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Бүгінгі санда:

Сөзтаным

Асарға барған 
ақы сұрайды...

Шаңырақ

5-бет

8-бет

11-бет

«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» 
жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 
жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-іне 
дейін жазылсаңыз, газетті келесі айдан 
бастап алып тұратын боласыз.

Шараның басты мақсаты – 
�ркениет тарихындағы түркі жа-
зулары мен мәдениетінің р�лі 
ж ә н е  о л а р д ы ң  з а м а н а у и  м ә -
дениет кеңістігіндегі хал-ахуалы. 
Б ұ л  ш а р а ғ а  А с т а н а  қ а л а с ы 
 Н а з а р б а е в  у н и в е р с и т е т і н і ң 
 профессоры Ж.Ағабекова, сондай-
ақ облысымыздың жоғары оқу 
орындарының ғалымдары, магис-
транттары, студенттері, тіл жана-
шырлары мен мәдениет және 
білім беру мекемелерінің �кілдері 
қатысты. Аталмыш конфе рен-
цияның пленарлық мәжілісінен 
кейін ғалымдар талқылауы «Түркі 

жазба мәдение тінің тарихы» мен 
«К�не атаулар және ономастика 
мәселесі» атты тақырыпта жалғасты.

Жалпы мәдениет пен жазбалар 
күнін әлемнің к�птеген елдері той-
лайды. Жүзден астам ұлт �кілдері 
Отаным деп таныған Қазақстан 
қоғамының басты байлығы – 
этникалық үндестікті, азаматтық 
бірлік пен реттілікті қалыптас ты-
рып отыр. Қазақстандағы Түркі 
ха лықтары жазбалары күні түркі 
халқының дәстүрлі мерекесінің 
біріне айналды.

Айтуған Д
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

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

Мекемелер мен ұйымдар үшін

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

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЖӘНЕ УАҚЫТРУХАНИЯТ

А.Байтұрсынұлы тіл туралы тол-
ғаны сында «8з алдына ел болуға 
�зінің тілі, әдебиеті бар ел ғана жа-
рай алатындығын біз ұмытпауымыз 
тиіспіз» деп ой қорытады. Қырғыз 
жазушысы Ш.Айтматовтың «Тіл жоқ 
жерде, ұлт жоқ» деп айтуы да бекер 
емес. Яғни бұл үштағанның ішінде 
негізгі тірек тіл деп танысақ, артық 
айтпаған болар едік. 

Естеріңізде болса, Елбасымыз 
мұнан бұрынғы Жолдауларында 
(«Қазақстан – 2050 стратегиясы – 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа сая-
си бағыты») нақ осы тілді жаңғырту 
мәселесіне арнайы тоқталған еді: 
«Қазақ тілінің осы заманның биік 
талабына сай, бай терминологиялық 
қорын жасаған соң оны рет-ретімен, 
кезең-кезеңімен қоғамдық �мірдің 
бар саласына батыл енгізуіміз ке-
рек. ...Біз қазақ тілін жаңғыртуды 
жүргізуге тиіспіз. Тілді заманға сай 
үйлестіріп, терминология мәселесінен 
консенсус іздеу керек. Сонымен 
қатар әбден орныққан халықаралық 
және шет тілінен енген с�здерді қазақ 
тіліне  аудару мәселесін біржола шешу 
қажет». Дегенмен, «бұл мәслені қалай 
шешу қажет?» деген сауал, әлі де болса 
күн тәртібінен түскен емес.

ЖҮЙЕЛІ СӨЗ ЖҮЙЕСІН ТАБАР
ҚАЗАҚ ЖАЗБА 

МӘДЕНИЕТІНІҢ БАСТАУЫ

Астанадағы Бейбітшілік  және келісім сарайында Президент – Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен «Жаңғырудың негізі – тұрақтылық, бірлік, келісім» 

тақырыбымен ҚХА-ның XXV сессиясы болып өтті.

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

Жақында Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
жарық көргені белгілі. Онда еліміз болашақта ұлттық кодты сақтай отырып, 
жаңғыру қажеттігі баса көрсетілген. Біз ұлттық код деп əдетте тіл, діл, дін 
үштағанын танимыз. Бұл үшеуінің бірі болмаса, ұлт шатқаяқтайды, əлемдегі 
өзіндік орнынан айырылады. 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетінде облыстық 
тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың ұйымдастыруымен «Көне түркі 
жəдігерліктері – қазақ жазба мəдениетінің бастауы» атты аймақтық ғылыми-
практикалық конференция өтті. 

Бүгінгі таңда тілдің даму к�зінің 
негізгі үлесі терминдерге тиесілі. Тіл 
тазалығын сақтайтын да тілімізді 
шұбарлап жатқан да осы терминдер. 
Олай дейтініміз, қоғамда термин-
жасам ісіне байланысты бір-біріне 
қайшы екі түрлі к�зқарас орын алып 
отыр. Оның бірі – шеттен еніп жатқан 
терминдерді  т ілімізге  мейлінше 
 аударып алу қажет десе, екінші к�з-
қарастағылар – халықаралық мәр-
тебе алған терминдерді тілімізге сол 
күйін де еш �згеріссіз қабылдайық 
деген бағытты ұстанады. Bрине, бұл 
екі ұстаным да дұрыс. Сонау �ткен 
ғасырдың басындағы ұлт зиялылары 
ұстанған терминжасам қағидатта ры-
нан бастау алатын бұл екі к�зқарас ты 
кейінгі терминолог-ғалымдар к�рсе-
тіп отырған терминжасам қағидатта-
ры ның ішінен де кездестіреміз. Олар 
терминдерді  жаңғыртуды тиімді 
қолданса, екі қағидаттың екеуі де 
тіл үшін оң нәтижесін берері с�зсіз. 
Дегенмен, бүгінгі таңда к�пшілік 
қазақ тілін, терминдерін жаңғырту-
ды біржақты түсініп келеді. Қазір 
кей біреулер терминдерді жаңғырту 
деп ғаламдану үдерісі негізінде �зге 
басым тілдердің тілімізге еш �згеріссіз 
қабылдауды, яғни ол тілде қалай айты-

лып, таңбаланса, тілімізге сол күйінде 
енгізу деп түсінеді. «Қазақ тілінің 
байырғы немесе тілдік лексикалық 
қабаттағы с�здерге жаңа семантикалық 
мағына беріп жаңғырту мәселесі қате, 
тілімізге еніп жатқан терминдерді 
бұрынғысынша орыс тілінде қалай 
дыбысталынып, қалай таңбаланса, 
солай алу керек» деген жаңсақ пікір 
қалыптасып келеді. Бұл топтағы тер-
миндерге «халықаралық» деген мәртебе 
беріп те қойған. Аталмыш терминдердің 
түбірі «халықаралық» болғанымен, 
қосымшаларының дені негізінен орыс 
тілінің с�зту ды рушы қосымшаларын 
жалғау негізінде жасалған немесе 
 ха лықаралық терминдердің түбірін �з 
тілдеріне бейімдеп алған терминдер 
екендігіне к�пшілік мән бере бермейді.
Мысалы, модернизация. Бұл терминнің 
түпкі тілдегі түбірі – modern (ағылшын 
тілі); ретроспектива –retrospectivus 
(латын тілі),инвестиция–investieren 
(неміс тілі); ютировка– justieren (неміс 
тілі), абстракция  – латын тілінде 
abstractio, лекция – латын тілінде lectio, 
литота – грек тілінде litotes, актер – 
латын тілінде actor, баритон – латын 
тілінде baritono, глоссарий – латын 
тілінде glossarium, идентификация – 
латын тілінде identifico, компьютер 
– ағылшын тілінде computer және т.б. 
деп терминқорымыздан мыңдаған 
терминдердің тізбесін келтіре беруге 
болады. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

2-бет

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ ОЙТҮРТКІ

Тіл – татулық тірегі

Ұлтаралық достық, этносаралық татулық, достық мəселесін 
айтқанда, тілді айналып өте алмаймыз. Өйткені бір тілдің 
төңірегіне топтасу түсінісуімізге, бір-бірімізді тереңірек 
ұғынуымызға жол ашатыны мəлім. 

Мемлекеттік тіліміз – қазақ 
тілі елімізде барша азаматтар үшін 
ұлты мен нәсіліне қарамастан 
темірқазық тілге айналуы ке-
рек. Басқаша болуы да мүмкін 
емес. Олай дейтін себебіміз, 
мәселен, �ркениетті елдердің 
қай-қайсысына барсаңыз да, 
мемлекеттік тілдерінің үстем 
екенін байқайсыз. Сол елдің 
барлық азаматтары бір тілде 
с�йлеп, бір тілде тіршілік жасай-
ды. Ал, бірақ ұлттары әртүрлі бо-
луы мүмкін. Демек, мемлекеттік 
тілдің �зі қоғамды топтастырып, 
елді біріктірудегі тигізер үлес-
салмағы аз емес. Осы тұрғы дан 
келгенде мемлекеттік тілді ар-
дақтап, құрметтеуді әрбір қоғам 
мүшесі саналы түрде үйренсе 
дейсің. Президентіміздің жуыр-
дағы мақаласында санамызды 
�згерту жайында жақсы ай-
тылды. Сананы �згертудің бір 
ұшы мемлекеттік тілге деген оң 
к�зқарасыңды орнықтырып, 
соған сай әрекет етуге к�шуде 
жатқан жоқ па?! 

Еліміздің ұлтаралық саясаты 
– достыққа, бірлік пен ынты-
маққа негізделіп келеді. Бұл 
дұрыс. Бірлік бар жерде – тірлік 
бар. Ал енді осы құндылықтар 
арқылы қоғам мүшелері қазақ 
тілі нің дәрежесін арттыруға 
күш салып, белсенділік таны-
тулары керек-ақ. Бірақ ондай 
белсенділік әзірге байқал май 
келе жатқанын несіне жасы-
райық. Бұған қашан және қай 
уақытта жетеміз? Жету үшін 
соған деген ниет, ықылас та, ең 
бастысы қолдау керек. Bрбір 
азамат мемлекеттік тілді мең-
геріп алуды �зі үшін парыз 
деп білсе және соған мақсатты 
түрде әрекет жасаса, нәтиже де 
ойдағыдай болады. 

Ашығын айтайық, қазақ 
тілін үйренуге к�бі әлі де сел-
қос, немқұрайлы қарап жүр. 
Қазақша с�йлеп жүрген �зге 
ұлт �кілдері бар, әрине. Мем-
лекеттік тілге басымдық берген 
елдің тұтастығы қашанда берік 
болады. Бұл қоғамның бірлікте 
болуына да әсерін тигізеді. 
Елбасымен жүздесуінде жа-
зушы Смағұл Елубай ағамыз 
жақсы айтты. Біз қазір біртілді 
болмауымыздан екіге б�лініп 
отырмыз деп. Шын мәнінде 
с о л а й .  Қ а з а қ т і л д і л е р  б і р 
б�лек, орыстілділер бір б�лек 
кеңістікте �мір сүруде. Осы 
мәселені мемлекеттік тіліміздің 
м ү д д е с і н е  о р а й л а с т ы р ы п 
шешетін кез келген сияқты. 

Екінші бір мәселе, Кеңестік 
кезден қалған түсінік пе, біз 
мемлекеттік тілімізде батыл 
с�йлеп, кеңінен қолдануды 
үйрене алмай келеміз. Мұның да 
�з әсері бар. К�п жағдайда қазақ 
тілінің мәртебесі биік екені 
білінбей қалып жатады. Осы-
ны қаперімізден шығармасақ 
екен. Қоғамның �зі мемлекеттік 
тілді �ркендетіп, туын биікке 
к�теруге серпіліс жасауы керек. 

А л д ы м ы з д а  1  м а м ы р  – 
 Қа зақ стан халқының бірлігі 
күні. Бірлігімізді бекемдей түсу 
үшін еліміздегі барша азамат-
т а  р ы м ы з д ы ң  м е м л е к е т т і к 
тілді меңгергені ауадай қажет. 
Бәріміз тіліміздің насихатшысы, 
ардақ таушысы болайық. Тіл – 
татулық тірегіне айналсын. Бір 
шаңырақ астында жарасымды 
тіршілік кешіп жатқан ел қазақ 
тілін жаппай меңгеруге күш сал-
са, «бір ұлт – бір ел» ұстанымын 
жүзеге асырған болар еді. 

Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ

МЕРГЕН
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АНА ТІЛІ

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР
ТАЛҚЫ

БӘРЕКЕЛДІ!

ШЕШЕН СӨЙЛЕЙ БІЛЕМІЗ БЕ? 

ЕЛБАСЫ БАТА БЕРДІ

ЖҮЗДЕСУ

«АНАҒА АПАРАР ЖОЛ» – 
СӘТТІ ТУЫНДЫ

Елбасы Н.
.Назарбаев қазақтың кино$неріне 
үне мі к$ңіл б$ліп, қамқорлап келе жатқаны бел-
гілі. Президент бастамасымен түсірілген «Қазақ 
хан дығы, «Қазақ елі» тарихи сериалдары соның 
айғағы. 

Жуырда Елбасы белгілі режиссер Ақан  Сатаевты 
қабылдап, отандық киноның қазіргі ахуалы туралы 
әңгімелесті. Bңгіме барысында «Анаға апарар жол» 
фильмінің сәтті шыққанын атап �тіп, «Томирис» та-
рихи фильмінің қалай дайындалып жатқаны ж�нінде 
сұрады. Президент біртұтас ұлттың қалыптасуы, 
тәуелсіз республикамыздың жаңа елордасының 
салынуы туралы тақырыптар жаңа кинотуындылар 
түсіру үшін маңызды екенін де атап �тті. Тарихи 
сәттерді түсіруге қатысты к�зқарасын білдіріп, 
отандық кинематографияның келешектегі дамуы 
туралы ойларын ортаға салды. А.Сатаев кино 
саласындағы жұмыс жоспарларымен б�лісті. Ел-
басы кездесу соңында режиссерге шығармашылық 
жетістік пен табыс тіледі. 

Ата-бабаларымыз тілдің майын тамызып, ше-
шен с$йлегені белгілі. Ал бүгінгі ұрпақтары 
шешен с$йлей алып жүр ме? Жалпы, шешендік 
дегеніміздің $зі не? Оның шарттары мен $зіне тән 
үлгілері қандай? 

Жуырда филология ғылымының докторы, 
профессор Абат Қыдыршаевтың «Шешен с�йлей 
білеміз бе?» атты кітабы жарық к�ріпті. Еңбектің 
алғашқы басылымы «Шешендік тағылымы» атауы-
мен 2006 жылы шыққан болса, бұл туынды соның 
толықтырылған нұсқасы. Шешендік �нерді сан 
қырынан зерттеп, тақырыпқа байланысты орамды 
ой-толғамдарын ұсынып жүрген ғалымның кітапта 
айтары аз емес, әрине. Бір айта кетерлігі, шешен 
с�йлеу �ткен ғасырларда қалған мұра емес, ол ХХІ 
ғасырда әрбір азаматқа қажет ерекше қасиет һәм 
қазыналы құндылық.

Дүйім жұрттың ыстық ықыласына б$ленген 
Димаш Құдайбергенов Қытайда $ткен «Мен 
әншімін» байқауында топ жарғаны белгілі. 
Жақында Димаш Қазақстанға оралып, ел-
жұртымен қауышты. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қабылдауында 
болып, батасын алды. Елбасы талантты әншіні 
халықаралық байқаудағы жеңісімен құттықтап, 
оған бақ-береке және зор шығармашылық табыс 
тіледі.  «Сенің бойыңда айрықша дарын бар. Соны 
сақтай біл. Мен сенің болашағыңның жарқын 
болуын тілеймін. Халқыңа қызмет ету жолында 
қуатың сарқылмағай. Сені қазір барлық жерге 
шақырып жатыр. Сол үшін саған мықты денсаулық 
керек» деген Президент жас дарынға батасын берді,  
шығармашылық жолында жаңа жетістіктерге жетуіне 
тілектестік білдірді. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ 
АССАМБЛЕЯСЫ XXV СЕССИЯСЫНА 

ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ҮНДЕУІ

Сессияға 1500-дей адам қатысты. Түс 
ауа, сағат 15.00-де айтулы шараны 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

�зі ашты. Күн тәртібі «Жаңғырудың негізі –
тұрақтылық, бірлік, келісім» деп аталған Ассам-
блея сессиясының жұмысына оның 475 мүшесі 
түгел қатысып отырғанын айтқан Президент 
биылғы Ассамблеяның сессиясы ерекше мезгілде 
�тіп отырғанын атап �тті. 

– Еліміздің үшінші мүшелге аяқ басуымен 
бірге аса күрделі кезеңде тұрмыз. Қазіргі әлемдегі 
ахуал, ел тыныштығы тұрақты дамудың ең 
негізгі шарты екеніне тағы да к�зімізді жеткізіп 
отыр. Қиын кезеңде бірлігіміздің ұйтқысы, 
берекеміздің бастауы ретінде құрылған Ассам-
блеямыз �зіне жүктелген қасиетті  миссияны 
�те үлкен дәрежеде орындап келе жатқаны 
к�з алдымызда. Бүгінгі Ассамблея тарихы ол 
тұрақтылықтың, татулықтың, бейбітшілік пен 
келісімнің шежіресі болып саналады. Бірліктің 
киелі бесігі, елдің ортақ мақсаттағы ахуалы 
қандай болса да алға қарай ұмтылуымыз ке-
рек, – деді. Президент қаншама дағдарыстан 
сүрінбей �тіп келе жатқанымызды, экономи-
камызды т�мен түсірмегенімізді баса к�рсетті. 
Bрі қарай �з с�зінде: «Биыл еліміз кешенді 
жаңғыруға кірісті. Ошақтың үш бұтындай 
болатын экономикалық, саяси және руха-
ни бағыттардың қай-қайсысы да айрықша 
маңызды. Қазақстанның үшінші жаңғыруы 
туралы мен �зімнің халыққа Жолдауымда айт-
тым. Мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіре 
түскен конституциялық реформалар – саяси 
жаңғырудың негізі. Ал енді «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақалаға �зек болған 
жобалар рухани кемелденудің бастауы» екеніне 
назар аударды.

Елбасы әр ұлт �кілінің тұрған жері – кіші 
Отаны екенін, Қазақстан халқының бір-біріне 
сеніммен қарап, құрметтеуі туралы, олардың 
барлық мәдени жетістіктерін к�рсету, тарихи 
мәселелер, елдегі тыныштықты сақтау және 
басқа да к�птеген �зекті дүниелерді ортаға салды. 
Қазақстан халқының интерактивті жаңа картасын 
жасауды ұсынды.

Президент бағдарламалық мақаладағы негізгі 
міндеттерге назар аударып, Қазақстан қоғамының 
даму кезеңдеріне қатысты ойын ортаға салды.

– Мен ең алдымен болашақ қазақстандықтың 
болмысын айқындап, қандай болуы қажеттігін 
атап �ттім. Біріншіден, ол – әлемдік бәсекеге 
қабілетті жасампаз тұлға. Екіншіден, алдына 
нақты мақсаттар қойып, соған ұмтылатын прагма-
тик, әрі реалист. Үшіншіден, ұлттық бірегейлігін 
нығайтып, ұлтының дамуын тежейтін барлық 
нәрселерден бас тартатын адам. Т�ртіншіден, 
білімнің салтанат құруын ең маңызды іс са-

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
Жарлығымен қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасын іске асыру, елдің одан әрі 
қарышты мәдени-гуманитарлық дамуын 
қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан 
Республикасының Президенті жанынан 
Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын 
іске асыру ж�ніндегі Ұлттық комиссия 
құрылғаны белгілі.  Бірінші  басқосуда 
Ұлттық комиссияның мақсаттары мен 
міндеттерін айқындап, Президенттің 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласында ұсынылған бағыттарды іске 
асыру жолдарын талқыланды. 

B.Жақсыбеков еліміздегі саяси және 
экономикалық жаңғырулар қоғамдық 
сананы жаңғырту нәтижесіне тәуелді 
екенін атап к�рсетті. «Мұндай мақсат 
алдымызға біздің тарихымызда бұған 
дейін қойылып к�рген емес. Оған жету 
әдеттен тыс к�зқарас пен ерекше сипаттағы 
шешімдерді талап етеді. Бұған қоса, бүкіл 
орталық және жергілікті мемлекеттік 
органдардың,  қоғамдық сектордың 
жұдырықтай жұмылуы қажет» деді ҚР 
Президенті Bкімшілігінің басшысы.

Жиында комиссия мүшелері  Елбасы 
мақаласына қатысты пікірлері  мен 
ұсыныстарын жеткізді. Қазақстан Жазу-
шылар одағы басқармасының т�рағасы 
Н.Оразалин Президент Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласының тәуелсіз Қазақ елінің 25 
жылдағы жеткен жетістіктерінің тоғысқан 
тұсында халықтың күткен құжаты болғанын 
тілге тиек етті.

«Ұлттық паспорт – біздің мәдениетіміз, 

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

Ұлттық комиссияның алғашқы отырысы

найтын, жаһандық білімнің шыңына шыққан 
жан. Бесіншіден, тек эволюциялық даму ғана 
халқының �сіп-�ркендеуіне мүмкіндік беретінін 
жақсы түсінетін саналы азамат. Алтыншы-
дан, ол – түрлі тілдерді игерген, әлемнің үздік 
тәжірибелерін алуға және заман талаптарына сай 
�згеруге қабілетті, сана-сезімі ашық жан, – деді 
Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен бірге Елбасы 
Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске 
асыру ж�ніндегі Ұлттық комиссияның р�ліне 
тоқталып, бағдарламалық мақалада к�рсетілген 
жобалардың терең зерттелуінің маңыздылығын 
айтты. Алқалы жиын барысында Ассамблея 
мүшелеріне �з әлеуетін іске асыруға мүмкіндік 
беретін бірқатар жобаға да тоқталды.

тіліміздің тұтастығы, ұлттың бірегейлігі» 
дей келе, ұлттық код ұғымына тоқталды. 
Осы ретте Н.Оразалин «Ұлттық аудар-
ма бюросына» қатысты �з ұсынысын 
білдіріп, бұл құрылымның Қазақстанның, 
ұлттың мәдени-рухани, әдеби жәдігерлерін 
 шетелде насихаттауда р�лі де, маңызы да 
зор болатынын тілге тиек етті. Сондай-ақ 
ол Ұлттық комиссия жұмысын халыққа 
түсіндіріп насихаттауда зиялы қауымды, 
соның ішінде қаламгерлерді жаппай 
тартқан ж�н деді.

Комиссия мүшесі, Ақт�бе облысының 
әкімі Б.Сапарбаев: «Жергілікті жерлер-
де, �ңірлерде Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы қызу талқыланып, қолдау  тауып 
жатыр. Халық бұл бастаманы саяси-
экономикалық жаңғырудың заңды жалғасы 
деп қабылдауда» деп атап �тті. Сонымен 
қатар Б.Сапарбаев «Қазақстанның жаңа 
100 тұлғасы» жобасына қатысты жергілікті 
жерлердегі, �ңірлердегі атақты, танымал 
тұлғалар республикалық, мемлекеттік 
деңгейде насихатталса деген ойын айтты. 

Қоғамдық сананы жаңғыртуға «�ткенге 
философиялық тұрғыда қарап,  бүгінгі 
күнді нақты бағалап, келешектің сын-
қатерлеріне жауап беруге даяр болуы» деген 
баға берді Шығыс Қазақстан облысының 
әкімі Д.Ахметов.  «Рухани жаңғыру бізге 
ұлттық бірегейлігімізді сақтауға, мейлінше 
ашық, жаңалыққа құмар, бәсекеге қабілетті 
болуға мүмкіндік береді» деді ол. Сонымен 
бірге облыс әкімі �ңірде қоғамдық сананы 
жаңғыртуға бағытталған жобалар жүзеге 
асырылып жатқанын айтты.  

арналған, діни экстремизмге қарсы тұру ж�ніндегі 
жоспарын дайындауды тапсырамын. Соны-
мен қатар, ҚХА қоғамдық келісім кеңестерінің 
жұмысын реттеп, олардың қызметтерінің нақты 
критерийлерін жасауы керек. Бұдан б�лек, 
Үкіметке қайырымдылықты дамыту, оның 
ашықтығын қамтамасыз ету ж�нінде ұсыныстар 
енгізуді тапсырамын. Облыстардың, Астана мен 
Алматы қалаларының әкімдері ҚХА жұмысының 
жаңа бағдарын – қоғамдық келісім кеңестері, 
қайырымдылық және медиация жұмыстарын 
күшейтуі қажет, – деп тапсырма берді Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Сессия барысында Мемлекет басшысы ақ па-
раттық жұмыстарға ерекше мән беріп, 2018 жылы 

Жиын барысында Қоғамдық сананы 
жаңғырту бағдарламасы шеңберінде жо-
баларды іске асыру үшін жұмыс топтары  
құрылатыны белгілі болды және олардың 
жетекшілері аталды. Мемлекеттік тілді 
латын қарпіне к�шіру ж�ніндегі жұмыс 
тобын Тіл білімі институтының директоры 
Е.Қажыбек, «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы 
бойынша жұмыс тобын Білім және ғылым 
министрі Е.Сағадиев пен Р.Кенжеханұлы, 
« Т у ғ а н  ж е р »  ж о б а с ы н а  а р н а л ғ а н 
жұмыстарды Президент Bкімшіліг і 
Басшысының орынбасары О.Оразалин 
және Еуразия ұлттық университетінің 
ректоры Е.Сыдықов, «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жоба-
сы бойынша жұмыс тобын Мәдениет 
және спорт министрі А.Мұхамедиұлы 
мен Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
этнология институтының директоры 
Х.Bбжанов басқаратын болды. 

Ж ұ м ы с  т о п т а р ы н ы ң  қ ұ р а м ы н а 
салалық мамандар, сарапшылар, сондай-
ақ қоғамдық ұйымдар �кілдері, ғылым, 
білім және мәдениет қайраткерлері кіреді. 
Bрбір жұмыс тобы бір ай ішінде �здерінің 
іс-қимыл алгоритмін ұсынады. Сонымен 
бірге жиында Қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасын іске асыру ж�ніндегі іс-
шаралар жоспары мен комиссия жұмысын 
реттейтін Ұлттық комиссия туралы ереже 
қаралды. 

Бүгінгі күні қоғамда Елбасы мақала-
сында айтылған ойлар мен идеялар 
қызу талқылануда. B.Жақсыбеков Қа-
зақ станның барлық азаматтарының 
ұсыныстары комиссияда қаралатынын 
жеткізді. 

Дина ИМАМБАЕВА

Құрметті отандастар!
Қазақстан халқы ассамблеясының XXV сессиясы Қазақстан 

халқын Мемлекет басшысының қоғамдық сананың жаңғыруы 
бойынша бастамаларын іске асыруды қолдауға шақырады.

2017 жыл Үшінші жаңғыруды іске асыру қолға алынып, 
Қазақ станның экономикалық �суінің жаңа үлгісін жасаған жаңа 
дәуірдің басы болды.

Конституциялық реформа осы міндеттерді шешуге арналған 
қоғамдық-саяси жағдайларды қалыптастырды.

Қоғамдық сананың жаңғыруы заңды және объективті түрде 
қажет, Қазақстанның бүкіл даму стратегиясына тұтастық береді.

Қоғамның рухани жаңғыруы үздік дәстүрлер мен ұлттық-
мәдени тамырларымызға арқа сүйеуі керек.

Бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау 
бүкіл Қазақстан халқына және біздің әрқайсысымызға тән 
қасиетке айналуға тиіс.

Біз білімге құштарлықты қол жеткізер табыстың ең іргелі 
факторы ретінде ілгерілететін боламыз.

Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы тек эволюциялық 
даму ғана �ркендеуге жол ашатыны туралы идеяны қолдайды. 
Бұл азаматтық дамудың қағидатына және әр азаматтың ішкі 
сеніміне айналуы тиіс.

Бұл амалдар қоғамдық сананың жаңғыруының негізі болады.
Қазақстан халқы ассамблеясы таяу жылдарға арналған күн 

тәртібінің іске асырылуына барынша белсенді қатысады.
Жаңаруға деген ішкі ұмтылысымыз біздің дамуымыздың 

түйінді қағидаты ретінде мақсаттарымыздың бірлігін, 
құндылықтардың ортақтығын және қоғамдық келісімнің қуатын 
айқындайды.

Жекелеген адамдардың емес, тұтас халықтың бәсекеге қабі-
леттілігін арттырған ұлт қана табысқа қол жеткізеді.

Біз қазақстандықтарды алға қойылған міндеттерді іске 
асыруға белсене қатысуға шақырамыз.

Біз тұрақтылық, бірлік пен келісім қоғамның экономикалық, 
саяси және рухани жаңғыру мақсаттарына табысты қол 
жеткізуінің негізі мен басты шарты болатынына сенімдіміз!

Алға, Қазақстан!

Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы,
Астана қаласы, 2017 жылғы 26 сәуір

техникалық қауіпсіздікпен байланысты екенін, 
Елбасының болашаққа к�з салуы да, қоғамдық 
сананы жаңғырту ж�ніндегі бағдарламасы да 
қауіпсіздік техникасы екенін салстырмалы 
тұрғыда алға тартты. Ақтау портының докер-
механизаторы Евгений Галатырь Елбасының 
мақаласы тікелей жастарға бағытталғанына мән 
берді. Алқалы жиында с�з алған ақын Жүрсін 
Ерман Президент мақаласына орай �з ой-пікірін 
ортаға салды. 

– Құрметті Елбасы, Қазақ қоғамының «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақалаға 
шыққанға дейінгі к�ңіл күйі бір б�лек, мақала 
жарияланғаннан кейінгі к�ңіл ауаны бір б�лек 
болып к�рінеді. Қазақ қоғамы бір түбегейлі 

Астанадағы Бейбітшілік жəне келісім са-
райында Қазақстан халқы Ассамблеясының  
мерейтойлық XXV сессиясы өтер  кезде, 
сəрсенбінің сəтінде табиғат ана да   жа-
дырып сала берді.  Қазақстанның əр 
аймағынан келген қонақтар, республикалық 
этномəдени бірлестіктерінің төрағалары,  
Парламент депутаттары, орталық атқарушы 
органдардың, саяси партиялардың, шетелдік 
дипломатиялық миссиялардың діни 
бірлестіктердің жəне ұлттық киімдерін киген 
диаспора өкілдері  бір кісінің баласындай 
қауқылдасып, араласып кеткенде  еліміздің 
шынайы татулық ордасы екендігіне тағы бір 
тəнті болып, ризалық сезімге бөленесің.

Ақордада Президент Əкімшілігінің басшысы Ə.Жақсыбековтің төрағалығымен 
 Қа зақстан Республикасы  Президенті  жанындағы Қоғамдық сананы жаңғырту бағ-
дар ламасын жүзеге асыру жөніндегі Ұлттық комиссияның алғашқы отырысы өтті.

– Бірінші. «Туған жер» жобасы Ассамблея 
үшін зор мүмкіндіктерге жол ашып береді. Екінші. 
«Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасына Ассам-
блея тікелей қатысып, басы-қасында жүруі керек. 
Біздің қаншама замандастарымыз, қаншама 
Ассамблея белсенділері ел игілігі үшін риясыз 
қызмет етіп жүр. Ұлтына, қай �ңірден екеніне, 
жынысына қарамастан біз олардың барлығын елге 
таныта білуіміз керек. Мұнда қойылатын талап 
біреу ғана, ол – азаматтың Қазақстан дамуына 
қосқан үлесі. Үшінші. Ассамблея «Жаһандағы 
заманауи қазақстандық мәдениет» жобасына 
табысты атсалыса алады, – деген Елбасы с�з 
орайын да жастардың сана-сезімін қалыптастыру 
үшін айрықша маңызы бар «Жаңа гуманитарлық 
білім» жобасын тілге тиек етті. 

Қабылданып жатқан шаралардың 
дұрыстығын және �з уақытында 
атқарылып жатқанын атап �тіп, 

Қазақстан халқы Ассамблеясы мен мемлекеттік 
органдар алдына келесі жаңа міндеттер қойды.

– Бірінші міндет. Жүйелі жаңғырудың 
мақсаттарына жауап бере алатын қоғамдық сана-
сезім қалыптастыру керек. Бұл процеске мемлекет 
пен азаматтық қоғам, білім беру мен әлеуметтік 
сала, жеке бизнес пен масс-медиа, бәрі де тарты-
луы қажет, – деп тапсырды Елбасы.

Мемлекет басшысы екінші міндет ретінде 
азаматтық бірегейлікті нығайтып, бірлік пен 
келісімді қамтамасыз ету қажеттігін айтты. 
Осыған орай, Қазақстан Президенті бірқатар 
нақты тапсырма берді.

–  Д і н  і с т е р і  ж ә н е  а з а м а т т ы қ  қ о ғ а м 
министрлігіне облыс әкімдерімен бірлесіп, 
Ассамблеяның барлық деңгейдегі қоғамдық 
келісім кеңестерінің 2017-2018 жылдарға 

Қазақстан халқы Ассамблеясының к�пфунк цио-
налды мультимедиалық порталын ашуды, сондай-
ақ «Қазақстан халқы» интерактивті тарихи кар-
тасын жасауды тапсырды. Сондай-ақ Қазақстан 
Президенті бизнес, шығармашылық және ғылыми 
зиялы қауым �кілдерін «Туған жер» жобасына 
қатысуға және �з ауылдастарын қолдау үшін күш 
жұмылдыруға шақырды. Қазақстан хал қы Ассам-
блеясы мүшелерінің с�здерінде к�п те ген мәнді 
мәселелер к�терілгеніне тоқталып, БАҚ �кіл-
деріне оны терең талдау ж�нінде ұсыныс айтты.

С�зінің соңында Мемлекет басшысы барша 
қазақстандықтарды алдағы Қазақстан халқының 
бірлігі күнімен құттықтап, бейбіт �мір, игілік пен 
бақ-береке тіледі. Жиналғандар Елбасы с�зін 
ықылас қоя тыңдап, қол соғып, қолдау білдіріп 
отырды.

Осыдан кейін с�з алған түрлі салада еңбек 
ететін әр халық �кілдері Президент саясатының 
дұрыстығын, �здерінің Қазақстанды шын мәнінде 
Отаны сезінетінін, �сіп-�ркендеуіне барлық 
жағдай жасап отырған еліміз ұстанған бағыттың 
баға жетпес байлық екенін білдірді.

Мәселен, Шығыс Қазақстан облыстық 
филиалының ғылыми сараптамалық орталығының 
жетекшісі Нелли  Краснобаева «Қазақстан халқы 
Ассамблеясы» деген с�з достық, бейбітшілік, 
сенім, болашаққа ұмтылыс белгісіне айналғанын, 
күн тәртібіндегі қоғамдық сананы жаңғырту 
бағытында Ассамблея лайықты және нәтижелі 
жұмыс істейтінін, Елбасы мақаласының дамудың 
жаңа к�кжиектерін ашатынын, ұлт іс жүзінде 
дамудың жаңа жоспарын қолға ұстағанын тілге 
тиек етсе, Еуразия АҚ «Оңтүстік» энергетикалық 
корпорациясы еңбек және техникалық қауіпсіздік 
б�лімінің басшысы Сергей Уруссу �з кәсібінің 

�згеріске әзір екенін бәріміздің ішіміз сезуші еді, 
осындай бір сілкіністі, серпілісті күтуші едік, бұл 
күрделі де к�реген мақала біздің күткенімізден де 
асып түсті. Рухани жаңғырудың барлық кешенді 
шараларын қолымызға шырақ ұстатқандай ай-
тып бердіңіз. Бүкіл зиялы қауым сіздің осы 
мақалаңыздағы озық идеяларды қолдайды деп 
сеніммен айта аламын. Тәуелсіздік алғаннан 
бері шешімін таппай келе жатқан күрделі мәселе 
рухани жаңғыру болса, елімізді, халқымызды, 
жұртымызды рухани азаттыққа бастаудың жолын 
к�рсетіп беріп отырсыз. Енді осы сындарлы шақта 
сіздің т�ңірегіңізден табылып, қолдау бүкіл зиялы 
азаматтардың міндеті деп білемін, – деді ақын 
Жүрсін Ерман.

Осылай с�з алған азаматтардың бәрі де 
Елбасының саясатын, елдегі бірлік пен 
берекені қолдап, еселей еңбек етуге, 

бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару қажеттігін 
атап к�рсетті. 

Қазақстан халқы Ассамблеясының XXV 
cессиясына қатысушылар елді  Мемлекет 
Басшысының қоғамдық сананы жаңғырту баста-
маларын қолдауға шақырып, Үндеу қабылдады.

Қазақстан Президенті сессия барысын-
да ҚХА мүшесі, Ақт�бе облыстық қоғамдық 
келісім кеңесінің т�рағасы Сергей  Викторович 
Вишнякті  және ҚХА кеңесінің мүшесі, 
«Bзербайжандар қауымдастығы» республикалық 
қоғамдық бірлестігінің т�рағасы Абилфас 
 Муслимович Хамедовті Ассамблея т�рағасының 
орынбасарлары етіп тағайындау туралы �кімге 
қол қойды.Кешкісін этномәдени орталықтар 
�нерпаздарының салтанатты концерті болды.

Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

АҚОРДА

МЕРЕКЕЛІК МЕДАЛЬ 
ТУРАЛЫ ЖАРЛЫҚ

Елбасы Н.
.Назарбаев Қазақстан Республикасы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрылғанына 25 
жыл толу құрметіне арналған мерекелік медаль 
және мерекелік белгі туралы № 467 Жарлығына 
қол қойды. 

Онда «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитетіне 25 жыл» мерекелік медалімен 
және «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитеті» мерекелік белгісімен наградтау 
қағидаларын, «Қазақстан Республикасының Ұлттық 
қауіпсіздік комитетіне 25 жыл» мерекелік медалінің 
сипаттамасы мен үлгісін бекіту туралы Қаулы етілген.  

БАЙҚАУ

ФОТОСУРЕТТЕР ӘЛЕМІ
Алматыда «Make It Clear» атты әлеуметтік 
фотосуреттер байқауының үздіктері анықталды. 
Шараны «Бауыржан» қайырымдылық қоры 
«Tele 2 Kazakhstan» компаниясының қолдауымен 
ұйымдастырды.

Жыл сайын �ткізіліп келе жатқан байқау биыл 
махаб бат тақырыбындағы фотосуреттерге арналған. 
Елі міздің түкпір-түкпірінен 500-ге тарта жұмыс 
ұсын ған кәсіби фотосуретшілер мен әуесқойлар 
�зара бақ сынады. Байқау аясында «Отбасына деген 
махаббат», «Отанға деген махаббат», «Жақыныңа 
де ген махаббат», «Балаларға деген махаббат» және 
т.б. ата лымдармен қатар, «К�рермен к�зайымы» 
атты ар наулы марапат тағайындалды. Фотосуреттер 
ме рекесі үздік суреттерден құралған фестивальмен 
жалғасты. 
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МАРАПАТ

КЕШ

АПТА-ШОЛУ

«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени астана-
сы» жобасының аясында TURKSOY ұйымына 
мүше елдер фотосуретшілері Түркістан 
шаһарында фотосессия $ткізді. 

Аптаға жуық Оңтүстік �ңірдің рухани, 
мәдени туристік орындарын нысандарына алған 
фотосуретшілер шеруі Шымкент қаласында 
қорытындыланды. Бұдан б�лек, «Түркістан – 
Түркі әлемінің мәдени астанасы» жобасының 
аясында TURKSOY ұйымына мүше елдер 
фотосуретшілерінің к�рмесі �тті. 

К�рмеге Түркия, Қырғызстан, 8збекстан, 
Башқұртстан, Татарстан, Астана, Алматы, 
Оңтүстік Қазақстан облыстарынан кәсіби және 
халықаралық дәрежедегі он бес фотосуретшінің 
100 үздік туындысы қойылды. К�рменің негізгі 
мақсаты – Тәуелсіз еліміздің тарихи-мәдени 
мұраларын, ескерткіштерін, салт-дәстүрін, 
әдет-ғұрпын, облысымыздың тарихи орын-
дары мен әсем табиғатын фотосурет арқылы 
насихаттау. Шара барысында TURKSOY 
халықаралық ұйымының �кілі  Шахноза 
 Бурханидинова биылғы іс-шаралардың �туіне 
ұйытқы болып отырған Оңтүстік Қазақстан 
облы сының әкімдігіне ризалығын білдірді. Ал 
Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі Жансейіт 
Түймебаев фотосуретшілерді марапаттап, алғыс 
айтты.

Алматы қаласы 
Бостандық ауда-
нында жалпы білім 
беретін мектептер 
арасында белгілі 
ақын Тұманбай 
Молдағалиевтің 
шығармашылығына 
арналған жыр 
мүшәйрасы $тті. 

№29 балалар кі тап ханасының ұжымы 
ақын Тұманбай Молда ғалиевқа арналған 
«Қазақ лирикасының патшасы – Тұманбай 
 Молда ғалиев» атты кітап к�рмесін ұйым-
дастырды. 

Шараның негізгі  мақсаты – сыршыл 
ақын мұрасын жас ұрпаққа таныту, олар дың 
аза маттық ұстанымының, ұлттық ой-сана-
сы ның қалыптасуына ықпал ету,  сонымен 
қатар мектеп оқушыларының әдебиетке де-
ген қызығушылығын  арттыру. Жыр додасы-
на 12 мектептен 25 оқушы қатысты. Ұйым-
дастырушылар мектептер арасында алғаш рет 
�ткізілген шараны дәстүрге айналдыруды к�здеп 
отыр. Сайыс «Жүрегімнің с�зі» және «Тұма 
жырдың тұнбасы Тұманбай» атты аталымдар 
бойынша �тті. Ақын �леңдерін жатқа оқып, ар-
нау �леңдерін тарту еткен үздіктерді қаламгердің 
жары Күлтай Қасымова, қызы Жазира мен ұлы 
Дәурен, ақын, «М�лдір бұлақ» журналы бас 
редакторының орынбасары Саят Қамшыгер, 
№29 балалар кітапханасының меңгерушісі 
Қ.Исабекова анықтады. 

Мүшәйра соңында ақынның отбасы 
қатысушыларға және шараны ұйымдастырған 
№40 мектеп ұжымына жылы лебізін білдірді. 

ӘРІПТЕСТІК КӨКЖИЕГІ 
КЕҢЕЙЕ ТҮСПЕК

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қаламгер-
лер мен дидарласып, келелі кеңес құрып, 
əсерлі əңгіме өткізіп отыруы жақсы дəстүрге 
айналғандай. Əдебиет пен мəдениеттен, 
тарихтан мол хабары бар Елбасының қалам-
гер лермен жүздескен сəтінде елдік, халықтық 
мəселелерге мемлекеттік мүдде тұрғысынан 
баға беріліп, жұртшылықтың көкейін 
толғандырған өзекті жайлар да басты нысанаға 
алынатыны белгілі. Бұл жолы да солай болды. 
Ашық əңгіменің тиегі ағытылып, қоғамды 
көптен бері мазалап келе жатқан түйіндер 
тарқатылды, тұшымды жауаптар берілді. 
Қаламгерлеріміз Дулат Исабеков, Бексұлтан 
Нұржекеев, Смағұл Елбуай да ашылып 
сөйлесіп, «осы бір мəселе шешімін тапса екен» 
деген орайдағы елдің тілегін жеткізе білді.  

Қазақстан Жазушылар одағында Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласына арналған жиын өтті. Жиында қаламгерлер қауымы халық 
талқысына түскен маңызды мақала жайындағы ой-пікірлерімен бөлісті. Басқосуды 
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының төрағасы Нұрлан Оразалин жүргізді. 

ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 
МӘДЕНИ АСТАНАСЫ

«ТҰМА ЖЫРДЫҢ ТҰНБАСЫ»

ХАБАРЛАМА

РУХАНИЯТ

Қостанай облысы әкімдігінің тілдерді да-
мыту басқармасы Қазақстан халқының бірлігі 
күні қарсаңында, Қазақстан Республика-
сы рәміздерінің 25 жылдығын мерекелеуге 
арналған іс-шаралар шеңберінде  2017 жылдың 
сәуір айының 28 күні сағат 11-00-де Қостанай 
қаласының «Мирас» мәдениет сарайында «Тілі 
бірдің – тілегі бір» атты облыстық жастар фору-
мын �ткізеді.

Форумның мақсаты мен міндеті – ұлттық  
бірлік және қоғамдағы саяси тұрақтылықтың  
ең маңызды факторларының бірі ретінде 
мемлекеттік тілді насихаттау, үш тілде білім 
беруді ілгерілету; жастар арасында қазақ тілінде 
с�йлесудің дағдыларын қалыптастыру. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында жүктелген 
міндеттерді іске асыруға байланысты 
Алматы қаласы Достық үйінде «Тамыры 
терең әліпби: жалпытүркілік бірегейліктің 
мызғымас негізі» атты халықаралық 
ғылыми-практикалық конференция $тті.

К о н ф е р е н ц и я ғ а  А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы 
атындағы Тіл білімі институтының ди-
ректоры Е.Қажыбек, М.Bуезов атындағы 
Bдебиет және �нер институтының директо-
ры У.Қалижан, Түркия Республикасының 
А л м а т ы  қ а л а с ы н д а ғ ы  Б а с  к о н с у л ы 
Р.Йылмаз, Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді 
дамытудың республикалық үйлестіру-
әдістемелік  орталығының директоры 
Е.Тілешов, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білім институтының бас ғылыми қызметкері 
B.Жүнісбек және т.б. ғалымдар мен тіл маман-
дары қатысып, баяндама жасады. Олар түркі 
жазба мұраларын зерттеуде соңғы жылдары 
қол жеткізілген ғылыми табыстар ж�нінде 
ойларын ортаға салды. 

«ТІЛІ БІРДІҢ – ТІЛЕГІ БІР»

ҒАЛЫМДАР ОЙ БӨЛІСТІ

Астана: көп көкейімен үйлесті

Елбасы мақаласы – 
қаламгерлер назарында

Жеделхаттарын жолдады

Bрине, кездесудің негізгі  темірқазығы 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы болғаннан кейін ондағы айтылған 
келелі мәселелер т�ңірегінде кеңінен ой �рбітілді. 
Президент �сіп-�ркендеген елдердің қатарына 
қосылуымыз үшін санамызды �згертудің 
қажеттілігіне тағы бір мәрте тоқталды. Бәсекеге 
қабілетті ұлт болуымыз керектігін уәждеді. 

Дулат Исабеков санамызға қозғау салған 
мақалаға қатысты �з ой-пікірін білдіріп, бұл елдің 
к�птен күткен дүниесі болғанын, жаңғырудың 
жаңа сатысына қадам басуға байланысты жазылған 
мақаланың елдің к�ңілінен шыққанын, жанымыз-
ды да жаңғыртып, еңсемізді к�теріп, ел екенімізді 
сезіндіргенін айтты. Президенттің асығыстыққа 
жол бермейтін салиқалы да сарабдал саясатына 
ризашылығын жеткізді.

Жазушы Бексұлтан Нұржекеев туған жерді 
дәріптеу, туған жерге к�мектесу, ел ардақтыларына 
лайықты құрмет к�рсету, к�ше атын беру секілді 
маңызды мәселелерге айрықша тоқталды. Тарихи 
орындар мен ескерткіштерді мемлекет қорғауына 
алу жайына назар аударды. 8йткені күні бүгінге 
дейін еш қамқорлықсыз жатқан тарихи орындар 
аз емес. Мысалы, соның бірі – атақты Орбұлақ 
шайқасы �ткен жер. Бұдан б�лек әртүрлі қорғандар 
мен бейіттер, балбал тастар, дала т�сіндегі �зге де 
жәдігерлердің барлығы, қаламгердің пайымдауын-
ша, мемлекеттің қамқорлығына алынуы керек. 
Елбасы жазушының бұл ұсынысын қолдады. Кеңес 
уақытында мұндай құндылықтарға дұрыс мән 
берілмегендіктен қаншама ұрпақ тарихи жерлерді 
білмей �сті. Ендігі ұрпағымыз олай болмауы тиіс 
екенін айтты. 

Ол өз сөзінде ұлт коды сақталғанда ғана 
рухани жаңғыру болатынына тоқталды. Жүз 
кітап, жүз тұлғаға қатысты ойларын ортаға сал-
ды. Сонымен қатар «Мәдениет туралы» 
заң жобасының Сенат талқылауынан 
�тіп, Президентке жолданғанын айтып, 
қаламгерлер қауымын Елбасы бастамасы-
мен тұспа-тұс келген хабармен қуантты. 
Аталмыш заң негізінде  қаламақы мәселесі 
үш бағытта – шығарманы қабылдау, 
жарыққа шығару және тарату бойынша 
жүзеге аспақ. «Ендігі жерде әдебиеттің 
�ркендеуіне жол ашылды деп нық 
сеніммен айта аламыз» деді Н.Оразалин.  

Басқосуға жиналған ақын-жазушылар 
маңызды мақалаға пікірлерін білдірді. 
«Жұлдыз» журналының бас редакторы, 
ақын Ұ.Есдәулет мақаланың басты  идеясы 
– ата-бабамыздың мәдени мұрасына 
қайта оралу екенін атап �тті. Сондай-ақ 
«100 оқулық» жобасы бойынша аудары-
латын шығармалардың сапалы болуы 
үшін бұл жұмыстың тізгінін Қазақстан 
Жазушылар одағына беруді ұсынды.  

Елбасы мақаласындағы басты 
ұстаным дар қаламгерлер қауымының 
к�птен к�кейінде жүрген мәселелерді 

Елбасы Н.
.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласына орай 
еліміздің зиялы қауым, қоғамдық 
ұйымдар $кілдері, $нер мен мәдениет 
саласының қызметкерлері, ұстаздар 
мен оқытушылар Президент атына 
мақаланы қуаттаған жеделхаттарын 
жолдауда. Солардың бірқатарына шолу 
жасауды ж$н к$рдік. 

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
орталық музейінің ұжымы �з хатында 
былай деп жазады: «Сіздің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 
мақалаңызды қолдаймыз. Елді руха-
ни жаңғырту жолындағы салиқалы 
ойларыңызбен жүктеген міндеттеріңіз 
– Мәңгілік Ел болуға апаратын тікелей 
соқпақ, дара жол. Сондықтан Сіздің 
еліміздің тыныштығы мен �негесі 
озық �ркениетті елдер қатарына қосу 
жолындағы жанқиярлық еңбегіңізге 

Бексұлтан Нұржекеев, сонымен қатар қазақ тілін 
латын әліпбиіне к�шіру жайына келгенде, халық 
арасында қобалжу барын да жасырмады. Бұл орайда 
әліпбиді �згерте салумен мәселе шешілмейтінін 
дәйектеді. Bліпбиді �згерту арқылы тіліміздің 
шешілмей келе жатқан мәселелерін шешуіміз ке-
рек деді. Ең алдымен қазақ тілінің емлесін жасау 
керектігіне баса назар аударды. Шетелден енген 
с�здерді жазу заңдылықтарындағы қарама-қайшы 
тұстарды атап к�рсетті.

Жазушы Смағұл Елубайдың қозғап �ткен 
мәселелері барша жұрттың к�кейінен шықты деп 
айтуға толық негіз бар. Ол, ең алдымен, үш тұғырлы 
тіл мәселесі. Қаламгердің «Үміт пен күдік тудырып 
отырған бір мәселе бар. Мұны айту бізге парыз. 
Үш тіл деген с�з Қазақстанда үш мемлекеттік тіл 
бардай естіледі, құлаққа түрпідей тиеді, меніңше, 
олай болмауы керек, мемлекеттік тіл ылғи да 
бірінші орында тұруы керек деп ойлаймын» дегені 
тілге деген шынайы жанашырлықты к�рсеткен 
аталы с�з болды. Смағұл Елубай еліміздегі 
мектептерді қазақ, орыс мектептері деп б�лмей, 
бірыңғай қазақ мектебіне айналдыру мәселесіне 
де айрықша тоқталды. Жекелеген пәндерді орыс, 
ағылшын тілдерінде оқыта беруге қарсы емес екенін 
жеткізді. Осылай жасасақ, бұл Қазақстандағы 

д�п басқаны аян. Жиында с�з алған 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
«Ана тілі» баспасының директоры 
Ж.Дәуренбеков �ркениеттің ортасынан 
орын алып, күн сайын �згеріп жатқан 
жаһандық үрдістерден қалмау үшін 
барлық саланы жаңғыртуымыз керектігін 
тілге тиек етті. 

 «Простор» журналы бас редакторының 
орынбасары Л.Шашкова еліміздегі шы-
ғармашылық ұйымдар үшін �здерін 
қоғамға таныта алатындай мүмкіндік 
туып отырғанын жеткізді. Заманауи 
әдебиетті БҰҰ қолданатын алты тілге 
аудару мәселесінде ең алдымен «Жұлдыз» 
және «Простор» журналдарының алатын 
орнын айта келе, қазақ тілінен орыс тіліне 
аударма жасайтын жастарға қамқорлық 
к�рсетуді, шығармашылықпен алаңсыз 
айналысуына жағдай жасауды ұсынды. 

Жиынға қатысушылар Елбасы мақала-
сында айтылған латын тіліне к�шу, «100 
кітап», «Туған жер» тақырыптарына да 
кеңінен тоқталды. Мәселен, жазушы 
С.Ақтаев �з дүниемізді �згелерге лайықты 
к�рсете алмай жүргенімізді, орыс тілін 
жақсы білсек те к�ркем әдебиет жоғары 

т о л ы м д ы  т а б ы с  т і л е й м і з »  д е с е , 
«Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік 
ұ й ы м ы  Е л б а с ы н ы ң  « Б о л а ш а қ қ а 
бағдар: рухани жаңғыру» Үндеуін ба-
рынша қолдап, Президенттің салиқалы 
саясатының арқасында еліміздің келешегі 
кемел болатынына сенім білдіреді.

М.Bуезов атындағы Қазақ мем-
лекеттік академиялық драма театрының 
әртісі Ермек Бектасов �з пікірінде бар-
ша қазақ стандық жастар Елбасымыз 
Нұрсұлтан Bбішұлының құндылығы зор 
мақала сынан үлкен жігер, болашаққа 
деген сенім алғанын жазыпты. Ол �з 
с�зінде: «Елбасы «сынаптай сырғыған 
уақыт ешкімді күтіп тұрмайды. Жаңғыру 
да тарихтың �зі сияқты жалғаса беретін 
процесс» деп жастарды заман тала-
бына сай жан-жақты болуға үндеді. 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы арқылы Н.B.Назарбаев 
дамыған 30 елдің қатарына қосылу жо-
лында жастардың қосар үлесі орасан 

Астанада электронды үкімет саласындағы ынтымақтастықты 
жетілдіру мәселелері бойынша Қазақстан мен Корея елдері 
$кілдерінің кездесуі $тті. Аталған шара $ткен жылдың қараша 
 айында Бусан қаласында еліміздің Ақпарат және коммуника-
циялар министрлігі мен Корея Республикасының Мемлекеттік 
басқару және ішкі істер министрлігі арасында жасалған «Элек-
тронды үкімет саласындағы ынтымақтастық туралы» меморандум 
аясында ұйымдастырылды. Кореялық делегацияны аталған елдің 
Мемлекеттік басқару және ішкі істер вице-министрі Сонг-Рел 
Ким, қазақстандық делегацияны Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев басқарды. 

Кездесу барысында министр Дәурен Абаев пен Сонг-Рел Ким 
�зара іс-қимыл ж�ніндегі хаттамаға қол қойды. Электронды үкімет 
саласына қатысты �зара ынтымақтастықты тереңдету, «Цифрлы 
Қазақстан» бағдарламасы аясында мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
моделі бойынша бірлескен жобаларды әзірлеуге қатысты келісс�здер 
жүргізу туралы с�з болды. «Ақылды қалалар», «Практикалық үкімет» 
сынды жобаларды одан әрі дамыту жайы да жан-жақты талқыланды. 

Д.Абаев елімізде электронды үкіметтің инфрақұрылымы жаса-
лып, базалық компоненттері іске қосылғандығын атап �тті. «Соның 
арқасында мемлекеттік қызметтің 700 түрін электронды түрде алуға 
болады. 2012 жыдан бергі аралықта барлық лицензиялар тек электронды 
түрде беріліп келеді. Сол сияқты, мобильдік үкімет арқылы 80 түрлі 
қызметті пайдалануға жағдай жасалған» деді ол. 

Бұл орайда министр мемлекет тарапынан берілетін қызметті одан 
әрі оңтайландыруды қарастырып жатқанын тілге тиек етті. «Халыққа 
қызмет к�рсету орталықтарында адамдар неге кезекте тұрады? Себебі 
тиісті құжатты электронды үкімет арқылы алатын адамдардың үлесі 
сол құжатты ХҚО-ға барып алатындар сияқты к�п емес. Жаңа техно-
логиялар арқылы біз электронды үкіметті дамытамыз. Яғни еліміздің 
азаматтары ХҚО-ға барып алатын құжаттарды үйде отырып ала 
беретін болады. Азаматтардың да, ХҚО қызметкерлерінің де уақыты 
үнемделеді» деп тұжырымдады. 

Ақпараттық технологиялар, электронды үкімет саласында 
Қазақстан 193 елдің ішінде 33-орында тұрса, Корея әлемдегі к�шбасшы 
елдердің қатарында. Сондықтан кореялық әріптестердің тәжірибесімен 
танысу біз үшін тиімді болмақ. Қазақстан мен Корея Республикасы 
арасында дипломатиялық қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл 
толғандығын ескерсек, бұдан былай да екі ел арасындағы әріптестік, 
ынтымақтастық нығая беретіндігі с�зсіз. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

қазақтар мен еліміздегі ұлт �кілдерінің бір-бірімен 
түсінісуіне кеңінен жол ашатынын айтты. Сондай-
ақ Елбасымен жүздесу барысында Смағұл  Елубай 
демографиялық ахуалымызға, жат жұрттағы 
қандастарымызды атамекенге к�шіру мәселесі 
ж�нінде �з ойын ортаға салды. Халық санының к�п 
болуы – ұлт қауіпсіздігінің кепілі екенін жеткізе 
отырып, жырақтағы ағайындардың ұлттық сипа-
тынан айрылып бара жатқанына алаңдаушылығын 
білдірді. Олардың ендігі 10-15 жылда �зге ұлттың 
�кіліне айналып кете ме деп қауіптенетінін жасыр-
мады. Асыл дініміздің к�рнекті �кілі Қожа Ахмет 
Ясауи ілімдерінің маңыздылығын сипаттай келе 
тұғырлы тұлғаны танып білуді �зіміз қолға алуымыз 
керектігіне мән берді. Бұл орайда Ясауиді экран 
арқылы суреттеуге байланысты сценарий жазуға 
кіріскенін айтты. 

***
Елбасы Н.Назарбаев Астана қаласының нысан-

дарын аралап, қала қонақтарымен, тұрғындармен 
кездесті. Бірінші кезекте Елорданың оң жағалауында 
орналасқан теміржол вокзалына барып, оның 
қызмет к�рсету сапасымен танысты. «Сарыарқа» 
ауданының тұрғындарымен жүздесіп, пікірлерін 
тыңдады. Қаланың коммуналдық шаруашылық 
саласы қызметінің жұмысы туралы ой б�лісті. 

деңгейде аударыла бермейтінін айтты. 
Қаламгердің ойынша, орыс тілді басы-
лымдар қазақ әдебиетінің насихатшысы 
болуы тиіс.

Ұйғыр жазушысы А.Ашири Президент 
мақаласындағы туған жер мәселесіне 
тоқталды. «Туған жерімізге, кіндік 
қанымыз тамған �лкемізге қандай к�мек 
бере аламыз, нендей ой қоса аламыз – осы 
маңызды. Ауылдың �зекті мәселелерін 
жазып, ондағы адамдардың ахуалын бар-
лап отыру біздің шығармашылығымызға 
да оң әсерін тигізер еді» дейді жазушы. 

Сонымен, қаламгерлер қауымы руха-
ни жаңғыруға атсалысу �здері үшін парыз 
екенін баса айтты. Елбасы мақаласындағы 
тапсырмалар шығармашылық �кілдерін 
жаңа істерге құлшындырып, ұйыта 
түспек. Бір с�збен айтқанда, кемелдікке, 
келешекке бастайтын рухани жаңғыру 
– үлкен жаңалықтардың бастауына 
айналмақ.

Дина ИМАМБАЕВА

зор маңызға ие екендігін баса айтты. 
Біз артылған үміт пен сенімді ақтауға, 
аянбай еңбек етуге дайынбыз» дейді. 
Жоғарыдағы хат иесінің әріптесі, яғни 
М.Bуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрының әртісі 
Салтанат Бақаева Елбасының сын-
дарлы саясаты қазақстандықтардың 
мүддесіне бағытталған, ұлттық тарих, 
бүгініміз бен болашағымыз арасындағы 
дәнекерлеу ші к�пір іспетті екенін ай-
тады. «Білім саласы, тәрбие, отбасы, 
әр адамның тұлғалық қалыптасуы, 
ұлтқа деген шексіз махаббат қашанда 
жүрегімізде сақталуы керек екені, ата-
мекен ауылымыз дың қадір-қасиетін 
де ұмытпауға шақырған Елба сының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы жан-жақты қамтылып, ұлттық 
мүддеде болуы қуантады» деп жазады 
С.Бақаева. 

Д.ЖҰМАТҰЛЫ

– Мен жас маман ретінде 10 жылға жуық пәтер 
кезегінде тұрдым. Қазір заман басқа. Ұмтылыссыз 
ештеңеге қол жетпейді. Табысқа жету үшін 
жатпай-тұрмай жұмыс істеу қажет, сонда ғана 
еңбектің жемісін тата аласыздар, – деді Елбасы 
жұртшылықпен кездесу барысында.

Қаланың қызмет к�рсету мекемелерінің 
жұмысын, шаһарды абаттандыру, тазалық сақтау 
жұмыстарын жалғастыру қажеттігіне тоқталған   
Мемлекет басшысы жолдағы кептеліс пен к�лік 
қоятын орындардың жағдайын да атап �тті.  

– Жолдарда к�лік �те к�п. Қала басшылығы бұл 
мәселені шешудің жолдарын қарастыруы керек. 
Қажет болған жағдайда, шетелдік тәжірибе зерт-
телуге тиіс. Сонымен қатар түрлі ғимараттардың, 
сауда үйлері мен дүкендердің иелері әріптестерімен 
бірлесіп, �з аумағындағы тазалық пен тәртіпті 
қамтамасыз етуі қажет, – деді Елбасы. 

Сонымен қатар ЭКСПО-2017 халықаралық 
к�рмесінің маңыздылығына тоқталып, қала халқын 
белсенді болуға, айналаны к�галдандыруға үлес 
қосуға шақырды.

***
Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаев Шанхай ынтымақтастық ұйымына 
мүше мемлекеттердің Сыртқы істер министрлерімен 
кездесті. Ұйымның қоршаған ортаны қорғау 
саласындағы ынтымақтастығы тұжырымдамасын 
бекіту жұмыстарын жандандыру, ұйымның экс-
тремизмге қарсы тұру ж�ніндегі конвенциясына 
қол қою, ұйымға мүше елдердің нашақорлыққа 
қарсы күрес стратегиясын қабылдау тәрізді күн 
тәртібіндегі бірнеше мәселеге тоқталды. 

Сонымен қатар Елбасы Н.Назарбаев жуырда 
Қаржы министрі Бақыт Сұлтановты, Еуразия даму 
банкі басқармасының т�рағасы Дмитрий Панкинді, 
Қазақстан Республикасының «Сырбар» сыртқы 
барлау қызметінің директоры Ғабит Байжановты 
қабылдады.

Салиқалы әңгіме барысында Б.Сұлтановқа 
елдің экономикалық даму деңгейін арттырудың 
маңыздылығын атап �тіп, бюджетті толықтырудың 
қосымша тетіктерін қарастыруды тапсырса, 
Д.Панкин Еуразия даму банкінің жоба-жоспарлары 
туралы хабардар етті. Ғ.Байжанов сыртқы барлау 
қызметінің қазіргі жұмысы және алдағы кезеңге 
арналған жоспарлары туралы мәлімдеді.

Кездесу соңында Елбасы бірқатар нақты тап-
сырмалар берді.

Дәуіржан Т�ЛЕБАЕВ,
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУКЕЛІСІМ
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Бауыржан ЖОНКЕШОВ, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты
Терминология бөлімінің жетекші

 ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЖƏНЕ УАҚЫТ ПІКІР

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫБІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

Аққұрық – құдық. Үстірт жазығының 
батыс б�лігінде орналасқан. Ақ (сын 
есім) және құрық (зат есім) с�здерінің 
бірігуінен жасалған. Гуррук (куруг 
«құрғақ») к�нетүркі тілінде – «к�не, суы 
жоқ кеуіп қалған құдық» деген мағына 
береді (З.Б.Мухамедова, 1971, 182). 
Атаудың мағынасы: «топырағы ақ түсті 
жердегі к�не, суы сарқылған құдық». 

Аққұт – құдық. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және құт (зат 
есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
А.Т.Қайдар «Структура односложных 
корней и основ в казахском языке» атты 
еңбегінде: «құт: құдық ˂  құд+ық колодец» 
деп к�рсетеді (А.Т.Кайдар, 231). Құт – 
құдық с�зінің к�не формаларының бірі. 
Осы дерекке сүйене отырып, атаудың 
мағынасы: «ақ құдық», «ағынды, ауызсу-
лы құдық». 

Ақмая – тау. Таушық-Қаламқас ав-
томобиль жол бойында орналасқан. Ақ 
(сын есім) және мая (зат есім) с�здерінің 
бірі гуінен жасалған. Тау кескіні мая 
түйенің бір �ркешті �ркеші сияқты 
 болуына байланысты және түсінің 
ақтығына байланысты аталған.

А қ м е ш і т  –  т � б е ,  ү ң г і р ,  м о л а . 
Қ а р а қ и я  а у д а н ы н д а  о р н а л а с қ а н . 
Ақ (сын есім) және мешіт (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Мешіт 
– «мұсылмандардың жиылып намаз 
оқитын және бала оқытатын жері». Ақ 
борлы жерден салынған мешітке байла-
нысты аталған. 

Ақмола – мола. Маңғыстау ауданын-
да орналасқан. Ақ (сын есім) және мола 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Ақ с�зі «киелі, қасиетті» деген мағынада 
қолданылып, «киелі мола» деген мәнде 

және моланың ақ тастан салынуына бай-
ланысты да аталуы мүмкін.

Ақмұрын – шатқал, қорым. Қарақия 
ауданында орналасқан. Ақ (сын есім) 
және мұрын (зат  есім)  с�здерінің 
бірігуінен жасалған. Аталған жердің 
сырт к�рінісінің шығыңқы, биік (мұрын 
тәріздес)  пішініне қарай аталған. 
Мағынасы: «сусыған биік құмды жер». 

Ақмыш – бұлақ. Маңғыстау ауда-
нында орналасқан. Ақ (етістік) және 
мыш (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасалған. С.Қондыбай «-мыш» тұлғасын 
оғыз тіліндегі «бұлақ» деген с�з деп 
қарастырады (С.Қондыбай, 2007, 171). 
Біздің пікірімізше, топоним құрамындағы 
«-мыш» – есімшенің к�не жұрнағы. 
М.Томанов «-мыш – Орхон Енисей 
жазбалары тілінде, сондай-ақ кейінгі 
орта ғасыр жазбаларында да есімшенің 
�ткен шағын жасаған аффикс: қалмыш 
(қалған), тегміш (түйіскен), қазіргі біздің 
тіліміздегі -ған аффиксінің қызметін 
атқарған» деп к�рсетеді (М.Томанов, 

2002, 272-273). Демек, Ақмыш «аққан 
бұлақ». 

Ақмыштау – тау. Маңғыстау ауда-
нында орналасқан. Атау есімше тұлғалы 
ақмыш (етістік) тұлғасы мен тау (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Атау 
«қасында ағып жатқан бұлағы бар тау» 
деген мағынаны білдіреді.

Ақой – құдық. Орталық Үстіртте 
орналасқан. Ақ (сын есім) және ой (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Бұл жерде ақ «үлкен, кең» мағынасында, 
ал ой «ойпаң, ойыс жер» мағынасында 
қолданылған. Сонда атаудың мағынасы: 
«үлкен ойыс жердегі құдық». 

Ақорпа – құдықтар. Бейнеу ауданын-
да орналасқан. Ақ (сын есім) және орпа 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Орпа – аузы кең, тайыз әрі шегенделме-
ген құдық. Мағынасы: «құдық қазылған 
жердің топырағының ақ болуына орай 
аталған».  

Ақотты нар – шыңырау. Оңтүстік 
Үстіртте орналасқан. «Ақ от» – қазақ 

тілінде ш�бі мол, жусанды, малға жай-
лы жерге байланысты айтылған с�з 
(С.Қондыбай, 2007, 171). Ал нар атауы, 
жергілікті аңыз  бойынша, құдықты қазу 
кезінде құдықшыны сыртқа алып шығуға 
қолданылған нарға байланысты қалған. 
Сонда атаудың мағынасы: «ш�бі мол, 
жусанды, малға жайлы жерде қазылған 
суы мол, терең құдық» дегенді білдіреді.

Ақпан – т�бе, құдық, сор. Абсолютті 
биік тігі 224 см. Қарақия ауданында ор-
на ласқан. Ақ (сын есім) және пан (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Мағынасы: «ақ тау немесе ақ т�бе». 

Ақпан ысық – киелі орын. Бейнеу 
ауданында орналасқан. Кіші жүздің 
Байұлы-Ысық руынан шыққан батыр 
жерленген қорым. 

Ақсаз – газконденсант кен орны, 
алқап. Қарақия ауданында орналасқан. 
Ақ (сын есім) және саз (зат есім) с�зде-
рінің бірігуінен жасалған. Бұл жердің 
топырағының ағарып сазды болып 
жатқандығына байланысты берілген атау. 

Ақсай – жыра, сай. Қарақия ауданын-
да ор наласқан. Ақ (сын есім) және сай 
(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Сай дегеніміз – «үлкен жыра, аңғар». 
Атаудың мағынасы: «ұсақ ақ тас, шағыл 
тасты жыра» мәнін білдіреді. 

Ақсаймола – мола. Бейнеу ауданында 
ор на ласқан. Ақ (сын есім) және сай (зат 
есім), мола (зат есім) с�здерінің бірігуінен 
жасал ған. Мағынасы: «ақ тасты сайдағы 
мола». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген $лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ЖҮЙЕЛІ СӨЗ 
ЖҮЙЕСІН ТАБАР

тіліміздің мәртебесі артар еді, тілдің �зіндік, 
ішкі заңдылығы бұзылмас та еді деген ой-
дамыз. Бір с�збен айтқанда, «�гіз де �лмей, 
арбамыз да сынбас» еді. 8ркениетті ел-
дерде солай. Мысалға жоғарыда келтірген 
халықаралық терминдердің қайсысы болса 
да түп-негіздегі түбір күйінде емес, орыс 
тілінің қалыбына салынған терминдер. Бұл 
терминдерді арнайы этимологиялық с�здікке 
жүгінбей, оның орыс тілінің т�л с�здері емес 
екендігін айыру қиын. Ал біздің тілімізге орыс 
тілінде қалай алынса, дәл солай қабылданған 
терминдер �зінің жат екендігін «тайға таңба 
басқандай» әйгілеп тұрады.

Тәуелсіздік алған алғашқы жылдарда, тіпті 
кеңес �кіметі жылдарында термин қорымыз 
қазақша терминдермен толығып, жаңғырған 
еді. Қазіргі кезде керісінше осы күнге дейін 
ұлттық нақышта жасалған терминдерді 
қайтадан «халықаралықтандыру» үдерісіне 
бой алдырып отырғаны алаңдатады. Олардың 
ұстанар басты уәждері – «ғылым тілін жаппай 
аудару сауатсыздыққа, түсінбеушілікке алып 
келеді» деген сипатта. Ал енді жаппай аудару 
дегенге жауап беріп к�рейік. 

Бір қарағанда қазақ тілді термин жасау-
шылар расымен де тілдегі термин с�здерді 
ретті-ретсіз жаппай аударып жатыр ма 
деген күмән туғызады. Біз Мемлекеттік 
терминологиялық комиссиясы бекіткен 
терминдерге сараптама жасағанымызда бұл 
к�зқарастың қате екендігіне к�з жеткіздік. 
С�зіміз дәлелді болу үшін мына бір цифрлар-
ды назарларыңызға ұсынамыз: «Халықаралық 
терминдер»: абордаж, абсолюттік монархия, 
агностикалық позитивизм, акромонограм-
ма, ареалдық лингвистика, библиография, 
машинка бюросы, волюнтаристік идеализм, 
генетикалық градация және т.б. Мұндай 
бірліктердің жалпы саны – 1163. Құрамында 
бір немесе одан да к�п «халықаралық тер-
мин» бар бірліктер: есептелетін функци-

(Басы 1-бетте)

Бұл жерден қазір біз халықаралық 
деп танып жүрген терминдердің 
таңбалануынан түпкі түбірдегі 

таңбалануындағы айырмашы лық ты зер 
салмай-ақ,байқауымызға болады. Яғни 
«халықаралық» деп танып жүрген бірліктердің 
к�пшілігі шартты. Негізінен олар таңбалануы 
жағынан дәнекер тіл арқылы орыс тілінің 
стандартына салынып тілімізге енген тер-
миндер. Егер осы терминдерді дәнекер 
тілсіз түпкі тілдегі түбір-негізге сүйеніп, 
қазақ тілінің заңдылығына сәйкес таңбалау 
тетіктерін ескере отырып жаңғырта алсақ, 

ТАТУЛЫҚТЫҢ 
БҰЛАҒЫ

Елбасы этносаралық және конфессия-
аралық үйлесімділік пен татулықты на-
сихаттай отырып, Қазақстанның ілгері 
қадам басуына жол ашты. Сондықтан 
еліміздің әр азаматы Отан алдындағы 
патриоттық сезімі мен азаматтық борышын 
осы татулықтың нығая түсуі үшін қолдан 
келер іспен дәлелдеуі тиіс.

Қаймағы бұзылмаған қазақ жері 
к�пұлтты мемлекеттер қатарында. 
Елімізде 130 ұлт пен ұлыстың �кілдері бір 
тудың астында тату-тәтті ғұмыр кешуде. 
Қазақстан халқының бірлігі күні мерекесі 
бүгінгі таңда бейбіт �мір мен ынтымақты ту 
етіп тұрмыс кешіп отырған ел тұрғындары 
үшін ыстық ықылас пен достық ниеттің 
дәстүрі, к�пшіліктің асыға күтер мейрамы-
на айналды. Бұл күн – әрбір қазақстандық 
үшін Отанға деген сүйіспеншілік пен 
патриоттық сезімнің, азаматтық борыш 
пен жалпы ұлттық келісімнің шынайы 
үлгісі деп білемін. Осы күні ел азамат-
тары ұлт пен ұлыстың �ткен кезеңдегі 
тарихы мен оның сабақтарын танып, 
әлемдік қауымдастық тарапынан жоғары 
бағаланған халықаралық татулық пен 
келісімді ардақтайды. Қоғамдық келісім 
мен этносаралық үйлесімді сақтау қазақ 
елінің алдында тұрған басты міндет. 

Қазіргі таңда Қазақстан әлемдегі 

достық пен татулықтың, ырыс пен 
ынтымақтың алтын бесігіне айналып 
отыр. Оны әлемнің кез келген мемлекеті 
мойындайды. Елбасы Н.Назарбаевтың 
сындарлы саясатының нәтижесінде біздің 
ел терезесі тең, т�рт құбыласы түгел даму-
шы мемлекеттердің қатарына қосылды. 
Мұндай үлкен жетістікке қол жеткізуде 
халқымыздың бірлігі, татулығы маңызды 
р�л атқарады.

Ел бірлігінің арқасында ерен еңбе-
гімізбен, ұйымшылдығымызбен ортақ 
шаңы рағымызды күн санап түлетіп, 
�ркендете түсудеміз. Бастысы, к�п ұлт 
мекен еткен қазақ жерінің киелі топырағы 
татулықтың бесігіндей. Бұл қағида әр 
сәбиге ана сүтімен бойына тарап, білім 
нәрімен толысып жатса, ел мен жердің 
қадірі арта бермек. Осынау жиырма 
бес жыл ішінде Елбасымыздың сараб-
дал саясатының арқасында Қазақстан 
татулықтың құтты мекеніне айналды. 

                      Жәмилә БАХТИЯРҚЫЗЫ, 
№9 орта мектептің 

11-сынып оқушысы
ТАЛДЫҚОРҒАН

1 мамыр мерекесі – Қазақстан 
халқының бірлігі күні. Сарабдал 
саяси ұстанымның арқасында жаңа 
заман бағыт-бағдарын зерделей 
білген Президентіміздің бастамасы-
мен Қазақстан халқы Ассамблеясы 
құрылған күн.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласын қазақстандық қоғамның 
және Мәңгілік елдің «рухани даму кон-
цепциясы» деп атауға да болады. 

Сол арқылы Қазақстанның мәде-
ниеті жаһандық кеңістікке қанат 
қағады, ал білімі мен ғылымы иннова-
циялар мен технология �рісіне �ркен 
жаяды. Елбасы бізге шын мәнінде 
шығармашылық еркіндік пен �мірлік 
мүмкіндіктер ашып отыр. Бұл – замана-
уи дамудың шарты, алтын арқауы. Оны 
дер кезінде пайдалана алуға, іске асыра 
білуге тиіспіз.

Ұлттық болмыс пен бірегейлікті 
сақтай отырып, сананы жаңғырту 
және білімділікке ұмтылу Елбасы 
мақаласының �нбойынан к�рініс 
тапқан.  Тәуелсіздігімізді нығайтып, 
дамыған елге айналуымыз үшін алға 
батыл қадам жасап, жоғары техноло-
гияларды меңгеріп, тұжырымдамалық 

жобаларды ілгерілетуіміз қажет. 
Тәуелсіз  елге ешқашан ертеңге 
енжарлық танытуға, саяси және 
экономикалық �мірге селқос қарауға 
болмайды.

Тәуелсіздік ала отырып, қазақ 
елі «күрес кеңістігіне» аяқ басты. 
Бодандықтағы ел бәріне мойынсұнуы, 
к�ндігуі, ассимиляцияға ұшырап, 
жойылып кетуі мүмкін. Ал тәуелсіз 
елге ешқашан ертеңге енжарлық 
танытуға, саяси және экономикалық 
�мірге селқос қарауға болмайды. 
Оның үстіне жаһандық сын-қатерлер 
де артып келеді. Сондықтан Мем-
лекет басшысы жат идеологияларға 
ұ л т т ы қ  қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з  б е н 
отаншылдығымыз арқылы т�теп 
беретінімізді атап к�рсетті. Жасам-
паздық танытып, ұдайы жаңғыру 
үдерісінен таймаған мемлекеттер  
кезекті даму белесіне к�терілетіні 
анық.

Президентіміздің мақаласын бар-
шамыз болашаққа бағдар сілтейтін, 
оңымыз бен солымызды танытатын 
үлкен бағдарлама есебінде қабылда-
ғанымыз айқын. Мақалада ерекше 
назарға алынған ұлттық код қазақ хал-
қының бүкіл болмысын, жасам паздық 
қасиетін жаңғыртумен астасып жатыр.  

Елбасы мақаласы бұрынғы таптау-
рын түсініктерден арылып, мәдениет 
пен руханиятымызды жаңа дәуірге 
лайық дамытуға, сақтауға бағыт-бағдар 
беріп отыр. 

Қазақ  үшін ауылдың ж�ні б�лек. 
Бәріміз ауылдан шықтық. Жаңа мем-
лекет құру барысында астана салуға, 
ірі қалаларға баса к�ңіл б�лініп кел-
генмен де, аймақтағы елді мекендерді 
ұмыт қалдыруға болмайтыны белгілі. 
Ауыл халқын толықтырудың бір жолы 
– шетелден келетін қандастарымызды 

қоныстандыру. Қазіргі кезде олардың 
келуіне толық мүмкіндік жасалған, 
балаларының білім алуы, азаматтыққа 
ие болу сынды мәселелер заң аясында 
шешілген. Шетелдік қандастар к�шінің 
басталғанына міне, 30 жылға таяп 
қалды. Алғаш оралғандар елге сіңісіп, 
мүмкіндіктеріне қарай табысқа да 
жетіп жатыр. Ол ағайындар да жаңадан 
елге бет бұрғандарға қарайлап, ұлттық 
деңгейде қол ұшын созуы тиіс. Bсіресе 
еңбек күші аз, халқы аз қоныстанған 
аймақтарды анықтап,  мүмкіндік 
жасасақ к�штің қарқыны да жедел-
дей түседі. Тәуелсіздіктің 25 жылын-
да атамекенге бет бұрған 1 миллион 
қазаққа келешекте келетін тағы бір-екі 
 миллион ағайын қосылса, қазақ тілінің 
де қолданыс аясы кеңейіп, түйінді 
мәселелердің �здігінен шешілуіне 
тигізер септігі зор.  

ЗАМАНАУИ ДАМУДЫҢ АЛТЫН АРҚАУЫ

НАҚТЫ ІСКЕ КІРІСЕТІН КЕЗ КЕЛДІ

Бақытбек СМАҒҰЛ,
Қазақстан 

Республикасы 
Парламенті 

Мәжілісінің депутаты 

Ауыт МҰҚИБЕК,
ақын,

«Нұр Отан» партиясы 
республикалық

 қоғамдық қабылдау 
бөлімінің кеңесшісі

ялар, геометриялық кеңістік, транзитив 
етістік, радиобелсенді атом, атомдық су-
тек, полимердің т%зімділігі және т.б. Осы 
құрамдас бірліктердің саны – 2126. Т�л тер-
миндер: жанарғы, күйдіру аймағы, тотығу 
тежегіштері, ақсаз, жүзім қышқылы, мысты 
теміртас, белсенді бояғыштар, сүтсағыз және 
т.б. Олардың саны – 6547 бірлік. 

Бұл жерде осы күнге дейін бекітілген 
терминдердің үштен бірі «халықаралық» 
деп танылып жүрген терминдерге тиесілі. 
8зіндік заңдылығы, �зіндік тұтынушысы бар 
тәуелсіз тілге бұл к�рсеткіш аздық ете ме? 
Bрине, «жоқ» деп бірден кесіп айтуға бола-
ды. Яғни «терминдер жаппай аударылуда» 
деп «қоңыраулатып» жүрген ағаларымыздың 
алаңдауы бекершілік. Осы ағаларымызға 
кешегі Ахмет Байтұрсынұлы жасаған тіл 
білімі терминдері (есімше, к%семше, етістік, 
одағай,  бастауыш, баяндауыш, септік 
және т.б.), Қошке Кемеңгерұлы жасаған 
химия терминдері (аралық тектесу, асыл 
металдар, шайыр, шала асыл металдар, 

«пайыз» с�зін «процентке», «күнтізбе» 
с�зін «календарьға», «күйсандық» с�зін 
«фортепианоға» қайта �згерту сипатындағы 
ұсыныстар жаңғыртуды біржақты түсініп, 
тілге туындатып отырған үлкен қауіптердің 
бірі;

Екіншіден, тілімізде қалыптасқан тер-
минжасам үдерісіндегі жүйелілігімізді 
жоғалтамыз. Кеңес дәуірінен басталған 
бұл әрекеттерден әлі де болса, арыла алмай 
келеміз;

Үшіншіден, тіл заңдылығына бағындырып 
алмай басқа бір тілдің заңдылығына сәйкес 
стандартталған жекелеген терминдерін енгізу 
арқылы тіл тұтынушыларды екі топқа б�ліп 
алу қаупіне ұшырауымыз анық. Бұл қоғамға 
тууы мүмкін қауіптердің бірегейі саналады. 
Яғни тіл тұтынушылар қазақ тілді және �зге 
тілді жақтаушылар болып екі жікке ажырап 
кетуі мүмкін.

Зерттеушілердің к�рсетуінше, замана-
уи қоғам т�рт негізгі институттан тұрады: 
бәсекелестік демократия, нарықтық эконо-

мика, жалпыға ортақ мықты мемлекет және 
бұқаралық коммуникация. Нарықтық эко-
номика – автономды азаматтық қоғамның 
негізі, барлық шекараны жеңіп, ашық қоғам 
қалыптастырады. Бүге-шігесіне дейін зерт-
телген дәстүрлі қоғамның мәдени антропо-
логиядан айырмашылығы модерн қоғамы 
мынадай қағидаттарға негізделген: сайлау 
құқығы; заң; урбанизация; ішжүйелердің 
автономиялары; рационализация; нарықтық 
экономиканың басым болуы; бюрократи-
зация; кәсібилік; жаппай сауаттылық және 
бұқаралық ақпарат құралдары, әлеуметтік 
және кәсіби мобильділіктің �суі. Осы күшке 
ие болған мемлекеттер басқа елдердің тіліне 
кері әсерін тигізіп жатады. Дәлірек айтқанда 
олардың тілдік жүйесіне басқа озық тілдің 
тілдік заңдылықтарына негізделген жеке-
леген бірліктері ешқандай �згеріссіз сол 
күйінде енеді. Тіпті уақыт �те келе, басым 
мемлекеттер әлсіз мемлекеттердің тілін 
жұтып жіберіп жатқандығына тарих куә. Бұл 
модернизацияның қатал заңы. Осымен бай-
ланысты шеттен енетін терминдерді саналы 
түрде саралап, таңдап қабылдауды басты 
мәселелердің бірі ретінде қою қажет.

Қорыта келгенде, ғылымда модернизация 
теориясына қатысты айтылған сындар оның 
тиімді жақтарымен бірге, тілдік тұрғыдан 
 отарланушы елдерге модернизациялық �згеріс 
тиімділігінің т�мен екендігін де байқатып 
отыр, сондай-ақ тілдердегі жаңғыртудың 
әрқайсысы әртүрлі болады. Ол бір тілге тиімді 
болса, енді бір тілдерге тиімсіз болып табыла-
ды. Bрине, тіл жанды құбылыс, заман тала-
бына сай жаңғыртылып отырылуы да заңды. 
Десек те тілді жаңғырту талғаммен қарауды 
талап етеді. Тіл халықтікі, сарапшы – халық. 
Тәуелсіз ел екенімізді есімізден шығармай, 
терминология тарихындағы кемшіліктерді 
ескере отырып, болашаққа жаңа әрі дұрыс 
қадам бастауға жазсын демекпіз.

шала тoтық және т.б.), Ісләм Жарылғап 
жасаған әртүрлі сала терминдері (к%рермен, 
оқырман, санамақ, ойынхана, балмұздақ, аял-
дама және т.б.) осы рухани, ұлттық нақышта 
жаңғыру үдерісінің жемісі екендігін естерінен 
шығармауын �тінеміз. Бұл терминдер бүгінгі 
таңда сауатсыздыққа немесе ғылым тілінде 
түсінбеушілікке жетелемейді. Керісінше, 
Ахмет Байтұрсынұлынша айтқанда, «Ұлттық 
рухтың, ұлы тінінің» к�рсеткіштері бола ала-
ды. Ұлт к�шбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев 
мұны «Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты 
шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. 
Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа 
айналуы оп-оңай» деп анық к�рсетіп отыр.
Енді бір с�зінде ұлттық рухтан бастау алмаған 
кез келген жаңғырудың адасушылыққа 
жетелейтінін де баса айтады: «Егер жаңғыру 
елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала 
алмаса, ол адасуға бастайды». Біздің адасып 
жүргеніміз сол, �згенікінің бәрін таңсық 
к�ріп, �зіміздікін күресінге тастап келеміз. 
Егер жаңғыруды біржақты түсініп, шеттен 
еніп жатқан жат терминдерді қазақ тілінің 
елегінен �ткізбей, сол күйінде қабылдай бер-
сек, болашақта Мағжан ақын мақтан тұтып 
жырлаған «Таза, терең, �ткір, күшті, кең» 
тіліміздің болашақта қандай күйде боларын 
ойлаудың �зі қорқынышты.

Сонымен б ірге  терминологияның 
 дамуында мынадай кедергіге ұшырауы с�зсіз. 
Біріншіден, осы күнге дейін қалыптасқан 
терминдерімізден қол үземіз. Жаңғыртудың 
осы аспектісінің элементтері тіл дамуында 
қазірдің �зінде-ақ байқалып отыр. Мы-
салы, Тәуелсіздік алған жылдары пайда 
болған, к�пшіліктен қолдау тапқан кейбір 
т е р м и н д е р д і  қ а й т а д а н  х а л ы қ а р а л ы қ 
таңбалануына �згерту туралы ұсыныстар, 
«т%лқұжат» с�зін қайтадан халықаралық 
термин «паспортқа» ауыстыру туралы 
ұсыныстар, «үрдіс» с�зін «тенденцияға», 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Бола шаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы 
еліміздің болашақ даму  жоспарын 
қолмен қойғандай етіп анықтап, 
айқындап берген бағдарламалық 
құжат болып табылады. Президент 
жаңғырудың саяси және экономикалық 
екі үдерісіне байланысты нақты мақсат-
міндеттер мен басымдықтарды тал-
дап, жүзеге асыру жолдарын баяндады. 
Тәуелсіздік кезеңіндегі атқарылған 
зор істерге баға бере келіп, енді 
біртұтас ұлт болу үшін болашаққа 
қалай қадам басамыз деген сауалды 
күн тәртібіне қойды. Бұл ретте шы-
найы прагматизмнің жарқын үлгілерін 
к�рсетуде  экожурна листиканың ал-
дына қойылған міндет зор. Мәселен, 
ұлттық байлығымызды үнемді пайда-
лану, ысырапшылдыққа жол бермеу, 
табиғатты сақтау, жаһан дық, �ңірлік 
экологиялық мәселелер туралы БАҚ 
тарапынан толыққанды, сараптамалық 
ақпараттар берілгені құба-құп. Ұлттық 

бірегейлікті сақтау мәселесінің басты 
екі қыры – ұлттық сана-сезімді да-
мыту және ұлттық болмыстың �зегін 
сақтай отырып, сипаттарын �згерту 
және �зге маңызды міндеттерге біз �з 
тарапымыздан үлес қосуға тырысамыз. 
ЮНЕСКО, халықаралық журналистика 
және қоғамдық медиа кафедрасында 
қолға алынған «Жаһандық әлемдегі 
журналистиканың социомәдени 
к�птүрлілігі: ұлттық бірегейлікті сақтау 
мәселелері» ж�ніндегі іргелі ғылыми 
зерттеулер Елбасы қойған міндеттермен 
үндесіп жатқанын айта кету орынды. 

Қазіргі таңда телекоммуни кация-
лық, компьютерлік және хабар тарату 
технологияларының �зара қызметі 
коммуникациялық ортаны �згертті. 
Жаңа медиа-жүйелер пайда болды. Бұл 
тұрғыда жаңа сапалық деңгейде білім 
беруді к�здейтін қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық жобасы дәл уақытында 
қолға алынған аса пайдалы әрі маңызды 
идея деп айтар едім.

УАҚЫТ ТАЛАБЫМЕН ҮНДЕСКЕН

Назгүл ШЫҢҒЫСОВА, 
филология 

ғылымының 
докторы, ЮНЕСКО, 

халықаралық 
журна лис тика және 

қоғамдық медиа 
кафедрасының 

меңгерушісі
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Жыл құсының келуі
ЖУАННЫҢ ЖІҢІШКЕРІП, 

ЖІҢІШКЕНІҢ ҮЗІЛЕТІН ШАҒЫ

да берілген к�ктем ұғымы мен к�ктемгі 
құбылыстар туралы деректерді толықтай 
ұсынғанды ж�н к�ріп отырмыз. 

К�КТЕМЕ  – к�ктем мезгіліндегі 
қоныс пен �ріс атауы. Дәстүрлі ортада 
оны жазғытұрымғы қоныс деп те атайды. 
Сондай-ақ к�шпелі халық үшін ең маңызды 
шақ – мал т�лдейтіндігіне байланысты бұл 
кездегі қонысты мал туғызатын орын деп те 
атаған. Жаппай т�лдеу басталатындықтан 
осы кезеңде т�рт түліктің бағым-күтіміне 
айрықша назар аударуды, к�п еңбектенуді 
талап етеді. Сондықтан к�ктемнің соңынан 
бастап мал сауу, ақ тағам дайындау сияқты 
қам-қарекетті шаруалар басталады.

К�КТЕМГІ ҚОНЫСҚА К�ШУ. Күн 
жылынып, қар ери бастаған шақта қыс тау-
дан к�ктеуге қарай қозғалады. Bдетте, к�п 
�ңірде күн мен түннің к�ктемгі теңелуінен 
кейін к�шу ж�н деп саналған. Қыстаудан 
к�шерде к�ш керуені, соның ішінде мал 
мен жан түгелімен отпен аласталады. 
Бірінші тұрақ қыстаудан онша қашық 
болмауы тиіс. Оның мәні ата-бабадан 
белгіленіп берген құт қонысқа санала-
тын қыстау аяқ асты иесіз, «жетімсіреп» 
қалмасын деген ырыммен байланысты. 
Жазғытұрымғы к�ш �те баяу жүреді. Жүк 
к�ліктері арық, соғымның сүрісі мен азық-
түлік қоры азайған шақтағы к�ш жеңіл-
желпі, сән-салтанатсыз �теді. К�ш жолы 
шалғайлау болса, жолға бір-екі күн дамыл-
дап, кейде келте қыстау сияқты қораларға 

табиғи белгілері болады. Күннің қай 
тұстан шығып қай тұстан батқанына 
қарап, күндізгі уақыттың қаншалықты 
ұзарғанын пайымдай алады. Олай бол-
маса қарбаласы к�п шаруашылықтың 
қырын табу оңайға түспейді. Малшы 
�рісін, қонысын дәл уағында жаңартып 
отырады. Малды суыққа не ыстыққа 
ұрын дырмас үшін күн райының алдам-
шы амалына алданып қалмауды ой-
лайды.

Егіншіде күннің �ткінші амалына 
алданып қалмай, жылдағы дағдысы 
бойынша не ерте, не кеш емес, дәл 
уақытында жерін баптап, дәнін себеді. 
Түнде К�к күмбезіндегі жұлдызды, ал 
күндіз табиғи белгілердің уақыт межесі 
етіп алады. К�к күмбезіндегі Үш Арқар – 
Таразы, Үркер, Сұлу Сары жұлдыздары 
бір түзудің бойына келіп түзілген кезіне 
қарап, күн мен түннің теңелгенін біледі. 
Осы аталған жұлдыздардың к�кжиекке 
жақындауын межелей отырып, жаздың 
шығуына неше күн қалғанын да есептеп 
біледі. Қыр елінің, сахара адамдарының 
күн мен түннің қай уақта теңесетінін, 
қай кезден бастап күннің ұзарып, түн нің 
қысқаратынын қадым заманнан біл-
гендігіне еш шүбә келтіруге болмайды.

Ұзарған күннің к�зі, түн қараңғы-
сы ның қысқарып, орнын жарыққа 
беруі, жер бетінің жылып, к�ктің 
қаулап шығуы жасарудың, жаңғырудың 
белгі сіндей к�рінеді. Жер мұздың, 
қардың құрсауынан арылып бусанады. 
Жердүниені елжірететін де, бусандыра-
тын да тіке түскен күн сәулесі. Күннің 
қызуы �тіп бара жатқан шақта К�к жүзін 
сары бауыр, қара барқын бұлт басып 
найзағай ойнап, күн күркіреп жаңбыр 
т�геді. Сусаған, кеберсіген жер-дүние 
ш�лін басып, жер беті одан сайын 
түрлене түседі.

адамын ерекше сезім-күйге б�лейді. Тау 
мен дала, сай-сала айрықша түрге енеді. 
Сондықтан қыр адамдары жыл құсын 
жаңарудан, қуанышты жаңалықтың 
нышанындай к�реді. 

Батқанда Сары жұлдыз қаз келеді,
Ілесіп қазбен бірге жаз келеді, – деп 

жаздың келуін қанаттылармен бай ла-
ныс тырады. Бұдан халықтың эс те ти-
калық танымында жыл құсының ай рық-
ша орын алатынын байқауға болады.

Байырғы кезде балалар �зен бойлап, 
қопалы к�лді жағалап үйрек, қаз тәрізді 
адал құстың жұмыртқасына тақияларын 
толтырып алады. Жаз ортасына таман 
адал құстар әбден семіріп, мамыр-
лай бас тайды. Бұл кезді үйрек-қаздың 
мамырға жығылуы деп атайды. Семірген 
құс қанат-қауырсыннан түлеп, ж�нді 
ұша алмайды да, мамырға жығылған 
құсты аулау аса қиын шаруа болмайды. 
Ауыл-аймақ құс етіне қарық болып, 
әйелдер құс мамығын жастық, т�сек 
жабдығын жасауға жинастыра бастай-
ды. Алайда ауыл үлкендері адал құсты 
беталды м�лшерден артық аулауға қатаң 
тыйым салған. Байырғы қазақ ұғымында 
жазғытұрымды – жыл шықты, жазды – 
жаз келді, күзді – күз түсті, қысты – қыс 
түсті деп айтқан.

түней отырып жеткізген. Мұндайда арық-
тұрақ мал мен т�лдерді арбаға салып та-
сиды. 

МАЛДЫҢ К�КТЕМГІ БАҒЫМ-
КҮТІМІ. Қазақта к�ктемдегі атқарылатын 
ең жауапты шара т�л алуға жаппай атсалы-
сады. Түнде отарды күзетеді, күндіз �рісте 
кереғап алып �рісте туған т�лді ауылға 
тасиды. Т�лді ауыздандыру, уызына жа-
рытып емізу, отықтыру, суық пен желден 
қорғау сияқты әрекеттер т�лдің аман 
аяқтанып, қарақұлақтанып мал қатарына 
қосылуына мүмкіндік береді.  Суық 
�ңірлерде т�лге арнап түнде қамайтын 
жылы үйшіктер тұрғызады, құрсағына 
бауырынтақ тағады. Қарақұлақтанған 
соң к�генге үйретеді. Осы кезде атқаруға 
болмайтын алуан түрлі тыйымдар бар. 
Олардың дені �ркендеу идеясынан 
туындаған мал басын к�бейтуге қатысты 
түрлі ырым мен түсініктермен тікелей 
байланысты. К�ктемгі шақта малды 
тасыған �зен-су мен к�шкін жүруі мүмкін 
аймақтан аулаққа жаяды. К�ктемнің 
соңына қарай кене, қашық, қарақұрт 
тәрізді зиянкестерден сақтандыру үшін 
шилі,  бұталы �ріске шығармайды. 
Жаңа к�ктеген балауса к�к, к�рпек�кке 
тойған мал жел-құзы мен қалдық жүнін 
тастаған кезеңін шопандар «к%бең кезi» 
деп атайды. Оның белгісі саулық малдың 
желiнi үлкейе түседі, маңырауы (немесе 
м�ңiреу, кiсiнеу, боздауы) к�бейiп, дауы-

К�ктемгі табиғи �згеріс, әсіресе 
күннің нұры жарқырай түсіп, 

н�серлі жауын жауып, жердің түрлі түске 
боялуы кез келген адамның к�ңіл күйіне 
жағымды әсер берері с�зсіз. Осы құбылыс 
М.Мақатаев �лең дерінде де ерекше 
бейнеленіп, к�ктемнің болмысын одан әрі 
аша түседі. Мысалы,

К%ктемеде қарсы алып шуақ күнді,
К%к пен жерге керемет қуат кірді.
Жасыл шапан жамылып мауытыдан,
Ескі тонын ер %лкем лақтырды.

/ткінші жаңбыр %рекпіп барып %ткенде,
Үздікте-создық тырнаның үні жеткенде.
Ырза боламын осы бір ырғын к%ктемге, 
Қараймын дағы мұрты %сіп қалған 

к%ктерге
Ырза боламын ырыс әкелер к%ктемге.
Қазіргі танымымызда к�ктем тек 

табиғат �згерістерімен, диқаншылық, 
малшаруашылық тіршіліктерімен ғана та-
ныс. Ал ежелгі к�шпелі дәуірде қазақ үшін 
к�ктемнің келуі, ұзынсары уақыты, қыстан 
аман-есен шығуы ерекше маусым болғаны 
рас. Осыған орай к�ктемгі той-думан, 
жосын-жоралғы, ырым-кәде ғұрыптары 
�з мәнінде аталып �тетін болған. Бүгінгі 
таңда к�ктемгі дәстүрлерді біле бермеуіміз 
д е  м ү м к і н .  С о н д ы қ т а н  з е р т т е у ш і 
Н.Bлімбайдың «Қазақтың этнографиялық 
категориялар, ұғымдар мен атауларының 
дәстүрлі жүйесі» атты энциклопедиясын-

Есепшілер наурыздың келгенін, 
күн мен түннің теңелгенін жан-

жануарлардың қылығынан да байқайды. 
Қазақтың Батыс �лкесінде Наурыздың 
14-інде сарышұнақ інінен шығады, 
күн суық болса, ін аузынан ұзамайды, 
күн жылы болса, ұзағырақтау жерге 
шығады. Ал тасбақа болса, күн мен түн 
теңелгенде інінен аузына ш�п тістеп 
шығады. Ш�птің аты мәриям ш�п 
деп аталады. Оны еппен алған адам 
бақытты, дәулетті болады деген сенім 
бар.

Тағы бір ерекшелік этнограф ғалым 
Мәшһүр Жүсіптің Бұхар жұртынан 
келтірген дерегінде күн мен түн 
теңелгенде, балық аунап түседі. Кейбір 
елдерде күн мен түннің теңелгенін 
осы құбылыстан байқайтын к�рінеді. 
Жиырма тоғыз жасында Бұхарай 
шәрифте болған Мәшһүр Жүсіп �зі 
байқаған жайын: «Наурыздама той 
қылатұғын жұрттың патшалары тірі 
балықты к%п қылып ұстатып алып, 
бір керсен суға салып, к%птің алқасына 
қойдырады. Отырған к%п әлеумет сол 
балықтарға к%здерін тігіп қарап отыра-
ды. Бір мезгілде балық біткен бірі қалмай 
теп-тегіс шалқасынан жата қалады. 
Қарындары жарқырап, лезде балықтар 
аунаған жағынан екінші жағына қарай 
аунап түседі. Сонан соң патшалар бара-
бан соқтырады: «Ескі жыл шықты, жаңа 
жыл келді!» деп, сегіз күн ұдайымен қол 
астына қараған жұртқа той, тамаша 
береді: «Жаңа жыл тойы!» деп жазады.

Күн мен түннің теңелуі – Наурыз 
мейрамындағы орталық ұғым. Шаруа 
бағын ұзақты күнді далада �ткізетін мал-
шы, егінші қауым күннің қаншалықты 
ұ з а р ғ а н ы н ,  т ү н н і ң  с о н ш а л ы қ т ы 
қысқарғанын шамалап біліп отыратын 
шоқы, т�бе, адыр, �зен, бұлақ, т.б. 

8згелерден г�рі күндіз-түні мал 
соңында жүрген малшы қауым, 

әсіресе жылқышылар құс тіршілігін 
жіті бақылайды. Олардың айтуынша 
қоңыр қаз, аққу, қараша қаз, үйрек түн 
қатып келеді; к�к шымшық пен сары 
шымшық тырнаның, қарлығаш дуа-
дақтың арқасына мініп қайтады екен.

Б ұ л д ы р ы қ т ы ң  ұ ш қ а н ы н а  к � з 
ілеспейді, ал оқпақтың шақырған дауы-
сынан бие құлын тастайтын к�рінеді 
дейді. К�ктемде жауған ең соңғы қарды 
жыл құсымен байланыстырып, құс 
қанаты деп атайды. Олай дейтіні жыл 
құсының ең соңын ала келетін құс �зінің 
қанатына ілестіріп қар ала келеді деп 
түсінген. Яғни жыл құсының хабаршы-
сы. Құсқанаты – жауа салысымен еріп 
кететін, жерде жатпайтын қар.

Қыр адамдары жыл құсының келуін 
жер-к�ктің түлеуі, жаңғырып, жаңаруы 
деп түсінген. Жер-су мен Жыл құсы бір- 
бірімен қуана қауышып, сағынысып 
табысқандай к�рінеді. Ағаш арасында 
к�кектің шақырғаны, шілікті жерлерде 
қара құрдың құрқылы, к�л маңайында 
сарыала қаздың қаңқылы, к�кала 
үйректің барылы, аққудың сұңқылы, 
бозторғайдың діріл қаққан шырылы, т.б. 
жер-к�кті әсем әуенмен тербетіп, қыр 

К�ктемде, жазғытұрымда 
мал-жанның жүдеу тарта-

тын, қысқа жиналған азық-түліктің 
сарқылуға таяған мезгіл. Кейбір 
жылдары қыс аяғы ұзаққа созылып, 
к�ктемнің басы қарлы боранға 
ұласып шаруаға қолайсыздық 
 тудыратын кездер болған. Осын-
д а й  ұ з а қ қ а  с о з ы л ғ а н  к � к т е м 
кездерінде т�рт түлік малдың 
қыстан әлділерінің �зі арықтап, 
әлсіздері к�терем болып, мал бо-
лудан қалады. Осы мезгілді халық 
бейнелі түрде жуанның жіңішкеріп, 
жіңішкенің үзілген шағы дейді. 
Егер жазғытұрым жаңбыр жауса, 
Алланың нұры деп басын тосып, 
жаңбыр суымен сулаған. Онысы 
ала жаздай басы ауырмайды, басы-
ма бақ қонады дегені. Жер к�геріп 
малдың күйіне жақсы болады, егін 
жақсы �сіп, бітік �нім аламыз деп 
қуанады.

Күннің алғашқы күркіреуі «к�к 
айғырдың кісінеуі», ал жаңбыр 
аспан биесінің сүті, кемпірқосақ 
болса түрлі-түсті қойлардың қосағы, 
оларды жаңбырдан кейін кемпір 
сауады-мыс. Осы кемпірқосаққа 
ақ киім киіп, ит мініп барса, қосақ 
басындағы кемпір маржаннан 
тізілген алқа береді дейді. Мұның 
бәрі халықтың мифологиялық 
т а н ы м ы н  а ң ғ а р т а д ы .  Қ а у ы м 
жаңбырға қарап, ауа райын бол-
жап, алдағы күннің қандай боларын 
жорамалдап та отырған.

К�КЕК АЙЫ – қазақ халқының 

дәстүрлі күнтізбесіндегі айдың 
атауы. Алғаш Ш.Уәлиханов пен 
Г.Н.Потаниннің еңбектерінде де-
ректер кездеседі. Алғашқылардың 
бірі  болып халық күнтізбесін 
арнайы зерттеген орыс ғалымы 
Б.А.Куфтин айдың к�кек атауын 
к�к-к�к деген с�збен байланы-
стырып қараған, яғни к�кек с�зі 
«к�к әлі к�к», «�сіп жетілмеген» 
деген мағынаны білдіреді деп жо-
рамал жасайды. Мұндай ғылыми 
жорамалдың негізі бар, себебі түркі 
тілдес халықтардың біріне жататын 
алтайлықтар бұл айды «к�к ай» деп 
атаса, ал шұлым татарлары мамыр 
айын «к�к ай» деп атаған. Халық 
ауыз әдебиетінде және ауызша 
деректерде қазақтың дәстүрлі ай 
атаулары жүйесіндегі айдың к�кек 
аталуы күн жылынып, киелі к�кек 
құсы алғаш шақыра бастаған кезбен 
байланысты деуге болады. Дәстүрлі 
к�шпелі мал шаруашылығымен 
айналысатын қазақтар үшін к�кек 
айы к�ктемнің күшіне енер шағы, 
жылдың бұл мезгілінде мал т�лдеп, 
айдың орта кезінен бастап к�к 
к�теріліп, найзағай ойнап, жер бу-
санып, малдың ауызы к�кке тиеді. 
Сондықтан болар, қазақтар «сәуір 
болмай, тәуір болмайды» дейді. Бұл 
мезгілді қазақтар қара�зек шақ дей 
келе табиғат құбылыстарына қарап 
түрлі болжамдар жасаған.

Мәселен, түн жарық болса, 
кешік пей жер тоңазиды; қайың 
қандыа ғаштан бұрын бүршік жар-

са, жаз қуаң болады; емен шетен-
нен бұрын жапырақ жайса, жаз 
құрғақшылық; �зен сулары к�п 
тасыса, жаз ыстық болады. К�кек 
айында кейде тәулік бойы үзілмей 
жаңбыр жауады оны «сәуірдің ақ 
жаңбыры» деп атайды. Бұл айда қар 
күрт еріп, жер лайсаң болған кезеңді 
аласапыран деп те атайды. К�кек 
айында Маңғыстауда соғатын желді 
ел «тасбақаның дауылы» деп атай-
ды. Сол кезде тасбақа ұйқысынан 
оянып, құм астынан �ріп шығады 
деп есептейді. Жаңадан жанданған 
тасбақаның аузынан қылтиып 
к�рінген бір тал ш�пті қасиетті ш�п 
дейді. Оны кімде-кім к�ріп, орайын 
тауып алып, бойына сақтап жүрсе, 
жолы болғыш келеді.

ЖЕТПІС ТАС – қуаңшылықта 
жаң быр тілеп �зенге тас лақтыру 
ыры мы. Ертеде қасиетті жұма күні 
жаң бырды шақыру мақсатында 
�зен, к�лдердің жанында қой сойы-
лып, тасаттық беріледі. Сол кез-
де молда Құран аяттарын оқиды, 
оқылған әр аяттан кейін балалар 
суға бір тастан лақтырып отыра-
ды. Лақтырылған тастардың саны 
жетпіс болуы – міндетті шарт.

ҚОЗДАТУ – саулық қойдың 
к�ктемдегі жаппай т�лдеуі мен 
қозы аяқтандыру науқанына 
қатысты айтылатын ұғым. Қоздату 
науқаны Қазақстан аймақтарының 
климаттық жағдайына байланысты, 
наурыз айынан басталып, мамыр 
айына дейін созылады.

өзтанымөзтанымөзтаным
ССөз сырыөз сыры

Жаңбыр тілеп оқылатын дұға жаңбыр дұғасы деп ата-
лады. Құрғақшылық жылдары жаңбыр жауғызу мақсатында 

Алла тағаладан тілек тілеп, арнайы шалынған құрбандық малдың 
бас сүйегіне Құран аяттарын жазып, сүйекті суға жіберіп, бір ұшын 

ағашқа немесе қамысқа байлап қоятын ырым болған. Жақын маңда 
�зен немесе к�л болмаған жағдайда су толтырылған ыдысқа тасталған. 

Сонымен бірге жаңбырға т�мендегідей арнау �лең жолдары 
айтылған:

Жау, жау, жаңбыр, жау, жау,
К�к биеңді сау, сау.

Егер тілектері қабыл болып жауын-шашын 
к�бейген жағдайда жаңбыр дұғасы жазылған 

бас сүйекті судан шығарып тастаған.

Қарқараның т�рт бұрышына 
қырғауылдың қоразының құйрық 

жүнін байлап әшекейлеп, қоңырау 
орнатып, бата жасап ырымдау 

ғұрпын «Қырғауыл байлау» деп атаған. 
Қырғауыл байлау жайлауға шығардағы 

салтанатты к�шті жасақтау шараларының 
құрамындағы рәсім. К�ктем уақыты қыстан 

арып шыққан малдың ауызы к�кке тиіп, 
елдің аузы аққа жетіп, ұзақ қыстан аман-есен 
шыққан елдің қуанышты кезі болғаны белгілі. 
Жайлауға к�шерде жазғы к�шті («барын киіп, 
байлауышын тағып») барынша салтанатты 
�ткізу ертеден қалыптасқан дәстүр болған. 
Ауыл үйдің үлкен-кішісі бір киерін киіп, 

қыз – бозбалалар ойын-сауық құрып, қонған 
жерде ерулік жасап, қыс бойы к�ріспеген 
қоңсы ауылдармен қауышып мәре-сәре 

жағдайда �тетін. Осы жағдайда к�ш бастаған 
түйенің бұйда жібіне шейін әшекейлеп, 

жүгін кілемдермен жауып, үстіне қарқара 
орнататын болған. Қарқараның сыңғыры, 

к�штің әсемділігі ауылдың байлығын, 
елдің қоңдылығын к�рсететін �зінше бір 
символдық мәнді ғұрып болып табыла-
ды. Сондықтан да к�шті әшекейлеуге 
бүкіл ауыл адамдары қатысып, басқа 
ауылдардан асып түсуге тырысқан. 

Қырғауыл байлауға тек 
қырғауылдың құйрық жүнімен 

шектелмей, үкі, қолынан 
келгендері тауыстың 

(павлин) қауырсынын 
тағатын болған. 

ЖАҢБЫР ДҰҒАСЫ

ҚЫРҒАУЫЛ 
БАЙЛАУ

ССіз білесіз бе?із білесіз бе?

сы қаттырақ шығады. К�ктеудегі бетеге, 
жоңышқа, сарғалдақ, к�де, сасыр, бақтақ, 
түйежапырақ, жусан, раң  аса жұғымды 
деп саналады. Bсiресе ең жұғымдысын 
раң деп санайды. 

К�ктемнің соңына қарай жер қызып, 
к�ктеген сайын мал денесiне еттену белгiсi 
басталған кезін «су жүгiрдi» деп атайды. 
Оның белгісі – қойдың жүнi шуашта-
нып, қопсиды, түйе шудасы к�терiледi, 
ешкi, сиыр, жылқы түбiтi қобырап, 
қылшығы майдаланып белгi бередi. Осы 
кезде жылқы күзеу, түйе жүндеу, ешкі 
түбітін тарау сияқты шаралар атқарылады. 
Сонымен бірге қозы-лақтың құлағына 
ен салу, тайлақтың танауын тесу, тай-
жабағыға таңба басу сияқты шаралар 
қолға алынады. Бірақ бұл шаралар қазақ 
даласының әртүрлі аймағындағы күн 
райының ерекшеліктеріне байланысты 
ерте немесе кеш атқарыла береді. 

К�ктем мезгілінің орта кезінде күн 
ұзар ған, мал мен адам әлсіз кезін «ұзын-
сары ның уақыты» немесе «жуанның 
жіңішкеріп, жіңішкенің үзілетін» шағы 
деп атау қалыптасқан. К�ктемде қазақы 
ортада айтылатын «қан шығаруға», яғни 
мал союға қатаң тыйым салынады. Себебі 
мал басы �спей қалады деп түсінген. 
Соған байланысты «қозы піскен жоқ, 
бойдақ іскен жоқ» дей отырып, к�шпелі 
қауым к�бінесе соғым етінің сүрісі мен 
жаңа шық қан ақ тағамды қанағат етеді. 
Яғни қыс бойы жеген ет тағамдарының 
орнын сүт тағамдары алмастырады. Ол 
үшін мал сауу мықтап қолға алынады. 
Қойы к�п ауыл дар қой ауыл және қозы 
ауыл болып б� лініп отырады. Немесе 
к�рші ауылмен қозы сыбай немесе сыбай-
лас болып отырады.

К�ктеуде к�бінесе екі айдай уақыт 
оты рып,  мамырда жайлауға  қарай 
к�теріл ген. Кей жерлерде мұны орта жай-
лау деп те атайды. Үркер жерге түскен 
шақ тан нағыз т�ржайлауға қарай к�шуге 
қамданады.

Көктем мезгілінде табиғат жаңарып, 
айнала шуаққа бөленіп, тіршілік 
өзгеше реңкке боялады. Қазақ 
тілінде көктемге байланысты 
сөздер, тұрақты тіркестер көп. 
Олардың бірқатары қолданыста 
болса, кейбіреулері ұмытылып 
бара жатқандай əсер қалдырады. 
Десек те, осындай шалқар қазы на-
мызды «Сөзтанымның» бүгінгі шы-
ғарылымында қарастырып көрсек. 
Күн райының жылынып, жап-
пай көк шығатын кезін – көктем 
н емесе жазғытұрым деп атайтыны 
да белгілі. Бұл мезгіл өзгермелі 
құбылысымен, тіршіліктің баста-
луымен ерекшеленеді. Көктемді 
қазақ халқы жадыраған, күлімдеген 
жастыққа теңейді. Жаңа шыққан 
балғын шөпті жас балаға,  жайқалған 
гүлді бойжеткенге, жусаны аңқыған 
дарқан даланың кеңдігін қазақтың 
жігіттеріне теңеуі халықтың 
таным-түсінігінен туындағанын 
байқаймыз. 

Наурызда күн мен түн теңеледі, жұлдыздар теңеседі, яғни Сүмбіле, 
Үшарқар-Таразы, Үркер жəне Сұлу Сары бір түзудің бойында тізіле орнала-
сады. Есепшілер жұлдыздардың теңесуінен күн мен түннің теңелуін бай-
қа ған. Жаңа күннің жарығы мен жылуы қытымыр қысты ығыстырып, жер 
бетін жылылық жайлап көк қаулайды. Күн өткен сайын Күн белдеуі (күннің 
жүре тін жолы) жоғарылай түседі. 

Жыл құсы – қанаттанып ұшқан өлкесіне жазға салым алыс бір қиырдан ұшып 
келіп, күз ортасына таман жылы жаққа қайта ұшып кететін қанаттылардың 
атауы. Жыл құсының келуі. Жазғытұрым жыл құсы күнбатыс тұстан ұшып 
келеді. Жыл құсына халық көкқұтан, аққұтан, дегелек, тырна, қаз, үйрек, 
дуадақ, ұзақ, шағала тəрізді ірі құстарды, сондай-ақ қарлығаш, қараторғай, 
шымшық, бозторғай, көкек жəне т.б. ұсақ құстарды жатқызады.

«Кμктемеде ќарсы 
алып шуаќ к‰ндi...»

Бетті дайындаған 
Айгүл 
МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

ССөз төркініөз төркіні
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Адасқан өлең
авторын табуы тиіс  

Жас ақындар басқосуы

«Өнерлі адам басқа сала-
ның адамдарынан бір саты жоғары 

тұрады» деп Ахмет Қуанұлының үміті мен 
сенімін ақтаған тұңғыш шəкірттерінің бірі, өзі 

де кейін «ұстаздардың ұстазы» атанған, оқытушымыз, 
профессор Құбыш Мұхитов айтушы еді. Қазір байқап 

жүргеніміздей, аздаған (жоққа тəн) өнерімен (фонограмма-
мен айтуды өнер деуге келсе, əрине) кеуделеріне нан пісіп, 

аңқау елге арамза молда болып жүргендер қаншама?.. Осыған 
қарап-ақ өнердің қаншалықты құны барын байқауға болады, 
қаншалықты құны қалғанын да. Өнерді «асылы-жасығы» деп 

бөлетін болсақ, алғашқысына анықтауыш сипат беруіміз лəзім. 
Əн немесе күй, жыр, терме, актерлық немесе би жəне басқа 

да орындаушылыққа тəн өнердің осы түрлері жоғары 
кəсіби деңгейде орындалса, көрермен шаттана 
шапалақ ұрса, бұл əрине өнердің асылы болса 

керек. Жасығы туралы айтпаса да 
түсінікті. 

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ЖҮЗДЕСУ

«бетегеден биік, жусаннан аласа», 
«қойдан жуас» деген фразеологиялық 
тіркестерге Ахаңның болмысы жатар ма 
екен? Табиғатында байсалды, айрықша 
сабырлы Ахаң әр с�зін салмақтап 
�те дәлдікпен айта да білетін және 
айтылған с�зді бар зейінімен тыңдай 
да білетін ерекше қасиеті болғанға 
ұқсайды. Ол кісінің дауысы жай 
әңгімелескенде де, лекция оқығанда да 
баяу шығады екен. Қанша баяу с�йлесе-
дағы,  дауысы зал толы аудиторияның 
соңғы қатарына дейін естілетін болған. 
Осылай с�йлеудің �зі адамның ішкі 
мәдениетінің тым жоғары, �зінің асқан 
кішіпейіл екенін к�рсетсе керек. Және 
баяу с�йлеу арқылы с�з қадірін артты-
ра түссе керек. Бұны қазақша «еттен 
�ткізіп сүйекке жеткізу» дейді. 8зі 
құрып, бірнеше белестерден асырған, 
Құрманғазы атындағы оркестрін кезекті 
рет Мәскеуге бастап барған сапарында 
болған оқиғаны келтірсек. 

Концерттері  ойдағыдай  %тіп, 
к%ңілдері жайланған музыканттар аз-
дап босаңсиды ғой. Ішінен біреуі асы-
ра сілтеңкіреп жіберіп, қонақүйдің 
үшінші қабатынан секірмекші болып, 
жанындағылар әупірімдеп жүріп са-
басына түсіріпті. Болған оқиға қаз-
қалпында Ахаңның құлағына жетіпті. 
Ертесіне парткомы бар, месткомы бар 
жиналыс ашылып, әлгіні біраз сілкілесе 
керек. Соңында с%з Ахаңа берілгенде, 
ж а й  ғ а н а  қ а л ы п т ы  д а у ы с ы м е н 
«шырағым, секіретін болсаң Алматыда 
да үш қабатты үйлер бар емес пе, бұ не 
қылғаның?» десе керек. Сол кезде әлгі 
жігіт ұяттан жарылардай болып, басын 
иіп кешірім сұраған дейді. 

Осының �зінде қандай қамқорлық 
пен мейірім жатыр десеңізші, әрі 
тәрбиенің бір үлгісі. Ахаң оркестрге 
басшы болып қана қоймай, олардың 
әкесіндей бола білген адам. Академиктің 
сыйлас інісі, аса к�рнекті ақын Хамит 
Ерғалиев атамыз естелігінде, Ахмет 
Қуанұлы біреуге әсте дауыс к$теріп, 
қатты айтқан кісі емес. Сынның $зін де 
сыпайы с$збен бірқалыпты биязы үнмен 
жеткізетін. С$йте тұра жұмыс бабында 
қарауындағы адамдардан темірдей тәртіп 

талап ететін. Ахаңның істес, $зімен 
түйдей құрдас досы, атақты композитор 
Латиф Хамиди бір орайда оркестрдің 
дирижеры болған екен. Оркестранттар 
оған еркінсіп, репетиция кезінде саздың 
бір-бірімен астасар жүйесін бұза беріпті. 
Сонда Латекең оларды кілт тоқтатып 
қойып, қане, бұл күйді ж$ндеп тартамыз 
ба, жоқ әлде Ахаңа барамыз ба дегенде 
сілтідей тына қалған күйшілер ізінше әлгі 
күйді бабына келтіре тартып кеткен екен. 

«Адамның басы Алланың добы» деп 
бекер айтылмаса керек. Адам тағдыры 
сан қилы. Сан қилы болатын себебі, 
�мір деген алып кеңістікті құрайтын 
адамдар (пенделер) сан қилы ғой. Bр 
адамның тағдыры �з қолында деген-
менен, қоғам, қоршаған орта, сол 
кездік саяси ахуал адам тағдырына 
әсерін тигізбей қоймайды екен. Жүре 
берсең к�ре бересің дегендей, неше 
түрлі шенқұмар, мансапқор, лауа-
зым қуған пенделер бар. Қолдарынан 
жақсылық жасау келсе тек қана есеп-
пен (осыдан қайтама, қайтпай ма?), 
қолдарындағы азды-к�пті билігін, есесі 
кеткен біреулерден кегін алып қалу 
үшін пайдалану деген сияқты. Ахаңның 
да �мірде к�рген құқайы аз болмады. 
Сол заманның барлық зиялылары 
секілді азды-к�пті қуғын к�рді. Тіпті 
�зі істеген еңбегінің ғажабынан г�рі 
азабын к�п к�рді ме дейсің. Туған ағасы 
профессор Құдайберген Жұбановты 
«халық жауы» деп ұстатқандардың 
�здеріне амандасып жүреді екен. 
Ағаңды ұстап бергендерге неге аманда-
сып жүрсің десе, «менің ағам бір-ақ рет 
$лді, мен оларды күнде $лтіріп жүрмін!» 

Онда Ақмола облысының Астрахан 
ауданындағы орта мектептің мұғалімі 
Б.Ахметова 1991 жылы  «Жалын» 
баспасынан Серік Мақпырұлы  -
н ы ң  қ ұ   р а с  т ы р у ы м е н  ш ы қ қ а н 
Ы.Алтынсариннің «8нер, білім бар 
 жұрт тар» жинағындағы «Ананың сүюі» 
�леңі С.Мақпырұлы, Г.Құр манбай, 
А.Қыраубаева құрас тырған 8-сынып қа 
арналған «Қазақ әдебиеті» оқулығында 
(2004 ж.) М.Дулатұлынікі делініп, 
«Шешенің балаларын сүюі» деген 
тақырыппен берілуі қалай деп сұрақ 
қояды. С�йтіп, екі �леңді де қатар 
жазып, айырмашылығының аз екеніне 
к�ңіл аударып: «Ең бастысы автор 
Ы.Алтынсарин бе, әлде М.Дулатұлы 
ма? Бұл сауалымызға екі кітапты да 
құрастыруға қатысқан С.Мақпырұлы 
жауап берсе екен» дейді.

С о л  ж ы л ы  2 7  с ә у і р д е  А б а й 
атын  дағы ҚазҰПУ  профессоры 
 С . М а қ  п ы р  ұ л ы  н ы ң  « 8 л е ң д і 
 Ыбы райдікі болғызған мен емес» 
деген жауабы жарияланды. Онда 
 автор Ұлттық Ғылым академиясының 
ғылыми кітапханасына әдейі барып, 
Міржақыптың 1914 жылы жарық 
к�рген «Азамат» атты жинағын 
к�ргенін, кітаптың 13-14 беттерінде 
аталған �лең бар екенін айтып, бұл 
�лең М.Дулатовтікі екенін түсіндіреді. 

Ыбырайдың 1991 жылғы «8нер, 
б іл ім  бар  жұрттар»  жинағынан 
М.Дулатұлының �леңін алып тастай 
алмауының себебін құрастырушы 
былайша түсіндіреді: «Ы.Алтынсарин 
шығармаларының қолжазбасын 
баспаға 1989 жылы тапсырдым, 
оның шығу-шықпау мәселесі бірден 
шешілмей, қолжазба бірер жыл кідіріп 
қалды. 1991 жылы 150 жылдығы ата-
лып �тетін болды да, баспа осыған 
орай даяр тұрған қолжазбаны сол 
жылы жазда кітап етіп шығарды. 
М е н і ң  қ ұ р а с т ы р у ш ы  р е т і н д е 
 Ыбырай жинағынан аталған �леңді 
алып тастауға мүмкіндігім болмады. 
 Мір жақып тағдыры шешілмеген кез 
болатын (1989). 1991 жылы жинағы 
шыққан соң ғана ақталды ғой». 

Шындығында, бұл Міржақып-
тың туындысы. Оған тағы бір дәлел 
– жоғарыда с�з болып отырған �лең 
1879 жылы жарық к�рген «Қазак 
 хрестоматиясында» да, одан кейінгі 
2003 жылғы басылымында да, 1935 
жылы шыққан (құрастырып, алғы с�зін 
жазған Б.Сүлейменов) жинағында да, 
1955 жылы С.Сейфуллин құрастырған 
таңдамалы шығармаларында да жоқ.

Шығарма кітапқа енген соң оны 
к�пшілік оқиды. С�йтіп, бір қателік, 
ондаған қателікке ұрындырады. 
Мәселен, Ы.Алтынсариннің 167 
жыл дығына арналған «Ыбырай 
Ал тын сарин және білімнің қазіргі 
мәсе лелері» атты Республикалық 
ғы лыми-әдіснамалык семинар ма те-
риалдарының жинағында М.Дулатов-
тың біз с�з етіп отырған жоғарыдағы 
�леңі Ы.Алтынсарин шығармасы 
ретінде талданады. 

Кім сендерді, балалар, тербететін,
Еркелетіп, ойнатып, сергітетін?
Жалқау болсаң, 

балалар жаман болсаң,
Қамқор анаң к�з жасын 

к�лдететін, – 
деген Ы.Алтынсариннің бұл �лең шу-
мақтарынан отбасында баланы сүйіп, 
еркелететіндігін және ата-ана баланың 
алғашқы табиғи тәрбиешісі екенін, 
қазақ халқының балажандық қасиеті 

Жас ақындар клубы еліміздің 
к$птеген $ңірлерінде бар. Бұл 
қуанарлық жайт. �йткені 
қолына қалам ұстаған жастар, 
студенттер қашанда $здерінің 
тырнақалды туындыларын 
жазғанда айналасындағылардың 
пікірін тыңдап, бағасын білгісі 
келеді. Осындай кезде ақындар 
клубының тигізер пайдасы орасан 
зор. 

Жуырда Х.Досмұхамедов атын  -
дағы Атырау мемлекеттік уни-
верси тетіндегі Жастар саясаты 
орталы ғының ұйымдастыруымен 
 «Фариза жұлдыздары» атты жас 
ақын дар клубының жетекшісі Bлия 
 Дәулет баевамен және клуб мүше ле-
рімен кездесу �тті. 

шұғыл дануы, сарыуайымға салынбай 
келер күндердің шуақты боларына ба-
ладай сеніп, алаңсыз жұмыс жасауы да 
ерлікпен пара-пар дүние болса керек. 

К�біне Ахаңның шәкірттері де-
сек, музыкаға байланысты есімдері 
жиі аталатын профессор шәкірттерін 
санамалай ж�нелеміз. Bрине, бұлай 
болуы заңды да, �йткені Ахаңның 
есімі бірінші кезекте музыкамен бай-
ланысты. Ахмет ұстаздың ең алғашқы 
шәкірттері шынымен де музыкант-
тар. Олар – КСРО Халық әртістері, 
мемлекеттік сыйлықтың  лауреаттары, 
профессорлар, әрқайсысы �нерде 
айрықша із қалдырған айтулы тұлғалар. 
Сол алғашқы шәкірттерінің бірі 
 Болат Сарыбаевты алайық.  Саналы 
ғұмырында ұлтымыздың к�не аспапта-
рын жинап, оларды қалпына келтірумен 
айналысқан қайраткер. Ол кісіге де 
бағыт-бағдар сілтеген, к�не аспаптарды 
іздестіріп, ғылыми түрде айналысуға 
кеңес берген ұстазы Ахмет Жұбанов. 
Оның талмай еңбек етуінің арқасында 
табылып, жиналған музыкалық аспап-
тар, шеберлердің арқасында бастапқы 
қалпына келтірілді.  Ең бастысы, 
ол аспаптарды с�йлету үшін, Болат 
 Сарыбаев ғылыми жетекші, Мәлгәждар 
Bубәкіров (Құрманғазы атындағы 
Ұлттық консерваторияның профес-
соры) к�ркемдік жетекші болып, 
алғашқы фольклорлық-этнографиялық 
ансамбль құрылды (1979ж.). Кейінірек 
сол ансамбльдің негізінде қазіргі 
«Отырар сазы» оркестрі дүниеге келді 
(1980ж. ). 

Демек, осы айтулы ұжымның да 

мен ерекше мейірімділігі бар екенін 
к�реміз» [Асылбекова М. Ыбырай 
Алтынсарин шығармаларындағы жеке 
тұлға мәселесі // Ыбырай Алтынсарин 
және білімнің қазіргі мәселелері. - 
Ы.Алтынсарин қоғамдық қоры, 2009. 
«Мастер ПО» ЖШС, 2009. 44 б.]. 

Маңғыстау облысының Қарақия 
ауданындағы №4 орта мектептің 
мұғалімі Н.Жапанованың «Қазақ 
әдебиеті және мемлекеттік тіл» [№4 
(28) сәуір, 2011. -17-19 б.б.] журна-
лында жарық к�рген «М.Дулатұлы: 
«Шешенің балаларын сүюі» атты 
әдістемелік мақаласында, тақырыбы 
айтып тұрғандай, М.Дулатұлының 
шығармасы ретінде қарастырылады.

Мұғалімдерде кінә жоқ, кінә 
шық қан к ітаптарда  болып тұр. 
 М.Дулат ұлының «Шешенің балала-
рын сүюі» �леңі Ыбырай жинағына 
«Ананың сүюі» деген атпен қалайша 
еніп кетіп жүргенін ыбырайтану шы 
ғалым Bнуар Дербісәлин М.Дулатов-
тың 1920 жылдары «Оқу құралы» 
атты кітабына Алтынсарин шығар ма-
ларымен бірге �зге авторлардың шы-
ғармаларын да аты-ж�нін к�рсетпей 
беруі себеп болғанын жазады.

« Ы б ы р а й  ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң 
ішінде 50-ші жылдарға дейін авто-
ры белгісіз бірсыпыра шығармалар 
енгізіліп келді, – дейді ғалым. – Олар 
«Бұл кім?», «Ананың сүюі», «Жаз 
шық    қанда» деген �леңдер, «Дүниеде 
жаман  дық неден?», «Байлық», «Мақта 
қыз бен мысық» деген әңгімелер, 
 И.А.Кры ловтың «Егіннің бастары», 
«Қайы рымды түлкі» мысалдарының 
аудар масы [Дербісәлин B. Ыбырай 
Алтын сарин. 8мірі мен қызметі тура-
лы. Алматы, «Қазақстан». 1965 - 33-34 
б.б.].

С.Дулатов «Оқу құралының» мән-
мазмұнын аша түсу мақсатында �зінің 
«Ананың сүюі», А.Байтұрсыновтың 
И.А.Крыловтан аударған «Егіннің 
бастары», т.б. авторлардың шығар-
маларын қосуы, әрине, орынды. Алай-
да Кеңес дәуірінде олардың аты-ж�нін 
атау қылмыс саналды. Сондықтан 
«Оқу құралы» қайта басылып шыққан 
кезде М.Дулатов, А.Байтұрсынов аты-
ж�ндері сызылып, �леңдері  авторсыз 
қалды. Мұны ол тұста (1960 жылдары) 
B.Дербісәлин айта алмады, олар-
ды айтса, кінәлі, жау етіп к�рсетуі 
керек. Сол себепті B.Дербісәлин 
«Халық жауы» емес, И.И.Дмитриевтің 
атын атап,  Дулатовты кінәлі етіп 
к�рсет іп,  «Ыбырайдың к�ркем 
шығармаларының к�п уақытқа 
дейін жете сұрыпталып, анықталмай 
келуіне қазақтың буржуазияшыл 
ұлтшылдарының к�п зияны тиді» 
[Ыбырай Алтынсарин «8мірі мен 
қызметі туралы. Алматы, «Қазақстан», 
1965. – 33 б.] деп жазуға мәжбүр болды.

 Бұл айтылғандардан «адасқан» 
�лең авторы М.Дулатов екендігін, 
оның Ыбырай кітаптарына қалай еніп 
кетіп жүргенін аңғару қиын емес. 

Қалай болғанда да екі �леңнің екі 
автор жинағында бірдей қайталанып 
жүруі оқырмандарды әртүрлі ойға 
қалдырып, шатастырары с�зсіз. Сон-
дық тан Ыбырай жинақтары қайтадан 
жарық к�рген кезде бұл �леңді алып 
тастаған дұрыс деп білеміз. 

Серікбай ОСПАНҰЛЫ,
Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық институтының 
профессоры

«К�ктем жырлайды» атты әдеби 
кеште жас ақындардың �леңдері 
оқылды. Еркін тақырыпта �ткен бұл 
жиында «Журналистика», «Қазақ 
тілі мен әдебиеті» мамандығының 
студенттері мен магистранттары да 
�леңдерін оқып, белсенділік таныт-
ты. Арнайы шақырылған қонақтар 
әдебиет ж�нінде, қазақтың талантты 
жас ақындарының шығармашылығы 
туралы ой-пікірімен б�лісті. 

Б ұ л  к е ш т е  у н и в е р с и т е т т і ң 
сту  дент тері Bнел Маратова мен 
Bділбек 8мірзақов та жас прозашы-
лар ретінде �здерінің жазған шы-
ғармаларынан үзінді оқыды. 

Арайлым НАРЕШОВА

АТЫРАУ

Заманында �нердің жалына 
жармасып, жоғары деңгейде 
меңгеріп қана қоймай, сол 

�нердің к�сегесін к�гертіп, қырнап-
жонып (шекпен жауып �зіне қайтарған 
Мұқағалиша) байытып, саф алтындай 
жарқыратып халқымызға қайта ұсынған 
ұлты мыздың біртуар таланттары, 
қайрат керлері аз болып па? Санамалап 
кетсең саусағың жетпей, санаңда күн 
сайын жаңғырып тұрар айтулы есімдер 
арасынан Махамбет, Құрманғазы, 
Тәттімбет, Түркеш,  Дайрабай, Тоқа, 
Біржан сал, Мұхит, Ақан сері, Жаяу 
Мұса, Майра Уәлиқызы, Дәулеткерей, 
Қазанғап, Дина, Сейтек, Мәмен, 
Байсерке, Шалмырза, Есір, Құлшар, 
Абыл, Ықылас, Сүгір, Кенен,  Нартай 
сынды әнші, күйшілеріміз шаша-
сына шаң жұқтырмай, тарихтан �з 
орындарын ойып тұрып алды. Қазіргі 
уақыт тұрғысынан алып қарағанда 
�мір сүрген замандары тым к�мескілеу 
к � р і н г е н і м е н ,  о л а р д ы ң  ұ л т т ы қ 
�нерімізде қалдырған мол мұрасы, 
мазмұны мен мағынасы жағынан бір 
саты да т�мендемек емес. 

Ал енді ХХ ғасырдың бас кезіндегі, 
халықтың жаппай �нер-білім қуған 
шағындағы «қараңғы қазақ к�гіне, 
� р м е л е п  ш ы ғ ы п  к ү н  б о л м а қ қ а » 
(Сұлтанмахмұт Торайғыров) ұмтылған 
ұлтжанды тұлғаларымыздың орны 
тым ерекше. Олардың әрқайсысы 
 жазу-сызуда, білім-ғылымда, �нер мен 
мәдениетте айрықша із қалдырған 
жандар. Есімдері аңызға айналған 
бірегейлердің қатарында �нертану 
ғылымының тұңғыш докторы, акаде-
мик, профессор «қазақ музыкасының 
ғұламасы» (Т.Мерғалиев)  Ахмет 
Қуанұлы Жұбановты атасақ болар 
еді. Ахмет атамыздың �нерге сіңірген 
еңбегі мен атқарған қызметі туралы 
алдыңғы толқын ағалары, замандас-
тары, шәкірттері біраз дүние жазып 
қалдырды. Сол естелік, пікірлерден 
үзінділер бере отырып, Ахаңның �мір 
жолына, адами болмысына бір үңіліп 
к�рсек.

 Адамның мінез-құлқына байла-
нысты айтылатын теңеулердің ішінде 

дейді екен жарықтық. Осы с�зде, 
қатыгез қоғамның қарақшыларына 
д е г е н  қ а н ш а л ы қ т ы  � ш п е н д і л і к 
жатқанын байқай беріңіз. Ахаңның 
ішкі қажыр-қайратының да осал 
болмағаны. Ұлтымыздың қаймақтарын 
қалқып алып қырып салған, солақай 
саясаттың сан әділетсіздігіне куә болу, 
қылмыскер шіріктерді күнде к�ріп 
жүру Ахаң жанын қандай ауыр азапқа 
салды десеңізші. Bділетсіздікпен үнсіз 
алысу, жақтас іздемей жалғыз ар-
палысу (әрине, еңбекқорлығымен, 
халыққа және ұлттық �нерге деген 
сүйіспеншілігімен. Сол заманның 
қуғын к�рген зиялыларының барлығы 
осындай күй кешкеніне еш күмәніңіз 
болмасын) ішіндегі қайғы-дертін үнсіз 
тұншықтыру үшін, шексіз сабырлылық, 
асқан т�зімділік қажет екені айтпаса 
да түсінікті. Шынына келгенде ұлы 
ғалымның одан басқа шарасы да жоқ 
еді. Бейнеттің түбі зейнет боларына 
�зінің к�регендігі мен ішкі түйсігі нық 
сендіргендей еді (ақыры солай болды 
да).

Жазушы Bбіш Кекілбаев 1966 жылдың 
�зінде-ақ былай деп жазды: «Қазақ музы-
ка мәдениеті қазір әлемнің аузына ілікті, 
ол іргетасын қалаған музыка техникумы 
бүгінде совет $неріне талай-талай саңлақ 
$нерпаздар қосқан іргелі $нер институты, 
ол алғаш ұйымдастырған музыкалық кол-
лектив – Құрманғазы атындағы ұлт аспап-
тар оркестрі бүгінде күллі совет музыка 
мәдениетінің даңқын асырған айтулы кол-
лектив. Ол негізін қаласқан қазақ совет му-
зыкасы қазір к$п қырлы, к$п салалы, үбірлі-
шүбірлі үлкен ауыл. Сол үлкен ауылдың әр 
үйі, әр  отауы Ахмет Қуанұлы Жұбановты 
туған әкесіндей к$ріп, перзенттік адал 
махаббатпен қалтқысыз сүйеді. Бүгінгідей 
торқалы той үстінде $зінің адал ұлы, асыл 
азаматына сол ұлы халықтың $зі құр метпен 
бас иеді». Мінеки, аузы дуалы жазушы, 
қайраткер ағамыздың риза шылық сезімін, 
күллі халқымыздың сүйіс пеншілігі деп 
қабылдасақ жараспас па? 

«Қырау к$мген қылаң шашына лайық 
киім киісі, тіп-тік еңсесі мен шалқақ ба-
сына лайық жүріс-тұрысы, кеңірдегіне 
күш салмай естір құлаққа ғана еншілеп 
ерінінің ұшымен емескілеу тіл қататын би-
язы дауысы, бәрі-бәрі терең парасат пен 
биік талғамнан тағылым танытқандай. 
Қол созым жерде тұрып, ұшар шыңның 
басынан тіл қатқандай. К$з жетпестей 
алыс, қол жетпестей биік к$рінетін». 
Бұл да Bбіш ағаның суреттеуі. Таудың 
алыстаған сайын биіктейтінін қаперге 
алуымыз сол екен, ұлы Ахаңның да 
бейнесі ұлтымыздың басқа да аяулыла-
ры сықылды асқақтай ж�неледі. 

Ахаңды жер қылған да, ер қылған да 
тағы сол туған халқы. Араласқан әріптес 
достары, тіпті шәкірттері де әлсін-әлсін 
қарсы әрекеттерге барып отырған (ай-
дап салудың кесірінен). Ал Ахаңның 
данышпандығы мен к�регендігін 
ол кісінің жауларына деген ашық 
айқасынан емес, кері сінше үнсіз ғана 
таза еңбегі арқылы күресінен к�реміз. 
Ешкімге мұңын шақпай, еш жерге арыз-
данбай тек қана шығармашылықпен 

арғы атасы Ахмет Жұбанов, берісі 
Болат Сарыбаев, к�ркейтуші, әрине, 
Нұрғиса Тілендиев. Екеуі де Ахаңның 
ең алғашқы шәкірттері. 8кінішке орай, 
Болат Сарыбаев ж�нінде к�п айтыл-
майды да, жазылмайды. Ахаң ел ішінен 
к�нек�з күйшілер мен әншілерді, 
жыршы-жырауларды қалай іздестірсе, 
к�не аспаптарға да к�з қырын сала 
жүрген. Біз к�біне домбыра мен қобыз 
т�ңірегінде ізденіп, соларды ғана 
жаңартып, байытқан екен деп қаламыз. 
Шынында мүлде олай емес. Біздің 
музыкалық кеңістігімізде �зіндік орны 
бар, үні айрықша аспап ол – сыбызғы. 
Ахмет Қуанұлының ғылымдағы тағы бір 
шәкірті Зейнұр Қоспақов Ахаң туралы 
естелігінде былай толғайды: 

« . . . 1 9 5 7  ж ы л д ы ң  қ ы р к ү й е к 
айының соңына таман, осы халық 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  ү й і н е  Ш ы ғ ы с 
Қазақстан  облысы Қатонқарағай 
 ауданынан сыбызғышы Оспанғали 
Қожабергеновты аудандық комитеттің 
бірінші хатшысы арқылы үлкен күшпен 
алғыздық. �йткені ол колхоздың қойын 
бағады екен, ондай жұмыстағы адамдар-
ды босату оңай шаруа болмайтын. Мен 
Оспанғалиды Ахмет Жұбановқа ертіп 
барып таныстырдым. Мұндай жағдайды 
күтпеген Ахаң қатты қуанды. Енді не 
істеу керек деген сауалға, ең алдымен, 
Оспанғалиға тіс салдырудың керектігін, 
е к і н ш і д е н ,  с ы б ы з ғ ы  а с п а б ы н ы ң 
бірнеше түрін дайындап, содан кейін 
к$ркем кеңесте сыбызғышының $нерін 
тыңдайтын болып келістік. Оспанғали 
сыбызғышымен осылай таныстық. 
К$ркем кеңес мүшелері Қожабергеновтің 
сыбызғы тарту $неріне қатты сүйсінді. 
Профессор Ахмет Жұбанов қазақтың 
ұлт аспаптарының бірі сыбызғының ұмыт 
қалғаны, елімізде сыбызғышылардың 
$зі бірен-саран екенін айта кеп, келе-
шекте оны ғылыми дұрыс жолға қою 
мәселелерін с$з етті. Қожабергеновті 
Алматы мемлекеттік консерватория-
сында шәкірттерге сыбызғы үйретуші 
маман ретінде пайдалану ж$н деген 
пікірге тоқталды. Сонымен, Оспанғали 
екі жылдай консерваторияда сабақ беріп, 
бес-алты сыбызғышыны дайындады. 
Солардың алғашқыларының бірі белгілі 
музыкант Болат Сарыбаев екенін атап 
$ткен абзал..!»

 Ұлы адамдар да алып бәйтерек 
секілді, күннен к�леңке, желден пана. 
Ахаңда ұлттық �нердің к�сегесін 
к�герту жолында қанша жанға ж�н 
сілтеп, ағалық, әкелік қамқорлық 
танытты. Осы шәкіртін де (Зейнұр 
Қоспақов) ғылым жолына салып, 
ғалым етіп шығарды. Жалпы Ахаң 
сияқты таза  еңбекқор,  б ілімдар 
ғалым адамның болмысы тым ерекше 
жаратылған ба дейсің. Үлкенге құрмет, 
кішіге ізет әуел бастан �мірлік басты 
ұстанымына айналған. Кейінгілер үлгі 
алуға тиіс (ішінде �зімізде бар) асыл 
қасиеттеріне қоса (дауыс к�термей 
бәсең с�йлеуі, жасы үлкендігін, лауа-
зымы жоғарылығын пайдаланып лепіре 
с�йлеуден аулақ болу, мақсатына жету 
жолында талмай еңбек ету) асқан 

Өнерлі адам басқа сала-
ты жоғары 

дейді екен
қатыгез қо
д е г е н  қ а н
жатқанын
ішкі қажы

�здеріне амандасып жүреді екен. 
Ағаңды ұстап бергендерге неге аманда-
сып жүрсің десе, «менің ағам бір-ақ рет 
$лді, мен оларды күнде $лтіріп жүрмін!» 

сол ансамбльдің негізінде қазірг
«Отырар сазы» оркестрі дүниеге келд
(1980ж. ). 

Демек, осы айтулы ұжымның даССаз əлемiнiњ сањлаѓы

М.Дулатовтың «Кім сендерді, балалар, сүйетұғын» деп басталатын 
«Шешенің балаларын сүюі» деп аталатын өлеңі Ыбырайға телініп, 
оның жинақтарына [Алтынсарин Ы. Таза бұлақ. Алматы: Жазушы, 
1988. -19 б.], оқулықтарға [Ана тілі. (Хрестоматия). -Алматы: 
Атамұра, 2009. - 61 б.] енгізіліп жүр. «Ана тілі» газетінің 2006 жылғы 
27 наурыздағы нөмірінде «Білім академиясының назарына» деген 
айдар-арнаумен «Өлең Ыбырай дікі ме, Міржақыптікі ме?» деген 
мақала жарық көрді.
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АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

ЭКСПО-2017

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Халқымыз �з ұрпағын бесікте 
жатқан кезінен-ақ ауыз әдебиетімен 
сусындата отырып, �се келе әңгіме, 
ертегі, тақпақ, санамақ, жаңылтпаш, 
жұмбақ, мақал-мәтел арқылы тәрбие-
леп, жастайынан құлағына сіңіре 
білген. Ғылым мен техниканың �лшеу-
сіз қуатының арқасында ғана миллион-
даған ақпаратты «есінде сақтайтын», 
мыңдаған операцияларды жаңылыс-
пай жүзеге асыратын «құлтемірге» 
құл болған қазіргі заманда баланың 
рухани баюына, ой-�рісінің дамуына, 
с�здік қорының молығуына, ұлттық 
құн дылықтарымызды танып-білуіне 
тікелей ықпал ететін халық ауыз 
әдебиетінің үлгілерімен тәрбиелеу 
қажет тілігінің маңызы күннен күнге 
артып келеді. 

Халқымыздың сан ғасырлар бойы 
ұстанған ұлттық салт-дәстүрлері мен 
рухани құндылықтары бар. Оларды 
әлем елдерінің озық дәстүрлері мен 
тәрбие үлгілерімен байытып, білім 
беру ісі мен ұлттық тәрбие бірлігіне 
қол жеткізудің маңызы айрықша. 
Жаңа ғасырдың жаңа сипаттағы ин-
теллектуалды ұрпағын қалыптастыру 
ісі басты нысан болып отырған қайта 
жаңғыру заманында Абайдың «Балаға 
мінез үш алуан адамнан жұғады: 
бірінші – ата-анасынан, екіншісі – 
ұстазынан, үшіншісі – құрбысынан» 
деген с�здері ойға оралады. Сондықтан 
баланың күнделікті к�рген-білгені 
мен к�ңілге тоқығанына баса  назар 
аудару қажеттілігі тағы алдымыз-
дан шығады. 8йткені ғаламтор мен 
теледидардан к�ргенін бала тез 
қабылдайды. 8скелең ұрпақ жас 
шыбық тәрізді, қалай бағыттасаң, 
солай иіледі. Бүгінде электронды 
бұқаралық ақпарат құралдарында 
баланың психологиясына кері әсер 
ететін, қатыгездікке тәрбиелейтін 
�німдердің кең етек алып кеткені де 
ақиқат. Міне, осындай бала тәрбиесіне 
кері әсер ететін дүниелердің орнына 
ұлттық тәрбиенің бастау бұлағы ауыз 
әдебиеті үлгілерін балабақшадан, 
тіпті сәби шыр етіп дүниеге келген 
сәттен бастап отбасында пайдалансақ 
нұр үстіне нұр болар еді. Отбасы 
тәрбиесіндегі ұлттық ерекшеліктер, 
туыстық қарым-қатынас, жеті ата 
туралы түсінік, перзенттік парыз бен 
қарыз, ұлттық намыс, сана-сезім, 
о т а н с ү й г і ш т і к ,  е ң б е к с ү й г і ш т і к 
қасиеттер ұлттық тәрбиенің негізгі 
бағыттарына арналған туындылар да 
қазақ халқының ауыз әдебиетінде мо-
лынан к�рініс тапқан. Тұрмыс-салтқа 
байланысты туған әдет-ғұрыптар мен 
салт-дәстүрлерге негізделген �лең-
жырлардың бәрінде халықтың арман-
тілегі, ой-пікірі, келешек ұрпаққа 
айтар �сиеті к�рініс беріп отырады. 
Қазақ халқының тәлімдік талғамы, 
ой-толғаныстары бесік жыры мен 
батырлық эпостарда, ертегілер мен 
аңыздарда, шешендік с�здер мен ай-
тыс-термелерде, мақал-мәтелдерде 
к�птеп кездеседі. Мұндағы ұлттық 
тәрбиенің негізгі түйіні – адамгершілік 
пен имандылық, ақыл-ой мен еңбек, 
эстетика мен этика, дене тәрбиесі 
мен шеберлік, отбасы тәрбиесі мен 
ұқыптылық, қайырымдылық пен 

Астанада салынып жатқан жаңа  
теміржол вокзалының құрылысы 
аяқталуға жақын. Бұйырса,  мамыр 
айының ортасына қарай  іске 
қосылады, – дейді мамандар.

«Жолаушылар тасымалы» АҚ» 
баспас�з қызметінің хабарлауынша, 
қазір жаңа вокзал арқылы жүретін 
поездар  анықталып, тізімі бекітіліп 
жатқан к�рінеді.  Белгілі болғаны,  су 
жаңа жолаушылар бекеті  54 поезға 
қызмет к�рсетеді екен. Оның 22-сі 
«Тұлпар-Тальго» жүрдек поезы,  16-сы 
қалыпты режімде жүретіндер, 16-сы 
қала маңайына қатынайтын поездар.

«ЭКСПО-2017» халықаралық 
к�рмесі қарсаңында Астанаға қаты-
най тын мынадай бағыттарда қосымша 
поездар шығарылады: Астана — 
Маңғыстау, Астана — Атырау, Аста-
на — Шымкент, Астана — Қостанай, 
Маңғыстау — Астана, Тараз — Астана, 
Орал — Астана, Қарағанды — Астана.

Бүгінде  «Жолаушылар тасымалы» 

әділеттілік сияқты ізгі қасиеттерді бала 
бойына сіңіруге бағытталған.

Халық ауыз әдебиетінің тағылым-
дық, танымдық мәні қашанда зор. Ол 
тұтастай алғанда жас ұрпақ үшін ғана 
емес, адам �мірінің барлық кезеңінде 
де рухани-эстетикалық қуатының 
қайнары. Оның ішінде тікелей бала 
тәрбиесіне бағатталған, баланың жан 
дүниесінің рухани жетілуіне негіз 
болатын үлгілері сан ғасыр �тсе де �з 
маңызын жоймақ емес. Ауыз әдебие-
тінің келер ұрпаққа айтар ақылы, 
ұсынар үлгісі, берер тәлім-тәрбиесі 
сол  елдің  күйі ,  биі ,  музыкасы, 
фольклор лық шығармалары арқылы 
ежелгі той-думанында салт-саналық 
дәстүрлерінде насихатталған. Ананың 
бесік жырынан басталатын тәрбие – 
ұлтттық тәрбиенің бұлағы іспеттес. 

Ұлттық тәрбие баланың жас 
кезінен к�пшіл, ынтымақшыл, сый-
құрмет к�рсете білетін �негелі адам 
болуын к�здеген. Ауыз әдебиетінің 
сан алуан түрлері арқылы баланы 
ынталандырған. Нәрестені тербетіп, 
жұбатудан басталатын тілек, мақсатқа 
негізделген әуендер мен жырлар 
баланың болашағына бағыт беретін 
арман-тілекке толы. «8нер алды – 
қызыл тіл» деген ұстанымды ту еткен 
халқымыз тілге жеңіл шығармаларды 
жас кезінен жатқа айтқызып, с�здік 
қорын байытуға зор мән беріп, бала 
тілін жаңылтпаш, жұмбақ, мақал-
мәтел, санамақпен шығарған.

Қазақ халқының ұлттық тәрбиесі 
�зіндік ерекшелігі бар мектеп. Қазақ 
халқының ұлттық тәлім-тәрбиесі 
мен мәдениеті шетел ғалымдарын 
таңғалдырғаны тарихи жазбалар-
дан белгілі. Ұлы саяхатшылар мен 
зерттеушілер қазақтың ежелгі тұрмыс-
тіршіліг ін,  мәдениеті  мен ауыз 
әдебиеті, ер адамдар мен әйелдердің 
моральдік этикалық ерекшеліктерін, 
олардың тұрмыстағы, кәсіптегі, 
отбасындағы, әулеттегі ,  рудағы 
әлеуметтік орны туралы, ұлттық 
 наным, сенім, әдет-ғұрпы, мінезі, 
салты мен дәстүрінің біртұтастығын 
тілге тиек етеді. Біле білсек, ұлттық 
деген с�здің астарында елге, жерге, 
тілімізге, дінімізге деген құрмет жатыр. 
Ал осы ұлттық тәрбиені бала бойы-
на сіңіруде халық ауыз әдебиетінің 
үлгілерін негізгі ұстаным ретінде 
бағаласақ, Елбасының «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясында қойып 
отырған елiмiздегi тәрбие беру жүйесiн 
ұлттық құндылықтар негiзiнде жасау 
қажеттiлiгiне негізделген мақсат-
мiндеттер толығынан жүзеге асар еді. 
Елдің туын к�теріп, тәуелсіздік талап-
тарын орындау ісіне батыл бетбұрыс 
жасаған бүгінгі таңда халқымыздың 
мәдени-рухани құндылықтарын заман 
талабына сай қолдана білейік.

Кенжехан МЕДЕУБАЕВА, 
педагогика ғылымының кандидаты

АҚ» мен Астана қаласының әкімдігі 
бірлесіп, жаңа теміржол бекетіне ба-
ратын жолаушылар автобустарының 
бағдарларын,  адамдарды жедел та-
сымалдайтын бағыттар мәселелерін 
пысықтауда.  Жауапты орындар 
басшыларының айтуынша жаңа бекет 
«ЭКСПО-2017» к�рмесі қарсаңында 
алғашқы жолаушыларға қызмет 
к�рсетеді.

Вокзалдың үлкен терминалына,  
түсінікті тілмен айтқанда, жолаушы-
лар поездары бекеттің ішіне   кіретін 
ұзындығы  2550 метр эстакада 87 
тірекке бекітілген,  қабылдау-ж�нелту 
жолдары бар. ТМД елдерінде жоқ 
ғажайып вокзал тәулігіне 35 мыңдай 
жолаушыны қабылдап, ж�нелте алады.

Болашақта Елорданың ғана емес, 
еліміздің алтын қақпасына айналатын  
жаңа бекет  ұлтымыздың  мерейін 
�сіретін кезекті  айтулы нысан болары 
хақ.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

(М.Жұмабаев). Ахаң, тіпті атағымен 
қоса сүйікті жұмысынан да айырған 
кезді басынан �ткізді. Мұңайған болар, 
мойымады, майысқан болар, сынбады. 
Артымнан алдым биік болсын деген 
қағидамен тынбай еңбек ете берді. С�з 
зергері Мүсірепов Ғабит атамыз жаза-
ды: «...Зерттеу жұмысымен айналысуға 
мүмкіндік берерліктей болмашы ғана 
жағдайлар жасалғаннан кейін бірер 
жыл $тпей-ақ, күлден к$терілген фе-
никс сияқтанып қазақтың ұлт аспап-
тар оркестрі пайда болды. Мен  Ахмет 
Қуанұлының к$п дауысты ұлттық 
оркестрді құруы аса елеулі, сонымен 
қатар тарихи еңбек деп санаймын... 
Ұлт оркестрінің кіндік атасы – Ахаң!» 
(«Ғасырлар пернесі»).

 Біткен іске сыншы к�п. Кей пен-
делер Ахаңның да ісіне мін тағып, 
ағаш атқа теріс мінгізгісі келеді. Осы-
дан екі-үш жыл турасында, сыйлас 
академик ағамыздың шаңырағында 
қонақ болудың реті  келді.  Лауа-
зымдары жоғары, мансаптары биік 
ағаларымыз болды.  Bңгіме бізге 
байланысты музыкаға, музыкадан 
Құрманғазы атындағы оркестрге, одан 
ойысып Ахмет Жұбановқа ауысты. 
Содан т�рде отырған дардай академик 
ағамыз: «Ахаң Тәттімбетті емес, бірінші 
Құрманғазыны к�терді ғой» демесі бар 
ма. Үндемей қалуға арым жібермеді. 
«Қадірлі аға! Біріншіден, Құрманғазы 
күйлері үйренуге жеңіл, халықтың 
құлағына сіңімді, Тәттімбет күйлерін 
әбден жатыққан, кәнігі домбырашы 
болмаса, кез келген домбырашы бас 
салып тарта ж�нелмейді, тіпті консер-

торсыз емес. Солардың аруағын сыйлап, 
бұл кімдікі екен деп, осы уақытқа дейін 
жанашырлық жасап, ж$ндеп зерттеген 
де жоқпыз. Жалғыз Ахмет Жұбанов 
қана кезінде тер т$кті. Ол кісіге мына-
дай баға беремін. Бірінші бағам – ол 
әлдеқашан $ліп қалған Құрманғазыны 
т ір ілтті .  Рас-$тір іг ін  б ілмеймін, 
Құрманғазы т$ңірегінде алып-қашты 
с$здер бар ғой. Ахаң Құрманғазыны 
бұзық, қарақшы деген жоқ, композитор 
ретінде тірілтті. 
рі-беріден кейін ол 
кісі Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар 
оркестрін құрды. Құрманғазы күйлеріне 
$ңдеу жүргізіп, оны оркестрде орын-
дайтын етті. Орысша айтқанда, «он 
ему памятник воздвиг нерукотворный». 
С$йтіп, Құрманғазының алдында үлкен 
азаматтық істеді. Мұны мен Ахаңның 
үлкен адамгершілік, үлкен азаматтық 
еңбегі деп санаймын. 

Екінші бағам, домбыра деген нәрсе 
бар ғой. Осы домбыра жағынан да ол 
кісінің еңбегі $те биік деп ойлаймын. 
Домбыра $те нәзік аспап. Ахаң соның 
үнін жақсартты, пернелерін $згертті. 
С$йтіп, ауылдың қара домбырасын Ахаң 
классикалық музыка оркестріне айнал-
дырды. Қазақтың күйіндей күй ешкімде 
жоқ. Ол кісі күйіміздің $зін кейбір симфо-
ниядан асырды. Атын ұмыттым, баяғыда 
бір ұлы композитор (М.И.Глинка. авт.) 
былай деген: «Музыку создает народ, 
а мы композиторы, лишь аранжируем». 
Осы с$зді Ахмет Жұбанов әбден түсінген 
екен. Кеше ойлап жатып соны ұқтым. 
�нерде интерпретация, трактовка де-
ген екі с$з бар. Ахаң қазақ музыкасына 
$зінше интерпретация, трактовка жаса-
ды. Это был настоящий ученый-рево-
люционер! Ахаң ти-ти-та-та-дан аулақ 
болды. Кітабына $зі қолтаңба жазып: 
«Менің білгенім де осы, тілімнің жеткені 
де осы, қабылдаңыз» деп маған тарту 
етті». 

Ахаң осы с�зімен-ақ �зінің ұлттық 
�нерге қаншалықты жанашыр, қамқор 
екенін, әрі бар саналы ғұмырын ұлттық 
музыкамызға арнап, соның ғана құлы 
болғандығын меңзеп тұр емес пе?! 
Неткен мағыналы да мәнді с�з. Ісі 
қандай кесек болса, ойы да сондай 
кесек қайран Ахаң! Бір жоқты бір жоқ 
табады деген Баукеңнің естелігін оқи 
отырып, батыр атамыздың к�пшілік 
біле бермейтін тамаша бір қырына куә 
боламыз. Bрі қарай.... «Бірде Ахаң үйіне 
шақырды. 
йелі қазақтың қарапайым 
қызы екен. Ол кісі менен басқа ешкімді 
шақырмапты. Мұнда да бір саясат бар 
ғой. Қызы үйінде екен, ұлы да к$рініп 
қалды. – Ия, ия, Бауке, – деп ізет жасап 
жатыр. Кіммен қалай с$йлесуді біліп, 
ойланып с$йлеуші еді жарықтық. Бәрін 
іштей байқап отырмын. Ең алғашында 
тайыншамыз (біздің ауылдың тілімен 
айтқанда) жараспады. Оны Ахаң сезді. 
К$ңіл сергітпек үшін бе, білмеймін, – 
 Бауке, мынау рояль, – деді қолымен 
к$рсетіп. «Е» дедім мен ішімнен. Ор-
нымнан тұрып рояльды аштым. Ахаңның 
жаңағы с$зі  «Мынау иттің музыкадан 
хабары бар ма, жоқ па?» деген с$з ғой 
түсінген кісіге. Сәлден кейін рояльды 
ойнай бастадым. До-ре-ми-фа-сольды 
– музыка алфавитін ойнадым. Ахаң 
қызы екеуі «Енді қайтер екен?» деп 
тұр. «Асықпаңыздар» деп мен отыр-
мын. Екеуі де композитор ғой. Арқам 
ұстап кетті. Желкеммен сезіп отырмын, 
екеуі де мені іштей мазақтап, сенбей 
тұрған сияқты. Огинскийдің атақты 
«Полонезін» ойнай бастадым. Мұны мен 
Қиыр Шығыста жүргенімде үйренгем. 

нін білгенімен, оны кім болса сол ой-
най бермейді. Менсінбей тұрған екеуі де 
таңқалды. 
сіресе қызының к$зі шара-
сынан шыға жаздағандай. Ахаң: 

– Бауке, мұндай да $неріңіз бар екен 
ғой, – деді. Сонан кейін «Қараторғайды» 
бастым. Бір жерінде қате жіберіппін. 
Ахаң келіп «Мынау емес, мынау» деп 
қажетті пернені басты. С$йтсе ол кісі 
де қателесіпті.  Соған қызы қатты 
 намыстанды. Ахаң қызының қиналғанын 
мойындады.

– Бетховен был глухой человек, но 
был композитором, – дедім де, қайта 
отырып Бетховеннің музыкасын ойна-
дым. Ахаң да, қызы да жадырай күлді. 
Дастарқан басына жиналып, тамақ 
жедік. Ахаң сондай кішіпейіл кісі екен, 
үйіме дейін шығарып салды...» 

Иә, батыр атамыздың тамаша 
естелігін түгел беруге де болар еді, 
этикаға қырындау келетін болған соң, 
үзіп қана беріп отырмыз. Жалпы Ахаң 
туралы естелік жазғандар халқымыздың 
белгілі тұлғалары. Bрине, олар естелік 
жазып, кезекті рет кітапқа шығуды 
мақсат тұтпағаны анық. Естеліктер 
шынайы, ыстық пейілмен, Ахаңа деген 
зор  махаббат және үлкен құрметпен 
ж а з ы л ғ а н .  « У а қ ы т т ы ң  ж а л ғ ы з 
�лшемі бар, ол - адам ғұмыры. Адам 
ғұмырының жалғыз �лшемі – арттағы 
ұрпақ үшін бітірген ісі» деп кемеңгер 
Кекілбаев қалай дәл айтқан. 8мірі 
�негелі жанның артына қалдырған мол 
мұрасынан, �скелең ұрпақ әлі де талай 
сусындап, академик атамыздың рухына 
риясыз бас иері даусыз! 

 Мақсат ТІЛЕПБЕРГЕН,
ҚР Мәдениет қайраткері 

 Ақм$лдір ТІЛЕПБЕРГЕН,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-нің аға оқытушысы

 шебер орындаушылығы және күй 
тарту шеберлігі ортаңқол емес, Дина 
Нұрпейісованың деңгейінде болуы. 
Оған дәлел, шәкірті Бейсенғали  Ғизатов 
ағамыздың естелігі. Түпнұсқасы орыс 
тілінде болғандықтан сол қалпында 
беруді ж�н к�ріп отырмыз. 

«...Очевидцы рассказывают что 
 Ахмет Куанович недолгое время работал в 
 Казахском радиокомитете музыкальным 
редактором. Как обычно,  составлялись 
программы из произведений казахской 
народной музыки. В одной из таких 
 музыкальных радиопередач наряду с пев-
цами должна была выступить старейшая 
домбристка, народная артистка КазССР 
Дина Нурпеисова. Она должна была 
исполнить кюи «Торемурат» и «Жигер» 
Курмангазы, «Асем Коныр» и «Тойбас-
тар». Но, как и досадно, в день концерта 
Дина Нурпеисова внезапно заболела. 
Ответственные за концерт – музыкаль-
ный редактор, диктор, а также певцы и 
музыканты волновались и сожалели что 
отсутствует Дина. Все знали, что концер-
ты с участием Дины  Нурпеисовой всегда 
имели большой успех. Но, несмотря на 
это, отменить концерт было невозможно. 
И решение пришло внезапно... Ахмет 
Куанович предложил: «Ну что ж, начнем 
наш концерт. Диктор будет объявлять, 
что у микрофона выступает народная 
артистка КазССР Дина  Нурпеисова, а 
я за нее буду играть на домбре. Иначе 
нельзя». Решено. Начался концерт... 
Диктор  объявлял, а Ахмет-ага исполнял 
кюи, один за другим... Первым про-
звучали мерный и светлый «Тойбас тар» 
и прекрасный «Асем Коныр»,  а через 

емес, Ахаң тек қана домбыраны ғана 
емес, бірнеше музыкалық аспаптар-
ды еркін меңгерген. 8кінішке орай, 
Ахаңның орындауында жазылып 
қалған бірде бір күйдің табылмауы 
ұлттық �неріміз үшін орны толмас 
олқылық болып отыр. 2006 жылы 
композитордың 100 жылдығына 
орай, зерттеуші Жарқын Шәкәрім 
ағамыз «Мәскеуден Ахаңның орын-
дауында жеті күй табылды!» деген-
де күллі қазақ баласы қуанып еді, 
бірақ «тыңдадық» деген бір қазақты 
жолықтырмадық (әлі де іздеушісі 
келіссе табылар деген үміттеміз). Ұлы 
тұлға туралы с�з қозғау, айту, жазу 
қашанда оңай болмаған. Bсіресе ол 
заманда �мір сүрмесең, к�зіңмен 
к�ріп, дауысын естімесең. Білетініміз 
к�зк�ргендердің айтуы мен жазып 
қалдырғандарынан ғана. 

Ахаң �з заманының озық ойлы 
интеллигенция �кілдерімен едәуір 
жақсы қарым-қатынаста болған. Асқан 
мәдениеттілігі мен білімі, біліктілігі 
арқасында сыйласа да білген, �зін 
сыйлата да білген. «Ұлтқа қызмет ету 
білімнен емес, мінезден» деп Алаш 
ардагері Bлихан Б�кейхан атамыз 
қалай д�п айтып кеткен. Патриоттық 
сезімін құр айқаймен емес, ісімен 
дәлелдеген қайран Ахаңның, мінезге 
де  �те  бай  адам екені  ол  тура-
лы естеліктерден к�рінеді. Тағы да 
естелікке кезек берейік:

«1955 жылы Ахмет Жұбановты 
тұңғыш рет бірінші қыркүйекте к$рдім. 
Б ұ р ы н  А х а ң н ы ң  б а с қ а р у ы н д а ғ ы 
оркестрдің үнін радиодан, пластинкадан 

ватория бітіргендердің �здері үлкен 
дайындықпен барып тартатынынан 
хабарыңыз бар ма?» дедім. 

Енді ойлаңыз, қай композитордың 
есімі халық арасына к�бірек таралады 
екен? Екіншіден, Ахаңның да жаны 
темірден жаратылмаған, қанша қайғы 
к�рді, қудалауға ұшырады. Сүйікті 
қызметінен ажырады. Денсаулығы сыр 
берді. Соның �зінде қанша іс тынды-
рып, артына �лмес мұра қалдырды емес 
пе? Ұлтымыздың Ахаңдай асыл азама-
тына қандай кінә тағуға болады. Мезгілі 
жеткенде Тәттімбет бабамыздың атын-
да халық аспаптары оркестрі құрылды. 
Аяғын апыл-тапыл басқан жаңа 
ұжымның �сіп-�ркендеуіне �лшеусіз 
үлес қосқан тағы да Ахаңның тұңғыш 
шәкірті КСРО Халық артисі Шамғон 
Қажығалиев.  Кейінірек оркестр 
академиялық мәртебе алды. Тәттімбет 
атындағы күй мектебі консерватория-
да ашылып, шертпе күй шеберлерін 
 дайындауда. Жетекшісі – ұстазым, 
профессор Біләл Ысқақов. Міне, біздің 
озық ойлы интеллигенциямыздың 
ұрпаққа берер �негесі. 

Ахмет Жұбанов туралы естеліктерді 
оқып отырсаңыз,  тұлға  туралы 
шынайылыққа, ыстық ілтипатқа, зор 
сүйіспеншілікке, үлкен құрметке толы 
ұлт зиялыларының жан тебірентерлік 
сезімдері мен ойлары тәнті етеді. Апы-
рай, халқымыздың ыстық ықыласы 
мен зор махаббатына ие болып, (әр он 
жыл сайын �тетін мерейлі жылдарын-
да ғана емес) есімі үнемі ел аузында 
айтылып, санада жаңғырып тұру үшін 
қаншалықты қадірлі, заңғар болуы 
керек еді. Ұлтымыздың мақтанышы, 
Халық Қаһарманы, әйгілі Бауыржан 
Момышұлы Ахаң туралы естелігінде 
былай дейді: «...музыкамызды алалық. 
Оның жақсы туындыларының к$бін 
халықтық деп жүрміз. Халықтық деген 
нәрсе аспаннан түскен жоқ. Қазір халық 
күйі, халық әні деп жүрміз ғой. Олар ав-

сањлаѓысањлаѓы

 несколько номеров « Торемурат» и «Жи-
гер» Курмангазы. Затем пели солисты-
певцы, и хор исполнял казахские народ-
ные песни, играли музыканты. Концерт 
шел полным ходом и на высоком худо-
жественном уровне. А старейшая кюйши 
Дина Нурпеисова, хотя была и нездоро-
ва, но, лежа дома на кровати, слушала 
кюи в «своем исполнении». Она была 
удивлена, когда услышала, что у микро-
фона выступает кюйши Нурпеисова, а 
когда зазвучала домбра и полились кюи 
великого Курмангазы и ее сочинения, 
то старая кюйши безмерно радовалась. 
Вот так однажды выручил Ахмет-ага и 
старую мать, выступив по радио за вы-
дающуюся кюйши Дину  Нурпеисову. 
Ахмет-ага был замечательным домбрис-
том-кюйши».

Тағы да осы естелікте жазылған 
Ахмет Жұбановтың домбырашылығы 
хақында. «...В 1964 году в Москве про-
ходил VII Международный конгресс 
антропологических и этнографических 
наук. Участники конгресса с боль-
шим интересом прослушали доклад 
А.Жубанова «Казахский народный му-
зыкальный инструмент – домбра». В 
докладе А.Жубанов говорил об инстру-
ментальной музыке казахского народа, 
о программности и содержании, о мело-
дическом богатстве кюев и о композито-
рах-инструменталистах казахской степи. 
 Докладчик говорил о казахском народ-
ном музыкальном инструменте – домбре, 
о ее роли и месте в жизни казахского 
народа. Для делегатов Международного 
конгресса антропологических и этногра-
фических наук свой доклад профессор 
Жубанов иллюстрировал исполнением 
на домбре казахских народных кюев. 
В процессе доклада Ахмет Куанович 
сыграл казахский народный кюй «Аксак 
кулан», а также «Ыскырма» и «Топан» 
Даулеткерея»... 

Ж а л п ы ,  т а л а н т т ы  а д а м  б а р 
жағынан талантты деген қағида бекер 

естігенімде «...осыншама к$п адамның 
қолындағы музыкалық аспаптардың үнін 
бір арнадан шығаруына қарағанда, ди-
рижеры асқар таудай, алып денелі адам 
болар» деп ойлайтынмын. Бағдарлап 
қарасам, Ахаң орта бойлы, бұйра 
шашты, жұқа $ңді, сабырлы, $те жәй 
с$йлейтін адам. 
р с$зін тыңдаушының 
к$кейіне құйып жіберетін, нағыз ше-
шен, с$здің шебері екен. 1955-1960 
жылдары Ахаң консерваториядағы 
ұлт аспаптар б$лімінің меңгерушісі 
болатын. Біз, жастар, Ахаңның әрбір 
қимылына, әр студентпен «қарағым», 
« ш ы р а ғ ы м »  д е п  с $ й л е с і п ,  о н ы -
мен ортақ ой, тіл таба білетін нағыз 
$негелі ұстазға тән қасиетіне қызыға 
қарайтын едік. Ахаңның $зінен жасы 
үлкендермен ағасындай, ал кішілермен 
інісіндей немесе баласындай шынайы 
ақ пейілмен с$йлесіп, ақыл-кеңесін ай-
тып, қысылғанға әрдайым к$мектесіп, 
қол ұшын беруі кім-кімді болса да 
сүйсіндіретін. Сондықтан да болар, кон-
серваторияда да, академияда да, үлкені 
бар, кішісі бар бәрі де Ахаңды қатты 
сыйлайтын!» (Тымат Мерғалиев). 

«Білекті бірді жығар, білімді мыңды 
жығар» деген. Ахаң терең білімінің 
арқасында сан мыңдаған қазақтың 
жүрегіне жол тапқан адам. Жасаған 
еңбегін бұлдаған да жері болмаған 
сияқты. 

Атақ деген немене
Ақбоз ат па деп қалам, 
Bр тақымда бір шауып, 
Бір қазыққа тоқтаған. 
Мен де мінем демеші, 
Дұрыс болса топшылау, 
Сен мінетін онда енді, 
Бүтін арқа жоқ шығар! – деп ақын 

Жұмекен Нәжімеденов аңғартқандай, 
қазір елдің жаппай атақ пен даңққа 
ұмтылған заманы, ол кезде де (жарық 
дүниеге атақ алу үшін келетін сияқты). 

«Не к�рсем де Алаш үшін к�ргенім, 
маған атақ ұлтым үшін �лгенім» 

Халық ауыз əдебиеті – талай ғасырдан келе жатқан асыл мұра, 
сарқылмас байлық, мол қазына. Қазіргі кезде ұлттық тəрбиенің 
көзі ретінде ауыз əдебиетін, шешендік сөздерді, мақал-мəтелдерді 
айтуымызға болады. Ойшыл ғұламаларымыздың еңбектеріндегі 
тəрбие қағидаларын мектепте кеңінен қолданудың маңызы да 
артып келеді.
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ТОЛҒАНДЫРҒАН ТАҚЫРЫП

ӨҢІР ТЫНЫСЫ АЙТЫС

АЙБЫН

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында ұлттық 
құндылықтарды сақтаудың маңыздылығы жөнінде айтылған болатын. Бұл 
орайда халқымыздың асар дəстүрі кейбір өңірлерде ғана болмаса, жалпы 
ұмыт болуға айналғанын ескере бермейтініміз шындық. Қазір қалалық жер 
тұрмақ, ауылдың өзінде де асар ұғымы ескіріп, көнеленіп бара жатқандай 
болады. Олай дейтініміз, ауыл жастарынан асар туралы сұрасаң, жарытып 
жауап бере алмайды. Себебі олар асар салуға шақырған үйге барып, бұрынғы 
əке-шеше, аға-əпкелеріміздей бірігіп жұмыс істеп көрген жоқ. 

Алматы қаласындағы Республика сарайында Ұлттық ұлан əскерінің 
құрылғанына 25 жыл толуына жəне Отан қорғаушылар күніне орай 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланы əн-би ансамблі мен бірлескен 
оркестрінің «Ұлы дала ұландары» атты салтанатты концерті өтті. Шара 
Ұлттық ұланның фототілшісі В.Гельблингтің фотокөрмесімен ашылды. 

Оңтүстік Қазақстан облысының мектеп оқушылары əртүрлі білім сайыстарында жүлделі 
орындардан көрініп келеді. Солардың бірқатарына тоқталып өтсек. Мəселен, жыл басынан 
бері ұйымдастырылған түрлі сайыстарда олардың 8-і І орын, 39-ы ІІ орын, 34-і ІІІ орынға ие 
болып, жалпы саны 81 жүлделі орынды иеленді.

Шымкент қаласында əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті өкілдерінің 
қатысуымен «Ғылым – Білім – Өндіріс» тақырыбында дөңге лек үстел өтіп, əкімдік пен уни-
верситет арасында ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды.
Жиынға облыс əкімі Жансейіт Түймебаев, əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің ректоры Ғалымқайыр Мұтанов пен аталған университет жанындағы 
ғылыми институттың ғалымдары, өнеркəсіп саласының мамандары қатысты.

тауып жей алатын адам болса болғаны» 
дейді. Ары қарай, қорасын ақшаға 
жасатқанын, азын-аулақ малға қысқы 
ш�пті дайындаудың машақатын, 
оның �зінде қанша ақша т�леп, қалай 
жинатқанын айтып шықты. 

B ж е й д і ң  ә ң г і м е с і  о й ы м н а н 
шықпай, шынында да осы біздің кейбір 
құнды лықтарымыз жоғалып бара 
жатқан жоқ па деген сұрақ к�кейімде 
кетпей тұрып алды.

Иә, шынында да берекесі кетпеген, 
бірлігі жарасқан ауылдың бүгіндегі 
тыныс-тіршілігіне к�з жіберсең, к�п 
нәрсе тайға таңба басқандай к�рінеді. 
Кешегі ағайынның бір-біріне де-
ген к�мегін, ауызбіршілікті бүгінгі 
нарықтық заман жоққа шығарғандай. 
Қ а з і р  қ а л а  т ұ р м а қ ,  а у ы л д а  д а 
қандай жұмыс болмасын ақшасыз 
бітпейтін болды. Бұрынғыдай бірігіп 
к�ршіге к�мек к�рсету, ш�п ша-
уып, оны тасысу ақысын т�лесең 
ғана шешілетін болды. Ақшаң болса, 
бәрі де бітеді. Бұрынғыдай к�мек 
к�рсетіп, жәрдемдесіп жіберетін 
ағайын,  к�ршіні  табу қиын-ақ. 
Bсіресе әлеуметтік-материалдық 
тұрмысы т�мен, жұмысы жоқ немесе 
жоғарыда айтып �ткен әжелеріміз 
сияқты к�мек қолын созар адамы жоқ 
ағайынға бұл қиын. Бар тапқанын 
бүгінгі бағасы күнбе-күн �сіп тұрған 
заманда бала-шағасына тамаққа әрең 
жеткізіп отырған жандар да аз емес... 
Айта берсек, мұндай шешімін таба 
алмай келе жатқан мәселелер к�п. 
Елдің ертеңі – бүгінгі жас ұрпақ де-

Ы.Алтынсарин атындағы №65 мектеп-гим-
назиясы мен «Т�ржан» жеке гимназиясының 
шәкірттері ІІ және ІІІ дәрежелі дипломмен ма-
рапатталды. Ал «Зерде» шығармашылық жобалар 
мен зерттеу байқауларында үш оқушы І орын, 
бес оқушы ІІ орын, алты оқушы ІІІ орын алды. 
Сондай-ақ жалпы білім беретін пәндер бойынша 
республикалық ғылыми жобалар конкурсының 
IV кезеңі �тіп, нәтижесінде, 10 оқушы жүлделі 
ІІ (4 оқушы) және ІІІ (6 оқушы) орындарға ие 
болды.

2016-2017 оқу жылы барысында �зге  ұлттардың  
5-10 сынып  оқушылары  арасында қазақ тілі 
 бойынша «Тіл – мемлекет  тәуелсіздігінің симво-
лы» XI Республикалық қашықтағы олимпиадасы 
да ұйымдастырылған-ды. Шара кезінде Кентау 

солардың бірі Шымкентегі Абылай ханның ор-
дасы болған «Хан қорған», одан кейін Bбу Насыр 
Bл-Фарабидің �скен жері Отырар болса, туған 
жері «Оқсыз» қалашығында ешқандай қазба 
жұмыстары жүргізілмеген. Осы археологиялық 
қазба жұмыстарды сіздердің мамандарыңызбен 
бірлесе отырып жасауға дайынбыз» деді облыс 
әкімі Ж.Түймебаев.

Сонымен қатар аймақ басшысы ҚазҰУ-дың 
оқытушы профессорлары �ңірге келіп дәріс 
оқыса деген ұсынысы мен  жас ғалымдардың  
әл-Фараби университетінде тәжірибе алмасуын 
ұйымдастыру қажеттігін атап �тті.  

Д�ңгелек үстелде бірқатар ғалымдар мен 
кәсіпорын �кілдері �ндірістегі экологиялық 
және әлеуметтік жағдайды жақсарту жайын-
да баяндама жасады. Онда олар азық-түлік, 
химиялық технологиялар, фармацевтика мен 
медицина, агро�неркәсіп кешендеріне, мұнай-
газ �неркәсібіндегі, биотехнологиялар мен IT-
технологиялар салаларындағы инновациялық 

АСАРҒА БАРҒАН 
АҚЫ СҰРАЙДЫ...

ҰЛЫ ДАЛА ҰЛАНДАРЫ  

Талаптыға нұр жауар

Отырар мен Оқсыз – тарихтың сырлы мекені «ЖАСТАР БОЛАШАҚТЫ 
ЖЫРЛАЙДЫ»

Бұрын қандай еді. Асар жасаушы 
адам алдымен жұмыс түрін, уақытын ай-
тып, ағайын-туған, жора-жолдас тарын 
асарға шақырады. Қазақтар �рттен, 
тасқыннан, зілзаладан бүлінген нәрсені 
орнына келтіруді, жабағы қырқып, 
күзем алу, егін орып, ш�п шабу, арқан 
есіп, киіз басу сияқты жалғыз-жарым 
адам �ндіре-бітіре алмайтын істі ауыл-
аймақ, к�рші-қолаң болып, күш жиы-
стырып бірігіп атқарған.

Анау алпысыншы-жетпісінші жыл-
дардан бастап етек-жеңін жинап, 
әлеуметтік-материалдық жағдайы 
жақсара бастаған халқымыз үй-
жайын, қора-қопсысын түзей бастады. 
 Ауылдас, ағайындас, к�рші-қолаңын 
шақырып асар жасады. «К�п түкірсе 
– к�л» деп бекер айтылмаған, тек 
үй-жайын жаңалап қойған жоқ, ауыл 
арасында ынтымақ артты. К�рші 
үй асар салса, үйдегі іске жарарлық 
бала-шағаға дейін сол жерден та-
былды. Берекелі еңбектің қазаны 
қайнады. Бата-тілектер айтылып, 
алғыстар жауды. Осылайша бір буын 
�кілдері артынан �кше басып келе 
жатқан екінші буынды тәрбиелеп 
отырды. 8зіміз де кеңестік дәуірдегі 
«Тұрғын үй – 91» кезінде де, елмен 
бірге асарға барып немесе асар салып, 
ауылдас ағайынға к�мек қолын созып, 
ауылдағы қарбалас та қайырымды 
тірліктің дәмін таттық. Үй салу, ш�п 
шабу, т.с.с жұмыстарға к�мек қолын 
созу азаматтық, адамгершілік іс деп 
сезіндік. Ал қазір ше? 

Қазіргі кезде асар салу дегенді 
бірен-саран болмаса, естімейтін 
болдық. Неге халық асарға бармай-
тын болды? Осының себебін іздеп 
к�рейікші.

Бірде қалаға жол тартып бара жатып, 
немерелерін бір �зі бағып отырған қарт 

Таяуда жаратылыстану-математикалық 
бағыттағы пәндер бойынша республикалық 
IХ Президенттік олимпиадасы �тіп, онда 
Нафиса Хайруллаева (Кентау қаласындағы 
«Мамандандырылған  «Дарын»  мектеп-ин-
тернаты») ІІ орын алса, Ералхан Ержан мен 
Тастан Нұрбектер («Ж.Қаппаров атындағы №5 
мамандандырылған мектеп-интернаты») ІІІ 
орынға ие болды.

Мұнан б�лек, биылғы оқу жылында «Да-
рын» республикалық ғылыми-практикалық 
орталығы Ақтау қаласында жалпы білім беретін 
пәндер бойынша республикалық пән олим-
пиадалары мен халықаралық ғылыми зерттеу 
сайыстарын ұйымдастырды. Республиканың 
барлық облыстарынан және республикалық 
білім ұйымдарынан 586 оқушы қатысқан  сайыста 
Оңтүстік �ңірінен келген 35 шәкірт бақ сынады. 
Нәтижесінде, үміткерлеріміздің 4-і жүлделі ІІ 
орынды алса, 6-ы ІІІ орынға ие болды. Атап 
айтқанда, облыстағы №3 Кентау қазақ-түрік ер 
балалар лицейі, М.Қашқари атындағы мектеп, 
М.Горький атындағы жалпы орта мектеп, №2 
қазақ-түрік қыз балалар лицейі және М.Х.Дулати 

Президенттің биылғы жылғы Жолдауын-
да атап к�рсетілген «�ндіріске инновациялар 
енгізу» тапсырмасы мен кешегі «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында айтылған 
идеяларды жүзеге асыруда Қазақ ұлттық 
университеті ғалымдарының 40-қа жуық жоба-
сы және д�ңгелек үстел шарасы осы  тапсырма-
ны жүзеге асырудағы бастама болып отыр.

Bрбір мемлекетте ғылым мен білімнің 
�ндіріс пен байланысы жақсы болған жерде сол 
елдің экономикасы дамитынын айтқан аймақ 
басшысы Қазақ ұлттық университетімен байла-
нысты нығайту қажеттігін атап �тті.

 «Bл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық  

1992 жылдың 10 қаңтарында 
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен құрылған Қазақстан 
Республикасының Ұлттық ұланы 
iшкi iстер органдарының бiрың-
ғай жүйесiне кiредi және қоғам 
мен мемлекеттiң қауiпсiздiгiн қам-
тамасыз етіп, құқықтық тәртіпті 
қорғайды. 25 жыл ішінде елдігіміздің 
айбынына, тәуелсіздіктің тірегіне 
айналған Ұлттық ұланның әскери 
қызметшілері Отан алдындағы 
міндеттерін асқан абыроймен  
атқарып келеді .  Жауынгерлік 
ерліктің үлгісін к�рсетіп келе жатқан 
Ұлттық ұлан әскерінің қызметі еге-
мен еліміздің тыныс-тіршілігімен 
тығыз байланысты.  

Салтанатты шараны ашқан 
Ұлттық ұлан Бас қолбасшысының 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар ж�ніндегі орынбасары, ге-
нерал-майор М.Сатов фоток�рмені 
Отан қорғаушыларының фотоше-
жіресі деп атап �тті. Бұл ретте фо-
тосуретші Вячеслав Гельблингтің 
еңбегі атап айтуға тұрарлық. 20 
жылдан астам уақыт бойы ар-
найы құраманың фототілшісі бо-
лып қызмет етіп келе жатқан оның 
жеке мұрағатында бір миллион-
нан астам фотосурет бар. К�рмеде 
к�пшілікке ұсынылған суреттердің 

әжеймен жолсерік болдым. Bңгімеден 
әңгіме �рбіп, адамдардың бір-біріне 
деген мейірім, қайыры с�з болып, 
асар жайына ауысты. Сол кісінің асар 
туралы басынан �ткерген мынандай 
с�зін естідім: «Былтырғы жыл жауын-
ды боп, қораның арт жағы тұтас құлап 
қалды. Соны ерте к�ктемде жасатып 
алайын деп, қойымды байлап отырған 
азаматқа бардым. Ол атамекеніне 
к�шіп келген қандас  бауырымыз еді. 
Еті тірі, пысық, қолынан келмейтін 
шаруасы жоқ, еңбекқор жақсы жігіт 
болатын. Сол жігітке шаруамды айт-
тым. Ықыласпен тыңдап алған соң, 
біраз ойланып отырып: «Апа, асар 
сап не қыласыз, оған бір қой соясыз, 
ол – 25мың теңге, ішіп-жем аласыз, 
ол да сол шамалас болады. Одан да 
сол ақшаңызды маған т�леңіз, мен-
ақ бір аптада жасап берейін» дейді. 
Не айтарымды білмедім. О, тоба, о 
заман да бұ заман атамнан бері келе 
жатқан дәстүрдің біткен жері осы ма 
деп қоямын. Бір жағынан ол жігіттің 
айтқаны да ж�н сияқты к�рінгенімен, 
к�рші-қолаңның үй-жайын салған 
кез есіме түсіп, іші-бауырым езіліп 
кетті. Біздің үйді де, мына к�ршім 
отырған үйді де осы ауыл-аймақ боп 
асарлатып бітіріп ек. Онда ақша сұрау 
тұрмақ, асар салған үйге к�мектесуге 
бара алмай қалғанның �зі үлкен ұят 
саналатын. Жарықтық, ыдыс-аяғымыз 
аралас, қойымыз қоралас, ынтымағы 
бұзылмаған, үлкенді құрметтеп, 
айтқаны заң деп білген ел едік. Ал қазір 
ақыл айтар үлкен қалды ма, үлкенді 
сыйлар жасың бар ма, әй, қайдам?! 
Тіпті кейде к�ршіңнен бір зат сұрасаң, 
жоқ деп тұрады. Елдің к�бі қала 
жаққа к�шіп кетті. Қайтеміз, мына 
жарықтарым ер жетсе, осыларға Аллам 
ғұмыр берсе, ертеңгі күні �з нанын �зі 

атындағы үш тілде оқытатын №8 гимназия, 
Қазақстанның зияткерлік «Бәйтерек» мектебі, 
сонымен бірге «Мамандандырылған «Дарын» 
мектеп-интернатының» мерейі үстем болды. 

Биыл, сондай-ақ Павлодар облысында 
�ткен республикалық олимпиада да күнгейлік 
шәкірттердің бағы мен бабы қатар озғанын айта 
кетейік. 700 оқушының ішінде �з білімін сынға 
салған 40 оңтүстікқазақстандық үміткердің 
ішінен №1 қазақ-түрік ер балалар лицейінің 
шәкірті Дәулет Тойбазар биология пәні бойын-
ша І орын алып, жүлделілер к�шті бастап берсе, 
информатика, математика, физика, география 
пәндері бойынша 7 оқушы ІІ орынға ие болды. 
Ал ІІІ орынға 8 оқушы лайықты деп танылды. 
Олимпиадаға қатысушылардың білімін әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің, 
 Назарбаев университетінің, Л.Н.Гумилев 
атындағы Еуразия ұлттық университетінің 
оқытушылары мен ғалым-ұстаздары бағалады.

8ңір оқушылары ғарышты бағындыру 
жұмыстарына да �з үлестерін қосуда. Жақында 
Байқоңыр қаласында �ткен «Ғарыш әлемін 
ашамыз» атты халықаралық ғылыми жобасында 

университетімен біз екі жағынан тығыз бай-
ланыса аламыз. Біріншісі, қазақ білімі мен 
ғылымының еліміздегі қара шаңырағы болса, 
екінші жағынан  әл-Фарабидің туған жері 
Оңтүстік Қазақстан облысы. Осы жағынан 
б і з  б і р л е с і п  ж ұ м ы с  а т қ а р ы п  е л і м і з д і ң 
экономикасының дамуына сүбелі үлес қосуымыз 
қажет. Бүгін осы мақсатта университетпен 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол 
қоямыз. Меморандум аясында әл-Фарабидің 
туған жері Отырар ауданында және Түркістан 
қаласында археологиялық қазба жұмыстарын  
ары қарай дамыту к�зделіп отыр. Облыста 
к�птеген жаңа қалашықтар табылып жатыр, 

«Су астындағы арнайы жасақ», «От 
тозағында», «Міндетті орындадық», 
«Ұрысқа дайынмын», «Оқу-жат-
тығуда» деген тақырыптарының 
�зі айтып тұрғандай, сарбаздардың 
әрбір сәті т�зім мен тәуекелге 
т о л ы .  С о н д ы қ т а н  д а  ә с к е р и 
ф о т о с у р е т ш і н і ң  о б ъ е к т и в і н е 
ілінген кадрлардың әрқайсысы 
қайталанбайтын, бір-ақ рет бола-
тын мезеттерді бейнелеп, естелікке 
айналдырумен ерекше.  

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаң-
ғыру» атты бірегей бағдар лама-
сының аясында ұйымдас тырылған 
мерейтойлық шара гала-концерт-
пен жалғасты. Соғыс және еңбек 
ардагерлері, қоғамдық ұйымдар 
�кілдері және жастар қатысқан 
бағдарламада Ұлттық ұланның 
ф о л ь к л о р л ы қ  а н с а м б л і ,  б и 
тобы, Э7Баққали, М.Нұрғазиев, 
Е.Құсайынов,  А.Таушев және 
басқа әншілер �нер к�рсетті . 
Қ а з а қ  б а т ы р л а р ы н ы ң  е р л і к 
дәстүрін лайықты жалғастырып, 
еліміздің тыныштығын қас қақпай 
күзетіп келе жатқан Ұлттық ұлан 
сарбаздарының Отанға қалтқысыз 
қызмет ете беретініне сенім мол. 

Дина ИМАМБАЕВА

сек, сол болашағымыздың кемелді 
келешегін бүгіннен қалыптастыруды 
қолға алайық, ағайын! «Бірлік бар 
жерде – тірлік бар» деген, бір-біріне 
мейірім-шапағаты жоқ, �зімшіл ұрпақ 
тәрбиелеуден сақтанайық. 

Дана халқымыз ерте заманнан-ақ, 
ұрпақ тәрбиесіне ерекше мән беріп, 
дәстүрді сақтау заманның жай ағымы 
ғана емес, ол қоғамдық �мір талабынан 
туындаған қажеттілік деп білген. Ұлттық 
дәстүрді танып-біліп қана қоймай, оны 
орындау арқылы рухани бастауына 
терең бойлауға, туған елінің, ұлтының 
�зіндік ерекшелігін аялап, сақтауға 
үйреткен. Сондықтан ешбір жазу-
сызусыз-ақ атадан балаға мирас боп 
келген дәстүрімізді жас жеткіншектердің 
 бойына �зіміз үлгі бола отырып сіңірейік. 
Олардың бойындағы рухани-мәдени 
құндылықтарды дамытып, жастардың 
еңбек етуге белсенділік қасиетін, 
адамгершілік, ар-ұждан тәрбиесін 
арттырған абзал. Біз к�терген «Асар» 
ұлттық тәрбиенің бір ғана к�рінісі. 
Асар с�зі жалпы бірлесу, бірігу деген 
мағынаға саяды. Бірлігі мықты елді еш 
жау ала алмайды. Бір ғана асар арқылы 
да жастардың бойына адамгершілік-
рухани қасиеттерді құюға болатынына 
к�зіміз жетті. Ендеше, ұлттық дәстүрдің 
бастауы болған – асарға кел, ағайын!

Мүтәліп С
БИТҰЛЫ,
Т.Жанұзақов атындағы

 орта мектептің мұғалімі

Алматы облысы

Елордада тамаша жыр додасы $тті. 
«Қазмедиа орталығының» киноконцерттік 
залында «Жастар болашақты жыр-
лайды» атты жас ақындар айтысы 
ұйымдастырылды. Еліміздің әр түкпірінен 
келген дарынды қыз-жігіттер айтыстың 
к$рігін қыздырды. 

Белгілі ақын, «Дарын» жастар сыйлы-
ғы ның лауреаты Қалқаман Сарин  тізгінін 
ұстаған айтыста халықтық �нердің  бар 
болмыс-бітімін бойына жиған 30 ақынның 
�нері бірінен-бірі озып, ақтық сынға 
үздіктері шықты. 

«Тәуелсіз Қазақстанмен бірге қайта 
түлеген айтыс �нерінің деңгейі қазіргі таңда 
�те жақсы деп толық сеніммен айта ала-
мыз. Заманауи айтыс �зінің  құндылығын 
арттырмаса кеміген емес. Дарынды жас 
айтыскерлердің к�птеп шығуы, олардың 
кәсіби шеберліктерінің �се түскені  к�ңіл 
қуантады.  Ақындар ұлттық �нердің 
ұйытқысы болып қана қоймай, �з жырла-
рымен қоғамның �зекті мәселелерін д�п ба-
сып айтуға шебер» деп атап �тті «Болашақ» 
қауымдастығы кеңесінің т�рағасы міндетін 
атқарушы, ҚР Парламент Мәжілісінің де-
путаты Бақтияр Мәкен.   

Суырып салма жас ақындар �неріне ЕҰУ 
журналистика және саясат факультетінің де-
каны  Қайрат Сақ бастаған қазылар алқасы 
баға берді. Келісті ой, т�гіліп түскен маржан 
с�з жұртшылықты риза етті. «Жүйелі с�з 
жүйесін табады» деген осындайда айтылса 
керек. Ең бастысы, жас ақындар әділдік пен  
ақиқатты ту етуге ұмтылды.

С�йтіп, екі кезеңнен тұратын айтыста 
семейлік Нұржан 8мірбаев үздік деп та-
нылды. Оған 300 мың теңге табысталды. 
Екінші орынды Мұхаметжан Мансұров 
(Қызылорда) иеленіп, 200 мың теңге 
алса, үшінші орынға Нәрия Ақбабақызы 
(Қостанай) лайықты саналып, 150 мың 
теңге олжалады. Екінші кезеңге шыққaн 
қатысушылардың бәріне дипломдар берілді. 
Айтысқа «Болашақ» қауымдастығының 
белсенді мүшесі, ұлттық �неріміздің жа-
нашыры Дастан Аспан қаржылай к�мек 
к�рсетті.

Дүбірлі доданы  Астана қаласы әкімдігі 
Жастар ісі ж�ніндегі басқармасының 
мемлекеттік әлеуметтік тапсырысы бойынша 
«Болашақ» қауымдастығы ұйымдастырды. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

мен Түркістан қалаларының, Мақтаарал мен 
Сайрам аудандарындағы мектеп оқушылары 
жүзден жүйрік деп танылды (4 – І орын, 16 – ІІ 
орын, 6 – ІІІ орын).

Тағы бір ерекше атап �терлік жайт, биылғы 
математикадан ХVІ халықаралық «Жібек 
жолы» олимпиадасында №1 ҚТЛ-нің 11 сынып 
оқушысы Руслан Иманбердиев,  оқушылардың 
зерттеу жұмыстарының О.Жолдасбеков атындағы 
Халықаралық конкурсында  механика және мате-
матика бойынша Сарыағаш ауданы, Қ.Сәтбаев 
атындағы №10 мектеп-интернатынан Байдәулет 
Бейсенов ІІ орын алып, күміс медалға ие болды. 

Н.ЕДІГЕ
ШЫМКЕНТ

жобаларды облыстың �ндірістеріне енгізу 
 жайын с�з етті.

Оңтүстік Қазақстан облысында Тәуелсіздік 
алған 25 жылда жалпы �ңірлік �німдегі �неркә-
сіптің үлесі 15%-дан 28%-ға дейін артқан. Бұл 
�ндіріске жаңа технологиялар және заманауи 
жобалардың енгізілуі, жаңа �нім түрлерін 
шығару арқасында қол жеткізген жетістік.

Университет тек қана тәлім беріп қоймай, 
сонымен қатар ғылыми жетістіктерін �ндіріске 
жемісті  енгізуде.  Мәселен, Қазақ ұлттық 
университетінің ғалымдары облысымыздағы 
«Химфарм» АҚ-ында «Лимонидин» отандық 
майын шығаруды ойлап тапса, «Шымкент 
құс» ЖШС-мен бірлесе құс шаруашылығына 
биологиялық белсенді құрама жем шығаруды 
қолға алуда.

Нұршат Т�КЕНҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан облысы
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Италия Римнің құрылған 
күнін тойлады. Бұл қалаға биыл 
2770 жыл толып отыр. К$не 
шаһардың осыған дейін атауы 
сан мәрте $згерді. 

Бірнеше ғасыр бұрын әлем 
астанасы деп те аталған. Рим 
қаласының құрылу тарихы-
нан сыр шертетін дүниелер 
мұнда к�п сақталған. Ежелгі 
жолдардың бірқатары қазірдің �зінде қолданыста. 
Соның бірі – Аппиев жолы. Оның сапасы сан 
ғасырлар бойы сыр бермеген. Археолог Бартоломео 
Маццотта римдіктер бұл жолды асқан шеберлікпен 
салғанын айтты. «Жанартаудың етегінде пайда болған 
тастар жолдың беріктігін байқатады. Қазіргі уақытта 
Рим қаласының біраз б�лігі археологиялық қорыққа 
айналған. Саяхатшылардың қызығушылығын 
туғызатын да осы тарихи мекен» деді.   


зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ИТАЛИЯ

Римдіктер қала күнін тойлады

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Албанияда президент сай-
лауына қатысатын бірде-бір 
кан дидаттың болмауына бай-
ланысты бірінші кезең тоқ-
татылды. 

Парламент құқығы комите-
тінің басшысы Василик Хуси 
19 сәуір күні арнайы мәжіліс 
�ткізіп, онда мемлекет басшы-
сы лауазымы үшін сайлауға 
түсетін кандидаттардың жоқ екендігі анықталды 
деп жариялады. «Мұндай жағдайда Конституция 
комитеті пленарлық мәжіліске қатысушыларға пре-
зидент сайлауының бірінші кезеңінің аяқталғандығы 
туралы есепті ұсынады» деді ол. Алайда республика 
парламентінің т�рағасы Илир Мета сайлаудың екінші 
кезеңін жүзеге асыру үшін депутаттарға жаңа мәжіліс 
шақыруды ұсынды.

Францияда $ткен президент 
сайлауының екінші кезеңіне 
«Ұлттық фронт» жетекшісі 
 Марин Ле Пен мен «Алға» қозға-
лы сының кандидаты  Эммануэль 
Макрон $тті. 

Алдын ала санақ бойын-
ша Макронды халықтың 24 
пайызы қолдаған, ал Марин 
Ле Пен 21,5 пайыз дауысқа ие 

болған. Саяси додада бағын сынаған �зге кандидаттар 
жеңілісін мойындады және дені халықты сайлаудың 
екінші кезеңде Эмануэль Макронды қолдауға үндеді. 
Республика президенті атану үшін сайлаудың бірінші 
кезеңінде 11 кандидат таласқа түсті. Жергілікті аза-
маттар да мемлекет басшысын таңдауда белсенділік 
танытқан. 

Ыстамбұлда XII халықаралық қызғалдақ фестивалі 
ашылды. Биыл айтулы шара аясында бұл шаһарда 
қыз ғал дақтың 160 түрінен 26 млн 500 мың данасы 
отырғызылды. 

Ыстамбұлдың к�рікті орындары, саябақтары 
мен жол жиегі түрлі-түсті гүлге оранған. Дәстүрлі 
фестиваль шеңберінде туристер к�п келетін Сұлтан 
Ахмет мешіті мен Айя София мұражайының алаңында 
қызғалдақтан тоқылған әлемдегі ең үлкен кілем 
т�селді. Оның жалпы ауданы 1453 шаршы метрді 
құрайды. Ұйымдастырушылар мұны Ыстамбұл 
қаласын жаулап алған жылға орайластырған. С�йтіп, 
564 мың қызғалдақ егілген. Ыстамбұл қаласының 
басшысы Қадыр Топбаш: «Былтыр Ыстамбұлға 9 млн 
шетелдік турист келді. Биыл ол к�рсеткіш артады деп 
үміттенеміз» дейді.

Музыкалық аспап маманы фортепиано құрылғы-
сындағы құпия орыннан 900 алтын ақша тауып алды.

Бишоп Касл қаласындағы колледждің әкімшілігі 
Мартин Бэкхаусты жергілікті тұрғындар сыйға 
тартқан 110 жыл бұрын жасалған аспаптың бұрауын 
келтіру үшін шақырған. Мартин клавиатураны 
к�терген кезде оның астынан жеті қалташа мен бауы 
бар былғары әмиянды к�реді. Оның ішінен к�не 
ағылшын ақшалары – соверендер шыға келген.  Са-
рапшылар бұл тиындарды ХІХ ғасырда жасалған деген 
тұжырымға келді. 6 кг алтынға тең  олжаның жалпы 
құны 500 мың фунт стерлингті құрайды. 

Украина жаңа зейнетақы реформасын мамыр айы-
ның соңына дейін қабылдауы тиіс. Халықаралық валюта 
қоры жергілікті билікке осындай талап қойып отыр. 

Енді алдағы күзде зейнеткерлерге берілетін ай 
сайынғы т�лемдер екі есе �суі мүмкін. Украинадағы 
зейнеткерлердің саны 12 миллион. Алдағы күзде 
зейнеттегі азаматтарға берілетін т�лемді 50 долларға 
дейін к�бейту жоспарланып отыр.  Алдымен 
ұлғайтылған соманы құрметті демалысқа 2012 жылға 
дейін шыққандар алады. Украина әлеуметтік саясат 
министрі Андрей Рева 2012 жылдан бастап т�лемдерді 
индекстеу жүргізілмегенін атап �тті. 

 АЛБАНИЯ

ФРАНЦИЯ

 ТҮРКИЯ

ТҰМАНДЫ АЛЬБИОН

УКРАИНА

Үміткерлер жеткіліксіз

Эммануэль Макрон алға шықты

Қызғалдақ фестивалі

Олжалы болды

Жаңа зейнетақы 
реформасы қабылданады

 БОЛАШАҚҚА БАҒДАР: ПАРАСАТ ПЕН ПАЙЫМ 

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласымен ұлт пен мемлекет алды-
на үлкен міндеттер қойып отыр. Күрмеуі күрделі мəселелерді шешуде философия, яғни 
даналық ғылымына жүгінетініміз белгілі. Рухани жаңғыру жəне ұлттық мəдениет жайында 
ҰҒА академигі, философия ғылымының докторы, профессор Əбдімəлік НЫСАНБАЕВПЕН 
сұхбаттасқан едік. 

Елбасының жуырдағы «Бола шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақала-
сында «туған жер» ұғымы туралы жақсы айтылған. Осы мақаланы оқып 
шыққаннан кейін өзімнің туған жерім туралы қалам тербеуді жөн көрдім. 
Иə, əрбір азамат өзінің туып өскен жерін мақтан тұтады. Менің туған өлкем 
Шалқар өңірі - өзіндік тарихы бар байырғы мекен. 

халық кінәлі емес. Кінә – түсінбегендікте. 
Түсінік – философиялық ұғым. Мәселе соның 
жоқтығында. Біздің философиялық түсінікке 
сәйкес келмеуімізде. Оны қалай, қайтіп жолға 
қоямыз? 8тпелі кезеңнің қайшылықтарын қалай 
шешеміз? Бұл – күрмеуі қиын, күрделі түйін. 
Дегенмен, ой жүгіртіп к�рейікші. Реформа неге 
толық жүріп кете алмай жатыр? Оны іске асыратын 
адам ғой. Халық бұрын естіп-білмеген нарыққа 
тап болды да, бет-бетімен бытырап, �з білгенімен 
күн кешуде. Оған дайын болмады. Ха лыққа фило-
софия турасындағы әңгіме тіптен қызық емес. Ол 
заңды. Мұның негізгі себебі – нарық  тық сауат 
жоқ. Сауатты халық қана салауатты. 

– «Философ патша болуға тиіс, ал патша 
философ болуға тиіс» деген Платон ақсақалдың 
афоризмін бүгінгі талаптан қарасақ әншейін ай-
тыла салмаған сынды. Қазірде қалыптасқан ахуал 
осындай $зекті ойлардың ақиқатын алға тартуды 
сұранып тұр емес пе? 

– Бұл ой ежелгі гректің ғұлама философы 
Платонның «Идеалды мемлекет» турасындағы 
еңбегінде айтылған. Арада сан уақыт �тті. Ойды 
ескірді дегеннен аулақпын. Ал нешеме түрлі 
�згерістердің орын алғаны ақиқат. Ол заманда фи-
лософия бар ғылымның басын қосқан бабасақал 
тұғырында болатын. Философтың �зі даналыққа 
құштар адам. Даналыққа құштарлық ұғымының 
аясына т�рткүл дүниедегі бар ғылым-білім 
 сыйып жатыр. Тарқатып айтсақ, міне, сол кезден 
келе-келе басқа ғылымдар �мір қажеттілігінен 
�з еншілерін алып б�лек-б�лек отау тікті. Оған 
қоғамдық еңбектің б�лінуінің, ғылымның 
үздіксіз даму үрдісі мен тәжірибесінің әсер 
ықпалы зор еді. Байқап отырғанымыздай, о баста 
философия сан-қырлы әмбебаптығымен ерек-
шеленген. Айталық бір Рене Декарттың бойында 
қаншама ғылымды игерген білімпаздық қасиет 
тұтасқан еді десеңізші. Рефлекс ұғымын ашып 
тұсауын кесіп берген сол кісі. Дифференциалдық 
есептеудің негізін қалап, атасы атанды. Бір ба-
сына қаншама ғылым сыйып кетті. Математик, 
қоғамтанушы, аналитик ретінде танылып қана 
қоймай, даналыққа құштарлықтың ұлы үлгісін 
к�рсетті. Ал ежелгі грек академиясы –даныш-
пан ғалымдар үйінің есігінің маңдайшасына: 
«Ғылым Академиясына геометрияны білмейтін 

адам кірмесін» деп жазып қойған. Платонның 
диалогқа құрып жазған сан түрлі еңбектері �з 
алдына. Бұдан шығатыны бұрнағы философия 
бар ілім-білімнің атасы екендігі. Яки, адамзат 
баласының саналы ғұмырында салтанат құрған 
рухани-мәдени игіліктердің к�зі сол даналыққа 
сүйіспеншіліктен, философиядан бастау алған. 

– Осы ойларыңыздан туындайды. 
лі де 
ұлттық ойдың қазақы шеңберінде қалып қоюы-
мыздың себебі не? 

– Себебі сол, �ткен данышпандардан дәріс 
алмағанбыз. Білмейміз де. Қысқасы әлемдік 
классиктерді қазақ тілінде с�йлету керек. Сон-
да к�п нәрсені ұтамыз деп топшылаймын. 
Қазақ туа біткен философ халық. Бізде бай 
мұра бар. Философиямыз негізінен Аллатану 
мен адамтануға иек артқан. Сол арқылы әлемді 
 мойындата аламыз. Бұл жерде түйін мынау: 
философ �ресі биік, �згеден озып туған даныш-
пан. Сондықтан Платон айтқандай, ол ел басқара 
алады, халық оған сенеді. Терең жан-жақты 
дамыған адам ел басқару ісіне де кібіртіктемейді 
деген с�з. Ол кең ойлап, пайдалы, �німді жұмыс 
істей білетін адам. Біздің бүгінгідей тығырыққа 
тіреліп, тұралауымыз сол кем ойлап, кең жұмыс 
істемейміз деген �рк�кіректігімізге байланы-
сты. Шындығында ол тіптен мүмкін нәрсе 
емес. Оны �ркениетті елдердің �зі сан мәрте 
дәлелдеп берген. Ал Платонның елді философ-
тар басқару керек деген пікірінің құндылығына 
ешкім шәк келтіре алмас. Алайда одан кейін 
айтарлықтай ел басқарған философтар жоқтың 
қасы.  Дегенмен, Абылай секілді хандар, Бұқар 
жырау сияқты данаг�йдің с�зін, ақылын бірінші 
кезекте тыңдады. Құлақ асып, ел билеу істерін 
тізе қосып бірге шешіп, жауын тізе бүктірді. 
Және қай уақыт, қай заман болсын, данышпан-
дарына арқа сүйеген. Бұдан әлгіндей Платон 
пікірінің ақиқат екенін аңғарамыз.

 Қазақ әлі �зін танып білген жоқ. Ұлттық 
рухы, ұяты, намысы бар халық екеніміз әлемге 
аян. Бізді Америка халқымен шатастыруға бол-
майды. Қазақстанда екі этнос бар. Бірі – �зіміз, 
атамекеннің қожалары. Екіншісі – XVІІ–XVІІІ 
ғасырлардан бастап әртүрлі мақсатпен келген 
�зге ұлт �кілдері. Табиғи жолмен-ақ, халықты 
тілі мен дінінен айырып, оп-оңай отарламақ 
болған. Мен айтар едім, ендігі уақытта мемлекет 
болмағымыз этностың ізгілік арақатынасында. 
Келген адамдар табиғи жолмен қайта кетеді. 
Қазақ елі екі нәрсені: жерін, жесірін даулаған ғой. 
Бір ұлт, бір халық болу үшін «мен – қазақпын» 
деген сезім әрбір адамның санасында салтанат 
құруға тиіс. Ендігі кезде рулықтан ұлттық санатқа 
к�терілсек етті. Bлі қазақтың ұлттық бірлігін 
күшейту к�п жұмыс. 

– Осы ұлттың рухы несімен асқақ деп ойлай-
сыз? Алдындағы алыптарды қайталамай, қайта 
жаңғыртып, жаңалық қосумен айбынды емес пе? 

– Қазақтың ерте тарихындағы тұлғалы үш алып 
еріксіз еске түсе береді. Олар Қожа Ахмет Ясауи, 
Қорқыт, Асан қайғы. Бұлар әлемдік тұрғыдан ек-
шеп, �лмес идея қалдырған данаг�йлер. Қорқыт 
�лімді қобыз сарынымен қайтарамын деген. 
Мұндай философиялық терең тұжырым шығыс 
тұрмақ батыста болып к�рмеген. Қожа Ахмет 
Ясауи адам санасын тазалау идеясын ұсынған. 
Оның жолы имандылық пен махаббат. Құдай 
жолы хақ дейді ол. Бар бәле адамның сана-
сында екенін салмақтаған Асан қайғы: «ізгілік, 
имандылық ұятта, ал ұят адамгершілікте» дейді. 
Асан қайғының әлемдік зердемен саралаған 
әділетті қоғам идеясы Платонның әділетті мем-
лекет туралы ойларымен үзеңгі қағыстырып, 
иық тірестіріп тұр. Бұлардан кейін де қазақ 
топырағында туып, әлемдік сана–болмысты игере 
алғандар болған. Бола да бермек. 

Философиялық ойсыз мәдениет жоқ. Ал 
халық мәдениетсіз қараң. Ағылшын философы 
Ф.Бэкон �зінің т�рт идеясының бірінде айтып 
кеткендей қазіргі уақытта да адамдар санасы лас 
заттарға толған. Соны тазалау міндет. Бұл бүгінгі 
қалыптасқан қазақтың ахуалына да тән. Бір 
ұлтты бытыратып жіберуге жетерлік имансыздар 
�сіп шықты. 

Қазақтың философиялық ойы терең және 
�те бай. Қазақтың этикасы, эстетикасы, тарихы 
әлі зерделі зерттеуді қажет етеді. Ауыз әдебиеті, 
әсіресе айтыс пен терме философиялық бағалы 
байлықты ішіне бүккен. Абай, Шоқан, Шәкәрім, 
Мұхтар бар халықтың келешегі жоқ деп тон пішу 
к�зсіз соқырлық дер едім. Солар сынды тұлғалар 
к�п кешікпей тууға тиіс.

– 
ңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан 
Болатбек Т�ЛЕПБЕРГЕН

Сонау патшалық кезеңнен бүгінге 
дейін мал �сірген, еңбегімен күн 
к�рген қазақ ауылы. Патшалық Ресей 
бұл �ңірді Еуропа мен Азияның аралы-
ғындағы сауда-саттық, әлеуметтік-
экономикалық тұрғыда қолайлы ме-
кен к�рді. Екі ортада қатынас орнату 
үшін теміржол салуды осы жерден 
бастауды ұйғарды. Мамандар 1870 
жылдардан бастап зерттеулер жүргізіп, 
түрлі ұсыныстарды ескере келіп бір 
келісімге келген. С�йтіп, 1902 жылы 
екі жақтан бір мезгілде Орынбор-
Ташкент бағытында теміржол салына 
бастады. Шалқар бекеті 1905 жылы 
толық пайдалануға берілді. Паровоз 

деп осы іске қосылды. Теміржолдың 
салы нуы на жергілікті халық қарсы 
бо лып, сол кезде болыс болған Мыр-
за ғұл Шманұлы оларға тоқтау салды. 
«Те мір жол орыстікі болғанмен жер 
қа зақ тікі, қызығын келешек ұрпақ 
к� ре ді» деп ақыл берді. Біртіндеп 
темір жол  бойында елді мекендер са-
лына  бастады. Теміржол құрылысына 
жер ауған саяси тұтқындармен бірге 
шалқарлық азаматтар қатысты. Саяси 
тұтқындар ауыл тұрғын да рының к�зін 
ашты, оқытты. Кейіннен, сол қазақтар 
Уақытша үкімет құруға белсене ара-
ласып, Шалқар қаласы жергілікті 
революция орталығына айналды. 

1917 жылы партия ұйымы құрылды. 
Уақытша үкімет құлағаннан кейін 
қалада «Қызыл гвардия» жасағы және 
жұмысшылар мен солдаттар Кеңесі 
құрылып, бұл ұйымды А.Мюльгаузин 
басқарды. 1917 жылы Ақт�бе станция-
сында �ткен бірінші съезд жұмысына 
р е в о л ю ц и о н е р л е р  И . Д о ц е н к о , 
Ж.Меке баевтар белсене қатысты. 
Бұларға құрмет ретінде Шалқар 
қаласында к�ше аттары берілген. 
Бұрынғы бауырластар зиратының ор-
нына Данқ Мемориалы ашылды.

Шалқар қаласының қалыпта-
суына, �суіне үлкен үлес қосқан бұл 
азаматтар тарихта �з іздерін қал-
дырды. «Локомотив ж�ндеу» депо-
сы бүгінге дейін жұмысын жалғас-
тырып жатыр.  Депоға  Ташкент 
теміржол институтын бітірген қазақ 
жастары келді .  Алғаш рет  депо 
басқарған қазақ Bбдірахим  Асанов, 

Бақтыбай Есқарин,  машинис тер 
С.Мұсаев, B.Таңатов, С.Т�лемісов, 
 Х.Есбо сынов, К.Оспанов,          Т.Жания-
зов сынды жігіттермен қатар Ақли маш 
Ниязмағанбетова, Алуаш  Дәрі баева 
және басқа қыздар жұмыс істеді. 
Осылайша қазақ жұмыс шыларының 
қатары қалыптасты. Қазіргі таңда 
Шалқар  «Локомо тив ж�ндеу депосы» 
америка лық  «Дже не раль-Электрик» 
компаниясы ның   2ТЭ/ОМК серия-
лы тепловозда рына күрделі ж�ндеу 
жүргізуден бас тап барлық қызметтерді 
к�рсетеді. Оның қуаты бір мезгілде 
8 бірлік теп ловоз ж�ндеуге жетеді. 
«Бұл депо – Шалқар �ңіріндегі бірден 
бір �нді ріс орны. Мұнда 400-ге жуық 
жұмыс шы бар. Тепловозға қажетті 56 
түрлі б�лшектер жасалады» дейді депо 
бастығы  Мырзабек Естеков. 

 Облыс әкімі Б.Сапарбаев «Туған 
жерім – тұғырым» атты бастама к�тер-

ген болатын. Шара аясында қаланың 
әлеуметтік-экономикалық жағдайын 
жақсарту, «Үлкен Шалқар» к�лін та-
зарту жұмыстары қолға алынды.

Еуропа мен Азияны жалғас тырып 
жатқан теміржол торабы бойындағы 
Шалқар станциясынан 24 жолау-
шылар пойызы �теді. Жақында ғана 
Шалқар – Бейнеу темір жолы салын-
ды. Бұрын осы екі ортаға қатынасу 
үшін 16 сағат жүретін болса, қазір 
8-9 сағат кетеді. Бұл да халықтың әл-
ауқаты жақсарғанының к�рінісі.

Міне, Шалқардың �ткен тари-
хы мен бүгінгі жағдайы осындай. 
Келешек ұрпақ к�рсін, білсін деген 
ниеттеміз. Тек ел бірлігі бекем болып, 
бейбіт �мір сүрсе туған жеріміз түлей 
беретіні анық. 

Т$ребай БОЛТАЙҰЛЫ,
еңбек ардагері

МӘДЕНИЕТ – 
РУХАНИ МӘЙЕК

АТАМЕКЕН

Шалқар өңірі – менің туған өлкем

– 
бдімәлік аға, Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласынан қандай 
әсер алдыңыз? 

– Елбасымыз бұл мақаласымен біздің 
алдағы мәдени-рухани жаңғыруымыз мәселесін 
айқындап берді деп ойлаймын. Ол үшін тұтас 
ұлт қалай дамуы қажет, қандай тегершіктер 
іске қосылуы керек деген �зекті жайттар атап 
к�рсетілді. Меніңше, біз ендігі даму үрдісімізді 
темірқазық етіп алуымыз керек. Мақалада 
мәдениеттің түп негізі ұлттық болып келетіндігі 
айтылған. Ұлтсыз мәдениет жоқ, мәдениеттің 
субъектісі – ұлт. Ол соның иесі, соның жасау-
шысы, дамытушысы. Айталық, қазақ мәдениеті 
дейміз. Оның субъектісі – қазақ халқы. Филосо-
фия – сол мәдениеттің «тірі  жанры». Ғұламалар 
айтып кеткендей, философиясыз халық жоқ. 
Яғни философия ұлттық мәдениеттің �зегі болып 

– Ал қазіргі халықаралық қауымдастыққа кі-
рігіп жатқан тұста аларымыз қайсы, қосарымыз 
қайсы? 

– Егемендік алғалы бері бұл тұрғыда к�п 
жұмыс атқарылды. Осы орайда қосарымыздан 
аларымыз басым ба деймін. Данышпан Абай 
айтып кеткендей білімге, �нерге, ғылымға, 
мәдениетке енді, міне, кәсіпкерлікке, тағы басқа 
таңсық дүниелерге бой ұру – алда тұрған міндет. 
Соған іштей ұлт болып бірігу жетіспейді. «8лсе 
�лер табиғат, адам �лмес, ол бірақ қайтып келіп 
ойнап күлмес...» деп Абай адамның адамдығын 
айтқан. Абылай хан, Бұқар жырау, Т�ле, Bйтеке, 
Қазыбек билер неге �леді? 8лмейтіндігі сол, ар-
тында керемет с�з, ой қалды ғой. 

– Бүгінгі біздің әңгімемізден түйетін түйін: 
 ойымыз артта емес, бірақ оқшауланып қалған 
сындымыз. Енді әлемдік айдынға иек артқанда 

есептеледі. Қазақ мәдениетінің «тірі жанры» – 
қазақ философиясы. 

Bр кездің �з талабы бар. Бізге �зі қандай 
мәде ниет қажет? Бұл сауалға Елбасы аталған 
мақа ла сында жауап бере отырып, �ткен мәдени 
мұраларымызды игеріп, қазақтың ұлттық мен-
талитетін заман талабына сай жаңғырту қажет-
тігін алға тартқан. Бүгінгі дамыған әлеммен 
�зара мәдени әсерлесу арқылы әлеуметтік тұрақ-
ты лықты нығайта түсу тиімді жол екенін атап 
к�р сет кен. Біздегі тұрақтылықтың бір факто-
ры – мәдениет екенін Елбасымыз �те орынды 
тарқатқан. 

– �міріңіздің алпыс жылға жуық уақытын 
ғылымға арнадыңыз. Енді $зіңіз зерттеп келген 
философия ғылымының түйткілді мәселелеріне 
тоқталсақ. Түп негізіміз шығыстық дүниетаным 
бертін келе батысқа да бет бұрғаны белгілі. Ал 
осы екі к$зқарас тұрғысынан келгенде ұлттық 
философиялық тұғырнамамызды жасай алдық па?

– Қазақ халқының этникалық шығу тегін 
ашып зерттеу үлкен мәселе. Ұлттың қалай,  неден, 
неліктен пайда болғандығы ж�нінде сан түрлі 
болжам бар. Ал осыларға зерделі к�збен қарасақ, 
халқымыздың ойы да, бойы да биік тұрғанын 
байқаймыз. Оны бай мәдениетінен, тарихынан, 
қоғамдық ойынан к�руге әбден болады. Дәл бүгін 
тарих алдында қайталанбас үлкен құндылықтар 
жасау міндеті тұр. Соның бірегей санатында 
ұлттық құндылықтар тұғырнамасын қалыптастыру 
і с і  ж о т а л а н а д ы .  Ұ л т т ы қ  ф и л о с о ф и я л ы қ 
тұғырнамамызды жасай алдық деп айтуға бола-
ды. Бірақ жаңаша жаңғырып қалыптаса қойған 
жоқ. Бұл алдағы атқарылмақ жауапкершілігі зор, 
салмақты шаруа. Бір ғана мысал. Қорқыт баба-
мыз �лімді қобыз сарынымен қайтару идеясын 
ұсынған. Дәл осындай философиялық терең 
тұжырым шығыс тұрмақ, батыста болып к�рмеген. 
Ендеше, бізде сүйегі сомдалған мықты негіз бар. 
Бірақ соның бәрінің басын біріктіріп, ұялмай 
ұсына алатындай бірізділік керек. 

 8ткенде Конституциямызға �згерістер 
ен гіздік. Оны жүзеге асыру алдымен �з ұлты-
мызға сын. Қазақстанға ең бірінші жауапты біз 
– қазақтар. Bлеуметтік-экономикалық, саяси-
ұлтаралық тұрақтылықтың басым салмағы бізде. 
Bлі де әлсіз тұсымыз – еңбек ету мен тәртіптің 
осалдығы ортамыздан ойып орын алып отыр. 
Бұл біздегі заңдарымыздың күшіне ене алмай 
отырғанының к�рінісі. Ал мына Конституция-
мыз соның солқылдақ соқпағын құшып жүрмеуі 
үшін әрбір Қазақстан азаматы оны бойына 
сіңіру арқылы күнделікті ісінің қағидасына ай-
налдыруы қажет. Сосын бұл Конституцияның 
бұқаралығын арттыру үшін Президенттік ап-
параттан бастап, мемлекеттік мекемелердің 
барлығы атсалысса, құба-құп және осы жұмысқа 
жаңа адамдар к�птеп тартылуы тиіс. Олар енді 
сырттан келмейді. 8з арамызда жүрген талантты 
жастарды тарта білсек жетіп жатыр. 

мұнымыз аздық етері анық. Сол себепті қазір 
қоғамдық ойымызда томаға-тұйықтық құбылыс 
байқалмай ма? 

– Мәскеуде оқып жүргенімде мұғалімдеріміз 
«Батыс, орыс мәдениетін, философиясын 
мықтап үйреніңдер» дейтін. Оқыдық, қажетімізге 
жараттық. Бірақ оның зиянын да тартудамыз. 
Еуроцентризм ауруына шалдықтық. Еуропаның 
зерттеу әдістері, категориялары, ұғымдары, 
заңдары басымызда бар да, шығыстың ілімі 
жоқ. Бұдан шығатыны кеңестік қоғамдық ой 
оқшаулана түскендігі еді. Яғни әлемдік ойдан 
б�лініп, бүйректен сирақ шығардық. Ақиқат 
біздің жақта деп оқытты. Содан маркстік-
лениндік идеология т�ңірегіне топтастық. 
Ал қазір идеологиялық плюрализм. Кезінде 
 Ясауи сияқты ғұламаларды батыстық шеңберге 
сыйғызбақ болды. Оған �з «мені» бар дана мұрасы 
к�не ме? Сондай-ақ орыс ойының к�зімен қазақ 
мәдениеті, философиясы �лшеніп келді. Тек 

қана Шоқанның, Ыбырайдың, Абайдың ғана аты 
әлсін-әлсін аталды. Басқа даналар шаң астын-
да жатты. Оларды енді қолға алдық. Қазақтың 
қоғамдық ойын әлемдік тұрғыдан қарастыруға 
кірістік. Болашақта «Орталық Азия халықтары 
ойының қалыптасуы мен дамуы» деген үлкен 
еңбек жасалса түркі тектес халықтардың қай-
қайсысына болсын абырой әперер еді. 

Қазақ с�зге тоқтаған халық. С�з құдіретінің 
сиқыры – даналықта, оны сүюде. Философия 
әуел бастан даналық атаулының ежелгі атасы. 
К�не грек заманына қажет болған философия 
�ркениет әлемінде �з орнын іздеп жатқан бүгінгі 
егеменді елімізге де, бізге де керек емес деу – 
күпірлік. Философия, ең алдымен, дүниетаным, 
�мірлік ұстаным, к�зқарас, іс-әрекет, �зіндік 
ұлттық сананың дәрежесі. Енді осыларсыз 
іс-қимыл жасап к�ріңізші, қалай болар екен? 
Адам мен дүниенің арақатынасы қандай? Адам 
�мірінің мәні неде? Шындық деген не? 8тпелі 
кезеңнің философиялық негізі қандай деген 
секілді мәңгілік сұрақтарды ысырып қоя тұрып, 
қазіргі нарық әлемінің құпия сыры неде деген 
сауалдарды алға тартайықшы. Оған қалай жауап 
береміз? Bрине, философияға жүгінеміз. 

Философтарымыздың бүгінде алдынан 
шығатын аяққа оралғы тығырығы осы. Оған 

Қазақ халқының этникалық шығу тегін ашып зерттеу үлкен мəселе. Ұлттың 
қалай, неден, неліктен пайда болғандығы жөнінде сан түрлі болжам бар. 
Ал осыларға зерделі көзбен қарасақ, халқымыздың ойы да, бойы да биік 
тұрғанын байқаймыз. Оны бай мəдениетінен, тарихынан, қоғамдық ой-
ынан көруге əбден болады. Дəл бүгін тарих алдында қайталанбас үлкен 
құндылықтар жасау міндеті тұр. Соның бірегей санатында ұлттық 
құндылықтар тұғырнамасын қалыптастыру ісі жоталанады. Ұлттық 
философиялық тұғырнамамызды жасай алдық деп айтуға болады. Бірақ 
жаңаша жаңғырып қалыптаса қойған жоқ. 
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Қазақтың қара өлеңіне жырдан үкі тағып, шындықтың шынар биігінен 
жанартаудай жарқылдап, мəрттіктің, адалдықтың, адамдықтың асыл 
тұңғиығына бойлаған ақындар қашанда ел жадында. Олардың ғұмыры 
қысқа болса да, өмір жолындағы, өнер жолындағы атқарған игілікті істері 
қаншама адамға үлгі бола білді. 

Қуат МЫҢТҰРҒАНОВ
Қуандық ШОЛАҚ

Жайлаубай ҚАЗИЕВ

Жуырда Қазақстан Жазушылар ода-
ғын да «Тағзым» клубының ұйым дас-
тыруымен ғибратты еске алу кеші �тті. 
«8лінің қамын тірі жер...» атты шы-
ғар машылық кеш �мірден ерте кеткен 
халқымыздың талантты ақындары – 
Нұрлан Мәукенұлы, Қайрат Bлімбек, 
Бейбіт Құсанбекке арналды. Небәрі 40 
жастан енді асқан шақтарында құйрықты 
жұлдыздай ағып �те шыққан, �нерде 
�ршіл жүйрік қалпымен ел есінде қалған 
азаматтарды ағайындары, достары, 
 зиялы қауым �кілдері сағынышпен еске 
алды. 

Кешті Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы Т�рағасының орынбасары, 
халықаралық «Алаш» сыйлығының 
иегері, ақын Маралтай Райымбекұлы 
ағаларына арнаған естелігімен ашты.

– Үш ағамның үшеуімен де бірге 
жүрдім. Бейбіт ағаммен қызметтес 
болдым. Оның жарқын бейнесі, сал-
серілерге ғана тән мінезі, с�з саптауы, 
адамгершілігі мен бойына қалыптасқан 
ұлттық адами қасиеттері күні кешегідей 
менің к�з алдымда. Қайрат ағамның 
қамқорлығын, шарапатын к�п к�рдім. 
Ол кісі  тарпаң мінезді азамат еді. 
8мір бойы Жұматай ағамызды пір 
тұтып �тті. Нұрлан ағам �зімнің туған 
ағам дай болды. Жыраулық поэзия-
ны қайта жаңғыртқан от ауызды, орақ 
тілді ақынның бірегейі еді. Алдымыз-
да осындай ағалардың болуы біздің 
әдебиетке келуімізге даңғыл жол ашты. 
Ағаларымның жаны пейіште шалқысын. 
Бүгінгі кеш шуақты к�ктем мезгілінде 
�тіп жатыр екен. Нақ поэзияның уақыты. 
Сондықтан осынау үш ақынымызды еске 
алу кешін жыр тойы деп есептейік, – деді 
М.Райымбекұлы. 

Bрмен қарай с�з кезегін алған бел-
гілі ақын, Қазақстан Республикасы 
Мем лекеттік сыйлығының лауреаты, 
«Жұлдыз» журналының бас редакторы 
Ұлықбек Есдәулет ақын інілері ж�нінде:

– Поэзияның тылсым құдіреті 
үшеуінің де бойында бар еді. Нұрланды, 
Қайратты, Бейбітті де жас кездерінен 
таныдым. Інілерімнің жаны жаннатта 

Қызылорда қалалық орталықтан-
ды рылған кітапханалар жүйесінің 
ұйымдастыруымен облыс орталы-
ғындағы А.Тоқмағамбетов  атындағы 
мәдениет Үйінде «Алаш қозғалысы – 
тәуелсіздік жаршысы» атты  ғылыми-
танымдық конференция $тті. 

Конференция жұмысына Қазақ стан 
Республикасы мемлекеттік орган да-
рының �кілдері, қаламыздағы жоғары 
оқу орындарының тарихшы-әдебиетші  
оқытушылары, ғылыми қызметкерлер, 
магистранттар мен жас ізденушілер, 
студенттер және кітапхана оқырмандары 
қатысты. Шараны республикалық әдеби-
мәдени, тарихи-танымдық «Bлімсақ» 
журналының бас редакторы, «Руханият-

Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінде 
ұлыстың ұлы күні әз-Наурыз 
мерекесі тойланды. Шара барысын-
да театрландырылған қойылымдар 
к$рсетіліп, к$рерменге ерекше 
әсер сыйлады. «Ұлар» ансамблі 
$нерпаздарының күмбірлете күй 
тартқаны, бишілердің мың бұрала 
билегені жарасымды болды. 

Университет шеберлерінің қолынан 
шыққан т�л туындылар «Қазақтың 
қол�нері – т�л �нері» атты к�рмеде 
ұсынылды. Қонақтар  ұлттық тағам-
дардан, «Наурыз к�жеден» дәм татты. 

болғай. Олар жырсүйер оқырмандардың 
мәңгі жүрегінде. 8леңнің шоқжұлдызы 
боп қалған азаматтардың жұлдызы 
жарқырай берсін, – дей келе, алдағы 
уақытта үш ақынның жыр кітаптары мем-
лекеттік тапсырыспен жарық к�ретініне 
сенетінін жеткізді.

Кеш барысында республикалық 
«Айқын» газетінің бас редакторы 
Нұрт�ре Жүсіп үш ақынның �мірі мен 
шығармашылығына тоқталды. Ақындар 
–  Бауыржан Жақып, Темірғали К�пбаев, 
Аманғазы Кәріпжан �мірден ерте кеткен 
замандастарына жыр арнап, естелік те-
рімен б�лісті. Ал Абайдың «Сегіз аяқ» 
әнін нақышына келтіре орындаған ақын 
Құл-Керім Елемес кешке жиналған жұрт-
шылықтың ыстық ықыласына б�ленді. 

Берікбол Ахметовтің орындауындағы 
«Біздің елдің жігіттері» әні мен Нұрлан 
Мәукенұлының қыздары Гүлірең мен 
Гүлденнің қосыла шырқаған «Bке» әні 
залдағы жанашыр жандардың жана-
рына жас үйірді. Сахна т�рінде Қайрат 
ақынның  қос немересі аталарының 
�леңін оқып, «орнында бар оңалар» деген 
даналықты сездірді. 

Н.Мәукенұлы мен Қ.Bлімбектің жыр 
әлеміндегі дара сипаттары тереңінен с�з 
болып, Б.Құсанбектің ақындық, сазгерлік 
қасиеттерімен қоса тележурналистік 
қыры, халықтың жадында сақталған 
«8мір – �зен», «Қасқағым сәт және бүкіл 
ғұмыр», «Тіл» секілді алтын қорға жазыл-
ған мыңнан артық хабары айтылды.  

Кеш соңында Нұрланның жары 
Гүлмира Амангелдіқызы мен Бейбіттің 
зайыбы Ғазиза Исахан және Қайраттың 
қарындасы Нұргүл Bлімбек кешті 
ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді.

«8лді деуге бола ма айтыңдаршы, 
�лмейтұғын артына с�з қалдырған» 
демекші, бұл кеш Нұрлан Мәукенұлы, 
Қайрат Bлімбек, Бейбіт Құсанбек 
жырларының мәңгілік екенін тағы бір 
мәрте к�рсетті. Ақынын құрметтеген 
халық барда, �леңнің де ғұмыры �міршең 
бола бермек.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ты жаңғырту» қоғамдық қорының дирек-
торы, филология ғылымының кандидаты 
Нұрлан К�бегенұлы жүргізіп отырды. 

Алқалы жиында М.Аңсатова «Алаш 
қозғалысы идеясы және  тәуелсіз 
Қазақстан», Д.Сәтбай «Алаш к�шбас-
шы лары және қазақ мемле кеттілігінің 
тағдыры», С.Серікбаев «Алаш партиясы-
ның құрылуы», С.Тайманова «Алаш идея-
сын жырлаған ақындар», Н.Нұрмаханов 
«Алаш қозғалысының бұқаралық 
 сипат алуындағы қазақ баспас�зінің 
р�лі» тақы рыбында баяндама жасады. 
 Жи нал ған қауым тағылымды шарадан 
мол әсер алды. 

Кенже АМАНОВА,
кітапхана қызметкері

«Наурыз – берекем, нау рыз – мерекем» 
атты концерттік бағ дар  ламаны тамаша-
лады. Физика-ма тематика факультетінің 
ұжымы «Құда түсу» салтын к�рсетсе, 
Қазақ филологиясы және әлем тілдері 
факультетің ұстаздары «Қыз ұзату», 
«Беташар» рәсімдерін к�рсетті. 8зге 
факультеттердің ұсынған  «Құрсақ 
шашу», «Бесікке салу», «Тұсаукесер» 
салттарына арналған қойылымдар да 
к�ңілден шықты. 

Мерекелік кеш арқан тарту, асық ату, 
тымақ ату, тоғызқұмалақ тәрізді ұлттық 
ойындармен жалғасты.

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

ЖЫР-ҒҰМЫР

Тәуелсіздік жаршысы

Әз-Наурызды тойлады

Ќ±лагерiн кiм таныр 
топќа кiрмей

ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ 

8лке жайлы сыр ақтарсам – дес бермеймін,
Оза шапқан сәйгүліктей т�ске �рлеймін.
Айтатын жырым да – сен, сырым да – сен, 
Тіл жеткенше к�ркемдеп, кестелеймін.

*  *  *
Сор жағасы қонақтаған мұнаралар,
(Кезі жоқ ештеңені сұрап алар).
Бұрғышылар – мұнайды атқылатса – 
Абыройдың биігінде тұрады олар. 

Сар далаға тың түренді салыпсыңдар,
Жұлдыз боп жер бетінде жаныпсыңдар,
Бұрғышылар – әрдайым даңқың биік,
Қиындықтан қорықпайтын халықсыңдар.

Табиғатпен менің жаным егіз бе екен?
Қыр т�сінде бұрғышылар, кен іздеген
Ағаштар бұтағында қонақтаған,
Топтанып торғайлар жүр жем іздеген.

Құшағын айқара ашып, жайған далам,
Осындай к�рініске қайран қалам
Тамаша суреттерді к�ре тұрып.
Мен қалайша боламын, байқамаған...

Іздеріне тарихтың қайран қалам,
Қанатын болашаққа жайған далам
Жайылса т�рт түлік мал кең т�сіңде,
Құба жолда киіктерің сайраңдаған.

Абыройың жылдан-жылға асып жатыр,
Байлығың мұнай болып тасып жатыр.
Адамдар игілікке асырсын – деп
Құшағын қара жер де ашып жатыр.

 *  *  *
Түсіп жатыр ағаштан жапырақтар,
Сары түске еніпті атырыптар,
Алдыңда қыс келерін сездіргендей.
Баяу ғана ырғалады, қалтырап тал.

Қаңбақтар домаланып қайда барар?
Жел тұрса ұшып-қонып сайда қалар.
Мазасыз к�ріністі к�ргеніңде,
Қалайша жаным менің жай таба алар.

Қасиетін жақсы білем , бұл араның,
Қалайша айтпай қалып тұра аламын,
Кеше ғана орнаған сор жағасы,
Сән бергенін қарашы мұнараның.

Мұнара биіксің-ау , к�к тіреген,
Адамдар жүр қолымен от күреген,
Бұрғышылар бұрғылап мұнай тапса –
Байлығың тасып жатыр, к�п тілеген.

Құстар қайтты жүрегімді жандырып,
К�кке қарап, к�зімді ұзақ талдырып.
Т�бемізден барады ұшып т�телеп,
Сағыныштың сырлы сазын қалдырып.

*  *  *
К�ңілім алай-дүлей шақта мына,
Сырымды айтайыншы ақтарыла,
Келдің бе, айналайын, жабырқау күз,
Bн салып құстар қайтқан шақтарында.

Атырау облысы

АДАЛДЫҚ 

К�к жапырақ гүлдерінде даланың,
Шаттық деген күлкісінде баланың.
Ей, адамдар, білгің келсе егерде,
Шын ұлылық жүрегінде ананың.

Адалдық сыр жақсы адамның к�зінде.
Ақыл-ой мен сезімінің �зінде.
Құстай ұшып уақытпен жарысып,
Келешектің керуен тарттым к�гіне.

Адалдығым менің ата-тегімде,
Күресемін надандықпен �мірде.
Сағынышым менен бұрын жетеді,
Ақ бесігім атамекен жеріме.

ЗЫМЫРАҒАН  
УАҚЫТ 

Бәрі елес асық ойнап доп тепкен,
Бала күнді уақыт қашан ап кеткен.
Күні бойы жаяу жүріс шеккендей, 
Ұйықтайтынбыз сырт киімді шешпестен.

Жолықпапты қиындық та, қайғы да, 
Үйреткенбіз бұғалықтап тайды да. 
Жасағанбыз талай-талай тентектік,
Сонда да ана мейірім құшақ жайды да.

Бір жылдары к�ңіл қызға беттеді. 
Жатсақ-тұрсақ ойдан сұлу кетпеді.

Ризамын ғой сағыныш бар күндерге,
Жанарыңмен жарқ етіп бір күлгенде.
К�ңілімді алаулата тербетіп,
Сенің бейнең құдірет боп жүр менде,

ЖЫР ТАҢЫ

Ағытқанда шабытымның бұлағын,
Кеудемдегі жыр тасқынын ұғамын.
Кешегідей бүгін басқа к�рінген,
Дүние саған таңырқанып тұрамын. 

Ғасырымнан жарқырайды мейірім, 
К�ңілімді куанышқа б�леймін. 
Адалдыққа әрқашанда сенетін, 
Адамдарға тек жақсылық тілеймін!

Ұғу керек жан сырын да басқаның, 
8мір – менің  жазып жатқан дастаным. 
Жүрегімнің шығысынан нұр сеуіп,
Білем менде жыр таңының атқанын.

8не бойда шалқып-тасып жас жаным, 
М�лдірейді шуақ  м�лдір аспаным.
Ілияс пен Сәкен жыры тербейді, 
8ткенімде маңайынан баспаның.

Құдіретін білер ақын ақынның, 
Ұрпағымын алтын, нұрлы ғасырдың. 
8леңімнің солдаты боп жырдағы,
Иығыма жыр жебесін асындым.

Алматы 

М±найлы μлке 
суреттерi 

¦рпаѓымын 
алтын, 

н±ры ѓасырдыњ

Шықпайтынын кім білмес таң атпай күн, 
Біле тұра елегзіп, алақтаймын.
Сардалада сабылып сағым кешкен, 
Үйірінен адасқан саяқтаймын. 

ОҢАШАДАҒЫ ОЙ

Жан емен үзеңгісін жүрген шірей,
Қалпым бар қабаржыған мұңлы елшідей.
Жазылған жырларымның біріне де,
Келеді қу к�ңілім бір к�ншімей.

Жасындай жарқ-жұрқ еткен нұрды енші ғып,
Мақсат сол – к�ңілдегі  гүлденсе үміт.
Үңілем жыр тініне жасырынған,
Жоқ па деп �н бойында бір кемшілік.

ҮЙІРІНЕН АДАСҚАН 
САЯҚТАЙМЫН

Болғанымен басында үміт, талап, 
Қиын екен қонуы жігітке бақ. 
Алматылық болсам деп ұмтылғанмен,
Ұша алмадым құс сынды сынық қанат.

К�ктем келмей бермейді бақ та гүлдей, 
Болмаса ауа жана ма отта гүрлей.
Сол секілді, ауылдың құлан-аяң,
Құлагерін кім таныр топқа кірмей.

Балапандай кезімнен балғын қанат,
Танытқандай тағдырым солғын қабақ.
Қысқалығы қолымның мысым басып,
Жібермеді кескестеп алдымды орап.

Жетегіне алғанмен жігер мені, 
Жалғыздық пен жетімдік шідерледі.
Тауға ұрсам да басымды, тасқа ұрсам да,
Жібермесім қайтейін, жібермеді.

К�тергенмен кеудесін неше арманым,
Дәрменсіз ем, мәселе шеше алмадым.
Арман болған нұрлы орта, жырлы ортаға
Дәм тартпаған шығар-ау, к�ше алмадым. 

К�ңілімді жаулаған күй ырғағы,
Секілденген Алматы миымда әлі.
Т�редей боп т�рінде тірі де ірі,
Жыр жазар ма ем, қайтейін, бұйырмады.

8кшелеген �кініш – салдақы  мұң,
Берер емес әлі де жанға тыным.
Алғы лекте алшаңдап жүрер ме едім,
Бола алмадым ақыны Алматының.

Елде қалдым аясын қырсық кімді,
Жаман туыс �сегі мүңкіп түрлі.
Қадірлеудің орнына күңшілдікпен,
Жалбыратып жағамды жыртып тынды.

Орнағандай болып жүр басыма түн, 
Жағдайым жоқ таситын, тасынатын.
Жалп �шем, сірә, дем бермесе,
Аруағымен Т�леген, Қасым ақын.
Кімге дәрі бұл күнде, елеусіз бір
Ауылдағы ауызы сасық ақын.

Дара дарын, кең толғар кемел емен,
Айта алман деп �релі, �негелі ем.
Ал, алтынның сынығын әйтеуір бір,
К�ретін к�з болар деп дәмеленем.

Сырт к�зге к�рінгенмен к�ңіл дардай,
Арманның �ртті �зегі кебір кандай!
Жыр деген кәусар болса, со шіркінге.
Келеді әлі де бір ш�лім қанбай.

ЖАЗҒЫ ЖАЙЛЫ, 
АЙЛЫ ТҮН

Еске салып есіктен сығалаған жетімді,
Жыпық жұлдық жымсиып түрге енеді не түрлі. 
Бұлт астынан қызыл ай шыға келді, қып-қызыл,
Қақ жарылған қарбыздың жарты беті секілді.

Балапандар-жұлдыздар  шүпірлескен таң алды,
Аралап жүр ақырын бұлт деген к�галды .
К�зімді ашып жұмғанша саусағымнан сусыған, 
Бір суыртпақ ақ жіптей ақ нұр лезде жоғалды.

Алды артынан кескестеп тұрса да бұлт к�лбеңдеп, 
Ай қарайды аспаннан айдын к�лге телмеңдеп.
Арасынан асығыс орғып қоян �ткенде,
Үркітеді бір-бірін бұта біткен ербеңдеп.

Алак�бең айнала, тұрғанмен Ай шашып нұр,
 Bлденені тағатсыз отырғандай тосып қыр.
Жарға біткен жалғыз тал к�леңкесін �зінің, 
Қарсақты алған қырандай к�кжелкеден басып тұр. 

�МІР ДЕГЕН...

Bрбір сәті қуаныш, бақ к�рінген,
Шашыраған шұғыла шат к�ңілден.
Сексеніңді алқымдап қалсамдағы,  
Ажырағым келмейді тәтті �мірден.

Жетелейтін жарықсыз тұсқа бағыт. 
Қамшысаптай бұл �мір қысқа нағып? 
Ажырағым келмейді арман атты,
Ақ боз аттың жалынан ұстап алып.

Алыс емес ап тынар к�мбе бүгін,
Бола қоймас ұзақтау енді �мірім.
Тағы да он жыл берсең деп отырғаным,
О, жаратқан әрине пенделігім.

Лақтырыппын он сегіз гүлін шоққа!
(Ажал ерте тап келер ұрыншаққа).
Тоба деумен келемін, тіршіліктен 
Жатқанда �тіп жасамыс, құлыншақ та.

Ұқсап доғал, келте ойлы надандарға,
Іс тындырдым демеймін шамам барда.
Не жазылса маңдайға сол болады 
Жаратқанның ісіне амал бар ма?!

БҰРЫМЫҢДЫ 
БҰЛАҚТАРДАН �РЕСІҢ

Елжіреткен мені тұнық к�здерің,
Естен кетпес сенің сол бір кездерің.
Бал үніңмен тербетесің сыр сезім.
Ұқсамайтын мінезіне �згенің.

Күлімдейсің, жыр к�ңілге егесің,
Арусың ғой нәзік гүлге сенесің.
Жырымсың ба, сырымсың ба білмеймін,
К�з алдыма келе береді елесің.

К�здеріңнен шуақ таңды т�гесің,
Бұрымыңды бұлақтардан �ресің.
Сезім барда жүрегімде сен барсың.
Арманымды жүздіретін кемесің.

Күн, Айды да дедік қызға сыйласақ,
Бірақ қайран қол қысқа ғой жетпеді.

Еске салсам небір қызық �ткенді, 
Жүретінбіз қыдырыстап к�к белді.
Жастық шақ-ай лапылдаған отыңмен, 
Елемедік н�сер-жауын т�ккенді. 

Балалығың шалықтаған шаттығың, 
Жастық кезде байқалады мастығың.
Қызық-қызық, беу, тамаша дәурендер,
Бірақ �мір зандарынан қашты кім?

Неткен жүйрік �тіп кетті уақыт тез,
Кеше ғана сияқты еді бала кез.
Енді міне әке болдық балаға,
Ақылменен айттық міне асыл с�з. 

ЖИЫН

АТАДӘСТҮР

ТАҒЗЫМ
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АНА ТІЛІ

Дəстүрлі қазақ қоғамында елеулі орын 
алатын аға мен іні сыйластығы – этностың 
қорғаныс механизмінің қалыпты, əрі 
ырғақты қызмет атқаруын қамтамасыз 
ететін əдеп нормалары жəне моральдық 
құндылықтар қатарында ағаның жөні 
де, жолы да үлкен деп есептеледі. Қазақ 
тəрбиесінде інінің қашан да өзінен жасы 
үлкен ағасын сыйлап, ақылын тыңдап, 
ілтипатты, ізетті болуы талап етіледі. 
Ағасы болса інісіне көмектесіп, қамқорлық 
көрсетіп жүреді. 
Аға – орта ғасырдағы түркі 
мемлекеттеріндегі əскери атақ. XV-
XVII ғасырларда Түркия янычарлар 
корпусының қолбасшылары аға деп 
аталған. Ауыз əдебиетінің деректері 
бойынша мұндай қолбасылық дəреже осы 
кезде қалыптасқан Ноғайлы Ордасында, 
Қырым хандығында, Қазақ хандығында 
да болған. Қазақ тілінде «қол ағалық» сөз 
тіркесі аға сөзінің əскербасы мағынасын 
білдіреді. Биік əскери дəрежені көрсететін 
аға сөзі шығыста хан сарайларындағы 
«есік ағасы», «есік басы», «шора ағасы» 
дəрежелерінде де сақталған. Өзінің 
толғауында айтылғандай Доспамбет 
жырау Аймадетұлы аға дəрежесіндегі 
əскербасы болған. Аға дəрежесі əмір, 
бек дəрежесімен қатар аталған. Кейін 
аға сөзі жалпы басшы, жетекші, ақылшы 
мағынасында, яғни «елағасы», «отағасы» де-
ген сөздерде қолданыла бастады. Адамның 
жас жағынан үлкен бауыры, ер адамды, 
сондай-ақ кез келген жасы үлкен ақылшы, 
жетекші ер адамдарды да аға деп атай 
береді. Сондай-ақ қызмет, шен, лауазым 
дəрежесін көрсететін ұғым (аға лейтенант, 
аға ғылыми қызметкер, аға сұлтан, т. б.) да 
аға сөзін білдіреді.

Бекзат АСҚАРОВ, к$лік ж$ндеуші:

 – Ағатайымның қайтыс болғанына 10 
жылдай уақыт %тіпті. Мен отбасындағы 
екінші баламын. Ағам екеуміз тете 
болғандықтан құлын-тайдай тебісіп, 
қатарласып бірге %сіп едік. ?лі күнге дейін 
ағамды сағынамын, жиі-жиі түсімде 
к%ремін. Ал екі ініме және қарындасыма 
қолдан келген жақсылығымды аямаймын. 

Балнұр БЕКЕТОВА, шаштаразшы:

– Ақмола облысының Зеренді  ауданында 
әке-шешем, інілерім мен сіңлілерім 
тұрады. /зім Алматы  облысына 
тұрмысқа шыққанмын. Туысқан 
ағаларымның қамқорлығын к%п к%рдім. 
?сіресе мен ұзатылар кезде нағашы ағам 
кәделі сыйлық жасаған еді. Алайда осы 
күні шіркін, туған ағам болғанда ғой деп 
ойлайтыным да бар. 

Ақжан МОЛДАНИЯЗ, ұстаз:

– Исі қазаққа бауырмалдық тән қасиет. 
Біз бір отбасында 8 бала %стік. Біріміздің 
киімімізді біріміз киіп, бой түзедік. Қазір 
бәріміз тіршіліктің қарекетімен жан-
жақта жүрміз. Жылына бір  рет бәріміз 
бірдей бас қосатын жағдай да болмай 
қалады. Ондайда телефон байланысына 
жүгінеміз. Қалай дегенде де %зім деген-
де аянбайтын, жанашыр жандардың 
болғаны қандай жақсы.   

Шаѕыраќ
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«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕӨМІР-ӨЗЕН

Жаңа дәуірге дейінгі 10 000 
жыл бұрын келіп кеткен $зге 
ғаламшардың $ркениеті шама-
мен әрбір 600 жылдан соң жерге 
қайта соғып отыратын к$рінеді. 

Олар сол әр жолғы ора-
луында күні бүгінге дейін 
түсі ніксіз болып келе жатқан 
«�ркениет дамуын реттей тін 
болса керек, адамды тарихтан 
бұрынғы жануарлардан жоғары дамыған тіршілік 
иесіне айналдырған да солар, дамудың осы барысын 
ғана бақылап қоймай, бәлкім, оған әлі де әсер етеді. 

 Бұдан 10 000 жыл бұрын мұз дәуірінің кенеттен 
аяқталып, топан су деп аталатын әйгілі апаттың 
болуына да нақ солар әсер еткен болуы мүмкін. 
Қаралатын гипотеза космостан келіп-кетушілердің 
осындай �зіндік «күнтізбесін» тұжырымдайды. Оның 
басталу нүктесі қазіргі Мексиканың оңтүстік б�лігін 
ертеде мекендеп келген майя халқының аяқ астынан 
ғайып болып кетуімен байланысты болуы ғажап емес. 
Кейбір ғалымдар (оның ішінде поляк профессоры 
Зайдар �зінің «Атлантида» деп аталатын кітабында) 
майя Колумбияға дейінгі ертедегі Америкадағы 
�ркениетті халықтардың бірі болып, �те дәл күнтізбені  
пайдаланған деп дәлелдейді. Бұл күнтізбе біздің 
дәуірімізге дейінгі 3373 жылдан басталады. Майя �з 
астрономиясын құдайлармен байланыстырған. Олар 
бақылау негіздеріне шамамен  сүйене отырып әрбір 
104 жылдан соң Күн Ай және Шолпан сол �зінің 
тұрған қалпына қайта орналасатынын анықтаған, 
сондықтан да бұл санды киелі сан деп санап әрбір 
52 жылды (яғни сол циклдың жарымын) үлкен діни 
мейрам ретінде атап �тіп отырған. Ал әрбір 624 жылда 
(яғни 12 қасиетті мейрамнан кейін) «құдайларды» 
салтанатты түрде қарсы алуға дайындалған. 

К�ктемде к�к боп туады,
Бұтақтарға қонады.
Малынғандай алтынға, 
Күзде түсі оңады.

Айлар �теді, 
Күндер жылжиды. 
Жылдар кетеді, 
Уақыт сырғиды.   

 (Жапырақ)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Майя өркениеті
ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

Метрология кез келген адам-
ның $міріне қатысы бар ғылым. 
Сіз дүкенге барып, грамдап, 
ки лограмдап, литрлеп азық-
түлік аласыз, киіміміздің де, аяқ 
киіміміздің де, бас киіміміздің де 
$з $лшемі бар. 

Бұл ғылым, демек сізге 
қызмет ететін �лшемдер, олар-
дың бірлігі мен талап етілетін 
дәлдігіне қол жеткізу әдістері туралы ғылым. Метро-
ло гияның негізгі мәселелері – �лшеудің ортақ 
теориясын жасау, физикалық шамалардың бірдей 
бірліктері мен бірліктер жүйесін құру, �лшеу әдістері 
мен құралдарын, олардың бірегейлігін қамтамасыз ету 
негіздерін талдап әзірлеу. Метрологияның дамуын-
дағы негізгі тарихи белестер – XVIII ғасырдың 
аяғында Францияда метр эталонының белгіленуі, 
бірліктердің абсолютті жүйесінің жасалуы (К.Гаусс, 
1832), халықаралық метр конвенциясына қол қойылуы 
(1875), халықаралық бірліктер жүйесінің талдап 
әзірленіп енгізілуі (1960). Жиырмасыншы ғасырда 
жекелеген елдердің метрологиялық зерттеулерін 
Халықаралық метрологиялық ұйымдар үйлестіріп 
отыратын болды. 

Немістің белгілі канцлері Отта Бисмарк бірде қатты 
сырқаттанып қалып, бір атақты дәрігерді шақырыпты. 
Дәрігер канцлерді қарап шығып, оның сырқатының 
жайын бастан-аяқ баяндап береді. 

– Адамның ауруын анық тау ж�нінде осынша 
білгірлік ке жеткенге дейін сіз қанша адамның обалы-
на қалдыңыз екен, – депті. 

– Осы ауруға тап болғанға дейін сіздің қанша 
адамның обалына қалғаныңызды еске алсақ, оның 
қасында менікі түк емес, – деген екен дәрігер.

Ертеден белгілі болғандай, 
бұлшық еттерді жаттық тыру 
– жасару мен денсаулықтың 
қайнар к$зі. Бұлшық еттер-
дің қаусауы, солғындауы – 
қартаюдың алғашқы белгісі.  

Оларға  қалыпты және 
тұрақты күш түсіріп тұру, 
сондай-ақ әрбір бұлшық ет жа-
сушаларын қо рек тендіріп оты-

ратын қылтамырларды тазалау да қажет. Бұлшық ет-
терге артық күш түсіру зиян. Қойылатын гигиеналық 
талаптарды бұлжытпай орындау әрбір адамның 
тікелей міндеті. Тұрақты қимыл-қозғалыс бұлшық 
еттердің жұмысын жақсар тып, организмге күш-қуат 
береді. Организмнің жұмы сын жақсартып, жұмыс 
қабілетін жоғарылатып, денсау лығын күшейтіп, ұзақ 
�мір сүруге себепші болады.

Өлшемнің бірлігі қандай?

Қанша адамның...

Өмірдің – өзі қозғалыс 

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 
зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Аға – бірге туған, туысқан, ағайынды, 
аталас, рулас ер адамдардың әке 
жағынан жасы үлкені. Ана жағынан 

туысса, бұл атауға нағашы с�зі қосылып, 
нағашы аға деп айтылады. Аға ұғымы жал-
пылама мәнде жұмсалғанмен, бірге туған аға, 
туысқан аға, аталас аға, рулас аға дегендерді 
ретімен, алыс-жақындығына қарай ажыра-
тылады. Сондай-ақ дәстүрлі ортада туыстық 
байланысы болмаса да �зінен жасы үлкен 
ер адамның барлығын аға тұту моральдық-
этикалық нормалардың қатарынан орын 
алған.

Іні – бірге туған ағайындылардың ер 
жыныс ты жасы кішісі. Оның жасы кіші 
болғандықтан жолы да кіші болады. Ол 
аға, апа алдында кішілік міндетін түсінуге, 
мойындауға тиіс. Ағайындылар бас қосқанда 
жеңіл-желпі жұмысты іні атқаруға тиіс. 
Іні – аға мен апаның ізбасары, сүйеніші, 
қолғанаты, сенімі, үміті. Ескере жүретін бір 
жай – інінің баласы ағаға бала болады, ал сол 
балалар інінің апасына іні болып қала береді.

Ағалы-інілі адамдардың арасындағы 
қатынастың мұндай әлеуметтік ерекше мәні 
«Ағасы бардың жағасы бар, інісі бардың ты-
нысы бар», «Үлкен тұрып, кіші с�йлегеннен 
без, аға тұрып, іні с�йлегеннен без», «Ағаға 
қарап іні �сер», «Аға – орман, іні қорған», 
«Аға алдында пейіліңді, іні алдында мейіріңді 
к�рсет», «Ағаның үйі ақжайлау», «Жеңім 
жаман болса да, жағам жақсы, �зім жаман 
болсам да, ағам жақсы», «К�п ақымақтың 
ағасы болғанша, бір ақылдының інісі бол», 
т.б. мақал-мәтелдерден де аңғарылады. 

Иә, �мірде қолынан алып ініні жетектеп 
жүретін ағалар да, к�ңілдегіні айтқызбай д�п 
басатын інілер де бар. Аға мен іні арасында 
�зара тазалық, бауырмалдық, тілектестік 
сезім жататыны бесенеден белгілі. Ал Шоқан 
Уәлихановтың інісі  Мақы Уәлиханов 
қазақтың тұңғыш маман суретшілерінің 
бірі. Ағаға еліктеу қай заманда да болған. 
«Болам деген баланың бетін қақпа, белін 
бу, жақсы ағаға ілесіп ізін бас та, жолын қу» 
демекші, құдайға шүкір үлгі-�неге алатын 

алдыңғы толқын ағалар жеткілікті. Мәселен, 
әйгілі суретші Bбілхан Қастеевке еліктеп, 
жаркенттік Ұлықбек Ибрагимовтің бейне-
леу �нерімен қалай айналысқаны туралы 
бір кездері мақала оқыған едім. Бұндай 
жағдайлар �мірде к�п кездеседі. Тек бірге 
туған ағаларына ғана емес, ел азаматтарының 
жақсы ісіне кейінгілердің қызығуы, еліктеуі 
– игі бастама. 

Інінің бойындағы қабілеттердің ашылу-
ына әрдайым ағаның ықпалы зор. «Алдыңғы 
арба қайда жүрсе, соңғы арба сонда жүреді» 
деген халық даналығы бекерден-бекер айтыл-
маса керек. Кішіпейіл, турашыл мінезімен 
ел қамы, жарқын болашақ үшін еңбектеніп 
жатқан ағалар туралы �лең-жырлар да, әндер 
де к�п.

Сонау бір қиын-қыстау кезеңде әйелі 
мен баласын жолда тастап, туған інісін атқа 
�ңгеріп алып кеткен жігіт туралы аңызды 
естігенбіз. Аштық, жоқшылық, жаугершілік 
кезеңдегі оқиғада жігіт �з ойын: «Қатын 
жолда, бала белде, ал бауыр табылмайды» деп 
түйіндеуші еді. Демек, бұнда �мір болса дос 
та, ағайын да бірте-бірте табылар, бірақ бір 
ананың құрсағынан шыққан бауырдың ж�ні 
б�лек деген ұғым жатыр. Енді басқа бір мысал 
келтіріп к�релік. Ертеде Bтей, Мәтей деген 
екі ағайынды жігіт болады. Bр нәрсеге қызыға 
беретін Bтей әумесер, ал Мәтей салмақты, 
сабырлы жігіт екен. Бір күні екеуі Ташкенттің 
базарына барады. Қалтасында к�к тиыны 
болмаса да Bтей әр түйенің тісін бір к�ріп, 
күнұзаққа саудаласады. Намысы келген 
Мәтей еліне келген соң інісінің к�рсеқызар 
мінезін, жағымсыз әдетін «Қалтасында теңгесі 
жоқ түйенің тісін к�реді...» деп тұспалдап 
жеткізіпті. Осы сияқты оғаш әрекет, теріс 
мінез-құлық к�рсеткендерді бірден серпіп, 
теперіш к�рсетпей, бауырына тарта отырып 
ж�нге салу ағаның міндеті болса керек.

Топыраққа тасталған дәннің �суі, гүлденуі, 
жеміс беруі үшін оған үздіксіз күтім керек. 
Түбінің кеуіп кетпей, арам ш�пке шырма-
тылып қалмауы үшін қайта-қайта суарылып, 
топырағы қопсытылып, арам ш�птерден 

қ а р а ж а т  ү ш і н  а л а к � з  б о л а т ы н д а р д ы 
түсінбедім, – деп күрсінді Мәрзия апай. Иә, 
қиын жағдай. Бір ошақтың басынан �рбіп, 
бір ұяда �скендер осындай �рескел іске барса 
жетіскен екенбіз. 

Ағайынның арасын к�зге к�рінбейтін 
арқау жіп үнемі байланыстырып тұрушы еді 
ғой. Бірге туған жандардың арасын суытып, 
к�ңілдерін кірлеткен дүниеге деген ашк�здік 
демеске шара жоқ. Ешқандай қазақы руха-
нияттан хабары жоқ, дүние-мүлік үшін жан-
жалдасып, нәпсісінің құлы болып жүргендер 
де, руханияттан хабары болғанымен оған 
жетудің амалын жасамайтындар да болым-
сыз нәрсеге үйірсектеніп, ұлы сезімдерден 
жұрдай болып кеткен бе деп қапаландым. 
Тәлімдік �лшемдерге еш сыйыспайтын 
қыңыр, менмен, �зімшіл, арампиғылды, 
�тірік пен �секке бейім жігіттердің іс-әрекеті 
әрбір саналы адамға ой салатыны анық. От-
басында тұрмыстық мәдениет қалыптаспаған 
жағдайда жарасымды сыйластық орнамайты-
ны белгілі.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Аѓаны кμрiп 
iнi μсер

тазартылып тұруы керек. Бірдей дәннен 
�нген кез келген �сімдіктің �зі тіршіліктің 
пәрменді емдері – су, ауа, топырақты қалай 
қабылдауларына байланыс ты әркелкі бо-
лып �седі екен. Тіпті бір жеміс ағашының 
бұтақтары да соққан желді, аптап ыстықты, 
бұрқасын боранды, құрғақшылықты к�тере 
алмай майысып-қайысып кететін жағдайлар 
кездеседі. Сол сияқты, адам да табиғаттың 
бір б�лшегі болғандықтан, бір үйдің  бала-
лары да алған тәлім-тәрбиесіне, қоршаған 
ортаның ықпалына орай �зіндік мінез-құлық 
қалыптастырады. 

«Бір ағашта қанша бұтақ, біреуі-ақ 
қамшыға сап» дейтін қанатты с�здің мәні зор. 
Bр отба сының үлкені �зінен кішілерге қамқор 
болып, к�шті сүйреп жүретіні үйреншікті 
жайтқа айналды. Ағаның атағына, абырой-
ына малданып, тоқмейілсіп жүретін, �мірге 
жеңіл-желпі қарайтын, �з еңбегімен тырба-
нып қарекет жасап, тірлігін түзегенге масыл 
бола кететін інілер де �мірде т�бе к�рсетіп 
жатады. Соңғы кезде бауырмалдық дейтін 
ұлы сезімге сызат түсіретін оқиғалар сиректеу 
болса да бой к�рсетіп қалатыны жасырын 
емес. 

Таяуда іргелес үйде тұратын Асылбековтер 
(кейіпкерлердің аты-ж�ні �згертіліп алынды, 
автор) отбасы туралы жаман хабар естідім. 
70-тен асқан үлкен ғалым аға қайтыс болып-
ты. Бір жылдық ас беру рәсімінен кейінгі 
бас қосқан отырыста ағайын-туыстары үш 
інісіне ағасының жасаған шетсіз-шексіз 
қамқорлығын, ал олардың �зімшіл, қыңыр 
мінезден арылмай дүниелік нәрселер 
үшін жаға жыртысып, соңында ат кекілін 
кесіскендей араз болғандығын әңгімелеп 
отырды. Ұзақ жылдарға созылған бауырлар 
арасындағы �кпе, реніш жылдар �те келе 
�зара ашық жауласуға ұласқан. Ақыры іс 
сотқа барған кезде зиялы қауымның �кілі ар-
ұяттан �ртеніп, жүрегі жарылып кетіпті. 

– Сотқа барғанда �зара дауласып, жау-
ласып жүрген кілең �зіміздің қарак�здерді 
к�рдім. Кім-кімнің де күні ертең соңында 
қалатын мейрамхана, сәулетті үй, қомақты 

«Ана тілі» газетінің биылғы 
№13 (1375) санында журна-
лист С.Қажыкеннің «Намысың 
қайда, қазақ қызы?» атты 
мақаласы жарық к$рген бола-
тын. Мақаланы оқып отырып 
қазіргі таңдағы $зекті мәселенің 
к$терілгенін байқадым. Шын 
мәнінде қазақтың кейбір 
қыздары намысын жоғалтып 
бара жатқан сияқты. �зімнің 
бұл тақырыпқа қатысты ойым-
ды ортаға салуды ж$н к$рдім. 

Қыз бала – болашақ ана, аяулы 
жар деп жиі айтамыз. Дегенмен,  
аруларымыз шын мәнінде саналы 
ұрпақ қалыптастырып, бір үйдің 
отымен кіріп, күлімен шығып 
отыр ма деген сауал туындайды. 
Осы тұрғыда қыздарымыздың �зге 
ұлт азаматының етегіне жарма-

сып, �зге ел табалдырығын аттауы 
жиілеп барады. Қарак�здеріміздің 
шетел азаматтарымен шаңырақ 
к�теруі �те �зекті мәселе.

Қазіргі таңда еліміздегі әр 
100 некенің 20-сы – аралас неке. 
Бұған не себеп? Ең бірінші ойға 
келетіні – қомақты қаражат. 
Иә, к�бінесе қыздардың басым 
к�пшіліг і  байлықтың к�зіне 
құмартқандықтан, осы әрекетке 
барады. «Бұл топқа к�бінесе 
тұрмысы т�мен отбасыдан шық-
қан қыздар жатады» дейді пси-
холог мамандар.  Екіншіден, 
�зге елдің тілін біліп, шетелде 
білім алуды мақсат тұтқандар.  
Алғашқыда олар шетелге елге ар-
ман жетегінде кетсе, кейіннен 
жаңа ортаға бейімделген соң, сол 
елде тұрақтап қалады. Бірақ бақ 
қуалап кеткендердің барлығы 

дерлік к�здеген мақсаттарына 
жете бермейді. Қорыта айтқанда, 
елімізде аралас некеге заң жүзінде 
қатаң тыйым салу керек секілді.  
Мысалы, Жапонияда мұндай ұғым 
жоқ, олар 99% таза ұлт санал-
са,  араб елі де қыздарын �зге ұлт 
�кілдеріне ұзатпайды. Ал туысқан 
Түркияда үйленбек түгілі, шетел 
азаматымен танысуға да рұқсат 
жоқ. Ұлт зиялысы Мұхтар Bуезов 
«Ел болам десең, бесігіңді түзе!» 
деп тегін айтпаса керек. 17 милли-
он тұрғыны бар еліміздің қыздары 
шетелдік аза матқа тұрмысқа шыға 
беретін  болса, қалай «Мәңгілік ел» 
атанамыз?

Арай ЖҰМАТАЙ,
әл-Фараби атындағы  Қазақ 

ұлттық университеті журналистика 
факультетінің І курс студенті

Амалы бар ма, жоқ па басқа мұның,
Ажалдың ұға алады астарын кім?
Жұмағам құсқа айналып кетті ұшып,
8мірдің шындығы осы – Асқар інім.

Күн к�шкен к�ңіліне мият дарып,
Жан сырын жүрді маған жиі ақтарып.
Қалқайып к�з алдымда тұрады енді,
Қақпақтың қара тасы сияқтанып.

Дегенде ала қарға, ала қарға,
Ажалды тоқтататын шама бар ма?
Тіріңде қадіріңе жете алмадық,
8лгенде үстем етсін бағаңды Алла.

Жалыны жастық шақтың тасып ұшты-ау,
Ж�н бе еді тасығанды басып ұстау.

Bкең мен ағаң кеткен сара жолға,
Аттанып сен де кеттің асығыстау.

Жұмағам, сом алтынның сынығы еді,
Сынықтың ішіндегі тұнығы еді.
Қайғысы қалың біткен Заңғар інім,
Bкенің жоқтығы енді білінеді.

Не деймін, не айтамын сұрағанға,
Сұраусыз күні бар ма бұл адамда.
Ұлы ақын Тұманбайға қоңсы қонып,
Кеңсайға қосын тікті Жұмағам да.

Сор да к�п, бұл тірлікте қайғы да к�п,
Қара түн қара шашын жайды б�лек.
...Кеңсайдан к�терілген қызылтамыр
Барады қыр үстінде ай д�ңгелеп.

Ойландырған мақалаКЕҢСАЙҒА ҚОСЫН ТІКТІ...
ағам Жұмәлі Шарахымбайұлының 

рухына

Болат ШАРАХЫМБАЙ
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рып к�реді. Bртіс к�рермендердің дәл 
алдында, ортасында қол созым жерде 
жүріп р�лін ойнайды. Яғни сенімен 
бірге отырып, бірге жүріп сыр шертеді; 
сені сырлас, мұңдас досындай к�ріп, 
ағынан жарылып жүрек сырын бүкпесіз 
ақтарады. К�рермен мен қойылым 
кейіпкері әртіс арасында тығыз бай-
ланыс орнайды. Сол себепті бей-жай 
отыра алмайсыз, сыбырлағанына дейін 
естіп, сырына қаныға түсесіз.

О р а л х а н  Б � к е й д і ң  з а м а н -
дас жазушыларының әңгімелері 
мен  повесть-хикаяларында к�біне 
�з  бастарынан �ткен немесе к�здері 
к�ріп, құлақтары естіген анық оқиғалар 
суреттеледі. Сондықтан да мейлінше 
шынайылығымен оқырманын баурап 
алады. Бұл әңгімесін Жеңісхан атымен 
баяндағанымен, Оралханның �з жүрек 
сырын �з аузынан тыңдап отырғандай 
боласың, �зін танисың. Жас жігіттің 
алғашқы махаббаты, тағдыр тәлкегімен 
қосыла алмай, жолдары екі айры-
луы және басқа кейіпкердің бастан 
кешкендері әсерлі әңгімеленеді.

Бұл моноқойылымның тағы бір 
ерекшелігі, оның қоюшы режиссері 
де ,  әңг імені  сахнаға  лайықтап 
с ц е н а р и й і н  ж а з ғ а н  д а ,  ж а л ғ ы з 
Жеңісхан  р�лін сомдаған да, онда 
орындалатын әндердің музыкасын 
шығарған сазгер де және сол әндерді 
гитарада орындаушы да  бір-ақ адам. 
Ол – әртіс Дәурен Серғазин. Осынша 
жұмыстарды бір жарым сағат бойы 
жалғыз �зі атқарып, әңгіменің бар 
с�зін жаттап алып жаңылмай айтып, 
р�лді жалғыз �зі ойнап шығуы, шы-
нында да, таңданарлық, сүйсінерлік іс. 
Талант қашанда талант. Дәуреннің сол 
таланты орындаушылық шеберлігінен 
де айқын к�рінді. Ұзақ �леңдерді, 
тіпті поэмаларды да жаттап алуға 
болады. Ал бір жарым сағатқа со-

   ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ ҚЫЗЫЛ КІТАП

ОРАҚТҰМСЫҚ

«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ 

хында бірінші рет дүниеге келген бұл 
моноспектакль – қоюшы режиссер 
әрі әртіс, әрі сазгер, әрі орындау-
шы Дәурен Серғазиннің �з театрына 
және астаналықтарға жасаған тамаша 
тартуы. Сонымен бірге Дәуреннің 
осынау бастамасының маңызы �те 
зор. Енді жоғарыда айтқанымызды 
пысықтап, театрдан қандай оймен 
оралғанымызды ортаға салалық.

Қазіргі жастардың кітап оқымай-
тыны, олардың ғаламтормен ауызда-
нып, ұялы телефон, смартфон, айфон-
дармен �сіп келе жатқаны, с�йтіп, жас 
ұрпақтың әдебиетімізден алшақтап, 
нәтижесінде тәрбие тізгінінен айры-
лып қалғаны шындық. Жастар түгіл 
�зіміз оқи алып жүрміз бе? Бір мың, 
екі мың ғана таралыммен шыққан 
кітаптар кімге жетеді? Оның �зін бас-
па республикадағы кітапханаларға 
жібереді. Кітап дүкендеріне түспейді. 
Жастар театрының қойылымдарына 
барғанда аңғарғанымыз, олар жақсы 
қ о й ы л ы м д а р д ы  ы қ ы л ы с п е н  б а -
рып к�реді екен. Егер жастар кітап 
оқымаса, онда тыңдатайық, жазу-
шылар мен ақындардың к�ркем 
шығармаларын  театрлар арқылы к�зіне 
к�рсетіп, құлағына құйып оқытайық, 
насихаттайық, рухани-эстетикалық 
тәрбие берейік. 

Моноспектакль – жастардың 
к�ркем шығарманы тамашалап, со-
дан тәлім алуының тамаша тәсілі 
екен. Неге десеңіз, кез келген к�ркем 
дүниені, тәрбиелік маңызы зор әдеби 
туындыны моноқойылымдар арқылы 
шебер әртістің орындауымен к�рермен 
к�ңіліне қондырып беруге әбден бола-
тынын к�ріп к�з жеткіздік. 

«Егемен Қазақстан» газетінің 15 ақ-
пан дағы санында жазушы-драмтург 
Жолтай Bлмашұлының «Қазір драма-
тургияның дәуірі туды деуге болады» 

Ресей, Беларусь, Эстония, Жаңа 
Зелан дия сынды к�птеген елдерде әрбір 
жылды сол елдің аумағындағы си-
рек кездесетін құс түрімен атау бел-
гіленген. Қазақстанда бұл дәстүр 
Биологиялық алуан түрлілікті сақтау 
қауымдастығының және Қазақстанның 
құстарды қорғау Одағының ұсынысымен 
2006 жылдан бастап арнайы аталып 
келеді. Мысалы, орақтұмсық 2015 жылы 
жыл құсы деп белгіленді. 2006 жылы – 
тарғақ, 2007 жылы – қыстау қарлығашы, 
2008 жылы – сұр тырна, 2009 жылы – 
егістік бозторғай, 2010 жылы – кәдімгі 
караторғай, 2011 жылы – үлкен сары 
шымшық, 2012 жылы – дала қыраны, 
2013 жылы –шиқылдақ қаз, 2014 жылы 
– ақбас үйрек таңдалды. 

Орақтұмсық – ұшатын құстардың 
татреңтектестер тобына жататын жалғыз 
түрі. Оның дене тұрқы орташа, бойының 
биіктігі – 40 см, ал салмағы 280-300 
грамм. Қанаттарының шалымы 60-70 
см. Ұзынша әрі жіңішке қызыл түсті 
тұмсығы т�мен қарай орақ тәрізді иіліп 
келгендіктен орақтұмсық деп аталған.

Олар Орталық Азияның теңіз 
деңгейінен 2000-3000 метр биіктігіндегі 
�зен аңғарларында �мір сүреді. Жыл 
он екі ай бойы бір орында қоныс ау-
дармай тіршілік етеді, тек ауа райы 
күрт �згерген жағдайда ғана �зен 
аңғарларының т�менгі ағысына қарай 
жылжып, орын алмастырады.

Денесіндегі қауырсындарының 
түсі әртүрлі. Жон арқа тұсындағы 
қауырсындары сұрғылт, ал құрсақ 
жағындағы қауырсындары ақ түсті. 
Т ұ м с ы ғ ы н ы ң  т ү б і н д е г і ,  к � з і н і ң 
айналасындағы, иегіндегі, маңдайы 
мен т�бесіндегі қауырсындары шымқай 
қара түсті. Мойны мен тұлғасының 
шекарасында к�лденеңінен жарты-
лай шеңбер тәрізді орналасқан қара 
жолағы айқын байқалады. Тұмсығы мен 
аяқтары қызыл. Қауырсындарының 
түсіне және тұмсығының пішініне 
қарап, оны басқа құстардан бірден оңай 
ажыратуға болады.

Орақтұмсық Тянь-Шань, Гималай, 
Памир – Алтай, Оңтүстік Тибет және 
Солтүстік – Батыс Қытайдың Биік 
 тауларында кең тараған. Солтүстік 
және Орталық Тянь-Шань, Жетісу 
Алатауы, Іле Алатауы, Күнгей және 
Теріскей Алатауларындағы Тентек, 
Лепсі, Асы, Шелек, К�кжар, Қарқара, 
Кеген, Шалк�де, Текес және Байынқұл 
�зендерінің аңғарларында кездеседі.

 Тіршілік әрекеті к�п уақытқа дейін 
толық зерттелмей келген болатын. 
Ұясын алғаш рет 1957 жылы ғалымдар 
Қырғыз Алатауынан тапты. Қазақстанда 
орақтұмсықты зерттеуге к�п еңбек 
сіңірген қазақстандық к�рнекті орни-
толог ғалым – Анатолий Федорович 
 Ковшарь екендігін ерекше атап �ткен 

натты мәдениет орыны. Оған адамдар 
тойға немесе мерекеге барғандай ба-
рынша сәндене киініп келеді, қойылым 
басталғанша таныстарымен жүздесіп, 
ә ң г і м е л е с е д і ,  к � п т е н  к � р м е г е н 
кісілерді к�реді, солай әңгімелесу 
үзілісте және буфетте жалғасын та-
уып жатады. Қазір театрларымызды 
осындай ерекшелігінен, мәдениетінен 
айырып қарабайырландырып бұрынғы 
биік беделін түсіріп тастаған. Бұл дұрыс 
емес. Қойылымдардың екі актілігін 
қалпына келтіру керек.

Тағы бір айтар жай – қазір режис-
серлер қойылымды дайындау бары-
сында авторды қатыстырмайды екен. 
Жақында «Айтуға оңай» телек�рілімінде 
осы  жайында драматург  Дулат  Исабеков 
ашынып, жақсы айтты.  Шынында, бұл 
пьеса авторының жүрегін ауыртатын 
үлкен қиянат. Жазушының айлар, 
жылдар бойы түн ұйқысын т�рт б�ліп 
толғатып туғызған туындысы сахнаға 
дайындалып жатқанда оған авторды 
қатынастырмау қорлықтың к�кесі қой. 
Байғұс автордың пұшайман болып, 
қандай күй кешетіні түсінікті. Режис-
сер мен автор ынтымақтасып жұмыс 
жасағаны ләзім. 

Үшіншіден, к�рермендерді театрға 
қызықтырып тартудың тамаша бір 
 амалы бар. 8ткен ғасырдың орта кезінде 
кинотеатрлардың фойесінде кино 
басталғанша музыка ойналып, келген 
жастар сол музыкаға жұбымен билеп 
жүретін. Сонымен бірге сол кезде бүкіл 
қала мен селоларда қоршалған жазғы 
би алаңдары болатын. Ол жастардың 
сүйікті мәдениет орнына айналған. 
Талай жастар сонда танысып, табы-
сып үйленіп те жататын. Театрлардың 
фойелерінде осыны ұйымдастыру 
қиын емес қой. Қойылым басталғанша 
және үзілісте жастар да, үлкендер 
де билесін, бір-бірлерімен біліссін, 
таныссын, таныса жүріп табыссын. 
Сонда бұл шара театр к�рермендерін 
к�бейте түсері с�зсіз. Астанамыздағы 
Жастар театры осы ұсыныс-бастаманы 
қолдап, бірінші болып қолға алады деп 
сенемін. С�йтіп, театрларымыздың 
мәдениеті мен беделін қайта к�теріп 
қалпына келтірейік.

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК,
әдебиет сыншысы

Кіл жүйрікте кім жүйрік?
ҚҰЛАҚҚАҒЫСДҮБІРЛІ ДОДА 

Алматыда дәстүрлі VI қайы-
рым дылық марафоны жа-
рысы $тті. Дүбірлі додада  
еліміз дің бүкіл аймағы мен 
к$ршілес Қырғызстан, Ресей 
мемлекеттерінен 13 мыңға 
жуық әуесқой спортшылар 
бақ сынады. 

Жарыс Орталық стади-
он жанында мәресіне жетіп 
ж ә н е  ж е ң і м п а з д а р д ы  м а -
рапаттау рәсімі  �ткізілді. 42 
шақырымдық марафондық 
қашықтықта Ресейдің Барнау-
ыл �лкесінен келген Николай 
Григоров жеңім паз атанды. Ол 
аталмыш қашықтықты 2 сағат 
30 минут, 08 секунд уақытта 
бағындырды. Жерлестеріміз 
жүлделі  орыннан к�рінді .  
8скемендік Bмір Байтұқанов 
(2 сағат 33 минут, 07 секунд) – 
екінші, астаналық  Айдын Қасен 
(2 сағат 35 минут, 50 секунд) – 

үшінші орынға табан тіреді. Ал 
қыздар бәсекесінде алматылық 
Полина Репина 3 сағат 16 минут, 
11 секунд уақы тымен үздік атан-
ды. Соны мен қатар алматылық 
Алена Уварова (3 сағат, 23 ми-
нут, 07 се кунд)) күміс, семейлік 
Ма рия Киреева  қола жүлдеге 
ие болды. 

Ж а р т ы л а й  м а р а ф о н д а 
 Алек сей Гусаров (1 сағат, 12 ми-
нут, 39 секунд), 10 шақырым бо-
йын ша Максим Крят (31 ми нут, 
01 секунд), 3 шақырым бо йын-
ша Руслан Наумов (10 ми нут, 
47  секунд) топ жарды. Скан ди-
навиялық таяқшамен жүру бо-
йынша мәреге 2 сағат, 09 ми нут, 
11 секундта келген Георгий Про-
щенко бірінші орыннан к�рінді. 

Жарысқа қатысқан барлық 
әуесқой спортшылар медалдар-
мен марапатталды.

Нұрлан ҚҰМАР

деген мақаласы жарық к�рді. Онда ол: 
«Пьесаны сахналауға киноны түсіруге 
кететін уақыттың үштен бірі де жетіп 
жатыр. Сонымен бірге спектакль бар-
жоғы 1,5-2 сағат ішінде к�л-к�сір �мір 
шындығын алдыңа жайып салады. Бұл 
деген адам жанын тазартуға, сезімді 
оятуға һәм жас ұрпақты ізгі ойларға 
тәрбиелеуге деген ең т�те жол емес 
пе» деп �те маңызды ой айтқан. Біздің 
де айтпағымыз осы. Иә, жастар кітап 
оқымаса, онда театрлық қойылымдар 
арқылы қызықтырайық. Театрларға моно-
спектакльге сұранып тұрған, моральдық-
адамгершілік тәрбиелік маңызы зор 
шығармаларымызды ұсынайық демекпін. 
Менің пайымдауымша, моноспектакль-
дер дәстүрлі драмалық қойылымдармен 
еркін бәсекеге түсе алады. 

Соңғы кезде драматургтерді 
мазалап жүрген б ір  жай 
б а р ,  қ а з і р  қ о й ы л ы м д а р 

бұрынғыдай екі актіге созылмай, пьеса 
екі есе қысқартылып бір актіде ғана 
к�рсетілетін болған. Режиссерлер 
«қазіргі к�рермендердің екі акт қойылым 
к�ріп отыруға уақыты мен шыдамы 
жетпейді, соңына қарай кете бастайды» 
деген сылтау айтады. Меніңше, тартым-
ды, маңызды қойылымнан к�рермен 
кетпейді. Жекелеген �нерді түсінбейтін 
тоғышар адамдардың жетегінде бұлай 
кете беруге болмайды. Мен театр дирек-
торы болсам ондай кете бастаған адамға 
есікті тарс жауып қойып былай дер 
едім: «Сізді ешкім мәжбүрлеп әкелген 
жоқ, театр – қасиетті мәдениет орыны, 
мәдениетсіздік к�рсетпеңіз, қойылым 
біткенше кетуге болмайды, тәртіпті 
бұзбаңыз». Осылай деп театр ішіне 
жазып, ешкім бұзуға болмайтын театр 
тәртібін орнатар едім. Иә, к�рермендер 
театрды сыйлауы үшін театр тәртібін 
орнату керек.

Екіншіден, театр – ерекше салта-

ж�н. Ғалым 1977-1978 жылдары Іле 
Алатауының �зен аңғарларындағы 
ұясын, арнайы зерттеу жұмыстарын 
жүргізудің нәтижесінде анықтап 
орақтұмсықтың тіршілік әрекеті тура-
лы ғылыми құнды деректер жинақтады. 
Бұл ж�нінде шағын  метражды кино-
фильм 1979 жылы түсірілді.

Бір айта кетерлігі, орақтұмсық жақсы 
ұшады, ұшқан кезде жалпақ әрі доғал-
данып келген қанаттарын сирек қағады. 
К�п жағдайда дыбыс шығармайды, тек 
балапандарына қауіп т�нген кезде ғана 
оқтын-оқтын дірілдегендей әлсіз дыбыс 
шығарып, жауынан қорғанады.

Ұялары бір-бірінен 300-400 метр 
қ а ш ы қ т ы қ т а  о р н а л а с а д ы .  І ш і н е 
ұсақ малтатастар т�сейді .  Bрбір 
ұяда к�бінесе 3-4 жұмыртқа болады. 
Жұмыртқаларының түсі жасылдау әрі 
ұсақ қызыл, сұр түсті дақтары болады. 
Балапандары үлпілдек қауырсынды. 
Ширақ қимылдайды. Тұмсықтары алға-
шында сұр түсті, әрі тік болып келеді, 
тек �се келе иіліп, қызыл түске ауы сады. 
Қауіп т�нген кезде жан-жаққа таралып, 
малтатастарының ара сында қозғалмай 
тығылып жатып қорғанады.

Тіршілік иесі жіңішке иілген ұзын 
тұмсығының к�мегімен �зен суындағы 
тастардың арасынан бір күндіктердің, 
жылғалықтардың, инеліктердің, ұсақ 
�зен шаяндардың ересектерімен және 
олардың дернәсілдерімен қоректенеді.

Орақтұмсық сирек кездесетін діктен 
әрі саны аз болғандықтан Қазақстанның, 
Қырғызстанның, Тәжікстан ның және 
Алматы облы сының (2006) қызыл 
кітаптарына тіркелеген және �те қатаң 
түрде қорғауды қажет етеді. Алматы, 
Алак�л табиғи қорықтарында және Іле 
Алатауы мен «К�лсай к�лдері» ұлт-
тық табиғи саябақтарда қорғалады. 
Оны қорғау үшін жергілікті тұрғындар 
ара сында үгіт-насихат жұмыстарын 
кеңінен жүргізу қажет.

 
Т$леужан 
БІШЕВА,

Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінің доценті 

Қазақ халқы өсімдіктер мен жануарларға  олардың ерекшеліктері 
мен тіршілік əрекеттеріне сəйкес атаулар беріп отырған. 
Мұны біз құс атауларынан да жиі кездестіреміз. Атап айтқанда, 
қараторғай, бозторғай, ақ дегелек, ақбас тырна, қара дегелек, 
сақалтай, тұйғын,  қараша қаз, сүңгуір үйрек, қайшыауыз, ақбас 
үйрек жəне т.б.

ТЕАТР МӘДЕНИЕТІ 
толғандырады

Иə, театрдан ойланып оралдым. Ойланып қана қоймай, олжалы 
оралдым. Ой арқалап, тың ой түйіп қайттым. Астанамыздағы жас 
театр, «Жастар» театрынан Оралхан Бөкейдің «Ұйқым келмейді» 
атты музыкалық моноспектаклінің премьерасын көріп тамашалап  
қайтқанмын. Содан Оралханның кейіпкері Жеңісхандай менің де 
түнде ұйқым келмей қойды. Бұл Оралханның өзінің де түн ұйқысын 
төрт бөліп, ойланып-толғанып жазған əдемі əңгімесі ғой. Оқырманын 
ойлантпаса, ол Оралхан бола ма?!

Құрметті оқырман! 
«Ана тілі» газетіне 
қазіргі таңда 
«Қазпоштадағы» 
дəстүрлі жазылу 
жүйесімен қатар ин-
тернет желісі арқылы 
да жазылуға болады. 
Ол үшін сіз www.
postmarket.kz сайтына 
кіріп, «Интернет-жа-
зылу» (интернет-под-
писка) деп аталатын 
ұяшық арқылы 
басылымдар тізімінің 
ішінен «Ана тілі» 
газетін тауып алып, 
жазылу бойынша 
ұсынылған операция-
ларды орындауыңыз 
қажет. Төлем жасау 
«виза» төлем картасы 
арқылы жүзеге асы-
рылады. 

Қойылымның кейіпкері бір-
ақ адам. Т�лен Bбдіковтың 
үш әртіс қана ойнайтын «Біз 

үшеу едік» дейтін драмасы бар-ды. Ал 
бір-ақ әртіс ойнайтын қойылымды, 
шынымды айтсам, бірін ші к�руім. 
Оу, сонда бір әртіс бір жарым сағат 
бойы қойы лымды қалай шығармақшы 
деп іштей таңданып та отырдым. Сол 
себепті де ол моноспектакль деп атал-
са керек. Оның тағы бір ерекшелігі, 
к�рермендер партерде емес, сахнаның 
�зінде қойылған орындықтарда оты-

зылатын қарас�з-с�йлемдерді жат-
тап алуы зейінінің аса күштілігін, 
еңбекқорлығын к�рсетеді.

К�рермендер қойылымды бір жа-
рым сағат бойы тыныс алмай тыңдап 
отырғандай болдық. Тіпті сатырлатып 
қол да соқпадық. Қол соқсақ, к�ріп 
отырған тәтті түсімізден шошып оянып 
кетердей немесе шартылдаған шапалақ 
к�з алдымыздағы әдемі к�ріністі бұзып 
жіберердей әсермен қыбыр етпедік. 

Астанамыздағы Жастар театрының 
аталып �тіп жатқан он жылдық тари-


