сонымен қатар, с�зді 
орфоэпиялық норма бойынша таңбалауда: 
не істеватсын (не істеп жатырсың?), барат 
(барады), келет (келеді), бошы (болшы) деген 
с�здер қолданылса, кейбір жазбалардан ты-
ныс белгілерді мүлдем таба алмайсың. Ал енді 
бірі с�йлемнің басын, адамның атын үлкен 
әріппен жазу деген ережені мүлдем ұмытқан. 
Міне, осындай жағдайлардан кейін тілдік 
нормалар қалай сақталсын?! Ғаламтордағы тіл 
сауатсыздығы күнделікті �мірде де белең ала 
бастады. Түрлі хаттамаларды, құжаттарды тол-
тыру кезінде сауатсыз жазу дағдыға айналды. 

Кейбір мамандардың айтуынша, ғалам-
тордағы қарым-қатынас тіліндегі біз атап 
�ткен қателіктердің орын алуы заңдылық екен. 
Ғаламтор тілі тез әрі жылдам қарым-қатынасқа 
қолайлы тіл. Оның басты ерекшелігі де осында.
Чаттағы орфографиялық және пунктуациялық 
қателер, ауызекі тіл элементтері, с�йлемдердің 
қысқаруы, с�здердің орын алмасуының 
барлығы ғаламтор коммуникацияға тән сипат. 
Форум, блог, электронды хат түріндегі ақпарат 
жеткізу түрінде жоғарыда аталған құбылыстың 
орны ерекше. Желілер қарым-қатынасында 
орфография ережелерінің бұзылуы белгілі бір 
норманың бұзылуы болып саналмайды. Немесе 
сұхбаттасушысына қатысты құрметтемеушілік, 
сыйламаушылық болып табылмайды, - 
дейтіндер де бар. Бұл пікірмен келісе қою қиын. 
Сонда қателердің, сауатсыздықтың орын алуы 
заңдылық болғаны ма?

Сауатсыздық – қоғамдағы ең �зекті, ерекше 
назар аударар түйткілді мәселе. Ғаламтордағы 
тілбұзарлықтың алдын алу үшін не істеу керек? 
Бір с�збен айтқанда, аталған түйткілді мәсе-
лелерге бас ауыртып жатқандар да шамалы. 
Қазақ тілінің мерейін арттырып, абырой-
ын асқақтататын жастардың с�йлеу мәнері 
жоғары дағыдай болса, тіл тазалығын қалай 
сақтаймыз?

+леуметтік желілердегі с�з мәдениетін 
сақтау үшін елімізде ең алдымен: 

1. Ақпараттық мәдениет жайында қажетті 
мәліметтер, жұмыстар жүргізіліп, кеңінен 
 насихатталса; 

2. Адамдар бір-біріне қарап түзеледі, 
сондықтан жастарға үлгі болатын қоғам бел-
сен ділері жарнамадан б�лек, с�з мәдениетіне 
қатысты игі істерді атқаруға атсалысса, с�з 
қателеріне қатысты түрлі танымдық мақалалар 
жарияласа; 

3. Тілдің қолданылуы, оның маңызы 
ж�нінде әлеуметтік желілерде талқы ланып, тіл 
тазалығы, сауатты жазуға үнде ген жарнамалар, 
жастардың патриоттық се зімдерін арттыратын 
ақпараттар мен суреттер жиі берілсе;

 4. Кез келген әлеуметтік желіні пай да-
ланушы тұлға тіл мәселесіне бей-жай қарамай, 
сауатты жазуға талпынса, ықылас танытса 
виртуалды әлемдегі с�з мәдениеті түзелері 
анық. 

Қорыта айтқанда, жаңа заман жастарын 
әлеуметтік желісіз елестету қиын-ақ, десек те 
Ахмет Байтұрсынов айтқандай «тіл тазалығын 
сақтау – бейпіл, жаргон с�здерді пайдаланбау – 
біздің патриоттығымыз бен сауаттылығымызды 
арттырады». Бұл жүрегі қазақ деп соққан әрбір 
азаматты толғандыруы керек деп ойлаймын. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

(Басы 1-бетте)

Бү г і н д е  ғ а л а м т о р  қ о л д а н у ш ы 
ж а с т а р д ы ң  қ о л д а н ы п  ж ү р г е н 
с�здеріне назар аударсақ, ол былай 

болып �ріледі (жақша ішінде мағынасын 
қоса келтіреміз): «батан» (оқымысты), «тор-
мозы ұстау», «зависать ету» (б�геліп қалу), 
«базар жоқ» (таңғалғанда айтылатын с�з, 
келіскенді білдіру), «құлаққа лапша ілу», 
«құлақтан тебу» (�тірік айту), «маяк тастау», 
«скидовать ету» (қысқa қоңырау) «крышасы бар 
адам» (қолдау к�рсететін адамы бар), «к�збен 
ату» (қадала қарау), «потеря болу» (қобалжу), 
«сущняк» (сусын),«қораға кіру» (тығырыққа 
тірелу), «лақтырып кетті», «отырғызып кетті», 
«қоянның суретін салып кетті» (алдап кетті) 
және т.б. Осы сарындағы жаргон с�здерді 
әлеуметтік желілерден де жиі кездестіреміз. 

ОҚУЛЫҚҚА 
ТҮЗЕТУ ЕНГІЗІЛСЕ

Бастауыш сыныптың оқулығындағы қате аудармаларға қатысты 
наразылық сипатындағы әңгіме аз емес. Бұл мәселе тіл маман-
дары тарапынан радио хабарларынан да, республикалық «Ана 
тілі» газетінде де талай мәрте к:терілгенін білеміз. 

Білімнің іргетасы әдетте бастауыш сыныпта қалыптасатыны 
белгілі. Ал сол оқушылардың оқитын кітабының мазмұны ұғы-
нық ты әрі жеңіл болғаны ж�н. Жуырда 1-сыныпқа арналған 
«Сауат ашу» оқулығының екінші тарауына к�зім түсті. Автор лары 
– +.Е.Жұмабаева, Г.И.Уайсова, Г.Т.Сәдуақас. 

+рмен қарай парақтап к�рдік. Түрлі-түсті суреті, безендірілуі за-
манауи үлгіге сай келеді. Баланың дүниетанымын кеңейтуге септігін 
тигізетін дүниелер де жоқ емес. Дегенмен, оқулықтың ішіндегі бірер 
с�зі де жаңсақ жазылған екен. Бұл компьютерлік қате ме, жоқ әлде 
корректордың қателігі ме, белгісіз. Аталған оқулықтың 28-ші бетінде 
әртүрлі к�к�ністің суреті салыныпты. Тақырыбын к�рнекі әрі ірі 
әріппен: «к�геніс» деп жазып қойыпты. Дәл осындай с�зді тағы бір 
бетінен кездестіруге болады. Дұрысы «к�к�ніс» еді ғой деп ойладық 
та қойдық. Суреттер топтамасының қатарынан сәбізді де к�зіміз 
шалды. Суреттің дәл жанына ап-анық етіп «ұзынша» деп жазып 
қойғанына таңғалдық. Сонда қалай? «Сәбіздің атауы �згеріп кеткен 
бе?» деген ойға қаласың. Капустаны да бірде «орамжапырақ», бірде 
«қырыққабат» деп атап жүргенін білеміз. Ал дүниетанымы мен ой-
�рісі енді ғана қалыптаса бастаған бүлдіршін бала жаңағыдай екіұшты 
баламалы аударманың қайсысын қабылдамақ? Айтпағымыз, оқу 
құралдарында кездесетін мұндай олқылықтарға жол бермеуіміз керек. 

Нұрлыбек ТPРЕГЕЛДИН,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі

Ақмола облысы
Ерейментау ауданы
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ҚҰРМЕТ

ТАЛШЫБЫҚ

Үстіміздегі жылы аса көрнекті 
ағартушы-педагог, қазақ 
қыздарынан шыққан тұңғыш 
журналист, аудармашы Нəзипа 
Сегізбайқызы Құлжанованың 
туғанына 130 жыл толғалы отыр. 
Ұлы ағартушы Ыбырай Алтынсарин 
ашқан Торғай орыс-қазақ мектебін 
жəне Қостанай қаласындағы қыздар 
гимназиясын тəмамдаған Нəзипа 
Құлжанова ұстаздық ете жүріп, ұлт 
істеріне де белсене араласқаны, 
1914 жылы Семей қаласында ұлы 
Абай өмірі мен шығармашылығына  
арналған этнографиялық, əдеби-
музыкалық кеш ұйымдастырғаны 
белгілі.

АЛАШ АСЫЛЫН 
АРДАҚТАДЫ

Қарымды қаламгер «Айқап» жур-
налына, «Қазақ», «Сарыарқа», «Бірлік 
туы», «Алаш» газеттеріне әйел теңдігі 
туралы мақалалар жазды. Абай мен 
Ыбырайдың �леңдерін орыс, ал Лев 
Толстойдың, Александр Куприннің, 
Владимир Короленконың туынды-
ларын қазақ тіліне аударды. Белгілі 
этнограф А.А.Затаевич «Ғайни-ау, 
сәулем», «Қадыр зары» әндерін Нәзипа 
Құлжановадан алған. 

Қысқа ғұмырын Алаш идеяла-
рын насихаттауға арнап, ұлт әдебиеті 
мен мәдениетіне жаңа леп қосқан, 
қазақ ғылыми педагогика ілімінің 
негізін қалаған ұлт   қайраткері 
Нәзипа Құлжанованың  мерейтойына 
арнап әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің журналис-
тика факультетінің баспагерлік-
редакторлық және дизайнерлік �нер 
кафедрасы мен  «Қазақ газеттері» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 
«ХХІ ғасыр баспа �нері мен баспас�зі: 
ғаламдастыру үдерісі және ұлттық 
ерекшеліктер» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференция 
�ткізді. Университеттің «әл-Фараби 
әлемі» атты халықаралық ғылыми 
форум аясында ұйымдастырылған 
басқосуға «Қазақ газеттері» ЖШС-
ына қарасты басылымдар ақпараттық 
қолдау жасады. 

К о н ф е р е н ц и я н ы ң  ж ұ м ы с ы н а 
Н . Қ ұ л ж а н о в а  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н 
зерттеуші қауыммен қатар белгілі 
қаламгерлер, сондай-ақ жоғары оқу 
орын дарының оқытушылары мен 
 магистранттары, докторанттары қа-
тысты. Баяндамалар мен хабарлама-
лар Алаш қозғалысы және Нәзипа 
Құлжанова; баспагерлік-редакторлық 
және дизайнерлік �нер; аударма �нері; 
коммуникология және салалық журна-
листика; қоғаммен байланыс және  жар-
нама сияқты секцияларда талқыланды. 

Нәзипа Құлжанованың қоғамдық-
саяси,  ғылыми-педагогт ік  және 
шығармашылық қызметіне арнап «Ха-
бар» арнасы әзірлеген «^мір жолы» 
атты деректі телефильм к�рсетілімінен 

басталған конференцияда журна лис-
тика факультетінің деканы Сағатбек 
Медеубек, филология факультеті нің 
деканы ^мірхан +бдиманұлы және 
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің Бас ди-
ректоры – Редактор лар кеңесінің 
т�рағасы Жұмабек Кенжалин қабыр-
ға лы қайраткердің тұлғалық қырла рын 
кеңінен ашып к�рсеткен мағыналы 
баяндамалар жасады. Сондай-ақ 
белгілі қаламгер, ұлт ұраны – «Айқап» 
журналы мен «Қазақ» газетін жаңа 
ғасырымызда �мірге қайта әкелген 
Қоғабай Сәрсекеевтің жары Гүлбаршын 
Мүталлапқызы, жазушы-журналист, 
�лкетанушы Жұмат +нес, техника 
ғылымының докторы, профессор 
Жантемір Хамзин, �лкетанушы Болат-
бек +біқаев Нәзипа Сегізбай қы зы  ның 
туып-�скен �ңірі, қалыптасқан орта сы 
және оның Алаш ардагерлерімен рух 
бірлігі ж�нінде әсерлі әңгімелеп берді. 

+л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ұстаздары Аманқос 
Мектеп, Назгүл Шыңғысова, Жетпіс-
бай Бекболатұлы және  басқалар 
Нәзипа Құлжанова шығармашылығын 
зерттеудің бүгінгі жай-күйі ж�нінде 
с�з етті. Бұл орайда Мәскеу, Орынбор 
архивтерімен қатар Қызылорда, Ал-
маты, Семей, Қостанай қалаларының 
мұрағаттарында, кітапханаларында 
сақталып қалған құжаттарды ғылыми 
айналымға енгізу, Торғай �ңіріне ар-
найы барып, жазбаша және ауызша 
деректемелерді іздестіру, жәдігерлерді 
жинастыру мәселелеріне баса к�ңіл 
б�лінді.

Нәзипа Құлжанова ұрпақтары аты-
нан техника ғылымының докторы, 
профессор Жантемір  Хамзин кафед-
ра студенттеріне арнайы сти пендия 
тағайындады.  Үздік  шәкірт  терге 
арналған осындай сый-сияпат қай-
раткер-жазушы Қоғабай Сәрсе кеевтің 
жары Гүлбаршын Мүталлапқызы тара-
пынан да ұсынылды.

Гүлбахор ОМАРОВА, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дің аға оқытушысы

ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

САЙЫС

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің Қазақ 
əдебиеті жəне əлем тілдері факультетінің ұйымдастыруымен Қазақстан 
Республикасы Білім жəне ғылым министрлігінің бекіткен кестесіне 
сəйкес Қазақстан  Республикасы жоғары оқу орындары студенттерінің 
5В011700 «Қазақ тілі мен əдебиеті» мамандығы бойынша ІХ Республикалық 
пəндік олимпиадасы мемлекеттік жəне мемлекеттік емес жоғары оқу 
орындарының студенттері арасында өтті.

Білім бәйгесі үздіктерді анықтады

Бірден атап айтатын жағдай – осы-
нау білім сайысының мейлінше тарты-
сты �ткендігі. Олимпиада үш кезеңнен 
тұрды. Бірінші кезеңде қатысушылар 
эссе жазып, бақтарын сынаса, екінші 
кезеңнің талабы – комиссия алдын-
да билеттер бойынша ауызша жау-
ап беру. Үшінші сатыда талапкерлер 
қазіргі қалыптас қан дәстүр бойынша 
білімдерін  тесттік жүйемен сынап к�рді. 
Білім сайысының қорытындысы балдық 
к�рсеткіштер негізінде  шығары лды. 
Білімді бағалаудағы мұн дай тәсіл 
мүмкіндігінше объективті қорытынды 
жасауға мүмкіндік беретіні с�зсіз.

Білім беру саласындағы үштілділік 
принципі аталған олимпиада барысын-
да да к�рінбей қалған жоқ. Билеттегі 
үшінші сұрақ белгілі  бір  мәтінді 
ағылшыншаға немесе ағылшыншадан 
қазақшаға аударуға, немесе мазмұндап 
беруге құрылған. +рқайсысы үш адамнан 
тұратын командалар үшін қиындау тиеді 
деп ойлаған едік. Бірақ,  әдеби, тілдік 
материялдарды ағылшын тілінде тал-
дап, аударып, ақпарат беріп, түсіндіруі 
бізді таңғалдырды. Филология саласын 
ағылшын тілінде кәсіби ақпарат беру, 
ұлттың руханиятын  әлемдік кеңістікке 

насихатттауға толық мүмкіндік бар 
екенін сезінгендей болдық. Мысал үшін 
алғанда, Абайдың қара с�здерін қазақша 
толық түсініп алудың �зі әжептәуір 
дайындықты керек етіп отырған заман-
да оны ағылшыншалау болашақ қазақ 
тілі мен әдебиеті мамандарына оңайға 
соқпағаны анық. Сонда да жарысқа 
қатысушы білімпаздар жоғары деңгейде 
материалдарды алып шыға алды.  

Қазақтың халық ауыз әдебиеті 
мен он тоғызыншы ғасыр әдебиетін 
әжептәуір меңгерген студент Кеңес 
дәуіріндегі қазақ әдебиетіне келгенде 
кібіртіктеп қалып жатты. Эссе жазу 
тапсырмасы бойынша берілген үш 
тақырыптың біреуі – «Менің сүйікті 
кейіпкерім» деп аталады. ^кінішке 
орай, осы тақырыпқа жазылған бірде 
бір шығарманы оқи алмай, дымымыз 
құрығанын айтып �тпесек болмайды. 
Мұның �зі пән оқытушылары к�ркем 
әдебиет туындысы бойынша мәтін 
талдау жұмыстарын жүргізбейді деген 
ойға алып келгенін жасыра алмаймыз. 
Оның сыртында сала маманы болып 
шыққалы отырған шәкірттер к�ркем 
әдебиет шығармаларын, соның ішінде 
классикалық дүниелерімізді  аз оқиды 
екен деген қорытындыға келдік.

Ұзаққа  созылған талқылаудан 
кейін қазылар алқасы бірінші орын-
ды Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық уни верси тетінің коман-
дасына беру керек деген шешімге келді. 
^йткені топ ішіндегі 4-курс студенті 
Сұңғат Аманбаев барлық сұрақтарға 

(Соңы. Басы өткен санда)

Қазақ хандығы тарихындағы Абылай хан 
кезеңі қазіргі кезде ең жақын, ең таны-
мал кезең болса да, онда да ашылмаған 

ақиқаттардың барлығы тарихшыларға да, тіпті 
көпшілік  сауатты оқырмандарға да белгілі жайт. 
Солардың бірі тақырыбымыздың негізі болып 
отырған Абылай ханның генерал-майор фон барон 
Деницке хатында айтылған Орта Жүз бен Ұлы Жүз 
əскерінің қырғыздың оңтүстік тобына шабуылы са-
налады. Осы тақырып жайындағы ауызша жəне жаз-
баша мəліметтер біршама дерлік дəрежеде бар деп 
айтуға болады. Алайда солардың өзін де шабуылдың 
нақты датасы анық емес.

ХVІІІ ғасырдағы қазақ-қырғыз қарым-қатынасы 
туралы зерттеу жазып, монография жариялаған 

Абылайдыњ хаты

Оны аталған оқу орнының бірінші 
проректоры Баһадүр +лиев кіріспе с�з 
с�йлеп ашып берді. Биылғы жылғы 
олимпиаданың  шарт тарын түсіндірген 
– осы уни верситеттің Қазақ тілі мен 
әде биеті кафедрасының меңгерушісі 
Сәуле Ержанова олимпиаданың ерекше-
лігіне тоқталып, білім беру стандарт-
тарында бекітілген «шет тілі», «кәсіби 
ба ғытталған  шет тілі» және таңдау 
пәні ретінде жүргізілетін «қолданбалы 
шет тілдері» пәндері жүретіндіктен 
2-турдағы ауызша тапсырудың 3-сұрағы 
неге ағылшын тілінде беріліп отырғанын 
талдап, талқылап берді.

Бұл білім бәйгесіне республи-
камыздың түкпір-түкпірінен 22 жоғары 
оқу орнының командалары қатысып, 
бақтарын сынасты. Ереже бойынша 
жеңімпаз болып танылған оқу орны келесі 
жолғы олимпиаданы ұйымдастыруға 
ж а у а п т ы  б о л ы п  т а б ы л а д ы  е к е н . 
Аталған олимпиаданы ұйымдастырып 
отырған Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университеті – осы білім 
жарысының �ткен жылғы жүлдегері. 
Сондықтан оның командасы конкурстан 
тыс қатысып, �з білімдерінің деңгейін 
байқатумен ғана шектелді.

толық жауап беріп, қалған турларынан 
жоғары нәтиже к�рсетті. Екі екінші 
орынға ие болғандар – Л.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университеті 
мен Тараз мемлекеттік  университетінің 
студенттері Д.Жалелов,  Ж.С.Б�лек бай 
к�зге түсті. Үшінші орынға ие болған 
Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық 
педагогикалық институты, Қ.Жұбанов 
атындағы Ақт�бе �ңірлік университеті, 
Оңтүст ік  Қазақстан  мемлекетт ік 
педагогикалық инс титуты студенттерінің 
топтық жетекшілері А.Жалғас, Ү.Жарас, 
Б.Құдайбергендер жоғарғы деңгейде 
к�рініп, осы оқу орындары ның коман-
далары лайықты деп танылды. Үшінші 
орынның бейресми мәртебесін алуға 
лайықты командалар да болды. Олар: 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Сүлейман Демирель 
университеті, С.Аманжолов атын-
дағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
универси теттерін айтуға болады. 

Ал осы қазақ тілі мен әдебиеті 
пәндері бойынша ІХ республика-
лық олимпиаданы ұйымдастырушы 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагоги-
калық университеті ұжымының аса 
жауапкершілікпен қарап, �те жоғары 
деңгейде ұйымдастырғанын  атап 
�ткеніміз ж�н. 

Нұрдәулет АҚЫШ, 
Жоғары оқу орындары арасындағы 

қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша 
ІХ республикалық олимпиада 
қазылар алқасының т:рағасы

А.Махаеваның (Шанышқылы Бердіқожа батыр.
Астана, «Фолиант» баспасы, 2009, 138 б.) айтуына 
қарағанда Абылай хан қырғызға шабуылды 1765 
жылдың 16 қазанында бастаған. Шота Уəлихан 
да генерал-поручик И.И.Шпрингердің əскери 
коллегияға, генерал-майор барон фон Деництің 
сыртқы істер министрлігіне жазған хаттарындағы 
мəліметке сүйеніп, Абылай хан шабуылы 1765 
жылдың қыркүйегі мен қарашасының арасында 
өткен деп санайды. Ол И.И.Шпрингердің Абылай 
ханнан хат алғанын, ол хатты старшина Байжігіттің 
тапсырғанын айтады жəне хатта айтылатын оқиға ту-
ралы былай дейді: «Сұлтан  Абылай көптеген стар-
шиналарымен, əскерімен бірге қырғыздардың стар-
шинасы Ирдана бекке қарсы соғыс ашпақшы...». Бұл 
хат И.И.Шпрингерге 1765 жылдың 21 қыркүйегінде 
тапсырылған.

Аталған хатта Ердана бекті «қырғыздың старшина-
сы» деп неге атаған деген ой туатыны сөзсіз. Бұған жа-
уапты қырғыздың тарихына шолу жасап, ой жүгіртсек 
табатындаймыз. Қырғыздың алғашқы тарихы тура-
лы мəліметті біз Күлтегін жазба ескерткіштерінен 
(Бекжан О.Д. Түркі күлбізік жазба ескерткіштері 
тілінің семиотика-семантикалық негіздері. Алматы, 
«Қазығұрт» баспасы, 2015, 297-304 бб.) білеміз. Онда 
алдымен бұрынғы өткен бабалардың Түрүк елін 
нығайту үшін жасаған жанқиярлық еңбектерін сөз 
ете келе, олардың ішіндегі теріс пиғылды топтардың 
жеке мүддесі үшін елді аздыруға, бөліп-бүлдіруге 
ұшыратқанын, соның кесірінен Қапаған қағанның да 
қазаға ұшырағанын баяндайды. Оның киебейітінің 
алдына бірінші болып қырғыз қағанының балбалын 
тіккен. Өйткені қырғыздарға жасаған Түрүк елінің 
жоры ғын Қапаған қаған бастап барған еді. Ол туралы 
ескерткіште былай дейді: 

Йоғчы, сығытчы өңіре, күн тұуғы сық да, Бөклі 
чөлліг іл, табғач, түпүт, апар, пұрұм, қырқыз, үч 
құрықан, отұз татар, қытайн, татабы – бұнча бұдұн 
келіпен сығтамыс, йоғламыс² (КТү 4).

Аудармасы: Жоқ (жерлеу) рəсімін жасау шы, 
жоқтаушы, жылап-сықтаушы алдан – күн шығыстан 
– Бөклі шөліндегі ел, табғаш (қытай), тибет, апар 
(авар), пұрұм (аурұпа <апұрұпа// (а)пұрұм(а)), қырғыз, 
үш құрықан, отыз татар,  қытайн, татабы – осынша 
халық келіп, жылап - сықтаған, жоқ (жерлеу, азалы 
ас) рəсімін жасаған (жоқтаған).

Йырайа Баз қаған - тоқұз оғұз бұдұны йағы ерміс. 
Қырқыз, құрықан, отұз татар, қытайн, татабы – 
қоп йағы ерміс (КТү 14).

Аудармасы: Алыста, шетте (солтүстікте) Баз 
қаған – тоғыз оғыз халқы жау болған. Қырғыз, 
құрықан, отұз татар, қытайн, татабы – бəрі түгел 
жау болған.

Ечім қаған бірле ілгерү – Йашыл өгүз, Шантұң 
йазыққа тегі сүледіміз, құрығарұ - Темір қапығқа тегі 

сүледіміз, Көгмен аша қы(рқыз йіріңе тегі сүледіміз) 
(КТү 17).

Аудармасы: Ағам қағанмен бірге ілгері (шығыста) 
– Жасыл дариясы, Шантұң жазығына дейін жорық 
жасадық, кейін қарай (батыста) – Темір қақпаға дейін 
жорық жасадық,  Көгменнен аса қы(рғыз жеріне дейін 
жорық жасадық),

«Көгмен йірі-сұубы ідісіз қалмазұн» тійін, ыз, 
қырқыз бұдұнығ йарат(ып келтіміз, ілін) (КТү 20)

21. йана біртіміз.
Аудармасы: «Көгмен жері-суы иесіз қалмасын» - 

деп, ыз, қырғыз халықтарын құр(ып келдік, елін)
21. қайта бердік.
Ыдұқ Өтүкөн йыш (барығма бардығ. Ілгерү 

барығма) бардығ. Құрығарұ барығма бардығ. Бардұқ 
йірде едгүг ол ерінч: қаның сұубча йүгүрті, сүңөкүң 
тағча йатды, беглік ұры оғлың құл болты, сілік қыз 

спасы, 1993,11 б.). Бұған қарағанда М.Қашқаридың су-
реттеп отырған дəуірі қырғыздың қалмақпен (қытайн> 
қидан) этностық-тілдік қарымға (Этносаралық қарым 
негізіндегі түркі тілдерінің таптас тырымы. // «Про-
фессор Ə.Құрышжанұлы жəне түркі дүниесі: тіл, та-
рих, руханият» атты халықаралық ғылыми-теориялық 
конференция материалдары. Алматы, 2015, 27 қараша, 
118-122 бб.) түспеген кезі екенін анық аңғартады. Егер 
қырғыз тілінде қазіргідей бірыңғай еріндік сингармо-
низм болған болса, М.Қашқари оны міндетті түрде 
түркі тілдерінің ерекшелігі ретінде көрсеткен болар 
еді. Бірыңғай еріндік сингармонизм көне түркі жазба 
ескерткіштерінде де болған емес. Сондықтан қырғыз 
халық-тіліндегі қытайн-қалмақтық этностық-тілдік 
қарымға түсу үдерісі қырғыздардың қытайн-қалмақтық 
Лиау мемлекетінің (Аманжолов К., Рахметов Қ. Түркі 
халықтарының тарихы. Алматы, «Білім» баспасы, 

оғлың күң болты! Білмедүк үчүн, (йабанчлықыңын 
үчүн ечім қаған ұча барды) (КТү 23-25).

25. Башлайұ қырқыз қағанығ балбал тікдім.
Аудармасы: Барған жердегі тапқан игілігің мы-

нау екен: қаның суша ақты, сүйегің  тауша жатты, 
бекзат ер балаң құл болды, сұлу қыз балаң күң болды! 
Білмегендігіңнен, (жамандығыңнан ағам қаған (да) 
қайтыс болды).

Қырғыз елі туралы келтірілген мəлімет тердің 
көпшілігі VІІІ ғасырдағы Түрүк қағандығының 
түркі қанды тайпаларды бір ту астына біріктіру 
негізіндегі жорықтары туралы болатын. Күлтегін 
мен Тойнұқұқ жазбаларындағы шайқас та қырғызға 
қатысты бір ғана жорықтың оқиғасы еді. Күлтегін 
үлкен жазуындағы төртінші жолда Боджман (Бумын) 
(Бекжан О.Д. Күлтегін жазба ескерткішінің жаңа 
қырлары. Түркістан, «Мырза» баспасы, 2016, 63 
б.) қағанның жоқтау рəсіміне қырғыз халқынан да 
жоқтаушылар келгені айтылады. Сонда қырғыз тура-
лы мəлімет алғашқы Түрүк қағанаты құрылған 553 
жылдан басталғаны мəлім болады. Боджман қағанның 
тегі құнқтан (>хұн// қоңырат) таратылғаны анық болса, 
онда Түрүк қағанаты да қазақ ұлтына тəн мемлекет 
болып шығады. Бұдан қырғыздың жалпы түркілік (// 
қазақтық) қоғамға бірігуден қашқақтап, өз алдына 
тұйықталуға бет бұруы ерте дəуірден басталғанын 
көреміз. 

Бұлардан басқа қырғыз  туралы мəлімет ХІ ғасырдағы 
М.Қашқаридың (Қашқари М. Түбі бір түркі тілі. Ал-
маты, «Ана тілі» баспасы, 1993, 7; 10 бб.) еңбегінде 
келтіріледі. Онда орналасуына қарай қырғыздардың 
Шынға (Қытайға) жақын жайғасқаны айтылса, тілінің 
таза түркі тіліне жататындығы туралы былай дейді: 
«Қырқыз, қыпшақ, оғыз, тохси, яғма, чігіл, оғрақ, 
жарұқ тайпалары тек түркі тілімен ғана сөйлейді» 
(Қашқари М. Түбі бір түркі тілі. Алматы, «Ана тілі» ба-

1996, 136 б.) қарамағына өткеннен кейін болған деп 
санаймыз.  

Алғашқы Лиау патшалығы (907-1125) (Қазақтың 
көне тарихы. Алматы, «Жалын» баспасы, 1993, 150 б.) 
Қытай мем ле кетінің солтүстігіндегі Уссури өлкесінде 
жасайтын көшпелі тай палардың құрған мемлекеті бол-
ды. Оны құрған Ансбаган деген көсем қол астындағы 
тайпаларды біріктіріп, Қытайдың солтүстігіндегі көп 
жерді өзіне қаратып, Иужоу қаласын орталық еткен. 
Қырғыздардың қытайн-қалмақпен араласуы осы 
дəуірде өткені даусыз деуге болады. Бұдан соң Шыңғыс 
ханның түркілік империясының құрамында болып, бір 
бөлегі қалмақтық бурят аталса, екінші бөлігі қазіргі 
Хакас Республикасының негізін құраған, ал қалған 
үшінші бөлігі Шығыс Түркістан мен қазіргі Қырғыз 
Республикасының аумағына қоныс тебеді. Бұлардың 
қытайн-қалмақпен этностық тұрғыда өркенді түрде 
араласуы алғашқы Жоңғар мелекетінің құрамындағы 
кезеңде өткен деп болжаймыз. 

Қырғыздар ХVІІІ ғасырда жоңғар-қал мақпен 
келісіп Ташкент қаласы жəне одан бергі Түркістан-
Шаянға (Əбдəкімұлы М. Ақтаңдақтар ақиқаты // Жа-
лын, 2014, № 2, 63 б.) дейінгі аумақты қолында ұстап 
қалуға жанталасқан екен. Қазаққа жау Қоқанның 
Ирдана деген бегімен де қазаққа қарсы күш біріктіріп 
шабуыл жасауға келісім жасайды. Сөйтіп, олар Таш-
кентке шабуыл жасап, оны басқарып тұрған Төле 
бидің баласы Қожамжарды қуып шығарып, қаланы ба-
сып алады. Абылай хан Түркістанның əкімі Əділбекке 
Қожамжарға көмек беруін сұрап хабар жібереді. 
Əділбек Абылайдың хатын жаушылардың көзінше 
жыртып тастап, бұдан былай Түркістанның дербес 
екенін, Абылай ханға енді қайтып бағынбайтынын 
(Əбдəкімұлы М. Ақтаңдақтар ақиқаты // Жалын, 
2014, № 2, 64 б.) айтады. Осыны естіген Абылай хан 
алдымен Түркістан əкімін, содан соң қырғыз-қоқан 
басқыншыларын тəртіпке келтіру үшін жорыққа 
шығады. Бұл қырғыздардан «ақ үйлі аманат» алған 
оқиға 1765 жылдың күзінде, 21 қыркүйек пен 16 
қараша аралығында болған деген де болжам бар. 

Дегенмен, тарихи мəліметтерде қырғызды рай-
ынан қайтару мəселесі 1766 жылда да жалғасқан. 
А.Махаеваның (Шанышқылы Бердіқожа батыр. 
Астана, «Фолиант» баспасы, 2009, 138 б.) тарихи 
мəліметке сүйеніп айтуы бойынша Абылайдың «ақ 
үйлі аманат» алуы 1766 жылы жазда болған. Бұған 
қарағанда Абылайдың хаты да осы жылы жазылған деп 
тұжырымдауға болады.

Орынбай БЕКЖАН, 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ Түркология 

ғылыми-зерттеу институтының аға ғылыми 
қызметкері, филология ғылымының кандидаты

Оңтүстік Қазақстан облысы

«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығының Алматы қалалық 
филиалында «Мен əлемді танимын» атты бастауыш сынып оқушыларының 
зерттеу жұмыстарына арналған қалалық байқау өтті. Білім жарысына 
аудандық кезеңнен топ жарған елуге жуық 1-4 сынып оқушылары қатысты.

«Мен әлемді танимын»

Биыл бесінші мәрте �ткізіліп отырған 
дәстүрлі байқау жаңартылған  білім беру 
мазмұны аясында ұйымдас тырылып отыр. 
Оқыту үдерісіне жаңа тәсілдерді енгізу, 
дарынды балаларды анықтау мақсатында 
бастауыш сынып мұғалімдері сан алуан 
жұмыстар жүргізетіні мәлім. Соның бірі 
– танымдық іс-әрекетке, ізденушілікке, 
зерттеушілікке негізделген жобалар. 

Байқауды ашқан «^рлеу» БАҰО 
Алматы қалалық филиалының дирек-
торы Р.Сәдуақасова  жас зерттеушілерге 
сәттілік тіледі.  

Ғылымның сырын ұғынуға талпынған  
бүлдіршіндер «Тірі табиғат», «Мен және 
менің әлемім», «Математика, ғылым, тех-
ника» аталымдары бойынша сынға түсті. 

Кішкентай  зерттеушілердің арасында 
университеттердің ғылыми зертханалары-
на дейін барып, к�п ізденгендері де бар. 
Олар жобалық   жұмыстарының үлгілерін 
ала келіпті. Мысалы, 1-сынып оқушысы 
Руслан Батырхан ұсынған қауіпсіз лифт 
қондырғысы т�тенше жағдайлардың 
алдын алуға арналса, 3-сынып оқушысы 
Кирилл Хлопунов күн қуатын пайдаланып 
су жылытатын қондырғы арқылы жасыл 
энергияны дамытуға үлес қоспақ. Ол   тіпті 
�з жобасын саяжайда сынақтан �ткізіп 

үлгерген. Ал Айбат Қайратұлы балалар 
ойнайтын кәдімгі «Лего»  ойыншығы 
негізінде  робот құрастыруға болатынын 
дәлелдеді. Ол келешекте техниканың осы 
түрімен айналысып, тұрмыс-тіршілікте 
қолдануға ыңғайлы роботтар жасағысы 
келеді. 

№ 1 5 9  г и м н а з и я н ы ң  3 - с ы н ы п 
оқушысы Айым Мәлікайдар байқауға 
осымен үшінші мәрте қатысып отыр.  
Жыл сайын жаңа жобасымен келетін ол 
бұл жолы сүт тағамдарының адам ағзасына 
пайдасын зерттеп, тіпті сыныптастары 
арасында сауалнама жүргізген. «Бие 
сүтінің құрамындағы минералдар баланың 
ми жасушаларының дұрыс дамуына 
к�мектеседі» дейді ол.

Сонымен, қазылар алқасының шешімі 
бойынша «Математика, ғылым, техни-
ка» аталымында –  Санжар Мәмет пен 
Айқын Ниязақын, Кирилл  Хлопунов,  
«Тірі табиғат» – Нұрай Жұбандық және 
Арина Зинурова,  «Мен  және менің 
әлемім» секциясында – Аянат Айдос 
пен Данил Визиров 1-орынды иеленді. 
Барлық қатысушыларға сертификаттар 
тапсырылды.   

Дина ТАЗАБЕКҚЫЗЫ
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Шығармашылық жолы – өнеге
ТАҒЗЫМ

Біз Мұқтар Шайкамалұлымен 1961 жылы 8 сыныпта бірге оқыдық. Амангелді 
орта мектебін 1965 жылы бітіргенімізде, білім ошағы он бір жылдық еді. Сынып 
жетекшіміз əуелі – Бораш Уəлиев, сосын оқуды аяқтайтын жылы Жаңылдық 
Садықова апай болды. Осы мектепте біздің тəлім-тəрбие алған ұлағатты 
ұстаздарымыз: Ержанов Ғалымжан, Ыбышев Сейдуали, Ахметов Əбдуаш, Есмаған-
бетов Серікбай, Исмағұлов Орынбасар, Кəкенов Шəкібай, Өтебасов Кəрібай, 
Қожахметов Зəкір, Əлиакбаров Мұқтар, Исаев Тобыл, Еленова Алмаш, Құрман-
ғалиева Ағайша, Жамалова Майра. Олардың ішінде біз Еркін Қожахметов ағай 
ұйым дастырған көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысып, домбыра тартуды 
үйрендік.

Н.Байғанин атындағы Ақт:бе 
облыстық балалар кітапханасында 
«Желкен» атты әдеби клубтың 
ұйымдастыруымен ақын 
С.Баймолдиннің туғанына 75 жыл 
толу құрметіне арналған «Pжет 
ойлы ақын» атты кеш :ткізілді. 

Аталған шараға клуб мүшеле-
рімен қатар мектеп оқушылары, 
«Болашақ» к�псалалы колледжі-
нің студенттері, қазақ тілі мен әде-
биет пәнінің мұғалімдері қатысты. 
Жиын ның мақсаты жастар ға ақын 
С.Баймолдиннің �мірі мен шығар-
машылығын терең таныстыру, сол 

арқылы оқырмандарымызды адам-
гершілікке, шыншылдыққа тәрбиелеу, 
рухани және интеллек туал дық ой-
�рісін кеңейту, с�з �неріне баулу.

Рухани жүздесуге қонақ ретін-
де қатысқан Қазақстан Жазушы-
лар одағының мүшесі Жақсылық 
Айжанов, ардагер ұстаз Серікбай 
Қайдасов �з естеліктерімен б�лісіп, 
шығармашылығы жайында  сыр 
шертті. +ріптестері еңбек жолындағы 
қызықты сәттерін еске алды. Ақынның 
б і р қ а т а р  л и р и к а л ы қ  � л е ң д е р і н 
оқыды. Қызы Ләззат Баймолдина 
әке тағылымы ж�нінде с�з с�йлеп, 
«Қызыл орамал» атты �леңін оқып 

тілдерін еркін меңгерген жергілікті татар 
азаматы  әрі қаладағы №3 мешіттің имамы 
Мұхамеджан Бегішев ашқан екен. Ол �зі 
медресе шәкірттеріне шығыс халықтары 
тарихынан, тілі мен әдебиетінен сабақ 
берген. Мұнда араб, парсы, татар, түрік 
тілдерін үйреніп, қазақша, татарша 
газет-журналдарды алып оқиды. Осы 
кезде Ғабдолла Тоқай, Мәжит Ғафури 
сияқты татар ақын, жазушыларының 
еңбектерімен танысады. Бұл медресені 
бітіргеннен кейін жерлес, сабақтас досы 
Мағжанмен бірге Уфа қаласындағы әйгілі 
«Ғалия» медресесіне оқуға түседі. Осын-
да оқып жүріп к�рнекті башқұрт ақыны 
Шайықзада Бабичпен танысады. Екеуі 
қазақ оқушыларына арнап «Шымы-
тыр» атты әзіл-сықақ, мысқыл қолжазба 
журнал шығарады. Медреседе болашақ 
башқұрт ақыны Сайфи Құдашпен, 
қазақ әдебиетінің болашақ классигі 
Бейімбет Майлинмен танысады, жақын 
досы Мағжан ақынмен бірге оқиды. 
Татар әдебиетінің классигі Ғалымжан 
 Ибрагимовтен дәріс алады. Медреседегі 
қазақ оқушыларының жұмысына белсе-
не қатысып, ауыл арасында оқу-ағарту, 
мәдени шаралар жүргізеді. «Айқап» жур-
налында, «Қазақ» газетінде Құсайынов 
деген атпен �лең, мақалалар жариялайды. 
Ел ішіндегі надандық, қараңғылықты 
�лең, мақала, пьеса арқылы к�рсетіп сы-
найды. Сол кездерде ол «Жер дауы» (1912), 
«Қызыл бұзау» (1913), «Бақсы» (1914), 
«+йел теңдігі» (1915), «Ғазиза» (1915) атты 
пьесалар және «Жылқышы күні» (1915), 
«Дәметкен» (1915), т.б. әңгімелерін жаз-
ды. Оның пьесалары Солтүстік Қазақстан, 
Павлодар облыстарының қазақ ауылда-
рында қойылып жатты.

Бекмұхамед Серкебаевтың шығарма-
шы лығын зерттеуші ғалым Серікқазы 
Қорабай «Бекмұхамед Серкебаев» деген 
мақа ласында («Егемен Қазақстан». – 
30.08.2006 ж.): «1915 жыл шамасында 
«Қазақ» газетінің редакторы, Алашорда 
басшы ларының бірі Ахмет Байтұрсынов 
Уфа қаласына барғанда «Ғалия» медре-
сесінің шәкірттерімен кездесіп, олармен 
бірге суретке түскен. Осы тарихи суретте 
шәкірттердің ортасында, Ахаңның тура 
алдында малдас құрып отырған еңгезердей 
қараторы жігіт Бекмұхамед Серкебаев бо-
латын. Оның Алашорда ұйымына қатысы 
да осы кезден бастау алады» деп жазды.

Бекмұхамед Серкебаев «Ғалия» медре-
сесін 1915 жылы аяқтап елге қайтады. 
Елде оқу-ағарту жұмысымен айналысады. 
Орысша оқу қажеттілігін байқайды да, 
Павлодар қаласында ақы т�леп орыс-
ша оқиды. Осында қазақтың к�рнекті 
ақындары Сұлтанмахмұт Торайғыровпен, 
Сәбит Д�нентаевпен танысады. Пав-
лодар қаласында орысша жоғары білім 
алған дәрігер ғалым Хабиболла Барлы-
баевпен танысуы бұдан былай орысша 
оқып, Еуропа мәдениетіне бой түзеуге 
итермелейді. Бұдан соң Алашорданың 
к�рнекті қайраткерлерінің бірі, акаде-
мик Қаныш Сәтбаевтың ағасы +бікей 
Зейінұлы Сәтбаевпен танысады. +бікей 
Сәтбаев оның орыс тіліндегі білімін тек-
сере келіп, «сен орыс тілін нашар біледі 
екенсің, енді менен орыс тілін үйренесің» 
деп біраз уақыт оған орыс тілін үйретеді. 
Орыс тілін к�бірек меңгеруге талпынған 
Бекмұхамед 1916 жылғы күзде Омбы 
қаласына барып сондағы орыс гимнази-
ясына оқуға түседі. Онда оқи жүріп Алаш 
қозғалысының жұмысына да қатысады. 
1917 жылғы күзде Мағжан Жұмабаев, 

Мұқтар екеуміз шақырылып, тағы да 
жаңағы медалмен екінші рет мара-
патталып, мақтау грамоталарына ие 
болдық. Осы слеттен соң екеуміз Мәскеу 
қаласында �тетін слетке қатысушыларды 
шығарып салып, құрбы-құрдастарымызға 
сәт сапар тілеп, Целиноград қаласын 
тамашаладық. Сондағы қаланың кейпі 
мен қазіргі жаңарып, жаңғырғаны к�з ал-
дымда елес бергенінде, жанымды ерекше 
бір нұрға б�лейді...

Мұқтар екеуміз мектеп қабырға сында 
сабақ оқып, қолы мыз боста доп ойнап, 
түрлі үйірме лерге қатысып, сыныпаралық 
к�ркем�нерпаздар байқауына дайын-
далатынбыз. Сондай күндердің бірінде 
мынандай бір қызық оқиға болды:

...Домбыра үйреніп жүргенімізде 
Мұқтар екеуміздің де кезегіміз келіп, 
сахнада �нер к�рсетуімізге тура келді. 
Бес-алты адам емес, он жеті-он сегіз 
оқушы домбырамызды құшақтап, 
сахнаға шықтық. Үлкен оркестр бо-
лып, күй тартпақшымыз. Бізбен бірге 
сахнаға бұрын күй тартқанын к�рмеген 
құрбыларымыз да  шығып жатыр. 
«Бүлдіретін болды ғой...», санамызда осы 
ой ғана. ^йтпегенде ше, оркестрдегі бір 
адам сәл �згеше дыбыс шығарып, дом-
бырасын ыңылдатса болды, т�решілер 
байқап қалып, ең т�менгі бағаны қояды. 
Құрбы-құрдастарымызға «Неге сахнаға 
шығып жатырсыңдар?» деп сұрақ қоюға 
шамамыз жоқ, «Келіншек» күйін тартуды 
бастап кеттік. Күйдің соңғы қайырымын 
таза орындап, орнымыздан тұрып, 
тыңдаушыларға ізет к�рсеткенімізде, 
таң-тамаша қалған кейіпте Мұқтар 
екеуміз бір-бірімізге қараймыз. С�йтсе, 
сыныптағы бір-екі баладан басқасы 
домбыра тартады екен, дайындықтан да 
�тіпті, оларды сахнаға Жаңылдық апай 
шығарыпты. 

Бұл �нер байқауында біздің домбы-
ра  шылар ең жоғарғы баға алды. Және 
«кімнен?» дейсіз ғой, кәдімгі Торғай дағы 
мәдениет, �нер саңлағы Т�кен Елтебаев-
тың �зінен. К�п ұзамай, Амангел ді халық 
театрын ұйымдасты рушы Қапышев 
Мейрамхан ағай Амангел  ді батырдың 
бейнесін театр сахна сына шығаруды 
ойлап, Ғабит Мүсірепов тің пьесасы бой-
ынша шағын к�рініс әзірледі. Мұқтар, 
+нуар (Боранбаев) үшеуміз сахнадағы 
пьесадағы оқиға желісінде тасада жа-
тып мылтық «атып», сүрініп, бұғып 
жүріп түрлі қимылдарды бейне ледік. 
Пьесадағы Кетенің (Кейкі батыр дың) 
бейнесін Мұқатов Қабжалел ағай сом-
дады. Денелі, ұзын бойлы, толық кісі 
еді. Мандолинада ойнағанында, музыка 
аспа бын емес, қалақ ұстап тұрғандай 
к�рінетін-ді. 

Осы пьесаны сахналауға дайындық 
күндері Мейрамхан ағайдың Қабжалел 
к�кемізге: 

«Қақа, жүзіңіздегі күлкіні жиып, 
күнделікті тіршіліктегі Қабжалелді 
ұмыт. Кете бол да, қамшы сілтегенде 
ашуланып, долданып ұратын бол! 

берді. «Ақынның �лмес бақыты – 
�лең!» әдеби деректі фильм к�рсетілді. 

 «^леңім – туған елдің бақыты, 
^леңім – келешектің жарқылы» 
атты кітап к�рмесіне шығарма-
шыл тұлғаның еңбектері, жазған 
мақалалары, фотосуреттер қойылды. 
Жас әншілер Айжан Кенжеғалиева 
мен Айдана Есекенова «Ақ сұңқар», 
«Жайнай бер, жастар, жаңаша!» 
әндерін тарту етті. 

К.ИДРИСОВА, 
Н.Байғанин атындағы облыстық 

балалар кітапханасының б:лім 
меңгерушісі

Кейкі батырдан қорыққандар Кете-
ден де қаймықсын!» деп қайта-қайта 
айтқаны есімде. Содан Қабжалел аға 
әлгі с�зді бұлжытпай орындап, біздің 
жон арқамызға қамшының ащы ізінің де 
байқаусызда түсіп қалғаны... Басқаларды 
білмеймін, менің арқамнан Кете мерген 
қамшысының ізі бір апта бойы кетпей 
қойды. 

+лгі қамшының ащы дәмін татқан-
дықтан ба, �нер жолын қумай, Мұқтар, 
+нуар үшеуміз әуелі ауылшаруашылық 
мамандарын дайындайтын оқу орнына 
құжаттарымызды тапсырдық. Тек, +нуар 
Боранбаев қана к�п ұзамай �нер жолы-
на түсіп, оның мектепте, институттың 
бірінші курсында жүргенде сүйсіне 
оқитын «Абай монологі» досымызды 
біржолата �нер құшағына тартып, біздің 
сыныптан тың игерушілердің орнын басу 
Мақсым, Мұқтар үшеуіміздің еншімізге 
тиді. Негізінен, біздің сыныптан түлеп 
ұшқан басқа балалар: Мұқтар, Ержан, 
+нуар, Гүлсім, Қадиша, Күләш, Ақб�пе, 
Бастап, Қайыржан – Алматыда, мен, 
Есімхан, Ш�птібай – Қостанайда, Есен-
тай мен Абылай Мақашев – Целиног-
радта, Абылай Масақбаев – Новоси-
бирск қаласында, Мақсым – Троицкіде, 
+лфиямен мен Жәмила – Қызылордада, 
әртүрлі оқу орындарында білім алдық. 

Б і з д і ң  ұ с т а з ы м ы з  Ж а ң ы л д ы қ 
 Сады қова апай айтатын: «Алматыда 
Мұхтар +уезов атындағы драмтеатрға 
бармасаң дар,  «Алматыда болдым» 
демеңдер» деп. Қостанай қаласынан 
Алматыда �тетін студенттер спартакиада-
сына кел генімде, апайдың осы с�зі есіме 
түсіп, кешкілік театрдағы «Ана – Жер 
ана» спектаклін тамашалауға барсам, 
есік алдында Мұқтар мені күтіп жүр 
екен, құшақтаса кеттік. Күндіз Алматы-
да Қайыржанды кездестіріп, кешкілік 
театрға баратынымды айтқанмын. 
Сол жерде такси жалдап, Тимирязев 
к�шесіндегі жалдап алған пәтерге ба-
рып, дәм таттық. С�йткенше, түн де 
қараңғыланып қалды. Соған қарамастан, 
біз енді ҚазМУ-дың жатақханасына 
бардық. Досымыз Гүлсім Шәкірова 
біздің соғатынымызды біліп, дастарқан 
 жайып қойған екен, ол біз келген кезде 
есік алдындағы кезекші әйелді әңгімеге 
алаңдатып тұрды да, біз ғимараттың 
бүйіріндегі �рт с�ндірушілердің баспал-
дағымен жоғары қабатқа �рлеп, те-
резе арқылы ішке ендік те, Гүлсімнің 
б�лмесінде түннің бір уағына дейін қонақ 
болып, әңгіме-дүкен құрдық. 

Уақыт наурыз айының басы бола-
тын. Құрбымыз Бастаптың туған күнін 
әуежайда атап �тіп, ол достарымен мені 
Қостанайға шығарып салып, Алматыда 
қала берді. 

1975 жыл. Бұл – біздің институтты 
тәмамдап, жауынгерлік парызымызды 
атқарып, еңбекке енді-енді араласа 
бастаған шағымыз. Мұқтар Арқалық 
аудандық комсомол комитетінің бірінші 
хатшысы, мен де осы ауданда жұмыс 

тыда қазақ жазушылары ұйымдастыру 
комитетінің бірінші пленумы болды. Онда 
ұйымдастыру комитетінің т�рағасы Ілияс 
Жансүгіров, мүшелері Сәкен Сейфуллин, 
Ғабит Мүсіреповтермен бірге Серкебаев 
та болған. Ол тізім «+дебиет майданы» 
журналының 1933 жылғы №1 санында 
жарияланыпты.

Бекмұхамед бір сырлы, сегіз қырлы 
жан, әрі білім саласынан хабары бар 
энциклопедист адам. Жазушылығына 
қоса ауыз әдебиетінің жанашыры, қазақ 
әдебиеті мен тарихының, мәдениетінің 
зерттеушісі ретінде ел аузынан жазып 
алған «Ермек батыр» жыры, Арыстанбай 
мен Орынбай ақындардың айтысы туралы 
және әдебиет зерттеушісі ретінде Ақан 
сері, Жамбыл, Сәбит Д�нентаев, Мағжан 
Жұмабаев шығармалары туралы зерттеу 
мақалалар жазды.

Ол әдебиеттің барлық жанрына қалам 
тербеген. Қазақ әдебиетіндегі естелік 
әңгімені де алғаш жазушылардың бірі. 
«Менің жолым», «Медресе», «Ғалияның 
тарихынан», «Шаймерден +лжанов ту-
ралы әсерім» атты естеліктерге қоса, 
жыр жүйрігі Иса Байзақов пен күш ата-
сы Қажымұқан туралы естеліктері ұлт 
әдебиеті мен �нері, мәдениеті тарихынан 
аса құнды мағлұматтар береді. Аударма 
ісіне де  назар аударып, А.Неверовтың 

Дәмдес болып жүрген күндеріміздің 
бірінде Мұқтар менен:

– Амантоғайда �мір сүрген +бдіқадыр 
есімді адамды білесің бе? Балаларын 
танисың ба? – деп сұрады. 

– Білемін. Біздің атамыз. Неге 
сұрадың? – деп қарсы сауал қойдым. 

Сонда Мұқаң бір сәт ой тұңғиығына 
батып, үнсіз қалды да, былай деп с�з 
бастады:

– +кем колхоз шаруасымен айналы-
сып жүргенінде үстінен жоғары жаққа 
арыз түсіп, жазықсыз жапа шегіп, бей-
нет тауқыметін тартты. Содан аман-
сау елге оралып, ел тіршілігіне қайта 
аралас  қанымен,  туған-туыстары, 
дос-жолдастары теріс айналып, тіпті 
с�йлесу ден де қашады. Мүмкін, олар 
арыз жазған дардың ішінде болған шығар 
немесе түрмені к�ріп келген адамға 
жақындаудан қорықты ма, әйтеуір, 
ешқайсы да жылы сыңай танытпайды. 
Осылай еліне оралса да, к�шкен жұртта 
қалғандай күй кешіп жүрген әкейге 
бұрынғы құрбы-құрдас тарының ішінде 
жалғыз +бдіқадыр ғана келіп, достық 
қарым-қатынасын сақтап, сыйласа-
ды. Сол кісінің балаларын сұрастырып 
жатқанымның сыры осы...

К�зі тірісінде �зен жағасындағы 
үйде тұратын +бдіқадыр атама сәлем 
беруге талай барғанмын. Атамның ұлы 
+бдібек ағай кеңшар құрылған жылдары 
бір б�лімшені басқарды. Біз, ауыл бала-
лары, жазғы демалыста осы ағамыздың 
қарамағында пішен шабу науқанына 
араласып, тапқан еңбекақымызды ата-
аналарымызға әкеліп беретінбіз. Сонда 
к�ңіліміз керемет марқайып, олардың 
алдындағы перзенттік парызымыз-
ды атқарып тастағандай сезінетінбіз. 
+бдіқадыр атамыздың қызы Т�леумен 
бір мектепте оқыдық. Немерелері 
Сәбира мен Мұратбек те �сіп, ержетті. 
Мен осының бәрін Мұқтарға айтып 
бергенімде ол үнсіз тыңдап отырды да, 
+бдіқадыр атамыздың ұлы +бдібекті 
к�ре алмағанына �кініш білдірді. Сірә, 
сол бір қиын күндерде �з әкесіне деген 
сыйластық құрметіне рақметін балалары-
на айтқысы келген шығар. 

2015 жылы біздің сыныптың мектепті 
бітіргендеріне 50 жыл толып, Аста-
нада бас қостық. Бір сыныпта 27-28 
оқушының болғаны есімде.  Бірге 
мектепті бітірген екі қазақ, бір орыс сы-
ныбынан келгендердің саны жиырмадан 
асты. Келе алмағандар да соншалықты. 
Ал қалғандарын сұм ажал ортамыздан 
алып кетіпті. Солардың ішінде менің 
аяулы досым Мұқтар мен Қасымның да 
келмес сапарға кеткені қандай �кінішті. 
Біз осы басқосуда Мұқтардай асыл жан-
дарды «Аяулы азамат еді» деп еске алдық. 
Қазір де аруақтарына құран бағыштап, 
еске алып отырамыз.

Pтеш ҚЫЛЫШБАЙҰЛЫ

АСТАНА

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

1963 жылы �ндірістік оқушылар 
бригадасы құрылған-ды. Біз соның 
құрамында «Қазақстанның 40 жылдығы» 
кеңшарында, бақшада, Құмкешу, Айт-
бай б�лімшелерінде қой қырқу, ш�п 
шабу тәрізді науқандарға қатысып, 
тіпті Сүйіндікте егін егу жұмыстарына 
да атсалыстық. Сол жылы Мұқтар 
Шайкамалұлы екеуміз Қостанай облысы 
бойынша �ткізілген �ндірістік оқушылар 
бригадаларының слетіне де делегат бо-
лып қатысып, «Тың жерлерді игергені 
үшін» медалімен марапатталдық. Іле 
Целиноград қаласында �ткен �ндірістік 
оқушылар бригадаларының да слетіне 

істеймін. Екеуміздің де қызмет орын-
дарымыз қатар орналасқан. Жалдап 
тұратын пәтерлеріміздің де арасы жақын. 
Тұңғыштарымыз да бір жылы туған 
құрдас. Енді біздің кездесуіміз жиіледі. 
Той-думан, қызмет барысындағы түрлі 
мәжілістер мен кездесулер бізді бір-
бірімізге бұрынғыдан да жақындата түсті. 
Тек, мен 1977 жылы басқа ауданға қоныс 
аудардым да, он шақты жылдай біз бір-
бірімізбен кездесе алмадық...

1988 жылы Арқалық қаласына к�шіп 
келдім де, Мұқтар екеуміз қайтадан жиі 
араласа бастадық. Бір сүйсінерлік жай, 
Мұқтар мен +нуар Боранбаев екеуі 
бала кезден бірге жүретін-ді. Есейген 
шақтарында да, жұмыс бабымен әр 
қалада тұрып жатса да �зара арала-
сып, хабарласып тұрды. Торғай мен 
Алматының арасы олар үшін еш алыс 
емес, кәдімгі ат шаптырым жердей ғана. 
Қуаныш-қызық, той-думан, уайым-
қайғының бәрі оларға ортақ еді. +нуар 
Алматыдан Торғайға келгенінде қашан 
туған-туыстарына барып үлгіреді, ол 
жағын білмеймін, әйтеуір қашанда 
Мұқтардың үйінде болатын-ды. 

Азамат едi аяулы

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

қазақ тілінде шығып тұрған «Кедей с�зі», 
Қызылжарда шыға бастаған губерниялық 
халық ағарту б�лімінде (Петропавлда) 
инспектор, Петропавл педтехникумын-
да оқытушы болып істейді. Сол кез-
де (1925 ж.) Қызылжарда екі жылдық 
мұғалімдер курсында оқып жүрген 
Зылиха Хабибуллақызына үйленеді. 
Осы қалада 1926 жылғы 15 шілдеде 
олардың үлкен ұлы, кейін атақшы әнші, 
КСРО және Қазақ КСР халық әртісі, 
Социалистік Еңбек Ері болған, про-
фессор Ермек Серкебаев дүниеге келеді. 
Қызылжарда тұрған  кезде «Қоңырдың 
биігі» (1923), «Ат дауы» (1924 ), «Құла 
тай» (1924), т.б. әңгімелер жазады. Олар 
«Қызыл Қазақстан», «+дебиет майданы» 
журналдарында, «Кедей с�зі» газетінде 
жарияланды. 

Халық әртісі, Бекеңнің ұлы  Ермек 
Серкебаев �зінің естелігінде оның 2-3 
жас кезінде отбасының Қызылжардан 
К�кшетау қаласына к�шкенін, әкесінің 
К�кшетау педтехникумында сабақ 
бергенін жазған. Сірә, к�шудің себебі 
Қызылжарда «халық жауларының» 
тұтқындала бастауынан болғанға ұқсайды. 
Мысалы, ұлы ақын Мағжан Жұмабаев осы 
Қызылжарда 1929 жылғы 6-шы шілдеде 
тұтқындалған болатын. 

1927 жылдан бастап 30 жылдай 
уақытын жас ұрпаққа білім беру ісіне 
арнайды. 1942 жылы Алматыдағы Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық инсти-
тутын сырттай оқып бітіреді. Ақмола, 
К�кшетау, Алматы, Шымкент, Жаркент 
қалаларындағы педагогикалық учили-
щелер мен техникумдарда, мектептер-
де мұғалім болып, КазПИ-де, Алма-
ты шет тілдер институтында қазақ тілі 
мен әдебиетінен дәріс береді. Оның 
халық ағарту ісіне сіңірген зор еңбегі 
бағаланып, «Қазақ КСР-ның халық ағарту 
ісінің үздігі» белгісімен  марапатталады. 
1958 жылы қарт ұстаз, «Қазақ КСР-ның 
халық мұғалімі» атағына ұсынылғанымен 
бұл жүзеге аспай  қалады. Оның басты 
себебі Алаш қозғалысына қатысуы мен 
Мағжанмен достығына байланысты болса 
керек.

Бекмұхамед Серкебаевтың  Қа зақстан 
Жазушылар одағын алғаш құрушылардың 
бірі ретіндегі еңбегін ерекше атаған ж�н. 
1932 жылы 21-31 желтоқсанда Алма-

«Ташкент – тоқ қала», В.Катаевтың 
«Жал тылдаған жалғыз желкен» атты 
кітап тарын тамаша тәржімалаған.

Ұстаз жазушы тіл мәселесі  мен 
бала тәр биесіне ерекше к�ңіл б�лген. 
«Социалистік Қазақстан» газетінің 1945 
жылғы 22 шілдедегі санында жарияланған 
«Бала тәрбиелеу – ата-ананың ардақты 
борышы» мақаласының бүгінде маңызы 
зор. Мұнда автор бала туралы к�ңіл 
аударарлық мәселенің бірі ретінде ана тілі 
туралы ойымен б�ліседі.

Ағартушы ұстаз ретінде Б.Серкебаев 
еліміздің к�птеген ардақты ұл, қыздарын 
тәрбиелеп оқытты. Олардың қатарында 
к�рнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 
республикамыздың қазақтан шыққан 
тұңғыш бірінші басшысы Жұмабай Ша-
яхметов, әйгілі ақын Иса Байзақов, орыс 
тіліндегі к�птеген терминдердің қазақша 
тамаша баламаларын жасаған жазушы-
аудармашы Ісләм Жарылғапов, жазушы-
драматург Шахмет Құсайынов, к�рнекті 
ақын Қайнекей Жармағамбетов, ака-
демик ғалымдар Патшайым Тәжібаева, 
Ақай Нүсіпбеков, т.б. бар.

К�п жасап, к�пті к�рген Бекмұхамед 
артына �лместей мұра қалдырып, 1976 
жылы 80 жасында дүниеден �тті. Елін, 
халқын �нер-біліміне, ғылымға жетеле-
ген абыз ұстаз �з балаларына да �негелі 
тәрбие, қажетті білім берді. Ол талантына 
бүкіл әлем табынып сүйсіне қол соққан 
«опера королі» атанған Ермектей атақты 
әншіні �нерге қанат қақтырды. Кіші 
ұлы Мұрат та елге кең танымал �нер 
қайраткері, Алматы қаласы әкімдігінің 
симфониялық оркестрінің к�ркемдік 
жетекшісі, Қазақстан Республикасының 
Халық әртісі, белгілі композитор.

Аса білімді де мәдениетті, халқына 
беделді болған жазушы, драматург, 
әдебиет зерттеушісі, аудармашы, ұлағатты 
ұстаз Бекмұхамед Серкебаев ХХ ғасырдың 
басы мен орта кезіндегі қазақ әдебиеті мен 
мәдениеті тарихында Алаш зиялылары-
мен бір қатарда тұрған к�рнекті тұлға деп 
білуіміз керек. Оның �мір жолы мен ерен 
еңбегі қазіргі жастарға �лшеусіз үлгі-�неге 
болуға лайық.

Қайролла МҰҚАНОВ,
білім беру саласының ардагері,

ҚР Мәдениет қайраткері

Өткен ХХ ғасырдың басында 
қазақ зиялылары өз халқының Ресейдің 

бодандығынан құтылып, азаттық алудың жолын 
қарастырып, съездер ашып, Алаш партиясын құрды. Əр 

облыста жергілікті қазақ комитеттерін сайлады. 1917 жылдың 
желтоқсанында Алашорда үкіметін ұйымдастырды. Осының 

бəрінде қазақтың ұлтжанды азаматтары жүрді. Сондай ұлтжанды 
азаматтардың бірі Бекмұхамед (Бекмағамбет) Серкебаев еді.
Бекмұхамедтің əкесі Құсайын орта шаруа иесі болса керек. 
Жағдайы төмендеп кеткесін ол қазіргі Солтүстік Қазақстан 
облысының Уəлиханов ауданындағы атақонысынан Омбы 
қаласынан 25 шақырым жердегі Обь өзенінің бойындағы 

Полобинка деревнясына көшіп барып, сондағы 
бай-кулактардың малын бағып күнелтеді.

Cеркебаевсоќпаѓы

Міне, осы деревняда 1896 
ж ы л ғ ы  1 5 - ш і  ш і л д е д е 
Б е к м ұ х а м е д  С е р к е б а е в 

дүниеге келді. Арада 5-6 жыл �ткенде 
шаруашылығы аз-мұз нығайған Құсайын 
еліне қайта оралады. Осында баласын 
ауыл молдасына оқуға береді. Кейін, 
1906 жылы Бекмұхамед Қызылжар 
қаласындағы «Шалақазақ» медресесіне 
о қ у ғ а  т ү с і п ,  б о л а ш а қ  ұ л ы  а қ ы н 
Мағжанмен бірге оқыды. Бұл медресені 
Ыстамбұл университетінің шығыс тілдері 
факультетін бітірген, араб, парсы, түрік 

Қошке Кемеңгеров, Мұхтар Саматов, 
тағы басқа ұлт зиялыларымен бірге Алаш 
партиясына кіріп, Омбы облыстық Алаш 
партиясы комитетінің мүшесі болып 
сайланады. 1918 жылы гимназияны үздік 
бітіргеннен кейін Омбы облысының қазақ 
мектептерінде сабақ беріп, оқу-ағарту 
ісімен айналысады. Осы кезде суырып-
салма ақын Иса Байзақов Бекмұхамедтен 
оқып, хат таниды. Бұдан кейінгі жылда-
ры кеңестік органдарда әкімшілік, сот 
қызметтерін атқарады. Арасында Омбыда 

Суретте: Бекмұхамед, туысы Фазылжан, Ермек және Зылиха
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Ертай АЙҒАЛИҰЛЫ, 
«Қазақстан – ZAMAN» газетінің 
бас редакторы: 

– Жақаң туралы к�п білемін деп те, 
аз білемін деп те айта аламын. «Лениншіл 
жаста»  (қаз ірг і  «Жас Алаш»)  б ірге 
жұмыс істедік. Мен ол кезде тым жас 
едім. Уни верситетті бітіре салысымен 
марқұм Сейдахмет Бердіқұлов ағамыз 
барлық жур налисті тезге салатын орын 
– секретариаттың қамытын мойныма 
салып, «ауыр» жұмысқа жекті. Ол кезде 
«Лениншіл жасқа» жұмысқа тұрудың 
бақыты кез келген журналистің маңдайына 
бұйыра бермейтін. С�йтіп, мен бірден 
кілең алыптардың ішіне сүңгіп кеттім. 
Сол алыптардың бірі Жақаң, Жарылқап 
Бейсенбайұлы еді. К�п, аз білемін деп 
�зімше айтып жатқаным Жақаң к�п ашыла 
бермейтін жан. Бірақ анда-санда бір күлген 
кезде Алматының ашылған аспанындай 
жүзі жарқырап кетер еді. 

«Лениншіл жас» жігіттерінің дені 
макет сызуды білетін. Ал білмейтіндер 
мен үшін бір саты т�мен адамдар сияқты 
к�рінетін. Жақаңның макет сызуда �зіндік 
стилі бар-тын. Бізбен ерінбей ақылдасып, 
материалдарының жақсы орналасуына 
барын салатын. Сол кезде-ақ Жақаңның 
журналистика әлемінде �зіндік ерекшелігі 
бар екенін сезетінмін. Ең бастысы, жазған 
материалдары �зі тәрізді кесек, жұп-жұмыр 
келетін. Содан соң жаңашыл, ізденгіш, 
еңбекқор. Қай қайдағы тақырыптарға 
баратын. Ол кезде мораль тақырыбы �те 
нәзік тақырып еді. Ол кісі сол б�лімде 
біршама уақыт істеді. Б�лімнің матери-
алдарын халық сүйсіне, іздеп оқитын.  
Жақаң авторларды іздеп тапқыш еді. 
Оның сол кездегі жазған «Буырқанған бо-
яулар», «Шоқан ізімен», экспедициялық  
мақалалары бүкіл республиканы елеңдетті. 
Бұл журналистика әлеміндегі елең еткізер 
жаңалық болатын. 

К е й і н  м е н  « Қ а з а қ  ә д е б и е т і н е » 
 ауысып кеттім. 1989 жылы «Қазақ тілі» 
қоғамы құрылды. Пай, пай сол кездегі 
қазағымның аспандаған рухы қандай 
еді десеңші! Бәріміз арқаланып, әлдебір 
таңғажайып жақсылықты күтіп жүрдік. 
Тәуелсіздігіміздің күні шықпаса да, оның 
аспан әлемін жарқыратқан шапағын 
к�ргендей едік. Соның бір анық белгісі 
1989 жылы күзде қазақ тілі мемлекеттік 
тіл болып б�ркімізді аспанға бір атсақ, 
Наурыз мерекесі тойланып, екінші рет 
шаттандық. Үшінші бір қазақты елеңдетіп, 
рухтандырған нәрсе «Ана тілі» газетінің 
а ш ы л у ы .  Ж а қ а ң н ы ң  б а с  р е д а к т о р 
болғанын естіп жаттық. Бірақ газетке 

мені жауапты хатшы етіп шақырады деп 
ешқашан ойлаған емеспін. Бір күні Жақаң 
келді. Қолын мойнына асып алған. Құлап, 
жарақат алыпты. Мақала әкелді ме деп 
ойлағанмын. Жоқ, мені жұмысқа шақыра 
келіпті. Ол кезде марқұм Оралхан аға 
бас редактор. Жібермеді. «Бармайсың!» 
деді үзілді-кесілді. Біраз жүріп қалдым. 
Жақаң да ойынан қайта қоймады. Со-
дан Ор-ағаң кезекті еңбек демалысына 
кет кенде жұмыстан қашып кеткендей 
болдым. Жаңа жұмысқа кетіп бара жатсам 
жолымда марқұм Берсінбек Сәрсенұлы 
ағам тұр күтіп. «Сені жауапты хатшы етіп 
алады екен. Мені фототілші етіп алсайшы. 
^кінбейсің» деді ол. «Кеттік» дедім. Соны-
мен бірге белгілі суретші, сатирик Т�леген 
Ильяшев ағамызды да ертіп алып үшеуіміз  
Жақаңа бардық. «Мәссаған! Жұмысқа �з 
тобыңмен бір-ақ келіпсің ғой» деп жаңа 
бастығым күлді. Бірақ үшеумізді де бірден 
жұмысқа алды. 

Жақаң шынында да «Ана тілі» газетін 
ж а ң а ш ы л д ы қ п е н  ш ы ғ а р д ы .  О н ы ң 
 кадрларды танығыштығы керемет еді. 
Бақыт Сарбалаев ағамызды орынбасары 
етті. Бұл ағамның да шығармашылығы 
ешкімге ұқсамайтын ерен болатын. 
Ғарифолла Қабдолқайырұлы, Аманқос 
Мектеп-тегі, Дихан Қамзабекұлы,  Амантай 
Шәріп, Раушан Мырзахмет, одан кейін 
келген Марат Қабанбай, Сабыржан 
Шүкірұлы, Сәкен Сыбанбай,  Қонысбек  
Ботпай, Байбота Қошым-ноғай, Мақсат 
Тәжімұрат, Жұматай Сабыржандардың 
әрқайсысы бір-бір тұлға-тын. Жер-жердегі 
данышпан ақсақалдарды жазуға тартты. 
«Ана тілі» сол кезде маңдайы жарқырап 
БАҚ  әлемінде ерекше шықты. Халық 
оны іздеп оқитын. Себебі неде? Ш�лдеп, 
ш�ліркеген халықтың қажет еткен ұлттық 
дүниелерін бере білдік. Жақаң �зі тұңғыш 
рет түрен салып, «Қазақ шежіресін» қолға 
алды. Бұл �зі инемен құдық қазғандай ауыр 
жұмыс. Ерінбей, жалықпай ол қазағын 
осылай түгендеді. Шота ағамыздың Хандар 
шежіресі де қағыс қалған жоқ. Дінімізді 
жарқыратып бердік. Алаштың тұлғалары 
бірінен соң бірі шығып жатты. Бұқараның 
мұң-мұқтажына қолымыздан келгенше 

өзі қарақты оқырман үшін белгілі 
қаламгер, көсемсөзші Жарылқап 
Бейсенбайұлының есімі жақсы таныс. 
Кезінде бірқатар  бұқаралық-ақпарат 
құралдарында қызмет етіп, салмақты, 
ойлы, мағыналы дүниелерімен оқырман 
назарын аудара білді. Қазір де рухани 
саламызға аса қажет «Мәдени мұра» 
– «Культурное  наследие» журналы-
на басшылық жасап отырады. Ғалым 
ретінде де тындырған істері қомақты. 
Әсіресе шоқантанудағы  еңбектерінің 
шоқтығы биік. 
«Ана тілі» газеті, оның оқырмандары 
үшін Жақаңның орны  тіптен бөлек. Ол – 
ұлт басылымының  алғашқы басшысы. 
Өмірге жаңа келген газеттің  қалыптасып 
кетуі жолында елеулі еңбек сіңірді. 
Ардақты азамат бүгінде жетпіс дейтін 
жастың жотасына көтеріліп отыр.  
Әріптес ағамызды ғұмырының осы 
айшықты белесімен  құттықтай отырып, 
зор денсаулық, шығармашылық істе 
жетістіктер тілейміз. 
Төменде «Ана тілі» басылымында 
кезінде Ж.Бейсенбайұлымен қатар 
жұмыс істеген азаматтардың мерей-
той иесі жөніндегі ой-толғамдары 
ұсынылып отыр. 

к�мектестік. +рине, тіл мәселесі газетімізде 
бірінші тұрды. Таралымымыз жүз мыңнан 
асып жығылды. Міне, осының бәрін Жақаң 
күні-түні ұйықтамай �зі ұйымдастырды. Ол 
кісі тақырыпқа зор мән беретін. Айдалада 
кетіп бара жатып маған қоңырау шалатын. 
«Ертай, мына тақырыпты тез жазып алшы» 
дейтін. Мінеки,  жұмысқа берілгендік! 
Жақаңның мінезі қарапайым. Ал сырт 
к�зге тәкаппарлау к�рінетін. Мен �зім 
Жақаңнан к�п нәрсе үйрендім. 

Жақаң тек қана журналист емес, ғалым 
екенін сол газетте істеп жүргенде-ақ 
дәлелдеді. Енді, мінеки, тарихтың қатпар-
қатпар терең қойнауына сапар шегіп жүр. 
«Арғы түріктер ақиқатының ізімен» кітабын 
оқып шықтым. Тамаша дүние! Бірақ, 
меніңше, сол дүниесі терең талданбай, 
айтылмай жүр. Басқа-басқа, Жарылқап 
Б е й с е н б а й ұ л ы н ы ң  р е д а к т о р л ы ғ ы , 
журналистігі �зінше бір әлем. Кейінгі 
жас журналистерге зор үлгі, �неге бола-
тын әдіснама десе боларлық. Жақаңның 
інісі, шәкірті ретінде мерейтойы мен шын 
жүректен құттықтаймын! Бала-шағасының 
қызығын к�руді Алла тағалам нәсіп еткей!

Ғарифолла EНЕС, 
профессор: 

 
– 1990 жыл. 22 наурыз. Қазақ ССР 

Ғылым академиясының Тіл білімі инсти-
туты. Айпарадай Акт залы. «Ана тілі» газе-
тінің алғашқы саны. Қолы гипстеулі, с�зі 
жоқ, қабағы ашылмайтын бас редактор. 
Жалпақ жазарманға танымал жур налист, 
Қазақстан Ленин комсомол сый лы ғының 
лауреаты Жарылқап Бейсенбаев.

1990-шы жылдардың басы. Сейдахмет 
ағаның (Бердіқұлов) бар кезі. Жәкең үйіне 
бір топ журналист әріптестерін жинап, 
дастарқан жайды. Маған орын есіктің 
аузынан бұйырды. Қонақтар арасында 
ең жасы да, журналистік тәжірибесі ең 
азы да менмін. Таныстыру сәті келгенде 
Сейдағаңа қарап: «Ғалымнан туған жур-
налист балаңыз» деді. «Менің шинелімнен 
шыққан» дегенді де қосып қойды. Бұнысы, 
әрине, айнадай ақиқат-тұғын.

Сол жылдардағы «Ана тілінің» толағай 

табысы, оқырман санының күрт к�бею 
себебінің бірі – ғылымға жақындығы, 
апталықтың мазмұны мен тілін ғылыми-
ландыру жолындағы ізденістер жемісі 
болғаны с�зсіз.

«Тоқырау» атты заманның б�ркін 
киген сол бір �ліарада редакцияға хатпен 
де, аяқтай да келетін мақала-жазбаларға 
к�міліп жатушы едік. Ғалымдардың 
ұсынған к�лдей-к�лдей сәлемхаттары 
менің «Тілтану» б�лімімнен �тетін. 
Неғұрлым атағы зор болса,  әсіресе 
«ғылым докторы», «профессор», «Пәлен 
академияның академигі» дегенді к�ргенде 
жүрек лоблып, милықтата май жұтқандай 
болушы едік. «Мә, ағаңның «трактаты», 
қайта жазып шық» дейді бас редактор. 
Жазған құлда жазық бар ма, �зім «Ғылым» 
баспасында отырсам сол бойда авторға 
қайтарып беретін-ақ «трактатты» қайта 
толғатып, қайта туып, 200 жол, 300 жолға 
«жұтындырасың». Кейде «трактат жазуға» 
Жәкең де кірісіп кетеді. Осылай жұтынған, 
кейде жұтынбаған (әрине, осылай айтуға 
болса) жүздеген жазбасымақтармен алы-
сып, арпалысып жүріп Жәкең де, мен де 
ғылыми-к�пшілік стиль дегеннің жүйрігі 
болып алдық-ау деймін. 

Талант қашанда талант қой. Газеттің 
тізгінін ұстаған бас сарашымыз (�з с�зі) 
бірте-бірте �зі де ғалым-зерттеушіге ай-
налып шыға келді. Бүгінгінің тілімен 
бедерлесек, арнайы «Қазақ шежіресі» 
аталымды жоба жасап, әлдебір ғылыми-
зерттеу институтының Қолжазба б�лімінің 
мүкәммалындай қисапсыз мол мұраны 
жинап, саралады. Ол қазына кейіннен 
әп-әдемі танымдық кітапқа айналды. Бір 
с�збен айтқанда, к�з алдымызда хас жүйрік 
бас журналисіміз трактат жазғыш ғалымға 
айналды. 

Қазақтың шежіресін біржақты қылған 
соң Жақаң «ақтаңдағы» жетіп артылатын 
Алты Алашты бір түгендейтін шығар 
деп күтіп жүруші едік. Бірақ сынықтан 
басқаның бәрі жұғады демекші, су жаңа 
ғалымымыз тым «тереңге» кетті. ̂ зіміз бар 
қазақты, шашыраған түрік қандастарды 
түгендей алмай жүргенімізде ұстазымыз 
«Арғы түріктер ақиқатының ізімен» (2006) 

және «Орталық Азиядағы арғытүрік сипат-
ты мәдениеттер: этнотектік аспектілер» 
(2015) атты шолып шығудың �зіне жан 
шыдамайтын трактаттарын дүниеге әкелді. 
Апыр-ай дейсіз-ау, арғытүркіміз біздің 
жыл санауымыздан берісі 10 мың жыл, 
арысы 40-50 мың жыл тереңге кетпек ғой! 
Бұл дегеніміз Жер шарының түп ортасында 
2000 градуспен қайнап жатқан мантия-
тақырып ғой...   Иә, шынында, трактат!  
^йткені осы бір жалпыжаһандық атау 
сонау Аристотель, Фараби замандарынан 
бері құнды ғылыми-зерттеу еңбек мәнінде 
ұғынылады.

Жарылқап ағамыз отызында Шоқан-
ның ізіне түсіп, ғалым туралы с�з қозғап 
еді, енді, міне, жақсы жас – жетпісінде 
ғылымға соны із тастап, алтын жүлгесін 
тауып, �з кенін қазып жатыр. Осы жолда 
қазақ ғылымына салар олжасы к�бейсін, 
марқасқа Марғұландай академик атансын 
деп тілек тілейміз.

Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ, 
алаштанушы ғалым:

– 1990 жыл, наурыз айы. Ұлттық 
Ғылым Академиясының Тіл білімі инс-
титутында гу-гу әңгіме. «Ана тілі» атты 
тіл мәселесін жан-жақты қаузайтын газет 
шықпақшы, соған институт қызметкерлері 
де тартылмақшы екен». 

Директордың орынбасары Шора 
Шамғалиұлы Сарыбаев іздеді деген 
соң, ентелеп кабинетіне жетіп бардым. 
Ш�кең жанында отырған Ғарифолла 
+нес пен маған – +бекең пікірлескісі 
к е л е д і ,  к і р і п  ш ы ғ ы ң д а р !  –  д е д і . 
Институт директоры академик +бдуәли 
Қайдаров к�зәйнегін шешіп, еппен бізге 
орындықты нұсқады. – Республикалық 
«Қазақ тілі» қоғамының үнжариясы, 
апталық «Ана тілі» газеті жарыққа 
шығатындығын естіген боларсыздар! Бұл 
мерзімді басылым бұйырса, қазақ тіліне 
қатысты қордаланған түйткілдердің 
баршасын қоғамдық ортаның талқысына 
салатын ұлт руханиятының жаршысы 
болады деген сенімдеміз. Газеттің Бас 
редакторы, тәжірибелі журналист, 

Еліміздің қарқынды дамуына жол ашуда инновациялық идеялардың алатын 
орны ерекше. Осы орайда əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
Экономика жəне бизнес жоғары мектебінде «Менеджмент жəне маркетинг» 
кафедрасының ұйымдастыруымен «Инновациялық идея – сəттілікке апарар жол» 
атты республикалық студенттердің  IX пəндік олимпиадасы өткізілді. 

Сәттілікке апарар жол

Студенттердің ғылыми әлеуеті мен 
шығармашылық белсенділігін дамытуға 
бағытталған  олимпиада  дарынды жастардың 
қабілетін шыңдауға зор мүмкіндік береді. 
Олимпиадаға «Мемлекеттік және жергілікті 
басқару», «Менеджмент», «Маркетинг» 
мамандықтары бойынша еліміздің әр айма-
ғынан жиналған студенттер инновация лық 
идеяларын әкеліп, тың бастамаларын 
ұсынды. Іріктеу сынынан іркілмей �ткен  
12 университеттің 20 тобының (Алматы 
және Астана қаласы, Алматы, Ақт�бе, 
Батыс Қазақстан, Қарағанды, Маңғыстау, 
Оңтүстік Қазақстан облыстары) идеясы 
сарапқа салынды.   

Олимпиадаға кафедраның профессор-
оқытушыларымен қатар, жұмыс берушілер 
мен олимпиада демеушілері қазылық етті. 
Атап айтқанда, «Dass&partners» компания-
сы, «Muzzone» телеарнасы, «Kipacard.
kz» компаниясы демеушілік к�рсетсе, 
Қазақстан Республикасының жобалық 
менеджерлер одағы, Алматы қаласының 

Жастар саясатын дамыту ж�ніндегі 
мемлекеттік қоры жұмыс берушілер ретінде 
т�релік етті. 

Жүзден жүйрік шығып, білімі мен 
ұшқыр ойларының арқасында үздік деп 
танылған әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың «Менеджмент», «Мемлекеттік және 
жергілікті басқару», «Маркетинг» (қазақ 
б�лімдері) мамандықтарының 3-курс 
студенттері бірінші орынды иеленді. Үздік 
атанған топтардың идеялары, шын мәнінде, 
ары қарай жалғасын табуға лайықты. Атап 
айтқанда, «Абырой» тобының «EкoBox» 
әлеуметтік-экологиялық идеясында Ал-
маты қаласының экологиясын жақсарту 
мақсатында автоматтандырылған арнайы 
машина орнатуды к�здейді. «Ecocard» 
карточкасын енгізу арқылы  экологиямен 
мәселесін ғана шешіп қоймай, әлеуметтік 
жағы да қамтылған. Ал «Феникс» команда-
сы «Уакыт керуені»  жүйесін енгізу негізінде 
тарихи ғимараттарды ұялы телефондарға 
орналастырылған қосымшалар арқылы 

қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жазбаша 
таныстыру идеясын алға тартты.  

 «Менеджмент» мамандығының «SF 
team (Science fiction team)» тобы қолда-
ныл ған қағаздарды тазалауға арналған 
құрылғы ұсынды. Мұндай құрылғы лазерлік 
технология негізінде қағазды 2-3 рет 
 сиядан тазалауға мүмкіндік береді.  Идеяны 
ұсынушы топ осы арқылы қоршаған 
ортаға келетін зиянды азайтуға болады деп 
тұжырым жасады. 

Тартысты �ткен сайыста барлық 
топ тар жүлделі орындарға ие болып, 
ар найы сыйлықтармен марапатталды. 
Олим пиаданың жоғары дәрежеде �туіне 
атсалысқан профессор Қ.Мұхтарова 
басқаратын «Менеджмент және маркетинг» 
кафедрасының ұжымына, демеушілік 
к�рсеткен барлық компанияларға қатысу-
шылардың алғысы шексіз.  

Ел дамуына үлес қосатын студенттердің 
жаңа идеялары олардың жарқын бола-
шағының  бастауы болады деген сенімдеміз. 

Г.СМАҒҰЛОВА, 
А.ДЖУЛАЕВА,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің
«Менеджмент және маркетинг» 

кафедрасының доценттері

Жыл сайын өтетін Қазақстан халқы достығының фестивалі биыл елордада 
«ЭКСПО – 2017» халықаралық мамандандырылған көрмесіне арналды. Үш 
күн бойы «Жастар театры» сахнасында  шығыс əуендері қалықтап,  əлем 
халықтарының  ырғақтары  жиналғандарды риза етті. Сан түрлі бояуы бар 
ұлттық нақышты билер қандай?!

«Қазақстан – біздің ортақ үйіміз!»

 Алдымен этномәдени бірлестіктердің 
шығармашылық ұжымдары �нер к�рсетті. 
Олар хор, вокалдық және жеке орындау-
лар, әлем халықтарының билері бойынша 
сынға түсті. «EXPOLIFE – болашақтың 
киімдері» атты сәнді киім үлгілері мен 
салт-дәстүрлерге негізделген музыкалық-
хореографиялық композициялар ұсынды. 

Үш күн бойы 20 этномәдени бірлес-
тіктердің шығармашылық ұжымдары алуан 
түрлі талантты туындыларын к�рсетіп, әр 
қырынынан таныла алды. 

 «Қазақстан – біздің ортақ үйіміз!» 
атты ХVIII достық фестивалінде хор және 
вокалдық топтар номинациясы бойынша 
«Лад» славян қозғалысының казак халық 
хоры мен «Оберег» украиндар қоғамының 
вокалдық-хореографиялық ансамблі 
бірінші орын алды. Жеке орындаушылар 
номинациясы бойынша �збек этномәдени 
орталығының ең жас әншісі Амира Пу-
латова, «Вайнах» шешен-ингуш мәдени 
орталығының әншісі Мухаммед Мациев, 

«Поляки» қоғамдық бірлестігінен Ка-
миля және «Оберег» украиндар қоғамы» 
қоғамдық бірлестігінен Марина Атамась 
жеңімпаз атанды.

 Ал «Аспапта �нер к�рсету» номи-
нациясында Астана қаласының корей 
этномәдени бірлестігінің барабаншыла-
ры, «Дала �лкесі казактарының одағы» 
бірлестігі Алматы �ңірлік филиалының 
�нерпаздары Петр Иванов пен Игорь Во-
робьев, «Возрождение» немістер қоғамы» 
ҚБ «даңғырлатып ойнайтын оркестрі» бас 
жүлдені жеңіп алды. Ең үздік хореография 
номинациясы  бойынша «Радима» беларусь 
қоғамдық бірлестігінің би ансамблі «Оле-
ся», грузин биімен «Вайнах», «Ватряночка» 
би ансамблі топ жарды.

«EXPOLIFE – болашақ киімдері» 
атты қоласты материалдарын пайдалану 
арқылы тігілген сәнді киімдер номина-
циясында «Ватра» украин қоғамы, «Таң» 
татар-башқұрт мәдени орталығы, «Жай-
хун» қарақалпақ этномәдени бірлестігі бас 

жүлдеге ие болды. «Болашақ энергиясы 
– балалардың к�зімен» номинациясы 
бойынша «Радима» беларусь қоғамдық 
бірлестігінен Кривоногова Арина, «Обе-
рег» украин қоғамынан» Атамась Ксения, 
«Дала �лкесі казактарының одағы» �ңірлік 
қоғамынан Павлова Наталья үздік атанды. 
Жеңім паздар дипломдармен және ақшалай 
сыйлықтармен марапатталды.  Айта кетейік, 
фестивальдің мақсаты әр ұлт �кілдерінің 
�з тілдерінде шығар машылықтарын да-
мытуына, туған мәдениеттерін, салт-
дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын сыйлауға, 
сүюге тәрбиелеуге, мәдениеттегі �негелі 
жетістіктерін дәріптеуге, бүкіл әлем 
елдерінің мәдениеті мен тарихын танып-
білуге жағдай жасау болса, ол сол үдеден 
шықты деп толық сеніммен айтуға болады. 

Eлім ЕСБОЛ

қаламгер Жарылғап Бейсенбайұлына 
таңдау жасалды. Ендігі мақсат: газеттің 
сапалық деңгейі жоғары, қазақ тілінің 
мәртебесін биікке к�теретін салалық 
басылымға айналдыру.  +сіресе қазақ 
т і л і н і ң  қ о ғ а м д ы қ  п ә р м е н і н е  д е м 
беретін ғылыми-к�пшілікке арналған 
стилін қалыптастыру, ғылым-білімге, 
ғылыми-зерттеу, ғылыми танымдық 
жарияланымдарға біздің институт 
тарапынан айырықша қолдау к�рсетуге 
тиіспіз. Соған орай сіздерге жүктелетін 
м і н д е т  к ә с і б и  ж у р н а л и с т е р м е н 
шығармашылық бірлікте газет ісіне үлес 
қосу. Бұл ұсынысқа қалай қарайсыздар? 
– деді +бекең. Біз бұл жауапкершілікті 
абыроймен орындауға бірауыздан уәде 
бердік. 

Га з е т  р е д а к ц и я с ы н ы ң  т ұ р а қ т ы 
мекенжайы шешілгенше уақытша 
институттың акты залына орналасты. 
Бас редактор Жарылғап Бейсенбайұлы 
жаңа басталған игілікті істің мән-жайын 
түсіндіріп, ұжымның жаңа мүшелерімен 
қысқаша таныстырып �тті. Олар газет 
жұмысының әбден майын ішкен, 
шеттерінен «сен тұр, мен атайын» дейтін 
қаламы жүйрік шығармашылық тұлғалар 
Бақыт Сарбалаұлы, Ертай Айғалиұлы, 
Қонысбек Ботбайұлы екен.  Сол күннен 
бастап қазандай қайнаған газеттің қым-
қуыт қарбалас тірлігіне араласып кеттік. 
Жақаңды бір к�ргеннен-ақ сыртқы түр-
тұлғасы, қайратты қою қара шашы, 
отты жанарынан іштей талапшыл, қатал 
басшыға  жорыдым. Қызмет барысымен 
Жақаңды жақыннан таныған сайын 
оның иіні жұмсақ, к�ңілінен шыға 
қалсаң шын мейірленіп, тісі ақсия 
рақаттана кеңкілдеп күліп, жүзі жадырап 
қоя беретін ақжарқын, парасатты жан 
екеніне талай мәрте куә болдық. Оның 
осы табиғаты редакциядағы әріптестерді 
жақын тартып, шығармашылығына 
шабыт беріп тұратын. Жасыратын несі 
бар, әуелгі әзірде апталық газет болса 
да, атына лайық етіп қалыптастыру оңай 
болған жоқ. Оның үстіне бүгінгідей 
цифрлы технологияның қолданысқа ене 
қоймаған кезі. Асыға күткен газеттің 
тұңғыш саны қоғамдық-рухани �мірде 
оң серпіліс туғызған мәдени құбылыс 
болды. Газет оқырмандардың сусап 
отырған ана тілінің қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік-экономикалық, мәдени-
рухани саласының қыр-сыры мен ұлттық 
болмыс-бітімін сипаттайтын, жабық 
болып келген тарихи ақтаңдақ беттерін 
індете зерделейтін, зұлмат жылдардағы  
алаш арыстарының тағдыр талайынан 
мол мағлұмат беретін тақырыптарға 
кеңірек тоқталуға батылдық танытты. 
«Ана тілі» газетін қазақтың ары болған 
Ахаң  – Ахмет Байтұрсынұлының әйгілі 
«Қазақ» басылымын үлгі тұтып, рухани 
мұрагері санатында шығаруға Ғарифолла 
екеуміздің азын-аулақ идеямызды 
Жақаң бірден қолдады. С�йтіп, газеттің 
бренді, жазба дәстүрі ертеден бар ежелгі 
руникалық таңбасы және араб қарпімен 
қолданыс тағы графикалық эволюциясын 
к�рсететін бейнесін, қазақша ай, жыл 
аттары, ұлттық нақыштағы айдарлар 
мерзімді бас пас�з арасында �зіне тән 
ерекше орнын айқындады.  

Қ ы с қ а с ы ,  « А н а  т і л і »  г а з е т і н і ң 
бірден елдің ықыласына б�леніп, 
алыс-жақыннан оқырмандары мен 
авторларының к�беюіне қозғаушы 
күш болған тізгінді ұстаған Жақаңның 
–  Ж а р ы л қ а п  Б е й с е н б а й ұ л ы н ы ң 
ұйымдастырушылық қабілет і  мен 
шығармашылық қарымы, к�семс�з 
шеберлігі еді. «Жақсының жақсылығын 
айт, нұры тасысын» демекші, Жақаңнан 
үйренгеніміз к�п, білімпаз жанмен 
қызметтес болғанымызды мақтаныш 
етеміз. Жақаңның мерейтойы үстінде 
деніне саулық, отбасына амандық, 
шығармашылық биік белестен-белеске 
жете беруіне шын пейілден тілектеспіз. 

ЌолтањбаЌолтањба
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Бірінші кезекте оның 90-шы жылдары қазақ тілін 
тегін оқыту, кәсіпорын, мекемелерде мемлекеттік 
тілде құжат әзірлеу, елді мекендер мен мектептерге, 
к�шелерге тарихи аттарын қайтарып, қаладағы жар-
нама жазуларын ретке келтіру мақсатында рейдтер 
ұйымдастырып, мемлекеттік тіл саясатын жүзеге 
асырудың тиімді тетіктерін тауып, оны жүйелі түрде 
іске асырғанын айтуға тиіспіз. 

Бұдан б�лек, республикада тұңғыш рет 1997 
жылы Шымкент қалалық Тіл басқармасының жаны-
нан «Мемлекеттік тілді оқыту орталығын» ашқанда 
Қабекең еді. Онда қазақ тілін үйренушілерге жағдай 
жасап, «Тіл – татулық тірегі», «Ана тілі және отба-
сы», «Тілге құрмет – елге құрмет» және тағы басқа да 
к�птеген іс-шараларды �ткізуді дәстүрге айналдырып, 
�зге ұлт �кілдерінің мемлекеттік тілді үйренуге деген 
қызығушылығын арттыруға �лшеусіз үлесін қосты.

Сонымен қатар мемлекеттік тіл саясатын 
жүзеге асыру бағытында 10-нан астам әдістемелік 
құралдар мен кітаптар шығарып, тіл, ономасти-
ка мәселелеріне арналған жүздеген мақалалары 
жергілікті және республикалық басылымдарда жарық 
к�рді. «Мемлекеттік тіл және БАҚ» атауымен �ткен 
республикалық байқауда оның «Атаулар сыры» атты 
тележобасы «Үздік автор» номинациясы бойынша ІІ 
орынды иеленді. Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні, 
Қабыл Дүйсенбидің еліміздің бірлігі мен ынтымағын 
және ұлтаралық татулық пен қоғамдық келісімнің 
сақталуы на үлкен үлесін қосып жүрген қайраткер 
екені даусыз. Осындай іргелі істерімен ел құрметіне 
б�леніп жүрген Қабыл Тұрарұлының еңбегі ж�нінде 
«Отырар» облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасында 
�ткен «Тілім – тірегім» атты кеште де молынан 
айтылған болатын. Солардың бір парасына тоқ талсақ. 

Белгілі жазушы, Оңтүстік Қазақстан облысы ның 
Құрметті азаматы Мархабат Байғұт �ткен шақтардағы 
тіл саясатының түйткілдерін еске алды. 1990 жылдары 
облыстың үш ауданында ғана іс-қағаздар қазақ тілінде 
жүргізілгенін айта келіп былай деді:

– Сол кезеңдерде тіл мәселесімен күресу �те қиын 
болды. Міне, осындай қиын-қыстау шақта Қабыл 
жанашырлардың бірі әрі тіл майданының күрескері 
болды. Ол Тіл басқармасына келгеннен бастап тыным 
таппай, к�п еңбек етті. 1997 жылы Тіл басқармасы 
қатты жұмыс істеп кетті ме, әйтеуір жауып тын-
ды. Содан, 2005 жылы қайта ашылған басқармаға 
бірінші Қабылды жұмысқа қабылдадым. Онсыз 
Тіл басқармасының жұмысы ортайып қалатынына 
к�зім жетті. Осындай күрмеуі қиын күндерде Қабыл 
Дүйсенби мың кісінің ісіне татитын еңбек етті десем 
артық айтқаным емес. 

«Қабыл Тұрарұлы қазақ тілі үшін күрескен май-
талман. Ол мемлекеттік тілде жазылған құжаттарды 
«түсінбеймін» деген сылтаумен қабылдағысы 
келмейтін басшылар мен қызметкерлерге қатаң шара 
қолдануға дейін барды. Бұл жерден еңбекқорлық, 
намысшылдықпен қатар батылдықты да байқауға бо-
лады. Сонымен қатар қаладағы орыс мектептерінде 
қазақ тілін оқыту жағдайы қаншалықты екендігі 
туралы газет-журналдарға мақалаларды жиі жа-
риялап отырды. Тіпті Ата Заңымызға қатысты 
үгіт-насихаттық маңызы бар к�рнекіліктердің р�лі 
үлкен болғандықтан, оқу орындары мен мекеме, 
кәсіпорындардың маңдайшаларында, саябақтарда, 
к�шелерде ұран іспетті к�рнекіліктер жазылып 
ілінуіне алғашқылардың бірі болып ықпал ететін. 
Шымкентте «Мемлекеттік тілді қолдау» митингісін 
�ткізуге, оған қатысатын адамдарды жинап, �ткізіп 
болғаннан кейін, ондағы айтылған мәселелердің 
жүзеге асырылуына басшылық еткен тағы да 
Қабекең екенін біреу білсе, біреу біле бермес» дейді 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық 
институтының проректоры Баршагүл Исабек. 

Қазақстан Судьялар одағы ОҚО филиалының 
т�рағасы Ақылбек Күлішұлы Қабекең келгелі 
соттағы ішкі құжаттардың мемлекеттік тілге к�шіп, 
к�птеген іс-шаралардың қазақ тілінде �тетінін 
және БАҚ �кілдерімен байланыстың да нығая 
түскенін атап �тті. Сонымен қатар «Мемлекеттік 
тілдегі ең үздік сот отырысы» республикалық кон-
курсында ІІІ орынды жеңіп алғаны үшін Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы Сотының Т�рағасы 
Қ.Мәмиден диплом алды. Оңтүстік Қазақстан 
политехникалық колледжінің 2-курс студенті 
 Бекболат Бекзат пен ұстаз-оқырман Ботаг�з Серікова 
автордың «Тілім – тірегім» кітабында айтылған �зекті 
мәселелер ж�нінде ой қозғап, әсіресе жер, су, елді 
мекен атауларының шығу тарихы жайында жазылған 
еңбектерінің оқырман үшін пайдалы екендігіне 
тоқталды.

Кездесу барысында Қ.Дүйсенби �з кітапхана 
қоржынындағы 30-дан астам кітаптарын келешегі ке-
мел кітапхана оқырмандарына тарту етті. Кешті «Оты-
рар» облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасының 
директоры Күлия Айдарбекова қорытындылап, кеш 
иесіне ізгі тілегін білдіріп, шығармашылық шабыт 
тіледі. 

Озипа АЛТАЕВА, 
Оңтүстік Қазақстан облыстық сотының 

Ақпараттық қамтамасыз ету 
б:лімінің инспекторы

Біздің ойымызша, тілге тек тілекші ғана болу 
аздық ететін сияқты. Сонымен бірге ана 
тілінің абыройын көтергісі келетін ел аза-
маттары қазақ тілінің аясы мен мүмкіндігін, 
оның кемел көкжиегін көтеруге сөзімен емес, 
бірінші кезекте нақты ісімен көмегін тигізсе 
игі. Мұндай жандар республиканың қай 
түкпірінен болса да табылары анық. Осы орай-
да оңтүстік өңірінде «Тіл жанашыры» құрмет 
белгісінің жəне «Облысқа сіңірген еңбегі үшін» 
медалінің иегері, ОҚО сотының Ақпараттық 
қамтамасыз ету бөлімінің басшысы Қабыл 
Дүйсенбидің есімі ауызға бірінші оралады. Ен-
деше, ол мемлекеттік тіліміздің көсегесі көгере 
түсуі үшін өз тарапынан қандай үлес қосты 
деген сауал еріксіз туындайды. 

Қазақта «Əке көрген оқ жонар, шеше көрген тон пішер» деген мақал бар. Бүгінгі 
ұрпақ тəрбиесі жөнінде ой қозғар болсақ, халқымыздың осынау ұлағатты сөзіне 
ден қоятынымыз белгілі. Əсіресе, ананың қыз бала тəрбиесіндегі рөлін айтпай кете 
алмаймыз. Қыздардың инабатты да ақылды, көргенді болып өсуі анасынан алған 
тəлім-тəрбиесіне тікелей байланысты. Қыздардың, яғни болашақ аналардың қандай 
болмағы жас кезінде бойына сіңірген үлгі-өнегесінен де бастау алары анық. 

Жақында бір құрбым ай десе аузы, күн 
десе к�зі бар, үріп ауызға салғандай бойжетіп 
отырған қызын ұзатып, құтты орнына 
қондырды. Бұлғаңдап �скен ерке қыз барған 
жерінде қиналыңқырап, күніне бірнеше мәрте 
анасына телефон шалып, тамақты қалай 
дайындау керектігін сұрап жатады. «Үйде 
жүргенде ғаламтордан үйреніп аламын деп 
мән бермейтін еді, енді басына түсіп отыр» 
деді анасы. 

– ^ткенде күйеу балам: «^те маңызды 
кездесуде отырып, костюмімнің жеңіне к�зім 
түсіп кетті. Жеңіме қыр салып қойыпты, жер-
ге кіріп кетердей болдым» деп айтып қалды. 
Қызымды үйдің тірлігіне араластырмағаныма 
қатты ұялдым, – деп қызының тәрбиесіне 
кезінде к�ңіл б�лмегенін жеткізді. 

Иә, киім үтіктеу, әсіресе ер адамның кос-
тюм-шалбарын үтіктеудің �зі ұқыптылықты 
талап етеді. Ер азаматтың киген киіміне 
қарап-ақ жарының қандай екенін байқауға 
болады. 

Қазіргі біздің жас қыздарымыз лажы болса 
үтіктемейтін киім киюге әуес. «Есентай молл» 
сауда үйін аралап жүріп, екі бойжеткеннің 
«мынаны асыққанда үтіктемей-ақ кие беруге 
болады екен» деп, бір кофтаның бірнеше 
түрін алғанын к�зім шалды. +ртүрлі ортада 
жүресің, кейде бойжеткендеріміздің жұрт 
аңғармайды деп ойлай ма, үтіктелмеген киім 
киіп жүргендерін байқайсың. 

Қыз бала анаға жақын болып келеді. Шыр 
етіп дүниеге келген нәресте ана құшағынан 
жұбаныш табады. Сәбиге алғаш жылы с�зін 

Шымкент қаласындағы әл-Фараби алаңында «ЭКСПО-2017» 
халықаралық к:рмесі мен Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласын қолдауға арналған жастар мен ұлттық аспап-
тар оркестрінің қатысуымен флешмоб :тті. Мерекелік шараға  облыс 
әкімінің орынбасары Бауыржан Жамалов қатысып, әлем елдері 
қатысатын халықаралық к:рменің маңызына тоқталып, к:пшілікке 
:ңірдегі дайындық жұмыстарының барысын таныстырды.

Бұл шараға Астанадағы к�рмеге іріктеліп алынған 85 еріктімен 
қатар, ұлттық аспаптар оркестрі, жалпы саны 150 азамат қатысты. 
Жиын соңында Ш.Қалдаяқов атындағы  облыстық филармонияның 
ұлттық аспаптар оркестрі к�пшілікке концерттік қойылым ұсынды.

Облыстық филармонияның домбырашылары бұл флешмобты 
 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласына арнады. Олар белгілі композиторлардың 
күйлері мен халық ішіне кең таралған әуендерді, патриоттық 
әндерді орындап, тыңдаушыларды �з �нерлерімен думанға б�леді.  
Флешмобтың  мақсаты – к�рмені кеңінен насихаттап, халық арасында  
жарнамалау  және жастарды �з елінің патриоты болуға шақыру.  

Бүгінгі таңда облыс к�лемінде «ЭКСПО-2017» халықаралық маман-
дан дырылған к�рмесіне дайындық жұмыстары қарқынды жүр гізілуде.  
Үгіт-насихат жұмыстарының нәтижесі де жаман емес. К�рменің жоғары 
деңгейде �туіне атсалысатын 100  ерікті де дайындықтарын күн сай-
ын пысықтауда. Аталған іс-шарада оңтүстікқазақстандық байкерлер 
жиналған жұртшылыққа �здеріне тән ережелер мен қағидаларды та-
ныстырды. 

Нұрбақ ЕДІГЕ
ШЫМКЕНТ

айтатын да, баласын �з қоғамына лайықты 
ілтипатты азамат етіп �сіретін де ана. Атақты 
швейцариялық педагог И.Песталоции: «Ба-
ласы – анасы, тек анасы арқылы ғана бүкіл 
жарық дүниені, бүкіл әлемді танып біледі» 
деген екен. Ана мен баланы құдіретті табиғат 
бірлікте жаратқан. Ананың балаға деген ма-
хаббаты дүниедегі ең тұрақты махаббат.

Ендеше, анасы қызын аналық махаббатқа 
б�леп, сырласып, үй шаруасына икемдеп, 
рет-ретімен санасына сіңіріп, ертең бір 
шаңырақтың келіні болатынын есіне салып 
отырса қандай ғанибет. ^кініштісі, қазір 
тоқыма тоқып, құрақ құрап, кесте тігу былай 
тұрсын, үй ұстауды, тамақ пісіруді, кір жуу-
ды, қонақ күтуді білмейтін қыздарымыз �сіп 
келе жатқаны қынжылтады. «^зін-�зі тапқан 
адам – бақытты, Жоғалтпаған – бақыттырақ 
одан да!» деп Қадыр Мырза +лі айтпақшы, 
бала кезімізден әжелерімізден, аналары-
мыздан к�ріп-білгенімізді қыздарымыздың 
бойына неге жас кезінен сіңірмейміз. Біз 
бала кезімізде мектепке киетін к�йлегімізге 
шілтерден аппақ жаға тігіп, саусағымызды та-
лай қанатқанбыз. Еңбек сабағында түрлі-түсті 
жіппен �рнектеп, анамызға кесте сыйға тар-
татын едік. +желеріміз құрақ құрағанда жа-
нына отырғызып, к�рпені к�ктетіп қоятын. 
Қазіргі қыздар тебеннің не екенін біле ме 
екен? Білетіндер де бар шығар. Бірақ к�п 
емес. Мектепте оқитын оқушыдан «Еңбек 
сабағында  кесте тігесіңдер ме?» деп сұрап 
едім, не айтып тұрсыз дегендей таңданысын 
білдірді. 

Бұл жерде айтайын дегенім, қыз бала 
анасынан к�ргенін жасайды. Балаға ренжіп, 
«сен түк жасай алмайсың» деп ашу шақырып, 
құрғақ ақыл айтқаннан келер пайда жоқ. 
Мәселен, сериал к�ріп отырып, қызыңа ке-
спе пісірші деші, немқұрайдылық танытып, 
ұялы телефонын шұқылап отыра береді. 
Ең дұрысы, �зің етті турап, нанын илеп, 
«қызым, кеспені жайып, кесіп жіберші» 
десең, селқостық танытпай, к�мекке келеді. 
Себебі сенің қолың бос емес екенін, тірлік 
жасап жатқаныңды біліп тұр. Міне, тәрбиенің 
бастауы осы болса керек.

Қазір қыздарымызды еркін, бетінен 
қақпай �сіріп жатырмыз. ̂ з үйінде еркелесін-
ақ, бірақ қыз бала �зінің шаңырағында 
қонақ екенін, ертең бір шаңырақтың келіні, 
к�сегесін к�гертер отанасы атанатынын білу 
маңызды. Сондықтан жастайынан еңбекқор, 
ибалы, ішкі дүниесі бай, бір с�збен айтқанда 
анасының ақ сүтін ақтайтын, сүтпенен бірге 
сүйекке мінсіз мінез дарытып, айналасы-
на жылылық пен мейірім т�ге білетіндей 
тәрбие беру парыз.  Ұлтты биіктетін, 
ұлттың деңгейін, рухын, ар-намысын 

к�теретін қыздардың тәрбиесі екендігін, 
қыз болашақ бір шаңырақтың ұйытқысы, 
болашақ ұрпақтың анасы екендігін естен 
шығармауымыз керек.

Қаланың кейбір қыздары �з кірін �зі жуу-
ды да қиынсынады. Бір тал сүлгіні кір жуғыш 
машинаға салып, жуып жатқан бойжеткенді 
к�ргенде к�ңілге қаяу түсті. Қазір т�сек-орын 
жабдығын, тіпті шұлығына дейін кір жуатын 
орынға �ткізу таңсық болмай қалды ғой. 

Қыз – ертеңгі келін. Ақ босағасын адал 
аттап, жарының қас-қабағына қарап, сызы-
лып шайын құйып, шаңырағының к�ркін 
келтіріп отырған к�ргенді келіннен ұлттық 
құндылықтарымыз, салт-дәстүріміз алыста-
масы анық. Ана қызы үшін ұялмайтындай, ел 
алдында қызармайтындай болса ананың ақ 
сүтінің ақталғаны.  

^ з  б а қ ы т ы  ү ш і н  к ү р е с і п ,  а я н б а й 
еңбек етіп, отағасының басын т�рге, от-
басын алға жетелейтін, кешегі қазақтың 
асыл аналарының ізін жалғар мақтаулы 
қыздарымыз к�п болғай!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

«ШЕШЕ КӨРГЕН 
ТОН ПІШЕР»

ОҢТҮСТІК 
жастарының қолдауы

ТІЛГЕ ТІЛЕКШІ АЗАМАТ

ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

 «К:ше бойында қол к:теріп, к:лік тоқтатып 
тұрған бойжеткеннің жанына тоқтадым. 
Eріректе кішкене қара ұлды қолынан ұстаған 
ерлі-зайыпты үлкен кісілер аңтарыла бері 
қарады.
– «Астана нұры» деді қыз баратын жерін 
айтып.
– Ол не?
– Ресторан...
– Отырыңыз, – деуім мұң екен әлгі қыз 
«папа-мама» деп дауыстады. Үлкен кісілер 
асыға басып келіп, бәрі к:лікке жайғасты. 
Астананың к:шесін тәп-тәуір білетін сияқты 
едім, дәл осы жолы «Астана нұры» деген мей-
рамхананы есіме түсіре алмай-ақ қойдым.

– Ресторан қай жерде еді? – дедім қызға 
қарап. Үлкен кісілер, шамасы басқа жақтан 
келген-ау, артқы жақта үнсіз отыр.

– Есилдің жағасында, – деп қыз баратын 
бағытты нұсқады.

– Айналайын, Есілдің жағасы к�п қой. 
Нақты қай жерде еді? Қасында қандай к�зге 
түсетін ғимарат бар?

– Жылқының ескерткіші бар сол жерде.
«Құдай-ау, елордада жылқыға қойылған 

ескерткіш жоқ еді. +лде бұл К�кшетауға бара-
тын жолдағы «Құлагердің» ескерткішін айтып 
отыр ма?» деген ойға қалдым.

+йтеуір қыз қолын сілтеген жаққа қарай 
тар к�шелермен баяулата жылжып келе жатыр 
едім, бір кезде: «+не, әне!» деп бойжеткен қуана 
дауыстап жіберді.

К�зім бақырайып кетті. Қарсы алдымда 
Кенесарының ескерткіші тұр.

– Айналайын-ау, мынау жылқының ескерт-
кіші емес, атақты Кене ханның ескерткіші емес 
пе?

Еріксіз күліп жібердім. Аттың астына қарап, 
үстіне мән бермеген қыздың қылығы шынын-
да да аянышты еді. К�ліктен түсіп жатқанда 
шешесі: «+й, күйдіріп �лтіресіңдер-ау, осы!» 
деп жатты қызына налып. 

Осы әңгімені бір азамат айтып бергенде 
жағамды ұстадым. Расында, қандай ұрпақ �сіп 
келе жатыр, мәңгүрттерді �зіміз тәрбиелеп 
жатқан жоқпыз ба деген сауал ойыма оралды.

Таяуда осы тақылеттес тағы бір оқиғаның 

Тараз мемлекеттік педагогикалық инсти-
тутында білім ордасының 50 жылдығына 
арналған «Жас ғалым – 2017» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция :тті. Алтыншы рет 
ұйымдастырылған алқалы жиынға 400-
ден астам жас дарын қатысты. 

Жиынды оқу орнының тәрбие ісі және 
әлеуметтік мәселелер ж�нін дегі про-
ректоры Орынқыз Жолдасова  ашып, ин-
ститут ректоры Дария Қожамжарованың 
конференцияға қатысушыларға жолдаған 

куәсі болдым. +демі киінген зиялы бір әйел 
тілін әрең бұрап (орысша интонациямен) 
қазақша әңгімелесті.

– Мен қалада �скен адаммын. Кеңестік за-
манда орыс мектебінде оқыдым. Қазақша мүлде 
білмедік. +ке-шешем жоғары оқу орнында 
сабақ беретін. Сол кезде саясат солай ма, әлде 
айналасындағылардан ұяла ма, анам «қазақша 
с�йлеме» деп ұрсатын. 1-2 сыныпта ауылда 
әжемнің қолында жүргенде қазақша тілдесетін 
едім. Қалаға келген соң мүлде ұмыттым.

Анамның сол қателігінің зардабын енді 
тартып жүрмін. Сіз менің қазақша айтқаныма 
күліп отырған шығарсыз. Бірақ мен ұялмаймын. 
С�йлей беремін, ана тілімізді үйренгім келеді, 
– деді әйел.

– Балаңыз қазақша біле ме? –деп сұрадық 
біз.

– Білмейді. Ол ұялғанынан «ұлтым корей» 
деп құтылады екен. Қатты қысылады.

– Сіз �те дұрыс істеген екенсіз. Балаңызды 
қазақтілді балаларға қосыңыз. Солармен ой-
нап, араласып жүріп тілін сындырады. Ал �зіңіз 
с�йлей беріңіз, қазақша әбден үйреніп аласыз, 
– дедік біз.

Ішімізден кешегі кеңестік саясат кезінде 
мәңгүрттіктің салқыны тиген ұрпақ �кіліне 
жанымыз ашыды.

Осы екі оқиға 25 жылдан бері айтылып келе 
жатқан мемлекеттік тіл мәселе сіндегі шеші-
мін күтіп тұрған түйткілді проблемалардың 
к�п екенін, шенеуніктер бойында енжарлық, 
жауапсыздық басым түсіп тұрғанын, шығарып 
салма бос әңгімелерге тойдырып, тіл туралы 
тауқыметтерден қашқақтайтын басшылар 
қатары азаймағанын білуге болады. 

^з тілін құрметтейтін кез келген мемлекет 
заңдылық тұрғысында белгілі бір нормалардың 
орындалуын қапысыз талап етеді. Шеттен 
кел ген қонақтар, туристер сол заңдылықтарға 
бағ ынуы керек, сол елдің салтын, дәстүрін сый-
лауы тиіс.  Біз мемлекеттік «Тіл туралы» Заңды 
талаптарын �згеге қоймақ түгіл, �з ішімізде 
орындата алмай келеміз. Құзырлы орындардағы 
шенеуніктердің басым к�пшілігі орыс тілін қош 
к�реді. Қазақ тіліне, қазақ басылымдарына 
үрке қарайтындар толып жатыр. Беделдерін 
орыс тілі арқылы к�тергісі келетін қасқалар, 

құттықтау хатын оқып берді. Шараның 
басты мақсаты –жас  ғалымдардың 
жасампаздық әлеуетін арттыру, зама-
науи ғылымның маңызды мәселелерін 
шешуге белсенді түрде тарту, ғылыми 
білім беру кеңістігін дамыту. Сондай-ақ 
ізденушілердің �зара байланыс орнатула-
рына, тәжірибе алмасуларына ықпал жа-
сау. Биылғы конференция гуманитарлық 
және жаратылыстану ғылымдары секци-
ялары бойынша �ткізілді. Оған 500-ден 
астам жұмыс келіп түскен. Шара бары-
сында қазақстандық жас ізденушілердің 

орыстілді ақпарат құралдарын к�рсе құрақ 
ұшып, к�ршінің тілінде к�стеңдете ж�неледі. 
Бұл жазылуы қиын жұқпалы ауру сияқты жа-
ман әдет ұлттық мүддемізге сатқындық жасау 
екендігін ескермейді.

 «Тіл туралы» Заң бойынша мекемелер 
мен ұйымдардың маңдайшаларында алдымен 
мемлекеттік тілде, содан кейін орыс тілінде жа-
зылуы керек. Бұл бағытта біраз сәтті қадамдар 
жасалды. Бірақ әлі де жеткіліксіз. Енді қазақ 
тілін де, орыс тілін де ысырып қойып, таза 
ағылшын тілінде жазатындар к�бейді.

Басқаны былай қойып,  таяуда  ғана 
Астанадағы «ЭКСПО-2017» қалашығында 
ашылған аумағы атшаптырым «Silk Woy» сауда 
үйін алайықшы. +демілігі, к�здің жауын алатын 
ішкі безендірілуі керемет. Еуропаның т�рінде 
жүргендей әсер аласыз. Тура мағынасында со-
лай. Қаптаған сауда орындарының, дүниежүзіне 
әйгілі бренд компаниялардың атаулары тұтас 
ағылшын тілінде сайрап тұр. Қарапайым 
қазақтың түсіне кірмейтін түсініксіз жазулар-
дан к�з сүрінеді. Рас, мұнда ЭКСПО кезінде 
шетелдік туристер келетін болған соң осылай 
жазылған шығар. Бірақ мемлекеттік тілді 
керексіз қылып, сызып тастауға ешкімнің 
құқы жоқ қой. Қатаң талап қоя алмаймыз ба, 
әлде жалтақпыз ба, шетелдіктер �з үйлерінде 
жүргендей не қаласа соны істейді. 

Енді қазақтың тілі ағылшын тілімен де, орыс 
тілімен де күресіп, шарасыздықтан шаң қауып 
қалатын сияқты к�рінеді.

Кеңестік заманда «орыс тілін білмесең нан 
тауып жей алмайсың» дейтін саясатпен мектеп-
терде орыс тілі сабағы әр сыныптағы балаларды 
екі топқа б�ліп оқытумен жүргізілетін . Осы 
дәстүрдің мұрты бұзылмай келеді. Қалалық 
жерлерде таза қазақ мектептерінің жанына 
барыңызшы, үзіліс кезінде балалар орысша сай-
рап жүреді. Бұл таңсық емес. «Жұқпалы арудың» 
бойымызға әбден дендеп ағанының к�рінісі.

Біздіңше, осы мәселеге министрліктегі мыр-
залар назар аударуы керек. Егер ескерткіштен 
жылқыны ғана к�ріп, үстіндегі адамның кім 
екенін білмейтін мәңгүрт ұрпақ тәрбиелегіміз 
келмесе, мұндай мәселеге атүсті қарамаған ж�н.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

ғылыми жетістіктерінің к�рмесі, отандық 
және шетелдік ғалымдардың жастарға 
арналған шеберлік сыныптары �ткізілді. 
Келіп түскен материалдар негізінде ар-
найы жинақ шығару к�зделіп отыр. Бұл 
�з кезегінде еліміз дегі ізденуші жастарға, 
ғылыми жұ мыстармен айналысатын ға-
лымдарға және инновациялық даму стра-
тегиясын жоспарлап, жүзеге асырушылар 
үшін маңызды теориялық және әдістемелік 
к�мекші құрал болмақ.

Б.РЫСБЕРГЕН

«Жылқының ескерткіші»

Жас ғалымдар бас қосты
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Түркияда Конституцияға 
:згерістер мен толықты рулар 
енгізу бойынша жалпы ха-
л ы қ т ы қ  р е ф е р е н  д у м н ы ң 
қорытындысы белгілі болды. 
Референдумға елдегі 55 млн 
адам қатысып, дауыс берді. 

Түркияда ел Консти-
туциясына �згерістер ен-
гізу бойынша �ткізілген 
рефе рендумның дауыс санау жұмыстары 
мәресіне жетті. Референдум қорытындысына 
сәйкес, Президенттік басқару жүйесін енгізуді 
жақтаушылар жеңіске жетті. Бірақ бұл жүйені 
қолдаушылар мен оған қарсылардың арасындағы 
айырмашылық соншалықты үлкен болмай 
шықты. Мәселен,  дауыс берушілердің 51,34 пай-
ызы «иә» деп жауап берсе, қалған 48,7 пайызы 
қолдамаған. Айта кетейік, Түркияның Орталық 
сайлау комиссиясының басшысы Сади Гювен 
дауыс санауға қатысты алғашқы мәліметтер ту-
ралы хабарлаған болатын. «Толық қорытынды 
нәтижелер кемінде 11-12 күннен соң белгілі бола-
ды» деді Гювен. Референдумнан кейін доллардың 
түрік лирасына шаққандағы бағамы да күрт �скен. 

Eзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТҮРКИЯ 

Конституциялық референдум 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Мәскеудегі хайуанаттар 
бағында тәркіленген жануар-
лардың к:рмесі ашылды. 

Құқық қорғаушылар 
қолды болған хайуандар-
ды к�біне шаһардағы осы 
баққа тапсырады. Домоде-
дово әуежайында 200 жа-
нуар тәркіленгеннен кейін 
бақ қызметкерлері к�рме 
ашу туралы шешім қабылдаған болатын. Сол 
арқылы жан-жануар мен жәндіктерді ұстауға 
қажетті қаражат та жинамақ. Ал қарақшылардың 
хайуандар мен жәндіктерді түрлі жолмен тасы-
малдайтыны белгілі. Хайуанаттар бағындағы 
жануарлардың к�бі «Қызыл кітапқа» енгізілген. 
Бақ қызметкері Юрий Журавлев «Соңғы рет 
200-ден астам жануар тапсырылды. Арасын-
да жәндіктер де бар. Олар мұнда заттай дәлел 
ретінде ұсталып отыр. Бір хамелеонға бір тер-
рариум керек. Ал бізде хамелеон саны 20, 
әрқайсысына �зінше бап керек. Қарнын той-
дырып, су беруіміз керек. Қарап тұрсаңыз, бәрі 
ақылы. Сондықтан к�рме арқылы аздап ақша 
табайық деп шештік» деген пікірін білдірді.

Перуде «Эль-Ниньо Ко-
стера» циклоны әкелген су 
тасқынынан 107 адам к:з 
жұмып, миллионнан астам 
тұрғын зардап шеккен. 

Апат салдарынан 220 
м ы ң н а н  а с т а м  ү й  қ и -
раған. Сәуірдің басында 
Халықаралық олимпиа-
да комитеті Перудегі осы 

оқиғаның салдарын жоюға 600 мың АҚШ дол-
ларын б�леді деп хабарланған болатын.

АҚШ-тың авиасоққысы салдарынан «Ислам 
мемлекеті» тобының кем дегенде 90 содыры к:з 
жұмды. 

Нангархар провинциясындағы ауғандық 
Ачин ауданының губернаторы Исмаил Шинва-
ри. Оның айтуынша, бейбіт азаматтар арасында 
құрбандар жоқ. Ауғанстанның премьер-министрі 
Абдулла Абдулла атап �ткендей,  соққы ауғандық 
билікпен бірлесіп,  жергілікті тұрғындардың 
�міріне қауіп т�ндірмеу үшін аса сақтықпен 
жасалған.  Ол, сондай-ақ қуатты жарылыс «түнгі 
аспанды жарықтандырып жібергенін» айтты. 
GBU-43/B MOAB  бомбасының ұзындығы 
тоғыз метр, салмағы  10 тонна, «бомбалардың 
атасы» деген атпен белгілі. Алғаш рет 2003 жылы 
қолданылды, одан бұрын соғыс жағдайында 
қолданылмаған. 

АҚШ-тың Миссисипи штатында ерекше оқиға 
болды. Дәрігерге жүктілік бойынша ДНҚ талдауы-
на қан тапсырған ерлі-зайыптының егіз екендіктері 
дәлелденді. 

Дәрігерлер жұпқа қатысты мәліметтерді жария 
етуден бас тартып отыр. Белгілісі ағалы-қарындас 
сәби күндерінде әке-шешесі жол апатынан қаза 
тапқаннан кейін бір-бірінен к�з жазып қалған. 
Кейін оларды екі б�лек отбасы асырап алған 
екен. Ал балалар �здерінің сыңары бар екенінен 
тіптен бейхабар болып шықты. Есейген соң 
колледжде оқып жүргендерінде танысып, бір-
біріне ғашық болады. Кейін үйленуге шешім 
қабылдайды. ДНҚ сараптамасын жасаған дәрігер 
еңбек тәжірибесінде мұндай оқиғамен алғаш 
кездесіп отырғанын айтады.  Миссисипи штатын-
да туған-туыстарға үйленуге заң жүзінде тыйым 
салынған. Мұны ескерсек, аға мен қарындастың 
некелескені үшін жұбайлар тіптен 10 жылға дейін 
бас бостандықтарынан айырылуы мүмкін екен.

ТМД

ОҚИҒА

АЗИЯ

АҚШ

Жануарлар көрмесі ашылды

Апат айтып келмейді

Содырларға қарсы соққы

Егіз болып шықты

СЫР-ПЕРНЕ

немесе өзіне-өзі ескерткіш қойған ақын

Абайға наз айтып кеткен бір ақын болса, ол – Жарасқан. Абайдай ақыны бар ел, 
ескерткішінің алдында итпен қыдырған астана болса, ол – Алматы. Бұны да айта-
айта тіліміз жауыр болды. Абырой болғанда, астана кейінгі тарихтың шежіресінде 
басқа жаққа қоныс аударды. Өлеңге өнеге, əдебиетке абырой болса, енді қара сөздің 
қадірін басқаша ойлау керек шығар.
Жарасқанды бір білсе, білетін менмін. Əрі іні, əрі дос, əрі жанашыр, айналып 
келгенде, əдебиет деген əлем басымызды бір кемеде тоғыстырды. Ол 50-ден сырғып 
өтті де, айтарын төртінші мүшелде асығыс айтып кетті. Төртінші мүшелден əрі 
тоқтамады. Бұл күнде үш өлеңін жұрт жатқа айтып жүр. Жастар да, жасамыстар да, 
кəрілер де, əр нəрсенің тұрағы – үшем екендігіне таңғалғандай. Өмірде үшем деген 
өлшем бар. Адам да, табиғат та айналасына қарайды. Өмір мен өнердің үшемі бар. 
Жарасқан да өнердегі өз үшемін тауып, ешкімге салмағын салмай, өмірге еркін 
келіп, еркін кеткен азамат.

мен жерімнің аманатын орындап жүрмін. Ар 
жағымда �лең тұр ғой, – деген еді.

Қызылорданың Шиелі ауданында �лең 
оқып, қолтаңба беріп, әбден шаршаған ол: 
«Жұрт мені қалада, «Дала, сенің ұлыңмын» деп, 
тек �лең жазады деп ойлайтын болуы керек, 
даланың алдындағы парызым біртіндеп �теліп 
келе жатқандай» деп, сирек тістерін к�рсетіп, 
риясыз күлімсіреді.

Оқу орындарында, астық қоймалары мен 
наубайханаларда, тіпті вокзалда пойыз келе 
жатқанда қолтаңба беріп тұрды. Сондай кездері 
ұзақ б�гелетін. «Игі тілекпен» деп сүйкей салу 
қолтаңба емес қой» деп, эпистолярлық жанрға 
�те жауапкершілікпен қарайтын. Ол депутат 
болған жоқ, бірақ әдебиеттің алдында адал бол-
ды. Қазір Парламент орындығында ел мен жер 
тағдырын талқыға салар кім бар екен осы?

Қазақстан Республикасының Аграрлық 
партиясы ауылдың �зекті мәселелері жайлы 
жазылған әдеби һәм к�семс�з шығармаларға 
+бдіраштың Жарасқаны атындағы сыйлық 
тағайындады. Бұл – «Ауыл – қаланың анасы, 
Анасын ұмытпайды баласы!» деген партия 
ұранс�зінің арамызда жоқ авторына құрмет, 
аруаққа тағзым. Қайда болса да «Ақ бұлақтар» 
к�п оқылып, Мұқағали туралы к�п айтылды. 
Ол белсене бел буса мерейі үстем боп, ақын мен 
ауылдың арасы қабысып кетер ме еді. Ақын олай 
етпеді. ^зінің ел алдындағы, �лең алдындағы 
�мірін басқаша шешті.

Жәкең қара жер қойнына аттанар күні «Жас 
Алашта» «Асықтың ба, Ақбұлақ?!» деп соңғы 
с�зімді айттым, қырық күндігі қарсаңында «Би-
Би-Си» радиостанциясынан қазақ �леңіндегі 
ойсыраған орнын к�рсетіп, пікірімді білдірдім. 
Жетпісіндегі с�з де жарым к�ңілге демеу болсын 
деген інілік ізгі ниет.

арыстарға қойылған құл пытас. Сонымен бірге 
бұл кітап – Жарас қан ның �зіне-�зі қойып кет-
кен құлпытасы».

Дамыған елдің Қазақстан Даму институты 
шығарған «Қазақ әдебиеті» Энцик лопедиясы 
бар. Бұған қазақ әдебиеттану ғылымының жалпы 
түркітану саласында алатын орнын анықтайтын 
ұғымдар мен терминдер және қазақ әдебиетіне 
елеулі  үлес  қосқан елеулі  �мірбаяндық 
мақалалар енді. +дебиетшілерге, аспиранттар 
мен студенттерге, орта мектеп мұғалімдеріне, 
жалпы қазаққа арналған к�гілдір кітапқа 
зер салайықшы. Кезек Жарасқан +бдірашқа 
келіпті. Оқиық: «Алғашқы жинағы – «Тұңғыш 
кітап» 1969 жылы жарық к�рді. Кейін заман, 
қоғам мәселелері, замандастарымыздың жан 
дүниесіндегі жарқын қасиеттері, адамгершілік, 
ұрпақ борышы айшықты шешімін тапқан «Ақ 
қайран» (1970), «Найзағайлы жаз» (1971), «Сая-
сат» (1972), ұлттық ой-сана тұрғысындағы тосын 
да дүбірлі тұжырым-толғамдар айқара ашылған 
«Дала, сенің ұлыңмын» (1975), «Соғыстан 
соң туғандар» (1977-1993), «Перзент парызы» 
(1980), «Сана соқпағы» (1988), т.б. �леңдер 
мен поэмалар жинақтары, тапқыр ойға, әдемі 
әзілге, �ткір юморға толы «+зілің жарасса» 
(1989) кітабы, қазақ балалар әдебиеті мен 
поэмасының жекелеген мәселелері с�з болған 
«Парасат пен парыз» (1973) әдеби-зерттеу еңбегі 
басылды. Жарасқан +бдірашев Р.Тагордың, 
П . Э л ю а р д ы ң ,  Я . К у п а л а н ы ң ,  К . И . Ч а й -
ковскийдің, А.Л.Бартоның, т.б.-лар дың жеке-
леген туындыларын қазақ тіліне аударған. Оның 
к�птеген шығар ма лары неміс, венгр, орыс, укра-
ин, �збек, тәжік, әзірбайжан, түркімен, қыр ғыз, 
сақа тілдеріне аударылған». Ол – �з ерекшелігін 
тапқан бірегей тұлға. Азғантай ғұмырында бұл 
туралы аз ай тылған жоқ. Біз де білгенімізді 

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

айттық. +дебиет деген ақ кеменің үстінде �леңге 
қосқан жетістігін жіпке тіздік.

Осы жұрт Жарасқанды неге жақсы к�реді?
К�зімнің жеткені – ол адал еді, біреуге болса 

екен деп іші елжіреп тұратын; екіншіден – 
адамгершілігіне шаң жуыта алмайсыз, үлкенге 
– іні, кішіге – аға бола білді; ақындығын әбден 
мойындатқан, талайды тәрбие леген біртуар 
талант; ол – сыншы, �зінің әдебиеттегі сыни 
к�зқарасын толық дәлелдеп к�рсете білді. Халық 
оны ақын ретінде бағалап, Есенин секілді ерте 
мойындады. Халық қалау лысы болсам деп 
қамданбады, �зінің уақытын босқа сарп етпеуді 
ойлады. Елмен еркін байланысқа шығып, �леңге 
�р талап қоятын, сол арқылы әдебиетке барлау 
жасамақшы болды, әдебиеттің ар жағында таза 
әлем сығалап тұрғанын сезінді. Ақырында, бәрін 
де аз ғұмырында артына қалдырып кетті.

Жарасқанның қасында к�п жүрдім, аға 
тұттым, талантына табындым. Бір білгенім – ол 
�мірде �лең деген ұстанымға ғана бас иген азамат 
еді. Басқаларды да білеміз, әркімнің ұстанымы 
әртүрлі. Ол кеңестік дәуірде де, аумалы-т�кпелі 
заманда да �зіне Құдай дарытқан тума таланты-
мен алған жолынан қайтпады. Бойына біткен 
�ршіл рух – �леңге адал болды. Дүңкиген дүңгір-
шектердің қызығы мен шыжығын да к�рді. Бірақ 
�леңнің алдындағы парызына бас иіп кетті.

К�п нәрсеге мойынсұнбады. ^лең оның 
�мірдегі бақыты болды. Фольклорды да к�п 
білетін. Бұдабай ақынның: «Бай жақсы батырдан 
да, биліктен де, +р істі ақша бұзар киліккенде» 
деген �леңін к�ңілі тоғайған сәттерде сүйсініп 
оқитын. Сол �зі ақша ауысып жатқан шақ еді. 
Аумалы-т�кпелі кезеңде қолды бір сермеп, 
�мірден �тіп кетті.

Мәңгілік үш �лең, үш болмыс, артында 
қалған азаматтық үш бейне – Жарасқан есімін 
осылайша жарқыратып ұстап қалды. «Бәрі 
�згергенмен, ештеңе бүлінбейтіндігі» (Овидий) 
белгілі. Бұны біздің эрамызға дейінгі алтын 
ғасырдың ақыны Овидий «Метамарфоза» мен 
«Махаббат элегияларында» айтып кетіпті.

Біздің Жарасқан қай ғасырдың ақынына 
жатады екен?!

Соғыстан соң туған ұрпақтың бір �кілі 
қасқайып қарап тұр. Ол – Жарасқан +бдіраштың 
болмысы. Ол – �леңнің �зі. Ол – �зіне-�зі 
құлпытас қойып кеткен тұлға. Оған �леңі куә.

Ол жиырма үш жасында «Ақ бұлақ тарды» 
жазды. +уелі �леңін оқиықшы.

Ақ бұлақтар!
Алқынған ақ бұлақтар!
Қазір – К�ктем,
Алдың – Жаз,
шапқылап қал!
Тұнығыңды асыға тұр күтіп бақ,
к�кірегін бір сезім – гүл қытықтап;
қылығыңды сағынып ақын біткен,
саған деген бір табан жақындықпен,
күміс сыңғыр күлкіңді жырға қосып,
жүр сонау бір құлпырған қырда тосып!

Жатыр аңсап – ортайған к�лдер сені,
жатыр аңсап – қартайған ш�лдер сені,
жатыр аңсап – жауқазын жаңа шыққан –
Қызылқұмда орнаған қалашықтар.
Қиялдағы қария келбетімен –
мың сан арна жоғалған жер бетінен
жатыр аңсап...
Алқынған Ақ бұлақтар!
Қазір – К�ктем,
Алдың – Жаз,
шапқылап қал!
Бұны Жарасқан жазған. Бойында �леңге де-

ген Құдай берген таза таланты, қара с�зге деген 
ақ пейілі бар адам жазған. Ол ешкімді алдай ал-
майды, ол – �лең с�здің алдында пәк боп туған 
бір пенде.

Екінші �леңі – «Қосу менен к�бейтуден 
тұратын, Ақ махаббат – менің асыл мұратым» деп 
эпиграф қойған, ел-жұрттың есінен кетпейтін 
�леңі – «Менің арифметикам».

О, махаббат,
сегіз әріп,
бір арман!
О, бір арман,
Қырық қыздан құралған!
Мұңды жырсың –
тебіренсем,
толғасам,
бір қыз болып жолығасың сен қашан?
Ол – �зінің жол серігін тапқан бақытты жан. 

Ол – �мірдегі, әдебиеттегі ақ кемесімен қол 
ұстасып, �зі тұңғиыққа аттанарда бар музасын 
«сегіз әріп, бір арманына» сеніп қалдырып кетті. 
С�йтіп, �зі рақат әлемге батып бара жатты. Оған 
әдебиет әлеміндегі сапарластары куә. Ең басты-
сы, әдебиет пен қалам куә.

Үшіншісі – �леңнің символы боп қалған, 
«Мұқағали Мақатаевқа» деп эпиграф қойған 
«Ақын кетіп барады» деген атақты �леңі.

Ақын кетіп барады к�шеменен,
екпінінен бір дауыл еседі ерен...
Жанарында найзағай семсер сілтеп,
Кеудесінде қара бұлт к�шеді �лең! – деп, по-

эзия кемесіне Мұқағали екеуі ағалы-інілі боп қол 
ұстасып, бірге сүңгіп бара жатқандай күй кешеді. 
^лең арпалысқа толы. Азабы да аз емес.

Қазақ тілін білмейтін қазақтарды
К�ріп, бәлкім, ол іштей азаптанды?!
Ал мәңгүрттер деп осы ойың қалай –
Мықтылығын қойды ма мойындамай.
Оның философиясы айқын.  Жарас қандық 

философия.
Аға түгіл тыңдамай бала да ақыл,
Орнағандай басына заман ақыр...
Қайран ақын безініп бүгінінен –
Болашаққа адымдап бара жатыр...
Олар, Мұқағали екеуі, құшақтасып, қол 

ұстасып, болашаққа бет алып бара жатқанын 
ел-жұрттың бәрі біледі. Ағалы-інілі екеу – бір-
біріне сенімді. Бірі Алатаудың ақиығы болса, бірі 
– Аралдың арманшыл баласы. Екеуін �мір үшін 
әдебиет жұптастырып жаратқандай.

Жарасқан ақырғы �леңін жазып кетті. Эпи-
графын былайша қойды:

Кей-кейде ешкімде жоқ қуат-дарын,
Оңаша ой сапырам,
Күй ақтарып!..
Еріксіз салады еске ертеңімді,
+р �лең – ақырғы �лең сияқтанып...
Ақырғы �леңін жазып кеткендер сирек. 

Жарасқан бұны айтты да, жазды да. Ол бәрін 
білді. ^леңде де, �мірде де не істеу керектігін 
к�зімен к�ріп, к�ңілімен сезіп, саналы түрде 
қоштасқандай болды.

Ақырғы �лең,
ең ақырғы
ақырғы �лең,
сұсты еді,
суық еді атың неден!
Сонда да қорықпастан,
торықпастан
жыл санап мен �зіңе жақын келем!
Жарасқан бәрімен бас изесіп қоштасып 

бара жатты. +сіресе, �зінің �мірлік тағдыры – 
�леңмен. «Ақырғы �леңін» жазуы – адамзатпен 
қоштасуы, әдебиет әлемін қимай қоштасуы кім-
кімді де таңғалдырды. «Жүрерсің Жазушылар 
Одағында, қадірін қаламдастың сез дегендей» 
деп, �леңнің «Соғыстан соң туғандар» деген 
кітаптың ең соңына еніп, соғыстан соң туған 
бүкіл бір ұрпақтың атынан «Ақырғы �лең» боп 
айтылуы Жарасқан поэзиясына жарасып-ақ тұр.

Жарасқан қайсыбір жылы депутат тыққа кан-
дидат боп ұсынылды. Ақын Жарасқан пәни мен 
бақиға қалай керек болса, жаңа құрылған жас 
ұжым – Қазақстан Республикасының Аграрлық 
партиясына да солай керек болды. Мен сенімді 
�кіл болдым. Ол сонда халық қалаулысы болып, 
ел мақтанына айналсам деп к�ңілі алабұртқан 
ж о қ ,  � з і н ш е  � л е ң  д е ң г е й і н  б а й қ а ғ ы с ы 
келді, сол арқылы әдебиет әлеміне барлау 
жасамақшы болды. Ақын тізім  бойынша үшінші 
боп депутаттыққа кандидат ретінде тіркелді. 
Қызылорда, Ақт�бе, Оңтүстік Қазақстан, 
Ақмола, Солтүстік Қазақстан облыстарында 
кездесулер болды. Осы кездесулердің қай-
қайсысында да ол �зі туралы айтып, марапатқа 
б�ленген жоқ, халықтың сұрауымен ескі де 
жаңа �леңдерін жатқа оқыды. Қызылордада 
болған кездесуде жастар: «О, махаббат, сегіз 
әріп бір арман», «Шторм», «Ақ бұлақтар» секілді 
�леңдеріңізді �з аузыңыздан естісек» деп, қолқа 
салды. Кездесудегілер: «Біз сіздің партияға 
бір кісідей дауыс береміз» деп, ағынан жа-
рыла ақтарылды. Жарасқан саспады. Бәріне 
 байыппен жауап берді.

– Поляктың Адам Мицкеевич деген ақыны 
к�семс�з жазуды қырық жасында бастаған 
екен, мен елуімде партияға кірдім. Мен елім 

Елбасымыз Н.E.Назарбаевтың  
Қазақстан халқына Жолдауында «Ұлттық 
бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның 
білімдік деңгейімен айқындалады» деген 
болатын. 

Осы мақсатта ҚР Тәуелсіздігінің 25 
жыл ды  ғына және Қазақ-Америка универси-
те тінің 20 жылдығына арналған «Бәсекеге 
қабілетті маманды дайындау – заманауи 
білімнің мақсаты» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция �тті.

Конференцияны Қазақ-Америка уни-
верситетінің жанындағы Алматы байланыс 
колледжінің директоры Ғ.Айғараева ашты. 
Аталған іс-шараға Алматы қаласы бойын-
ша 50 оқу орнынан 100-ге жуық оқытушы 
қатысты. 

С.Демирел университетінің �кілі Enes 
Kurtay CHIG, «+ділет» колледжінің �кілі 
Ш.Испаева және Қазақ-Америка уни-
верситетінің проректоры А.Сарымсакова 
құттықтау с�з с�йлеп, баяндама оқыды. 

Конференцияның ашылу салтанатынан 
кейін қатысушылар 4 секцияға б�лініп, �зара 
тәжірибе алмасты. Оның барысында әр пән 
оқытушылары интерактивті тақта арқылы 
слайд к�рсетіп, әдіс-тәсілдерді тиімді пай-
даланып, жас ұстаздарға ақыл-кеңес айтып, 
бағыт-бағдар берді.

Мәжілісте қатысушыларға сертификат 
тапсырылды.

Сая ЖАҚАНОВА,
Қазақстан инженерлік-технологиялық 

университетінің оқытушысы

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 
уни верси тетінде Ғылым күніне орай «Кітап-
ха надағы ғажайып түн» атты әлеуметтік-
мәдени акция :тті.

Аталған іс-шараны �ткізудегі басты мақсат, 
университет к�лемінде �тетін «Ғылым жы-
лын» негізге ала отырып, оқырмандарды 
кітап оқуға тарту, кітапхана жұмысына жаңа 
екпін беру, осы шара арқылы оқырмандармен 
жүздесу, кітап оқу және университеттің ин-
теллектуалды шығармашылық әлеуетін к�теру 
болды.

Университеттің бірінші проректоры 
Б.Алиев с�з алып, кештің сәтті �туіне тілегін 
білдірді. С.Асфендияров атындағы Қазақ 
мемлекеттік медицина университетінің және 
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің Ғылыми кітапханаларының 
директорлары А.Асанова,  Н.Имансыдықова, 
А л м а т ы  Э н е р г е т и к а  ж ә н е  б а й л а н ы с 
институтының кітапханашылары, Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық академиясының 
�нерлі студенттері және т.б. қатысты. 

Кітапхана фойесіне келген қонақтарды 
кітапханашылардың �з қолдарымен жасаған 
түрлі бұйымдары, атап айтқанда «Этноау-
ыл», «Шеберлер қаласы», «Мен талантты, 
креативті жаспын», «+уенді тап», «Сіздің 
сүйікті кітабыңыз», «Ғажайып ағаш» атты 
әдемі үйлестірілген бұрыштар қызықтырды. 

Кеш соңында белсенді қатысқан оқыр-
мандарға, кеш қонақтарына түрлі сыйлықтар 
мен Алғыс хаттар тапсырылды. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Жақсының артында с�з қалады. Ол – бір 
айтары бар сыншы еді. Айтқыштығы �з алдына. 
Арық денесіне білгіштігі сай, әдебиет теория-
сын бүге-шігесіне дейін тәптіштеп оқитындығы 
к�рініп тұратын. С�зі мен ісі жұртты жалт 
қаратып, к�п жасамаса да адамдарға деген 
адалдығы к�ңілдердің түбінде қол бұлғап 
қалып қойды. «Ат айналып қазығын табады, 
Жарасқан айналып Нәзігін табады» деген 
әйгілі с�зі бұл күнде аңызға айналды. Жарасқан 
қысқа с�йлейтін, айтса кесіп айтатын, с�з 
шығындамайтын, с�з қадірін білетін. Жеңгеміз 
ер-азаматтың келбетін қашан да алға шығарып, 
ақынды қадірлейтін.

Екінші к�рініс – ауруханаға бас дәрігер 
кіріп, қоғамдық ұйымнан �кіл келетіндігін 
айтып, шашын тарап, қошемет к�рсетіп 
жатқанда: «Иманғали келгенде тәуір боп кетіп, 
ұят боп қалмаса» деуі, �мірден күдерін үзген пәк 
адамның, нағыз ақынның қалам мен мұраны 
кейінгілерге амалсыз қиып кетіп бара жатқанын 
к�рсеткендей.

Үшіншісі – үйінен ауруханаға алып бара 
жатқанда «Қош, шаңырағым!» деген соңғы 
с�зі. Ол қайтып келмейтінін білді. ^мірмен де, 
әдебиетпен де қош айтысып, қол бұлғап, үнсіз 
қоштасты. Оның бойында �зіне тән �ршіл рух 
бар еді. Ол �лгенше сол қасиетін сақтап кетті. 

Ең соңғы «Құлпытас» кітабына алғы 
с�з жазған Темірхан Медетбек асқақ рухты 
ақынның бет-бейнесін былайша бейнелейді: 
«Жарасқан поэзиядағы нағыз хас шебер еді. 
Оның �леңдерінен селкеу тұрған бір с�йлемді, 
бос тұрған бір с�зді таба алмайсыз. +рине, мен 
бұл жерде оның жырларының архитектоника-
сын ғана айтып отырмын. Яғни ақынның С�з 
деген ұлы құдіреттің орасан қарсылығын жеңе 
білгенін еске сап тұрмын. Ал С�здің қарсылығын 
жеңу, тіпті талантты деген к�п-к�п ақындардың 
да пешенесіне жазыла бермеген. Бұл ретте 
Жарасқан бірегейлердің санатында».

Жарасқан – �зіне-�зі құлпытас қойып кеткен 
ақын. Оны Темірхан Медетбек с�зімен айтсақ, 
былайша �рнектелер еді: «Бұл кітап – сонау 
ауытқып тұрған алмағайып заманда адамның 
ар-ұяты мен иманы таразы басына түсер кез-
де елінің еркіндігі үшін жанталасып, жерінің 
азаттығы үшін арпалысып �ткен +.Б�кейханов, 
А.Байтұрсынов, М.Шоқай, М.Жұма баев, т.б. 

РУХАНИЯТЖИЫН

Тәжірибе алмасты «Кітапханадағы ғажайып түн» 

Ќ±лпытас
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+білқайырдың осы бір  он 
шақты үйден құралған шағын 
ауылға маңдай тірегеніне 

бүгін үшінші күн. Қаладағы екі б�лмелі 
пәтерінің темір есігін тарс қылып жапты 
да, к�ршісіне де ескертпей, автобусқа 
отырып, алты сағат дегенде аудан 
орталығына, одан жеңіл машина жалдап, 
қызыл екіндіде «Ассалаумағалейкүм» 
деп кіріп келіп еді, інісі мен келіні 
ауыздарына с�з түспей, бұған қарап 
бақырайды да қалды. Содан екеуі 
қосарлана: «Ойпырым-ай, аға-еке-ай, 
әйтеуір жай ма, әйтеуір жай ма?» дей 
берді. 

– Бәрі дұрыс, екеуіңді сағындым, 
 сосын енді к�ліктен к�лікке мініп деген-
дей жетіп келген жай бар, шырақтарым, 
– деді бұл. 

– Алақай, ағатайым келді, сүйінші,– 
деп екі алақанын шапалақтаған келіні 
сыртқа шыға ж�нелді. 

Інісі отырған орнынан атып тұрып, 
ағасын айқара құшақтады да, дереу сы-
тылып шығып, – мен қазір, – деп есікті 
сыртынан жапты. 

Бұл шегіншектеп барып ауыз үйде 
қалдырған сумкасын сәл еңкейіп сол 
қолының саусақтарымен іліп алып, 
әлі аяғынан шешілмеген аяқ киімін 
еңкейместен �кшесін кезек-кезек 
к�теріп, сырғыта шешіп, сол беттегі 
үлкендеу б�лмеге қойылған диванға 
құйрық басты да, қолындағы сумкасын 
қапталдастыра қойды. Сол-ақ екен 
сырттан ентіге басып інісі кірді де: 

– Аға-еке, қызыл тұсақты бауыздап 
тастадым, екі-үш к�ршіні «ағаммен 
дастарқандас болыңыздар» деп айтуға 
Сырға жүгіріп кетті. +рі кеткенде бір 
сағат шамасында бәрі дайын болады, 
ағажан.

– Бекерге әуре еттім-ау сендерді, – 
деді бұл қызарақтап. 

– Ой-бұй, аға-ай, қуаныштан жары-
лайын деп тұрмын. Тұсақ емес, құлын 
соятын күн ғой бүгін. +лі қызыл екінді, 
уақыт жетеді. Ағажан, ш�ліркеген 
шығарсыз, мұздай айран берейін, әлде 
минералды су ішесіз бе? 

– Суы дұрыс болар, – деп күңк етті 
бұл. 

– Міне, міне, мынау 
айран, мынау минерал-
ды су, – деп әкелгендерін 
шағын үстелге қойған інісі лез-
де к�зден ғайып болды. Бұл үстіндегі 
бешпентін іліп, галстугын аз-кем бо-
сатты. Кісілер келсе, әрі ауыл адамдары 
сыншыл келеді деген оймен одан әрмен 
жеңілденуді �зінше ыңғайсыз санады. 
Есіне �ткен жылғы бір жай түсіп, еріксіз 
езу тарттырды. 

Қайта-қайта шақырғасын бұл құр-
метті азаматтың елу жасына қала-
дан келген. Елу-алпыстай ғана адам 
шақырылған екен. Ығы-жығы қонақ 
жоқ. Бәрі де салтанатты. Дастарқанды 
Еділдің �зі жүргізіп, басқарды. Бәйбішесі 
әнші екен, әнмен қарқ қылды. 

«Құрметті достарым, жағдай бар 
ғой, бірақ онша дабыра жасамадық. 
Бір-бірімізге тілектеспіз-ау дегендерді 
шақырып едім, бәрі келді, рақмет» 
д е п  с ы п а й ы  ғ а н а  л е б і з  б і л д і р д і . 
Алғашқылардың бірі боп с�з алған 
Сейдімбек т�рт бүктелген бір бет 
қағаздың орамын жазып, «Құрметті 
достар, Михаил Юрий баласы екеуміз 
екеулеп Еділге арнау �лең жазып едік, 
соны оқып беруге рұқсат етіңіздер» деді 
де, зудыратып оқи ж�нелді:

Еділ деген �зеннің ернеуінен су  кетпес,
^зегінен бу кетпес.
Ашу, араз жоқ онда,
Жай ағады, әманда,
Бірақ Ұлы атанған.
Апырай, ә, бұл қалай?
Ұлылардан бата алған,
^зен-су ма, Аллам-ай,
Беу, арман-ай!
Сенде Еділ – ол да Еділ,
Айырмасы біреу-ақ.
Шешуі де жеп-жеңіл,
Отырсаңдар, біле ғап.
Адамына – Еділдің,
Ұлылықты біз бердік.
^зеніне – Еділдің,
Сан ғасырлар, сан тағдыр,
^лшеп, пішіп ол берді.
Бірақ, бірақ, бір Алла,
Е к е у і н е  т е ң  к � р д і ,  –  д е п  с ә л 

кідірістеді де, – Құтты болсын елу 
жас, Аман болсын, мал мен бас, – деп 
к�теріңкі үнмен аяқтап, парақ қағазды 
дастарқан иесінің қолына ұстатты. Со-
дан ду қол шапалақтау шамамен екі-үш 
минуттай уақытқа созылды-ау! Шапалақ 
тына бергенде қошемет с�здер басталып 
кетті дейсің!

– +й, сен �зің пәле екенсің ғой. 
^леңің тұнып тұрған философия, – деді 
Қожағұл қозғалақтап. 

– Иә, деймін-ау, тап-таза �лең ғой 
мынау. Апырай, осы кезге шейін мұның 
ақын екенін неғып білмегенбіз, ә? – деп 
Сатан ұшып тұрып Сейдімбектің қолын 
қысты. 

– Оу, Юрий баласы Михаил дегенің 
кім, әлгі моншашы ма, одан �зге орыс 
жоқ қой бізде, – деді қақ т�рде отырған 
Сонарбай екі алақанын бірдей  жайып. 
– Мынадай арнау �леңнен кейін сенің 
мәртебең жүдә аспандады, әрі ау-
дан басшысысың, т�р сенікі, маған 
ыңғайсыздау, – дегенді қосып қойып 
еді:

– Жо-жоқ, қозғалмаңыз, әкімдік 

орынтақты мен кімнен алдым, тура 
сізден. +рі жасыңыз үлкен, – деп 
 Сейдім бек  Сонарбайды екі иығынан 
басты. 

– Сәке, құса қылмай айтсаңшы енді, 
әлгі Юрий Михаилыңызды, �зі қазақша 
біле ме? – деді үй иесінің бәйбішесі 
сықылықтай күліп. 

– Иә, деймін-ау, Михаилді білмей, 
тамақ жүретін емес, – деді аққұба �ңді 
толықшалау әйел сыңғырлаған хрусталь-
ды үнмен. 

Бір сәтте тыныштық орнағандай 
болып еді, сол тыныштықты шетте 

ж�нелгені сол екен, екінші шумағына 
ерлі-зайыптылардың бәрі қосылып, 
осыған дейін айтылған ірілі-ұсақ 
с�йлемдер мүлдем ұмытылып кеткендей 
болды... +ннің соңы биге ұласып, той 
тарқар «Айттым сәлем Қаламқас» әнімен 
аяқталды. «Ескерткішке» деп Еділге 
арналған �лең қолма-қол к�бейтіліп, 
қонақтарға деген сый-сияпатқа қосылып 
берілді. 

– Бәліш, сіңлім, сол Орынборда 
қашанғы жүресің, елге келсейші, орта-
мыз тола берсін. Қызмет жағын отағасым 
реттейді ғой. Мекенжайды к�птеп-
к�лемдеп бірдеңе қылармыз. Тіпті бол-
маса, біздің екі б�лмелі пәтеріміз бос 
тұр, к�шіп кел де, кіріп ал. Бала, келін 
Астанада. Екеуінің қайта оралатын түрі 
жоқ, – деп аудан әкімінің бәйбішесі 
Бәлішке жылы лебіз білдіріп еді, – Ой-
бой, Бибісара, не айтса да, мен үшін заң 
жолдастар, мұны біліп қойыңдар, – деп 
күлді Сейдімбек. 

– Дұрыс, дұрыс, Бәкеңдікі, ж�н, 
ж�н, – деген қошемет с�з б�лмені кер-
неп кетті. 

***
«Дегенмен, менің келінім тым пы-

сық және әр нәрсенің орайын біледі. 
К�рдің бе, үйдің ішін қараған адамның 
к�зі қызығатындай етіп, жайнатып қой-
ғанын» деп ішінен күбірлей беріп еді:

– Ассалааумағалейкүм, +беке, апыр-
ай, аяқ астынан қуанышқа кенелтіп, 
тастадың-ау» деп кеудесі бір құшақ боп 
Айжарық кіріп келді. 

– Уағалейкүмүссалам, сәлемші 
болсаң т�рге шық, апыр-ай, сенің де 
баспайтын жерің, жұтпайтын желің 
жоқ-ау, ай, қара нарым-ай! Кел, т�с 
қағыстырайық, – деп орнынан сілкіне 
тұрып, қарсы алдындағы алпамсадай 
денені орай құшақтады. Сосын екеуі 
қосарлана т�рдегі диванға құйрық ба-
сты да, бір-біріне қадала қарап, сүт 

тұрғанда, �зіміз естіп, қорытып алайық, 
– деп +білқайыр да сәл-пәл алға жыл-
жыды. 

– Ойпырым-ай, отағасы-ай, – деп 
Сарқыт күйеуіне жалынышты кейіппен 
жаутаңдай қарады. 

– Ей, бәйбіше, бол, тездет енді, 
ал, ал, кәне, – деп Айжарық әйеліне 
жылы шыраймен күлімсіреп, екі иығын 
қайшылап-қайшылап жіберді. 

– Отағасым, енді �зің қыстағасын 
айтайын, айтайын, – деп Сарқыт жүзін 
т�мен түсірді де:

Осылай кеңістікте жүрді дейді, 
Құшақтап бірін-бірі күлді дейді. 
^ңештен ащы қымыз жауған кезде, 
Боларын бір сұмдықтың білді дейді, 

– деді де, Сарқыт ұшып тұрып еді,осы 
кезде есік айқара ашылып, «Асса-
лаумағалейкүм» деп сақал-мұртты егде 
кісі бастаған әйелі бар, еркегі бар бес-
алты қонақ кіріп келді. Орнынан тез 
к�терілген +білқайыр:

– Уағалейкүмүссалам, т�рдің т�бе-
сіне шығыңыздар, құрметті меймандар, 
хош келдіңіздер, – деп сақал-мұрттыға 
күректей алақанын ұсынды. Бәрі орын-
дарына жайғасты-ау деген сәтте егде кісі 
екі алақанын уқалап: 

– Уай, +беке, сыртыңыздан қанық-
пыз ғой. Менің есімім – Қара. Осыдан 
үш жылдай бұрын сіз ауданның бас 
экономисі қызметінде істеп жүргенде 
бір шаруамен алдыңызда да болғанмын. 
Бәйбішең қайтпас сапарға аттанған 
екен, артының қайырын берсін! Алла 
тағаланың марқұмға пейілі  түсіп, 
пейіште нұры шалқығай! Есіңізде 
шығар, немере інім Еділ елу жасқа 
толғанда дастарқандас болғанымыз. Иә, 
ту хақ, �лім хақ. Біреуге ерте, біреуге 
кеш. Тағдыр ісіне қарсы тұрар шара бар 
ма, жоқ қой, – деді тарғылдау даусын 
дірілдете с�йлеп. 

– Қайыры болғай, қайыры болғай, – 

***
Таңертеңг і  шайдан кейін  ес ік 

алдындағы қарағайды тамашалап, 
«Апыр-ай, биіктігі құрығанда он екі-
он бес метрдей болады-ау, �зі сып-
тай боп �скен екен, әрі сүйкімді, әрі 
к�рікті, шіркін, табиғат-ай» деп �з-
�зінен күбірлей бергенде үйден жүгіре 
шыққан келіні:

–   А ғ а т а й ы м ,  С і з д і ң  ұ я л ы 
телефоныңыз қоңыраулап, – деп қолына 
ұстат ты. 

– Алло, тыңдап тұрмын, – деді бұл.
– Сәлеметсіз бе, +білқайыр ағасыз 

ба?
– Иә, иә, аманбысың, шырақ...
– Кешірерсіз, мен қала әкімі Сәбит 

К�пжасаровпын. Сіз жедел түрде жолға 
шықсаңыз, сағат үштегі әкімшілік оты-
рысына үлгерер едіңіз. 

–  Жай ма, шырағым?
– Тез ірек  жолға  шығуыңызды 

�тінемін. Сіз аса қажетсіз. Мән-жайды 
келген соң білесіз ғой, – деп қала әкімі 
телефонын айырып жіберді. 

Жедел басып, үйге кірген +біл қайыр 
келініне: – Қарағым, мені жұмыс орным 
шақырып жатыр. Тездетіп жүрейін, бұл 
жерде жалдайтын жеңіл машина бар 
ма екен? – деп еді, келіні с�йлей алмай 
булықты да қалды. Сәлден соң: 

– Енді қайттым, енді қайттым, 
 Бекарыс шаруамен кетіп еді, – деді к�зі 
жасаурап. 

– Барғасын хабарласам ғой. Осы 
к�рші жігіттің машинасы бар-ау, 
деймін. 

– Қазір ағатайым, мен барып келейін.
Бұл киініп, сыртқа шыға бергенде, 

алдынан шыққан бұйра шаш жас жігіт: – 
Ағасы, қайда бұйырасыз? – деп талтайып 
тұра қалды. 

– Қалаға.
–Құп болады. Жол ақысын жүре 

с�йлесерміз. 

– Отырғандар ду етіп күліп, қол 
шапалақтады. Сосын бәрі бір-бірлеп 
«құттықтаймыз» деп қолын қысты. 

***
«Апыр-ай, бұл қызметті д�ңгелетуге 

күшім де, білімім де жетер-ау, тек жалғыз 
тұрғаным шаршатпаса» деп ойлады 
 машина ішінде ол. +лде күйеу балам мен 
қызыма барсам ба екен! +лде күтуші жал-
дасам қалай болады, әй, бір ж�ні болар. 
Айтпақшы, тамақ ішіп алып, �зімнің 
жұмыс жоспарымды жоспарлауым қажет 
қой. «Қалалық бюджетке түгелімен сіз 
жауап бересіз» деді-ау! Ол да мені қинай 
алмайды. 

– Аға, ертең қай уақытта келейін? – 
деген жүргізушінің даусы ойын бұзып 
жіберді. 

– Тура сағат сегізде келсейші, – деді 
+білқайыр. 

– Құп болады, – деді жүргізуші. 
Үйге кіріп, жайғасқаннан кейін шай 

ішіп, диванға қисая кетіп еді, ойына 
Бәліштің аманат хаты түсті де: «Қап, 
жадымнан шығып кеткені-ай, машина 
ішінде ойыма келмегенін қарашы. Қой, 
такси ұстап апарып берейін» деп іштей 
күбірледі де ұмтылып, бешпентінің ішкі 
қалтасындағы конвертті суырып алып, 
сыртына к�з жүгіртіп еді, +білқайыр 
^рнековке Бәліш Қадыровадан деген 
жазуға к�зі түсті. Және де етек жағында 
«Міндетті түрде ашып, оқыңыз» деп жа-
зылыпты. Бұл дереу конвертті мұқият тап 
ашып, ішіндегі тілдей қағаздағы «Мен 
сізге қалаған кезіңізде тұрмысқа шығуға 
әзірмін. Егер сіздің жүрегіңізде менің 
жүрегіме орын болса» Бәліш Сәлімқызы, 
38 жаста, жалғыз басты, тұрмыс құрмаған, 
деген жазуды екі-үш рет оқып шықты 
да: – Бұл не жұмбақ, – деп кәдімгідей 
с�йледі. К�з алдына оны елестетіп к�ріп 
еді, маңдайы ысып, қызуы к�терілгендей 
күйге б�ленді. Оның кескінді жүзі біресе 
жақындап, біресе, алыстаған сыңай та-
нытты. Қос жанары м�лдіреп, кірпік 
қақпайтын секілді. Тек оң жақ к�зінің 
жиегінен бір тамшы жас к�рініп, не әрі, не 
т�мен жылжымайтындай, оймақтай еріні 
сәл ашылыңқы ма, қалай? 

+білқайыр хатты қайтадан оқыды. 
«Телефон н�мірін жазбағаны несі екен?! 
+лде мені �тірік дәмелендіріп, жұртқа 
күлкі қылғысы келе ме? Қой, ондай 
жеңіл мінезді шыға шап әйел сияқты 
емес, салиқалы, орта к�рген, к�кірегінде 
к�ңіл сүзгісі бар, жаман мен жақсыны 
таразылай білетін әйелге ұқсайды �зі» деп 
ойлады. С�йтіп жатып к�зі ілініп кеткенін 
�зі де байқамай қалды. Түсіне марқұм 
бәйбішесі Қатша енді. Ол бұған т�сектен 
қолын созып, «+бе, �зіңді-�зің сынап 
к�рсейші» деп күлімсірейді. Шошып оя-
нып, жатын б�лмеге қарай қадам басты. 

Түннің қай мезгілі екенін айыра ал-
мады. Есіктің қоңырауы безілдеп, ты-
ным таптырмағасын ұшып тұрып, ілгері 
ұмтылды. Кідірістеп «Бұл кім екен?» 
демей-ақ есікті ашып еді, күйеу баласы 
мен қызы мұны кезек-кезек құшақтап, 
«Құтты болсынды» үйіп-т�гіп тастады.

– Ой, әкешім, дым болмағандай-ақ, 
бедірейіп тұрсың ғой, тіпті, а? – деді қызы 
к�зін сүртіп. – Айт, шапшаң, �з аузыңнан 
естиік. +йтпесе, мен қазір қуаныштан 
сол қылдап жылаймын. Ал бір жыласам, 
к�пке созатынымды тәп-тәуір білесің ғой.

– Апыр-ай, мән-жайға әбден қанық 
екенсіңдер. Менен несіне сұрайсыңдар. 
Облыстық телебағдарлама жалған хабар-
ды жарияламайтын шығар.

– Солай ма, дәл солай ма, Берік, аш-
сайшы шампанды. – Ей, болсайшы, т�гіле 
берсін, әкел аузынан ішейік... 

Күйеу баласы мен қызын шығарып 
салған +білқайырдың шақшадай басына 
нелер кіріп, нелер шығып кеткенін бір 
Алланың �зі білетін шығар. +йтеуір, 
ойы он саққа жүгірді. «Бұл не қылған 
жұмбақ хат, шешуі қиын» деп қайта-қайта 
күбірледі...

Бір шыны шайын ішіп, қызметке 
 жинала бастап еді, үйдің телефоны мен 
ұялы телефоны қатар қоңыраулады. 
Қолына іліккенін құлағына тақап, – Алло, 
тыңдап тұрмын, – дегенінше, есіктің 
қоңырауы безілдеді. Есікті ашса, інісі мен 
келіні.

– Аға, ағатай, – деп екеуі де мұның 
мойнына асыла кетті. 

– Ойпырм-ай, қайдан жүрсіңдер? –
деді бұл басқа с�з аузына түспей.

– Телевизордан к�ріп, естігесін шы-
дап отыра алмадық. Қалай шыдаймыз, 
мынадай қуанышта, – деді келіні к�зіне 
жас алып. – Сосын, сосын бар ғой, бізбен 
бірге Бәліш апай да келді. «Сәлден кейін 
кірермін» деп, сыртта кідірістеп қалды. 

– Апыр-ай, апыр-ай, ә, тіпті тосын 
жаңалық болды-ау, �зі, енді былай, мен 
біржолата жұмыстың аяғында келетін 
шығармын. Үйге �здерің қожалық ете 
бересіңдер ғой. Асығыс болсаңдар, 
кілтті к�ршіге тастай салыңдар.  Солай, 
қос  к�гершінім,  деген +білқайыр 
табалдырықтан аттай беріп, бетпе-бет 
келген Бәлішке:

– Сіздің хатыңызды мұқият оқыдым. 
Мазмұны мені толықтай қанағат танды-
рып, жүрегімді қуанышқа б�леді, – деді 
күлімсіреп.

– Солай ма,  қымбаттым, солай 
ма, қайталашы, – деген әлсіз дауысты 
+білқайырдың құлағы шалды. 

Бір жетіден кейін +білқайыр мен 
Бәліш Неке сарайына барып, ағайын-
туыс, жора-жолдас, қызметтестерінің 
қошеметтеуімен некелерін қиғызды...

тастадың-ау» деп кеудесі бір құшақ боп 
Айжарық кіріп келді. 

– Уағалейкүмүссалам, сәлемші 
болсаң т�рге шық, апыр-ай, сенің де 
баспайтын жерің, жұтпайтын желің 
жоқ-ау, ай, қара нарым-ай! Кел, т�с 
қағыстырайық, – деп орнынан сілкіне 
тұрып, қарсы алдындағы алпамсадай 
денені орай құшақтады. Сосын екеуі 
қосарлана т�рдегі диванға құйрық ба-
сты да, бір-біріне қадала қарап, сүт 
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кеш. Тағдыр ісіне қарсы тұрар шара бар 
ма, жоқ қой, – деді тарғылдау даусын 
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тұра қалды. 
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отырған жұпынылау, жас шамасы отыз 
бес-қырықтың айналасындағы кексе 
қыз ба, әлде келіншек пе, әйтеуір бұл 
бұрын кездеспеген бір жан: 

–  Ағай,  айып етпесс із ,  с і зд ің 
�леңіңіздің түпқазығы Михаил  Юрьевич 
Лермонтовта жатыр.  Оның Волга 
яғни Еділ жайында арнайы туындысы 
болмағанмен, «Эпиграмма», «Дары 
Терека», «О, Каспий» �леңдерінен �те 
шебер құрастырыпсыз. Оны  Михаилге 
жалтақтамай, толықтай сіздікі деуге 
құқыңыз бар. Соңғы екі жол – жай 
к�терме с�з ғой. Ол �леңнің ішкі 
мазмұнына кірігіп, салтанат құрып 
тұрған жоқ.  Оны екі  арадағы сәл 
тыныстың �зі аңғартып тұр. ^мірден 
бар болғаны  жиырма жеті жасында 
кеткен аса талантты, дарын иесінің «Ру-
салка», «Тамара», «Надежда», «Баллада» 
сияқты �леңдерін қазақша сайратуға 
с і з д і ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  к ү ш і ң і з , 
сауаттылығыңыз жететіндігіне инедей 
де күмәнім жоқ, – деп бұзып жіберді.

Дастарқан басында отырғандардың 
бәрі дерлік ауыздарын ашып, тіпті 
кірпіктерін де қақпай, «Мәссаған, без-
гелдек» дегендей, аңқиды да қалды. Бұл 
жай ұзаққа барар ма еді, қайтер еді, үй 
иесі Еділ:

– Оу, қадірменді қонақтарым, ас-
суға к�ңіл б�лейік. Қарындасым Бәліш 
бәріңді таңдандырып, таңдай қаққызып, 
тастады-ау деймін! Мамандығы дәрігер 
болғанымен, әдебиетке бейімдігі бар, 
– деп шапшаңдата с�йлеп еді, іле-шала 
бәйбішесі де – біздің Бәліш с�йтеді енді, 
с�йтеді, болды, болды, тамақ алайық. 
^лең де керемет, менің қайын сіңлімнің 
түйінді с�зі де керемет, мен қазір сіздерге 
тағы да ән салып беремін, мысалы, – дей 
бергенде Сейдімбек:

– Қарындастан емес, ұлы Абайдан 
ұят болады-ау, Лермонтовтың жиырма 
бес �леңін қазақша сайратқан. +йтпесе, 
«Русалканы» аударып к�рер-ем, – деп 
күліп жіберді. 

– Бәсе, бәсе, енді-енді осылай 
с�йлеп, талабыңды жанып-жанып 
жіберсейші, – деді Қожағұл кеудесін 
к�теріңкіреп. 

– Сен аудармашы боп кетсең, ау-
данды кім басқарады, а? Оны да ойлап 
қой. Тайлақты мұрындықтаймыз деп 
нардан айырылып қалмайық, масқара 
қылып, – деп Ізтұрған қарқылдай күліп 
еді, жанындағы Сейіт: 

– С�зіңізді дереу жұқартпасаңыз, 
тым ауырлау, – деп сыбырлап үлгерді де: 

– Ауданға әкім табылар-ау, Секеңдей 
азамат табу қиындау ғой, – деп с�зінің 
артын созыңқырап жіберді. Дәл сол кез-
де Бибісара бәйбіше күйеуі Сейдімбектің 
иығына қолын салып:

Қараңғы түнде тау қалғып, 
Ұйқыға кетер балбырап.
Даланы жым-жырт дел-сал қып,
Түн басады салбырап, – деп жіңіш-

ке дауысын к�теріңкіреп шырқай 

пісірімдей уақыт үнсіз, тілсіз отыр-
ды. Тіпті б�лмеге ақ орамалды орай 
тартқан егделеу әйелдің кіргенін де 
байқамағандай. 

– Ал, мынау менің екінші бәйбі шем, 
тоқалым деуге аузым бармайды, – деді 
Айжарық кенет үн қатып. – +й, бәйбіше, 
мынау менің қанды к�йлек, қаск�й 
жолдасым, +білқайыр, – дегенді қосып 
қойды. 

– Сәлеметсіз бе, білемін ғой, білемін 
ғой, бұрынырақта к�ргенмін. Бала-
шағаңыз аман ба, аман-есен жүрсіз бе, 
келген-кеткеннің қайыры болсын. Сізді 
отағасым ылғи айтып, аузынан таста-
майды, – деді биязы үнмен. 

– Екеуміз де бірінші бәйбішемізді 
«Ана жаққа» жібергенімізге екі жыл-
дан асты емес пе? Иманды болғырлар, 
шамалас уақытта кетті ғой, жастары 
да шамалас еді. +не бір жаман ауру 
бас-к�зге қаратты ма, – деп, Айжарық 
күрсінгендей болды. Содан жылын бер-
ген соң, қой, бала-келіннің шайы қашан 
қайнайды деп телміргенше, �зім әрекет 
жасайын деген оймен бас салып мына 
Сарқытқа үйленіп алдым. Жаман емес, 
әйтеуір, жататын т�сегім мен тамағым 
дұрыс. Менің тым тамақсау екенімді �зің 
білесің. +лгі ақын Құрмаштың екі-үш 
шумақ �леңі бар еді ғой маған шығарған, 
апырай, жадымнан шығып кеткенін 
қарашы. Сенің жадыңда жоқ па, +беш? 

– Жоқ, ертеректе бір рет естіген 
сияқты едім, бірақ есімде қалмапты. 
Сірә, аса мән бермесем керек. 

– Қап, с�йтіп жүріп ұмытылып 
кетеді-ау, енді...

– Егер рұқсат болса мен айтып 
к�рейін, отағасы, – деп езу тартты 
Сарқыт. 

– Ей, сен білесің бе, апырай, ә, ал 
айтып к�рші, – деді Айжарық біртұтас 
денесін сәл оңға бейімдеп. 

– Тек, атыңды атағаныма айып 
етпегейсің. Сізден де кешірім �тінемін, 
+бе, – деп сәл-пәл басын иген Сарқыт: 

Айжарық бір жегенде пұтты жейді,
Сол пұттың барған жері құтты дейді.
Тұзды �ркеш, қазы-қарта, құйрық-

бауыр,
Достасып бір-бірімен кетті дейді, 

–деді де,
– Жо-жоқ, отағасы, екінші шумағын 

айтпай-ақ қояйын, ұят болды, ұят. 
^зіме де обал жоқ, қарап отырмай 

ерінім қышып. Ұмытылып кетеді-ау, де-
ген соң еске салайын деп ойлаппын-ау, 
аңқау басым. 

– +й, айта бер. Біле білсең мұның �зі 
маған бедел. Сенің күйеуіңнен басқа бір 
пұт тамақты кім жейді, а? 

– Иә, иә, деймін-ау, мынау тіпті 
тарихта қалатын �лең, меніңше, әлі 
күнге шейін осындай келісті шумақты 
ешкім жазбаған да шығар. Адамның 
алыбы Қажымұқанға да арналған жоқ-
ау мұндай арнау. Сондықтан тоқталмай 
айта беріңіз, біреу-міреулер келмей 

деді отырғандарда бірі жай, бірі к�теріңкі 
үнмен. 

– +умин, әумин, – деп +білқайыр 
отырғандарға жағалай к�з тастап еді, 
қараторы �ңді, әдеміше келіншекке жа-
нарын тоқтатып:

– Апыр-ау, Бәліш қарындасым, 
аман-есен жүрмісің, шырағым! «Тау мен 
тау кездеспейді, адам адаммен кездеседі» 
деген осы, – деп аз-кем күрсініп, ішінен 
ыстық ауа шығар ғандай күйге түсті. 

– +, естімеп пе едің, Бәліштің бір жо-
лата келгеніне екі-үш айдан асты. Осы 
маңдағы бұрынғы аурухана қайта жанда-
нып, күрделі ж�ндеуден �ткен, соған бас 
дәрігер боп жұмысқа орналасты. 

Үлкен д�ңгелек  үстелге  тақау 
 қо йылған орындықтарға жайғасқан 
меймандар дастарқандағы мәзірге бар 
ынта-ықыласын аударып еді, жанарла-
рына – бұқтырылған тауық, қазы-қарта, 
қуырылған балық, әйтеуір, тағамдардың 
түр-түрі ілікті де, іштей риза болып: 
«Құдайдың әмірі, мұны қай уақытта 
 да йын дап, пісіріп үлгерген» деген сау-
ал әр қай сының тіл ұшында тұрғандай 
болды.

– Осы үйде балалайка жоқ па? – деді 
Айжарық кеудесін керіп. Сосын «Жоқ», 
иә «бар» деген с�зді тоспастан жуан 
 даусымен: 

Ну, целуй меня, целуй,
Хоть до крови, хоть до боли.
Не в ладу холодной воли,
Кипяток сердечных струй
а-а, а, ах, целуй:
Опрокинутая кружка,
Средь веселых не для нас.
Понимай, моя подружка,
На земле живут лишь раз,
Ах, живут лишь раз!
Раз, раз! – деп, әндетіп еді, – Ой, 

аға, сіз баритон дауысты тамаша әнші 
екенсіз ғой, бис, бис!! Марқұм Сер-
гей Есенин бір аунап жатқан шығар! 
Талантқа тағзым еттіңіз, керемет. Мен 
де сізге басымды иемін, ағатай, – деп 
Бәліш орнынан шапшаң к�теріліп, 
әншіге басын иді. 

– Ей, бәйбіше, к�ріп, тыңдадың ғой, 
отағасыңның сан қырлы �нерпаз екенін, 
– Айжарық Сарқытқа үңіле қарады. 

Отырыс біраз уақытқа созылды. 
Қызыл тұсақтың дәмді еті де, кәдімгідей 
желініп, тағы да шай ішіліп, Айжарық 
бір ш�лмекті тағы да тауысып, одан 
Бәліш екеуі екі дауыспен «Волга, Волга» 
мен «Қайықта» әнін қосыла шырқап, 
отырысты кішігірім той-думанға айнал-
дыра жаздаған меймандар түн ортасы 
шамасында дастарқан иелеріне к�п-к�п 
рақмет-алғысын айтып тарқасты. 

– +рине, әрине. Сосын артына кілт 
бұрылып, – Қарғам, әзірге, – деп артқы 
есікті ашты.

– Жолға тамақ, – деген келінінің 
 даусын машинаның дырылы жұтып 
қойды. 

***
Аудан орталығынан шығыңқырап, 

«Ауди» жүйрік к�лігі �зінің құлашын енді-
енді кере бергенде, басып озған ақ машина 
«Тоқтаңдар» деген белгі беріп, озыңқырап 
барып �зі де тоқтады. Жүргізушінің есігі 
қайырыла ашылып, ішінен жалаң бас әйел 
шығып, бұларға қарсы жүрді. +білқайыр: 
– Мынау, Бәліш қой, – деп күбірледі 
де, бұл да табанын жерге тигізіп, бойын 
жазды. 

– Ағасы, айып етпейсіздер, сіз об-
лыс орталығына қайтып бара жатыр 
деп естігесін бір танысыма хат беріп 
жіберейін...

– Аманбысың, қарағым, әкел, әкел, – 
деді +білқайыр к�з аясы кең, пісте мұрын, 
жазық маңдай, нұрлы жүзді әйел затының 
с�зін аяқтатпай.

– Міне, – деп ұсынылған конвертті 
бұл екі бүктеп ішкі қалтасына салды 
да, – Нақты мекенжайы, телефон н�мірі 
сыртына анық жазылса болды ғой, – деді. 

– Иә, иә, – деді Бәліш күлімсіреп.
– Ал, сау бол, айналайын, Алла тағала 

кездесуге жазсын. 
– +рине, әрине, кездесеміз, с�зсіз 

кездесеміз, – деді Бәліш оң қолын к�теріп.
***

+ к і м н і ң  қ ы з м е т  б � л м е с і н д е г і 
адамдардың бәрі бұл кіріп барғанда, 
орындарынан тұрып амандасты. Ұзын 
бойлы, сыптығыр әкім жігіт: 

– +бе, Сізді сыртыңыздан билеп-
т�степ, бұйрық та шығарып қойдық. 
Бүгіннен бастап Сіз қалалық әкімнің 
бірінші орынбасарысыз. Бізге сіздей 
м а м а н  қ а ж е т  е д і ,  а қ ы р ы  т а п т ы қ . 
^мірбаяныңызбен жете таныстық. Айып 
етпессіз, қызмет істеген мекемелер-
ге де сұрау да салдық. Кезінде Мәскеу 
университетінен екі мамандықты еркін 
меңгерген екенсіз – экономист және неміс 
тілін. Ғылым кандидаты дәрежесін Берлин 
академиясында неміс тілінде қорғапсыз. 
Ағылшын тілінен де ептеп хабарыңыз бар 
екен. Ол тілдерді ұмытпаған шығарсыз? – 
деп шапшаңдата с�йледі. 

– Қанға сіңген нәрсе ұмытыла ма, 
шырағым, – деді +білқайыр тамағын 
кенеп.

– Мына бұйрыққа «Мен келісімімді 
бердім» деп қол қоясыз ба?

– ^здерің менсіз шешім қабылдап-
сыздар ғой, енді «мен» деген с�збен қол 
артық шығар.
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АНА ТІЛІ

Әулиеата мұғалімдер одағының мөрі Түркістан өлкелік егін шаруашылығы 
комиссарының мөрі

№ 2-ші ауыл старшыны 
Мусабеков Айдапкелдінің мөрі

Әулиеата уезі тергеу 
комиссиясының мөртабаны 1918 ж.

«Қызыл арық» ауыл шаруашылық 
мал өсіретін кооператив серіктігінің мөрі  

МӨР – ТАРИХ ТАҢБАСЫМӨР – ТАРИХ ТАҢБАСЫ
Мұрағатшылар күн сайын тари-

хи құжаттарды зерделейді. Құжаттарға басылған 
əртүрлі мөрлерді көреді. Оқиғасына қарай құжаттарға 

қойылатын мөрлердің таңбасы да əртүрлі болады. Кейбір құжаттар 
мен мөрлер айналасында көп ойланып, көп толғанатыныңыз да анық. 

Халықтың тарихын, адамның тағдырын бажайлайсыз. Тіпті қызықтап, 
құжаттың маңыздылығына жете мəн беретініңіз де сөзсіз. Бұл 

мөрлердің көшірмелерін жинақтауға, ой қорытуға жетелейді. Соның 
нəтижесінде осы мақаланы жазып, алдағы уақытта мөрлер 

көрмесін ұйымдастыруды қолға алдық... 

1963 жылы Есік қорғанынан табылған Алтын 
адам адамзат тарихының дамуын зерттеушілері 
мен бірге м�р тарихымен айналысатын жас 
ғылым  – сфрагистиканың жаңа бағыт ұстануына 
ықпал жасады. Археологиялық жәдігер Ұлы Дала 
Елінің даму деңгейін әлемге танытты. «Тарихы 
жоқ» деп келген �ңірдің мәдениеті кәрі құрлықтан 
жоғары болғанын айғақтады. Ең маңыздысы 
ғалымдар ханзаданың бүкіл мүрдесі аса жоғары 
шеберлікпен алтыннан жасалынған зергерлік 
бұйымдармен апталғанын жарыса жазды. Соны-
мен бірге оның оң қолының саусағындағы алтын-
нан жасалынған жүзік м�рдің ерекшелігі туралы 
айрықша айтты. Ғалымдар тарихи жәдігер – біздің 
заманымызға дейінгі ІІІ ғасырда жерленген 16-25 
жас аралығындағы ханзада екенін дәлелдеді. 

Жиырма екі ғасыр жер астында жатып, халқына 
жеткен бұл Алтын адамның Үйсін мемлекетінің 
биі, яғни билеушісі Елжау бидің баласы екені 
бірте-бірте мойындалып келеді. Ғалымдар мен 
зерттеушілер м�рдегі адам суреті «ханзаданың 
суреті болуы керек» деген де болжамдар айтуда. 
М�рдегі бас киімде күн шапағы �рнектелген. 
Осы м�рдің айналасында ғалымдар да к�птеген 
пікірлер мен болжамдар айтуда.  Дегенмен де, Есік 
қаласы Үйсін мемлекетінің астанасы болғанын 
ешкім жоққа шығара алмайтынын айтсақ болжам-
дар нақтылана түсетіндігі анық.

Осы тарихи жәдігер біздің заманымызға дейін 
қытайлардан басқа бірде-бір ел м�р ұстаған емес 
деген деректі жоққа шығарып, қазақ жерінде, яғни 
түркі халқында біздің дәуірімізге дейінгі жылдарда 
�ркениеттің �скенін айқындады. Бұл аз десеңіз, 
1971-1975 жылдары Тараз қаласынан 40 шақырым 
жердегі Қараша бұлағы маңында жерленген 
адамның белдігінен қыштан жасалынған м�рдің 
табылуы бұл �ңірде �ркениеті дамыған, мәдениеті 
мен қол�нері биік шыңға к�терілген мемлекеттің 
болғанын танытты. Бұл бұлақ атақты Ақыртастың 
маңы екенін еске алсаңыз �ңірдің даму деңгейі 
сол жылдары қандай болғанын байыптауға 
 болады. Бұл пікірімізді нақтылай  немесе бекіте 
түсетін болсақ: ұзақ жылдар бойы Шу ауданының 
аумағындағы Ақт�бе қалашығында зерттеу 
жұмыстарын жүргізіп келе жатқан академик 
У.Шәлекенов бастаған археологтар тапқан теңгеге 
таңба басатын м�р туралы да ой тарқатуға бола-
ды. Бұған қытай жазбаларында жазылған Оты-
рар жазирасында ежелгі Қаңлы мемлекетінің 
мекені болған Мардан Күйік деген жерден ар-
хеолог ғалым А.Н.Подушкин қабірден бір емес, 
бірнеше м�р тапқан. Археолог бұл мекеннің біздің 
заманымызға дейінгі ІІІ ғасырда дамыған мемле-
кет болғанын айтады. 

Тарихты айғақтайтын м�р аса маңызды 
жәдігер екенін әркім жақсы түсінсе керек. 
Сондықтан да м�рге деген қызығушылық, оны 
пайдаланғандар туралы дерек білу әрқашанда 
зерттеуші-ғалымдарды толғандырды. Осындай 
қызығушылық XVIII-XIX ғасырларда м�р тари-
хын зерделейтін жаңа ғылым – сфрагистика пайда 
болуына бастады. +рбір м�рді зерделей отырып, 
жеке адамнан бастап мемлекеттің даму деңгейін 
анықтауға болатынын бұл ғылым жетекші р�л 
атқарып келеді. Бүгінгі таңда бұрын м�р ең алғаш 
Вавилон мен Египетте пайда болған деген с�з ай-
тылмайды. Себебі қазба жұмыстары нәтижесінде 
Ұлы Дала Елінен және басқа да жерлерден табы-
лып жатқан м�р мұндай пікірдің орынсыз екенін 

Оңтүстік Америка жаға-
лауы нан 3 мың шақырымдық 
жерде Пасха аралы орналасқан. 
Аралды әлемге танытқан басты 
к:рікті мәдени мұрасы 1250-
1500 жылдары тұрғызылған 
моаи мүсіндері. 

Қазіргі таңда мыңнан астам 
мүсіннен 300-ге жуығы ғана 
қалған. Ең алып мүсін 19 метрге 
жетеді. Алайда бұл мүсін б�лшектеніп қалыпқа келмес-
тей күйге түскен. Мүсіндер аралдың жағалауына 10-15 
талдан орнатылған. Қазіргі уақытта мүсіндердің к�бі 
қалпына келтіріліп, техника к�мегімен жағалауларға 
қайта орналастырылған. Осылайша Моаи мүсіндері 
алыптығы мен ерекшелігі жағынан аралға келушілерді 
таңғалдыруда. 

Т�ңкерсең – күмбез, 
Аударсаң – апан.

Қарға қонған – 
Қара қарға. 
Қонған қарға
Қора бар ма?

Қарқылдаған – 
Қара қарға. 
Қарға қонған – 
Қораларға...

 (Қазан)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Моаи мүсіні
ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

Ж ү р г і з і л г е н  б і р н е ш е 
зерттеулер сәби кезінде ата-
анасынан жылылық к:рмей 
:скен балалардың есейген-
де рухани жағынан кемшілік 
тартатындығын байқатқан. 

Осы орайда аты әйгілі «Ой-
лар» кітабының авторы, фран-
цуз ойшылы Блез Паскальдің 
�мірін тілге тиек ете кеткен 
орынды. +кесі оны �те қатал тәрбиеледі. Баласының 
болашағына үлкен үміт артқаны сонша – оған 
толықтай к�ңіл б�лу үшін мемлекеттік қызметін де 
тастады. Балаға география, тарих, философия, шет 
тілі мен математиканы да �зі үйреткен. +кесі оның 
сана-сезімін жан-жақты дамытуға барын салды. 
 Паскаль әке үмітін ақтады. Атақты математик, физик 
тіпті діни ойшыл дәрежесіне к�терілді. Алайда оның 
«�мірім іштей �ксікпен �тті, ел секілді бала болып 
ойнаудың, қуанудың не екенін білген емеспін» деп 
күйзелгенін к�п адам біле бермейді. ^йткені үш 
жасында шешесінен ерте айрылды. Ана махаббатын 
к�рмеді деуге де болады. Паскаль, бар-жоғы 39 (1623-
1662) жыл ғана �мір сүрді.

Қолда :сір ілетін  балықтың бұл әдемі  түрі 
аквариумдағы балықтардың ішіндегі ең к:п тараған 
түрінің біріне жатады.  

Үйінде, жұмыста аквариум ұстайтындардың 
барлығы бұл түрлі-түсті әсем балықтың атауы 
британдық натуралист Роберт Джон Лечмер Гуппидің 
құрметіне берілгенін біле бермейді. Ол балықтың 
осы түрін Тринидадтан Лондондағы «Табиғи тарих» 
мұражайына жеткізген.  

Адамның денесіндегі майынан, белоктарының 
едәуір б:лігінен айырылса да, қалай дегенмен тірі 
қалуы мүмкін. Бірақ организмдегі судың қоры үнемі 
толықтырылып отыруы керек: сусыз бірнеше күн ғана 
жан сақтауға болады. 

Су әр алуан заттарды ерітеді, содан да ол тамақ 
�німдерін сіңіру үшін керек. Су болып тұрғанда ор-
ганизмде �мірлік маңызы бар к�птеген химиялық 
реакциялар жүріп жатады. Ол тіпті қатты сүйектің 
�зінде �зінің міндетін атқарады. Оны дененің әрбір 
клеткасынан табуға болады. 

^з міндетін атқарғаннан кейін су организмдегі 
артық, зиянды заттардың бәрін �зімен қоса ала 
кетеді. Судың дені бүйрек арқылы б�лінеді, адамның 
демімен су бу түрінде денеден тәулігіне тағы да екі 
стақан не одан да к�п су б�лінеді. Ыстықта су дененің 
салқындауына к�мектеседі.

Рим империясы құлағаннан 
кейін бірнеше жүз жылдарға 
созылған орта ғасыр дәуірі ор-
нады. Ол кезде шіркеу тек жеке 
адамдарға ғана емес, мемлекет-
терге де :ктемдік етті. 

^нер де шіркеуге бағынып, 
құдайға мақтау, марапат ай-
тумен шектелуге мәжбүр бол-
ды. Ғасырлар �ткен сайын, ол 

дәстүр �згере берді. Қалалар тез �сіп, қол�нері мен 
сауда-саттық жедел қарқынмен дами бастады. Алыс 
елдерге саяхаттар мен географиялық жаңалықтар 
дәуірі туды. Теңізде жүзушілер ұзақ та қатерлі сапар-
ларынан таңғажайып елдер жайында қызық-қызық 
хикаялар айтып оралатынды шығарды. Адамдар 
т�ңірегіндегі нәрселерге байыптап назар аудара баста-
ды. С�йтіп, ғылымның атқарар қызметі �сті.  

Ана жылуы болмаса...

Гуппи сөзінің төркіні 

Тіршілік нәрі 

Орта ғасыр дәуірі

ҰЛЫ АДАМДАР ӨМІРІНЕН

ТАНЫМ

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Eзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

дәлелдеді. Тіпті біразға дейін ғалымдар м�р тари-
хы туралы әңгімелегенде алғашқы м�рлердің бірі 
ретінде XIII ғасырда Шыңғысханның немересі 
Күйіктің Рим папасына жазған хатына «Құдай 
тағала – аспанда, хахан жердегі құдірет. Адамзат 
билеушісінің м�рі» деп басылған м�рмен бай-
ланыстырып келгендер де болды. Олар құжатқа 
басылған таңбаны алғаш к�рген еді. Россия 
�здерінде м�р Х ғасырда пайда болғанын айта-
ды. ХV ғасырға дейін м�р құжаттың растығын 
айғақтап, жапсырылып жіберілетін.  Кәрі 
құрлықта осындай рәсім жаңадан қалыптасып 
жатқанда түркі әлемінде бұл жоғары деңгейге 
к�терілген болатын. Олар құжаттарға м�рлерінің 
таңбаларын басып жіберетін. Сондықтан да 
қазір тарихшылар м�р туралы с�з қозғағанда 
«^ркениеттің бастауын да Түркі мәдениеті тұрған» 
деген кесімді с�здің айна-
ласында ой қозғай келіп, 
«м�р қалай пайда болды?» 
деген сауалдың айнала-
сында толғануда.

Адам пайда болысы-
мен �зіне қажет заттарды 
жа саған.  Соның нәти-
жесінде қол�нер дамыды. 
+рбір шебер �зінің жасаған 
бұйымына таңбасын салған. 
Қол�нер туындыларындағы 
таңбалар ды алғашқы м�рдің 
сызбалары деп қабылдаған 
ж � н .  С е б е б і  ә р б і р  ш е -
бер �німіне �зіне ғана тән 
белгіні қойған. Міне, осы 
кезден бастап таңба салу 
шеңбері кеңейді. +рбір орта, 
әрбір қауымдастық таңбасын 
белгіледі.  Бірте-бірте м�р 
байлардың айрықша белгісіне 
айнала бастады. Сондай-ақ 
сауданың дамуы таңбалардың 
к�беюіне ерекше ықпал жасады. Сондықтан 
да мемлекеттік деңгейдегі м�рлерді пайдалану 
мен дайындау реттері пайда болды. М�рлерді 
домалақ, үшбұрышты, тағы да басқа түрде жасау 
тәртібі �мірге келді. Аса маңыздылары қызыл 
бояумен боялып, �рнектелетін жағдайға жетті. 
Бұл мемлекеттік дәрежеге дейін к�терілді. 
Мемлекетаралық қарым-қатынастың дамуымен 
бірге м�рдің маңыздылығы артты. Жалған м�р 
таңбаларын жасай алмау бағында жұмыстар 
жүргізілді.

Қазақ жерінде, қазақ елінде к�шпенділердің 
де �зіне тән белгілері болған. +рбір батырдың, 

әрбір бидің, кейінірек әрбір ханның �зіне тән 
белгісі байрағынан басқа – м�рі де болған. 
Қазақ хандарының м�рлері тамшы немесе 
жапырақ іспетті таза күмістен жасалынған. 
Рас, кейбір хандар м�рлерін алтынмен аптаған. 
Қазақ хандары мен билерінің, батырлары мен 
старшиналарының м�рі туралы орыс ғалымы 
М.П.Вяткин біраз деректер жинақтаған. Оның 
айтуынша, қазақ хандары арасында м�рді алғаш 
пайдаланған +з-Тәуке хан. Ру тайпаларының 
таңбасын да м�р деп қабылдау керек сияқты. Ол аз 
десеңіз, басбармақ таңбасы да жеке адамның м�рі 
ретінде қабылданған. Халқымыз әрбір саусақтың 
қайталанбас �рнегі болатынын ертеден білген. 

Қазақ қол�нер шеберлерінің туындыла-
рын дағы таңба туралы с�з еткенде ерге таңба 

салу үрдісінің кең дамығанын 
ерекше айту қажет. Ертеректе 
м�р басылмаған ер болмаған. 
«Құранды ер» деген тіркес 
 немесе атау ердегі м�рдегі 
араб харпімен жазуларына 
байланысты айтылса керек. 
М�р таңбалары ерекшеленіп, 
бояумен ысталатын. Осы-
лайша қазақ халқы үшін 
м�р қасиетті, киелі таңбаға 
айналды. Оны жасырып, 
тығып ұстады. М�рді к�з-
ден таса етіп ұстау, сақ тау 
қалыптасты. Тіпті мем-
лекеттік дәрежеде «м�р 
сақтаушы», «м�рді алып 
жү руші», «м�р таңбасын 
салу шы» қызметтері бол-
ды. 

Қазір еліміздің музей-
лері мен архивтерінде 
ертеден сақталып келе 
жат қан неше түрлі м�р-
лердің түпнұсқасы мен 

үлгілері бар. Солардың арасында хандарымыздың, 
билеріміздің м�рлері ерекше орында. Жоғарыда 
м�рдің киелілігі, қасиеттілілігі туралы да с�з 
қозғадық. Осы орайда к�кейге марқұм ақын Серік 
Томановтың Арыстан баб м�рі туралы �леңі ойға 
оралады. Совет билігі кезінде бір ауыл �ртке 
оранып, үйлер �ртеніпті. Сонда м�р сақталған үй 
қалың �рттен аман қалыпты деген аңыз бар. Осы 
�леңнің соңғы екі шумағы былай аяқталады:

«Ертеңіне... о, құдірет! О, тоба!
Ертегі де болмас мұндай құраған.
К�з к�ргенмен, к�ңіл сенбес, атама!
Бір ауылдан бір-ақ б�лме тұр аман!

Құдіретке қайран қалып қарасты ел,
Тұрқы текті, тұрысы да дара тым.
Қожа Ахмет қолға ұстаған ағаш М�р,
Сол б�лмеде жасырулы болатын». 
Бұл шынында да тарихи м�р. Арыстан бабтың 

бір емес бірнеше м�рі болған деген де дерек бар. 
Д�ңгелекше келген ағаштан ойып жасалынған 
м�рде арабша жазулар бар. М�рдің ортасында 
«Сұлтан Қожа Ахмет Йассауи» деген с�з жазылған. 
Айналасындағы жапырақшаларда к�птеген 
адамдардың есімдері жазылған. 

Міне, м�рдің пайда болуы туралы осындай 
тарихтарды айта келіп, біз Жамбыл облысының 
мемлекеттік архиві бірнеше жылдан бері архив 
құжаттарында таңбаланған м�рлердің к�рмесін 
�ткізу ж�нінде мақсатты түрде іздестіру, саралау 
жұмыстарын жүргізгенін айтқымыз келеді. Соның 
нәтижесінде бүгінгі күні екі жүзден аса м�рдің 
үлгілері іріктеліп алынды. Бұл м�рлер архивтегі 
құжаттардан алынды. Олардың арасында совет 
билігі орнаған кезде құрылған мекемелер мен 
ұйымдардың, болыстар мен қосшы ұйымдарының, 
алғашқы колхоздар мен совхоздардың, заң 
органдарының, бір с�збен айтқанда, биліктің 
барлық саласының м�рлері бар. Тәуелсіздік 
алғаннан кейін қоғамдық қатынаста орныққан 
мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың, шаруа 
қожалықтары мен жеке кәсіп керлердің, ұлттық 
компаниялар мен ірі �ндіріс орындарының 
м�рлері ерекше к�з тартады. 

М�р – тарих. М�рлерді қарай отырып, сол 
кезеңнің тарихын ой елегінен �ткізуге болды. 
Совет билігі орнаған алғашқы жылдары +улиеата 
уезінің билік орындарының, оның ішінде 
халықты аштықтан құтқарып қалу үшін жан ая-
май күрескен, қазақтың біртуар азаматы Тұрар 
Рысқұловтың шешімдерін растайтын м�рлерді де 
қызықтайсыз. Сол м�рлерді қызықтай отырып, 
сол кезеңнің азаматтарының ерен еңбектерін 
де еске аласыз. М�рлердің арасынан адам жаны 
түршігерлік қасіреттерді түйіндеп, растаған 
таңбаларды да к�ресіз. Қазақ байларын тәркілеген 
және саяси қуғын-сүргін кезеңдеріндегі үштіктің 
м�рлерінен қан тамып тұрғандай. Осылайша 
еліміз бен халқымыз басынан �ткізген тарихи 
оқиғаларды айғақтайтын м�рлердің сан түрі бар 
екенін тізе беруге болады.

Совет билігі кезінде «Қазақ ССР-і» деп атала-
тын мемлекет болғанымен, оның рәміздері м�рде 
к�рініс таба бермейтін. Мәселен, сол кездегі 
Қазақстан азаматтарына берілген паспорттың 
бәрінде «СССР» деген мемлекеттік рәміз таң-
баланған. 

Тәуелсіз қазақ мемлекетіне тән м�рлер 
1991 жылдың 16-желтоқсанында Қазақ стан 
Республикасының Президенті  Нұрсұлтан 
 Назарбаев қол қойған «Қазақстан Республика сы-
ның Мемлекеттік Тәуелсіздігі  туралы» Конститу-
ция лық Заңы қабылданған сәттен бастау алды. 
М�рлердің арасында Қазақстан Республикасы 
Президентінің, ^кіметінің, Үкіметінің, Жоғарғы 
Сотының мемлекеттік м�рлері ерекше к�з тарта-
ды. Бұл м�рлердің қай-қайсысы болса да біз үшін 
қымбат. Еліміздегі т�рт билік салалары ның м�р-
лері адамға тек қуаныш сыйлайтын шешім дерге 
қойылса қандай ғажап! Лайым солай болсын! 

Мақұлбек РЫСДEУЛЕТ, 
мұрағаттанушы-журналист

ЗЕРДЕ

Т і і і і

Ж ы л  с а й ы н  7 0 0 - д е н  а с т а м 
оқытушылар студенттік топтарға 
куратор-эдвайзер болып бекітіледі. 
Олардың мақсаты жастардың тұл-
ғалық дамуының үйлесімділ іг ін 
қалыптастыру, студенттерді азаматтық 
б е л с е н д і л і к к е  т ә р б и е л е у ,  б і л і м 
алушылардың мамандықтың жұмыс 
оқу жоспары аясында білім алу траек-
ториясын таңдауы негізінде �зін-�зі 
қалыптастыру және �зін-�зі к�рсету 
қабілеттерін дамыту болып табылады. 
Университет ауқымында куратор-эд-
вайзер мектебінің кеңесі мен білім беру 

бағытында тәрбие берудің заманауи 
әдістемелерін қолдануға  байланысты 
біліктілікті жоғарылату семинар-
тренингтерінің �ткіз ілетіндіг ін, 
нәтижесінде тиісті сертификаттар 
берілетіндігін айта кету керек.

Куратор-эдвайзер топтың ұйым-
дастырушысы, әдістемелік басшы-
сы, тәрбиешісі, педагог-психоло-
гы. Ол студенттік топтың �міріне 
ұдайы қатысып, мәселелерін шешу-
ге к�мек к�рсету, әрбір студентке 
тұлға ретінде қарау, олардың сабаққа 
қатысуын және үлгерімін бақылауды 

ұйымдастыру, әрқайсысының ден-
саулығын және тұрмыстық жағдайын 
білу секілді міндеттерді атқарады. 
Сондай-ақ студенттерді  ғылыми-
зерттеу жұмысына тарту, �здерін-�зі 
танытуына жағдай жасайды. Ата-ана-
лармен де жұмыс істеп, студенттердің 
сабаққа қатысуы, үлгерімі ж�нінде  
дер кезінде хабардар етіп отырады. 
Топтағы студенттердің этика лық 
тәрбиесі, оның ішінде сырт қы келбеті, 
топтағы студенттің мінез-құлқы да 
үзбей қадағаланып отырады. 

Университетте азаматтық, адам-
г е р ш і л і к ,  э с т е т и к а л ы қ ,  к ә с і б и , 
мәдени және физиологиялық тәрбие 
б е р у  н а қ т ы  і с - ш а р а л а р  а р қ ы л ы 
жүргізіледі. ҚазҰУ ректоры, акаде-
мик  Ғ.Мұтановтың әлеуметтік және 
тәрбие жұмысы  бағытындағы   «100 
кітап», «Айналаңды нұрландыр»,  
«Грин кампус»  «Салауатты дене 
тәрбиесі» тақырыбындағы авторлық 

жобалары аясында куратор-эдвай-
зерлер к�птеген іс-шаралар �ткізуде. 
Университет пен демеушілер  тара-
пынан арнайы мерекелік фестиваль-
дер  ұйымдастырылып, жеңімпаздарға 
 диплом мен сыйлықтар тапсырылады.

Сонымен қатар  білім беру және 
әлеуметтік-тәрбиелік қызметтер бағы-
тында куратор-эдвайзер мектебі мен 
әріптестікте жұмыс жасап жүрген 
бірлестіктер мен ұйымдар баршылық. 
Солардың б ір і  студентт ік  �з ін-
�зі басқарудың ең жоғарғы ұйымы 
–  Жастар ұйымдары комитеті. Ол 
студенттік �зін-�зі басқарудың негізгі 
субьектілері болып табылатын уни-
верситет студенттерінің Сенатын, 
жатақхана студенттерінің Жоғары 
кеңесін, Тәртіп сақтау жасағын, 
студенттік құрылыс жасақтарының 
штабын, үш лигадан тұратын дебат 
қозғалысын (қазақ, орыс, ағылшын 
л и г а л а р ы )  « Қ а з Ұ У  қ а л а ш ы ғ ы  – 

«Greenкампус» экоқозғалысын және 
басқа  студенттік ұйымдар мен  клуб-
тардың жұмыстарын үйлестіреді. 
Қазіргі таңда  университетте барлығы 
100-ден аса студенттік клубтар мен 
қауымдастықтар жұмыс атқарады. 

Қорыта келгенде, біздегі әлеуметтік-
тәрбие жұмысының мақсаты – белсенді 
�мірлік ұстанымға ие, эмоционалдық 
жағынан тұрақты, түрлі мәдени топ 
�кілдерімен бейбітшілік пен келісімде 
�мір сүре алатын, патриот, әртүрлі 
ғылыми, мәдени ортада �зін-�зі жақсы 
қырынан айқындай алатын тұлға 
тәрбиелеу. Тәрбие білім беру үдерісімен 
ұштастыра жүргізілсе, әлдеқайда 
тиімдірек болатыны с�зсіз.

И.КУЛИЕВ,
 Д.ТҰРАРОВ,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Экономика және бизнес жоғары 

мектебінің аға куратор-эдвайзерлері

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ТӘРБИЕ ҮДЕРІСІНІҢ ЖАҢҒЫРУЫ
Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде əлеуметтік-
тəрбие жұмысы университеттің оқыту, білім беру ісінде басым 
бағыттардың бірі болып табылады. Университетте оқытушының 
корпоративтік мəдениет кодексі, студенттік ар-намыс кодексі, 
оқытушы мен студент ережесі бекітілген. Тəрбие үдерісін дамы-
ту бойынша 30-дан астам орталықтар қызмет етеді. Оның басты 
да, жауапты субьектісі – университеттегі куратор-эдвайзерлер 
институтының қызметі.
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Eзірлеген 
Нұрлан ҚҰМАР

Шошып тұрсам түсімнен,
Жуып-шаям ісіммен. 
 Жаралса ер намыстан,
 Қорқады қоян қамыстан. 
Тауық безіп түлкіден, 
Ал, оқжылан – кірпіден. 
 Тышқан зытса мысықтан, 
 Ауру қашты ұшықтан. 
Жылыстап түн жарықтан, 
Бұдан тәлім бар ұққан. 
 Жүрсем кір-кір жейдемен, 
 Тентек болсам кейде мен.
Таспа тілер жотамнан, 
Қорқамын мен атамнан. 

Жылан не деп ысылдайды?
Көктемде бастап бір өлеңді, 
Бір жылан: 
– «Ыс-с» депті, 
«Ыс-с» депті.
Ыс-сылап жүрем-ау мен енді, 
Қыс-с кетті, 
Қыс-с кетті, 
Қыс-с кетті.
Ара не деп ызыңдайды? 
Омартаға бір бала 
Келді-дағы ұрлана,  
Бал іздеді сақтана, 
Оны дереу шақты ара:
– Алдыңыз-з сіз-з маз-заны, 
Береміз-з біз-з жаз-заны.
Қарға не деп қарқылдайды?
Ауыл маңын араларда, 
Мысық көрсе, анық танып, 
Дабыл қағар қара қарға:
– Қар-рық, 
Қар-рық,
Қар-рық,
Қар-рық.

Ґлеѕдер
Аян НЫСАНАЛИН

Гөзел ҚҰЛЖАБАЕВА

Ертай АШЫҚБАЕВ

– Ана тіліміздің мәйегі, ұлттық ділі-
міздің қайнар бұлағы, ата-баба арманын, 
қуанышы мен қайғысын арқалап бүгінге 
жеткен дәстүрлі ән :нерінің тәуелсіз ел 
мәдениетіндегі, бүгінгі қоғамдағы орны 
қандай? 

– Сұлтанмахмұт Торайғыровтың 
«Қазақтың әні �лсе әдебиеті жесір 
қалады» деген с�зі бар. «Жоқ деген 
жоғалар, бар деген оңалар» демекші, аға 
буын, орта буын мен жас ұрпақ барда 
қазақтың дәстүрлі �нері жасай бермек. 
Дегенмен, бүгінгі таңда қазақтың әні-
күйі �з деңгейінде насихатталып жатыр 
деп айта алмаймыз. +сіресе бұл �нерді 
қазіргі ақпарат таратудың басты бір к�зі 
саналатын теледидар арқылы насихаттау 
жағы кемшін. Еліміздегі басқа телеар-
наларды былай қойғанда, «Қазақстан» 
ұлттық арнасының �зінде халқымыздың 
дәстүрлі музыкасына арналған бірде-бір 
жеке бағдарлама жоқ. Ішінара «Айтуға 
оңай» сияқты бағдарламаларда шерімізді 
тарқатып аламыз. Бірақ бұл жеткіліксіз. 
Еститін құлақ болса айтудай-ақ айтып 
келеміз. 

+рине, мәдениетті қолдауға еліміз-
де белгілі бір деңгейде к�ңіл б�лінуде. 
Соның бір дәлелі  – таяуда Алма-
ты қа ласында «Алатау» дәстүрлі ән 
театрының ашылуы. Енді осы �нер 
ошағында дәстүрлі музыкаға қатысты 
бағдарламалар жекелеген концерттер-
мен, мерекелік іс-шаралармен шектел-
мей, жүйелі сипат алса дейміз. Ал кон-
серватория қабырғасында концерт �ткізу 
үрдісімен ғана дәстүрлі музыкамызды 
дамыта қою неғайбыл. 

Эстрада жанрының, шоу-бизнестің 
шырқау шегіне жетуі к�рер к�зге айқын 
болғанмен, мұны заманның ағымы деп 
ақтауға болмайды. Заманды, қоғамды 
бұзатын да, түзейтін де адам. Мен 
дәстүрлі әнді заманауи әрлеп, сахнаға 
шығару арқылы к�рерменнің к�ңілінен 
шығамыз, ұлттық әнімізді  насихаттаймыз 
деген пікірге қосылмаймын. Сонау IV-
VII ғасырда туған жыр-дастандарымыз, 
XVIII-XIX ғасырлардағы сал-серілік 
�неріміз, ән-күйіміз �згермей осы күнге 
жеткенде егемен елімізде отырып ол 
�нерді �лтіріп алсақ, бізге үлкен сын, 
тіпті кешірілмес күнә болмақ. Киелі 
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�нерге жоғары деңгейде қамқорлық жа-
сау, жоспарлы түрде қолға алу сол үшін 
де қажет. 

«+ннің де естісі бар, есері бар» деп 
Абай атамыз айтқандай, қазіргі заманда 
есер ән сахнаның т�ріне шығып кетті. 2-3 
әнді жазып алып, тойдың да, сахнаның да 
гүлі атану қиын емес. +рине, сахнаның 
үлкен-кішісі болмайды. Бірақ тойдың әні 
б�лек, сахнаның әні б�лек қой. Халықтың 
талғамына келсек, күнделікті экраннан 
нені насихаттай берсе, к�пшілік соны 
таңдайды. Дегенмен, халықтың ұлттық 
�нерге деген ықыласына қарап, қаптаған 
шоу секілді даңғаза �нерден шаршай 
бастаған-ау деген ой келеді. 

– Бүгінде тыңдаушылар әншінің :з 
 даусымен салған әнін сағынатын бол-
ды. Фонограммамен ән айту мен табиғи 
дауыстың айырмашылығы неде?

– Мына ^збекстан, Қырғызстан, 
Ресей және басқа елдер фонограммаға 
заңмен тыйым салды. Егер бізде де �з 
даусымен айтуды міндеттесе сахнамыз 
тұтастай тазарар еді. ^нер мен бизнестің 
екі ортасында жүрген дүбәралар табиғи 
електен �тіп, нағыз әншілер ғана қалары 
анық.  

Жалпы сахнаға шығып ән айту 
оңай емес. Бір әнді айтып шығудың �зі 
боксшының бір рингке шыққанымен 
тең. Мейлі ол кішкентай ауылдың сахна-
сы болсын, мейлі 3 мың адамдық Респуб-
лика сарайы болсын, халықтың алдында 
әрбір әнді жүрекпен, үлкен толқумен 
айтасың. Ал фонограммамен 5-6 әнді 
айтатын болсақ күніге концерт беруге 
әбден болады. Мен �з басым сол фоно-
граммамен айта алмаймын. Бір әннің �зі 

К�рменің  ашылуында  «+зірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейі қызметкерлерімен бірге, 
осы музейдің қалыптасуына еңбек 
сіңірген Саян Қо жамұратов, Жайна 
Илиясова сынды ардагерлер қатысып, �з 
ойларын ортаға салды. 

Аталған музейде к�п жыл қызмет 
е т і п ,  е ң б е г і н і ң  з е й н е т і н  к � р г е н 
С . Қ о ж а м ұ р а т о в  « Э К С П О - 2 0 1 7 » 
к�рмесін �ткізудің Тәуелсіз жас мем-

әр сахнада, әр сағатта әртүрлі шығады, 
оған бүкіл жан-жүйеңмен беріліп, к�ңіл 
күйіңнің қылын қоса шертесің. Ал фоно-
граммамен айтылған ән кез келген жерде 
бірдей. Мен мұны �нер адамының �суіне 
емес, �шуіне әкеп соғатын теріс құбылыс 
дер едім. 

– «Рухани мұраны сақтаудың бірден 
бір жолы – тәлімгерлік, әкеден балаға 
мирас етіп қалдыру» деген екен атақты 
ғалым, ән-күй :нерін зерттеуге де к:п үлес 
қосқан Eлкей Марғұлан. Сіз әншілік пен 
ұстаздықты қатар алып жүрсіз. Осы рет-
те жастардың ұлттық :нерге к:зқарасы 
қалай? Eнші боламын дейтін жастың 
 бойында қандай қасиет болуы тиіс? 

– Жастардың құлшынысы, талабы 
жақсы. «Ел іші – �нер кеніші» деген-
дей, �нерлі жастардың к�бі  ауылдан 
шығады. Осыдан 15-20 жыл бұрын 
консерваторияға 5-6 бала түсетін 
болса соның екі-үшеуі ғана аяқтап 
ш ы ғ а т ы н .  Қ а з і р  о н ш а қ т ы  б а л а 
қабылданады, жаңа оқу жүйесіне 
сәйкес бәрі дерлік оқып шығуға тиіс. 

Қазіргі кезде консерваторияда дәстүрлі 
музыка үлгілерін жинау жұмысы қалай 
жүргізілуде? Фольклорлық экспедициялар 
ауыл-аймақты аралай ма?

– Кезінде жергілікті жерлерден 
б�лек Түркіменстан, Тәжікстан, Түркия, 
^збекстан, Қытай мен Моңғолиядағы 
қазақтар арасынан талай ән жиналды. 
Ал енді қазір к�ненің к�зі саналатын 
қариялар азайды, жоқтың қасы деу-
ге болады. ^зіміздің консерватория 
биыл оңтүстік, батыс �ңірлеріне экс-
педиция шығаруды жоспарлап отырған 
сыңайлы. 

Бір �кініштісі, сабақтастық үзіліп 
барады. Балабақшадағы сәбилердің �зі 
«аспанға қараймын, жұлдызды санай-
мын» деп әндетеді. ^йткені күнделікті 
теледидардан да, радиодан да еститіні 
сол. Сондай кезде «ойпырмай, қайда 
кетіп барамыз?» деген ойға қаласың. 
Бұның бәрі тәрбиеден ғой, дәстүрлі 
ән тыңдаушыларын бесіктен бастап 
тәрбиелеу керек. Ұлттық �нерді мектеп 
бағдарламасына енгізсе, ән сабақтарын 

«БАҚЫТЫ ҮШІН 
БАСҚАНЫҢ» 

Арманы асқақ Айбике

НАМЫССЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Семсерлесу – Қазақстанда 
кенже қалған спорттың бірі. 
Бұл спорт түрі басқалардан 
мыңдаған жылдар бойы 
қалыптасқан тарихымен 
ерекшеленеді. Елімізде сем-
серлесуден түрлі халықаралық 
додаларда биік белестерді 
бағындырып жүрген 
спортшылардың арасынан 
 Айбике Хабибуллинаны 
айрықша мақтанышпен атауға 
болады. 

Айбике – бірнеше мәрте 
 х а    л ы қ  а р а  л ы қ  ж а р ы с т а р д ы ң 
жеңім   пазы, Азия чемпионы. 
Спортта жасындай жарқыраған 
қай сар қыздың арманы да асқақ. 

1995 жылы 27 маусымда Ганюш-
кин ауылында дүниеге келген ол 
айтулы ардагер, тыл қаһарманы, 
аузы дуалы абыз ақсақал Зәйіт ата 
мен Шолпан әженің сүйікті неме-
ресі.  Айбике отбасындағы ортан-

«ИИЦ Азия Арна» 
баспасынан белгілі 
ақын, Қазақстан Жа-
зушылар одағының 
мүшесі Мұхамедия 
Жұмағалиевтің «Бақыты 
үшін басқаның» атты жыр 
жинағы жарық к:рді. 

«+дебиеттің әлеуметтік 
маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы 
бойынша жарық к�рген кітапқа ақынның әр 
жылдары және соңғы кезде жазған �лең, таңдаулы 
балладалары енген. Қаламгер туындыларына туған 
жеріне деген құрмет, дос-жаранға деген ыстық 
ықылас, уақыт туралы толғаныс тәрізді  тақырыптар 
арқау болған. ^леңдеріндегі лирикалық әуен, 
шабыт пен сезім, к�ңіл күй толқындары мен 
толғаныстары, сағыныш саздары оқырманға ерек-
ше әсер береді. Кітаптың алғы с�зін жазушы-дра-
матург, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаты Жабал Ерғалиев жазған. 

шысы. Ол мектеп қабырғасында 
оқып жүргенде-ақ спортшы болуды 
армандады. +сіресе дәлдік пен 
нәтижелі шабуылды қажет ететін 
қылыштасуды еркін меңгерсем 
деген талабы ақыры оны спорттың 
бұл түріне бет бұрғызды.  Ломоносов 
атындағы орта мектептің 6 сы-
ныбын тәмам даға сын, қаршадай 
қыз арманына қанат қағып Алма-
ты қаласына аттанды. Қ.Ахметов 
атындағы дарынды балаларға 
арнал ған республикалық маман-
дандырылған спорт мектебіне 
оқуға  қабылданды.  Ол кезде 
небәрі 12 жаста болатын. Аталған 
білім ордасында 5 жыл оқып тәр-
биеленді.  Одан ары аталмыш 
спорт мектебінің колледжінде 
оқуын жалғастырды. Бүгінде 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 
дене шынықтыру және спорт 
кафедрасының 1-курс сту денті.  
2014 жылы ̂ збекстан мемлекетінде 
жастар арасындағы Азия чемпио-

Ұлттық əн өнерін 
дəріптеп жүрген біртуар 
таланттарымыздың  арасында 
кейінгі толқынның эстрадаға 
қол созбағаны некен-саяқ. 
Дəстүрлі əнге аманат деп қарап, 
адалдық танытып жүрген 
əншілеріміздің бірі –  Ардақ 
Исатаева. Бүгінде ол Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері, Құрманғазы 
атындағы Қазақ ұлттық 
консерваториясы «Халық 
əні» кафедрасының 
доценті.  Көмекейінен 
бал тамған, сарқырай 
аққан тау өзеніндей 
саф таза үні қолындағы 
домбырасымен аста-
сып, қазақ əнінің сəн-
салтанатын асырып 
жүрген əнші қызбен 
сұхбатымыз ұлттық 
өнердің жай-күйі 
жайында өрбіді.
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Біздің буын Ж.Елебеков, М.Ержанов, 
Ғ . Қ ұ р м а н ғ а л и е в ,  Д . Р а қ ы ш е в , 
М.Ешекеев сынды дүлдүл әншілердің 
үнтаспалары арқылы үздіксіз дайында-
латын едік. Ал қазіргі жастарды бізбен 
салыстыруға болмайды, олар ұстаздың 
аузына к�бірек үңілетін сияқты. +рі олар 
эстрада мен дәстүрлі әнді қатар алып 
жүруге тырысады. Мен �зім ұстанған 
бағытым дәстүрлі ән болғандықтан, 
аманат ретінде берілген �нерге қиянат 
жасағым келмейді. 

Мен ұстаздан жолы болған адаммын. 
Мектепте оқып жүргенімде Ақселеу 
Сейдімбек, Жәнібек Кәрменовтермен 
бірге оқыған Пернебай Дүйсенбин 
деген филолог ағайымыз аудандық, 
о б л ы с т ы қ  � н е р  ж а р ы с т а р ы н а 
қатыстырып, бағыт-бағдар берді. Ол 
кісінің «Сары с�мке», «Кішкентай ге-
нералдар» деген әңгімелерін сүйсіне 
оқып �стік. ^нерге шын берілген адам 
еді. Одан кейін Сәуле Жанпейісова 
апайым тұлымшағымды желбіретіп, 
консерваторияға жетелеп келді. Мұнда 
Бекболат Тілеухановтың бірінші шәкірті 
болдым. Кейін ол қызметі жоғарылап, 
маған сенім артып орнына қалдырды. 
17 жылдан бері «Халық әні» кафедра-
сында сабақ беріп келемін. «Ұстаздың 
атын шәкірт шығарады» демекші, 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері Ерлан Рысқали, 
Перизат Тұрарова, Есбол Шаңбаев және 
басқа талантты шәкірттеріммен мақтана 
аламын. 

– Зерттеушілер қазақтың ән-күй :нері 
дер кезінде толықтай жазып алынбағанын, 
70%-нан айрылып қалғанымызды айтады. 

лекетіміз үшін маңыздылығын ай-
тып, естеліктерімен б�лісті. Келесі 
кезекте қорық-мұражайдың ғылыми 
қызметкері А.Орынбекова әлемнің 100-
ден астам елі, халықаралық ұйымдар 
мен инновациялық компаниялары 
қатысатын к�рменің тарихы, мақсаты, 
атқарылған жұмыстары жайлы қысқаша 
мәлімет берді. 

Жамал СEРСЕНОВА

кәсіби мамандар жүргізсе,  бұл да 
талғамның �суіне, шынайы �нер мен 
жасандылықтың ара-жігін ажырата білуге 
жәрдемдесер еді. 

– Жеке шығармашылығыңызда, 
репертуарыңызда қандай жаңалықтар бар? 
Жеке концерт беру жоспарыңызда бар ма? 

– Консерватория қабырғасындағы, 
р е с п у б л и к а м ы з  б е н  а л ы с - ж а қ ы н 
шетелдегі дәстүрлі �нерге қатысты іс-
шаралардан қалмаймыз. Ал жеке кон-
церт беру жалпы жоспарымда бар, бірақ 
бәрі қаржыға келіп тіреледі. Семей, 
Қарағанды, Талдықорған қалаларынан 
шақыру келіп жатыр. Егер жүзеге асып 
жатса ауыл-аймаққа шығамын деген 
ойым бар. 

Гастрольдік сапармен әлемнің талай 
елінде болдым. Бірде АҚШ-тың Хью-
стон қаласында дәріс-концерт бердік. 
Естайдың «Сандуғаш» деген әнінің шығу 
тарихын айтып, әнді орындай бастадым. 
Бір кезде залға к�зім түсіп кеткені сол еді, 
алдыңғы қатардағы қарт кісі жылап отыр 
екен. Естайдың мұңымен бірге тебіреніп 
тұрған мен де тамағыма �ксік тығылып, 
�зімді әзер басқаным есімде. Бұл әннің 
құдіреті  ғой, айтқан әнің жүрекке 
жетпесе ол әннің бағы ашылмағаны. 
+нші қауымы осындай тыңдарманның 
ықыласымен к�ңілі к�кке к�теріледі, 
қошеметіне жаны марқайып қалады. 

– Eңгімеңізге рақмет.Ұлтымыздың 
ұлық :нерінің к:сегесін к:герту жолындағы 
еңбегіңіз жана берсін! Шығармашылық 
табыс тілейміз!

Сұхбаттасқан 
Дина ИМАМБАЕВА

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

Кiмдер кiмнен 
ќорќады?

Санамаќ

‡йреншiктi 
‰ндер

Жаѕылтпаштар

Ґтірік ґлеѕдер

Тұрсынбай 
ДӘУІТҰЛЫ

Боламыз атама таң, 
Бір қызық адам – атам. 
Мінеді атам атан, 
Мінді деп атан атам
Айтуға бата ма адам?

***
Бұл піл ұмтылды, 
Ол піл 
Бұл пілге ұмтылды. 
Бір піл іркілді, 
Бұл піл іркілмеді. 

Біздің үйдің биесі, 
Біздің үйдің түйесі, 
Ай бетіне жайылып, 
Келем кешке қайырып. 

Аида МӨРЛІБЕКҚЫЗЫ 
***

Қасқырды Қой қуалап жүр, 
Көк Бөрі жүр жеткізбей, 
Қой тұралап жүр.

Дулат ДАЙЫМБЕКҰЛЫ
***

Өзім жасап алғанмын, 
Күшімен шот, балғаның. 

Сол «Ағаш ат» мені алып,
Ұшады айға – жаңалық!

Мағжан АХМЕТҰЛЫ

Әжем айтты аңыздан,
Жылды қалай, кім алған. 
Түйе сеніп күшіне 
Жыл басынан құр қалған. 

Өркешіне түйенің
Шығып тышқан ат алған.
Жылды көріп ең алғаш 
«Жыл басы» боп, атанған. 

Көріп келе жатқанын, 
Жайлап алыс қиырда. 
Тышқаннан соң екінші 
Жылға енді сиыр да. 

Байқап тышқан, сиырмен, 
Келе жатқан алыста. 
Енді жылға осылай, 
Үшінші боп, барыс та. 

Төртінші боп қоян да, 
Ататын таң қылаңда. 
Көріп қалды ұлумен, 
Алтыншы боп жылан да. 

Көрді жылды жылқы да, 
Жетінші боп тұрғанда. 
Сегізінші қой көріп, 
Шүкір етті бұған да. 

Мешін, тауық, ит, доңыз, 
Енді: «Жыл» боп, атанып. 
«Жыл атауы» тарихта,
Қалды деді аталып. 

Әжем бізге ұқтырды, 
Аңыздан сыр ақтарып.
Білгеніне інім де
Отыр енді мақтанып. 

Таным

ЖўмбаќтарБақыт ИСАЕВА

Күлімхан ЖҰМАБАЕВА

Қанаты бола тұра қақпайды,
Самғағанда биіктікті сақтайды.

Жанмен жасар бірге, 
Тоқтамай соғар бір де.

Басшы болып екі қол, 
Жұмыс беріп жүктеді. 

Қазып, аршып, тегістеп, 
Бақшаны солар күтеді. 

(Ұшақ)

(Жүрек)

(Күрек, кетпен, тырма)

Жыл атаулары 

Бақбақ
Бір дегенім – бақбақ, 
Үлпілдегі жақсы-ақ. 
Жол шетінде тұрса, 
Кетпеңіздер таптап. 

Ерінгүл
Екі дегенім – ерінгүл, 
Гүл күтудің ебін біл.
Гүлдейді ол көктемде, 
Күн нұрын жерге төккенде. 

Үлпет
Үш дегенім – үлпет, 
Үйімде ондай гүл көп. 

Суыққа да шыдамды, 
Жайын оның білсек. 

Тұңғиық
Төрт дегенім – тұңғиық, 
Білесіңбе ол тым тұйық.
Өседі суға бойлап,
Өзгеше тұрар жайнап. 

натында семсерлесу бойынша жеке 
жарыста І орынды жеңіп алған 
Айбике Қазақстанның туын биікке 
желбіретті. Иордания мемлекетін-
де жастар арасындағы Азия чемпи-
онатында командалық құраммен 
І орын, жеке жарыс бойынша ІІІ 
орынды иеленді. 2015-2016 жыл-
дары Филиппин, Моңғолия, Жа-
пония, Біріккен Араб елдерінде 
�ткен жастар арасындағы Азия 
 чемпионатында  командалық 
құраммен қола жүлдені енші-
леді. Венгрия мемле кетінде, Мәс-
кеу қаласында семсерлесуден 
дүниежүзі лік чем пио наттарға жол-
дама алып, олжалы қайтты. Жас 
семсершінің дүбірлі додадағы асу-
лары әлі алда екендігіне еш күмән 
келтірмейміз. 

Айнагүл ШАКУПОВА

Атырау облысы
Құрманғазы ауданы

 «Əзірет Сұлтан» 
мемле кет тік тарихи-
мəдени қо рық-
музейінде «ЭКСПО-2017 
көрмесі: елдік тің ерен 
жемісі» атты көрменің 
ашылуы болып өтті.


