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бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ: БАСПАСӨЗ – 2017

Бүгінгі санда:

Гурьев – Маңқыстау –
Гурьев

Астана төріндегі 
әлемдік көрме

Ұлттық өнерге
насихат қажет

6,7-бет

11-бет

8-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.

С.Бәйішев атындағы Ақт�бе 
облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханада КСРО және ҚазКСР-
інің халық суретшісі, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент мүшесі, профессор 
Қанафия Телжановтың   туғанына 
90 жыл толуына орай «Сырлы 
бояудың сырын меңгерген» атты 
тақырыптық кеш ұйымдастырылды. 
Оның мақсаты –  Қ.Телжановтың 
шығармашылығын студенттерге 
 насихаттап, таныстыру.

Шара барысында  «Сиқырлы 
қалам шебері» атты кітап к�рмесі �тті. 
К�рмені �нер әдебиеттері б�лімінің 
кітапханашысы Айнұр Келмағамбетова 
таныстырды. Қ.Телжановтың �мірі 
жайында кітапханашы Гаухар 2бішева  
айтып  �тті. Ақт�бе гуманитарлық 
колледжінің технология б�лімінің 

оқытушысы Р.Даулетиярова  қыл-
қалам шеберінің шығармашылығы 
жайында �з ойын ортаға салды. 
«Қазақтың халық суретшісі Қанафия 
Т е л ж а н о в т ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
портреті» тақырыбында университет 
студенті А.Нұрымова мазмұнды баян-
дама жасады. 

Гаухар ДАНИБЕКҚЫЗЫ
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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!

СӨЗ СЫРЫҚҰРМЕТ

Адамзаттың ортақ игілігі  са-
налатын «Дана Хиқар с�зі» – ар-
мян жазуымен жеткен қыпшақ 
тіліндегі мұралар ішіндегі к�ркем-
дидактикалық жанрдағы шығарма. 
Бұл шығарманың сипаты мен мән-
мазмұны, зерттелуі мен тілі жайлы 
мәлімет С.Құдасовтың 1990 жылы 
жарияланған «Армян жазулы қыпшақ 
ескерткіші «Дана Хиқар с�зінің» тілі» 
атты монографиясында жан-жақты 
берілген. 1964 жылы француз Ж.Дени 
мен поляк Э.Трыярский француз 
тіліне аударып, осы басылым негізінде 
түркологиялық еңбектерде «Исто-
рия мудрого Хикара», «Сказания о 
премудром Акире (Хикаре)», «Исто-
рия и поучения премудрого Хикара» 
деп аталып жүр. Шығарма негізінен 
Хиқардың асырап алған баласы 
Натанға айтқан �сиет-нақылынан 
тұрады және мәтін мазмұны к�бінесе 

ДАНА ХИҚАР 
ҒИБРАТЫ

СИҚЫРЛЫ ҚАЛАМ 
ШЕБЕРІ

ҰБТ: БИЫЛҒЫ ӨЗГЕРІС ҚАНДАЙ?
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бірінші жақтан баяндалады. Осыған 
байланысты С.Құдасов ескерткішті 
жоғарыда аталғандай, «Дана Хиқар та-
рихы» дегеннен г�рі «Дана Хиқар с�зі» 
деп алғанды ж�н к�реді. Ғалымның 
бұл ұсынысы шығарма сипатына сай 
келуі себепті қисынды да орынды.

 «Дана Хиқар с�зін» кім, қашан 
және қай жерде жазғаны жайлы дерек 
жоқ. Шығарма қолжазбасы 1894 жылы 
Львовтан Вена қаласына әкелінген. 
Содан жетпіс жыл �ткенде ең алғаш 
француз тіліне аударылып жарық 
к�рген. Осыдан ширек ғасыр кейін 
бұл туындыны С.Құдасов қазақ тіліне 
аударып жариялады.

Бұл шығарманың негізгі желісі 
біздің дәуірімізге дейінгі VІІ ғасырда 
Ассирияда дүниеге келген. Адамзаттық 
іргелі, абсолютті ақиқатты кім, қашан, 
қайда айтса да, сол баяғы түпкі, ортақ 
қалпында қала береді. «Дана Хиқар 

с�зіндегі» осындай тұрақты әрі әбден 
сұрыпталған шындық пен �сиет 
с�здер оған дейін де, кейін де ай-
тылып келеді. Бірақ бәрібір адамзат 
баласы �зінің �мір жолында үлгілі 
де �негелі, тәрбиелі де абзал, әсіресе 
қасиетті Құранда айтылғандай к�ркем 
мінезді бола алмай келеді. Kйткені 
адамзат болмысында етектен кейін 
тартатын тұрпайы т�мен нәпсілік, 
келтелік қоспасы бар. Kзіндегі т�мен 
болмысын терістемесе де, оны орны-
мен, ж�німен пайдаланып, Алладан 
келген рух, ақыл, ар жолында жүруін 
баянды етіп қалатындар �мірде �те 
аз. Абай ақын «ақылды аз, ақымақ 
к�п» деп бекер айтпаған. С�йтсе де 
адамзаттың ойлы, арлы �кілдері ақыл-
�сиет, келелі кеңесін айта беруден 
еш танбаған. «Дана Хиқар с�зі» де  
адамзат ойы тарихының ұзын-сонар 
к�шіндегі кезекті бір ойлы туынды. 

«Дана Хиқар с�зі» соншалық 
к�не туынды бола тұра, тарихи нақты 
негізінен ажырамаған шығарма. 
Шығарма кейіпкерлері Синахериб 
пен Асаргардон – біздің дәуірімізге 
дейінгі 704-680 және 680-667 жылдары 
Ассирияны билеген атақты патшалар, 
ал Хиқар – осы екі патшаның ақылды 
да дана кеңесшісі, іс жүргізуші хатшы-
сы болған.

Бұрынғы-соңғы туындылардың 
бәрі дерлік адамгершілік ілімін әр 
қырынан с�з етіп, адам болу  жайын 
�німді жырлап келген. Адамзат 
қоғамындағы барша игілікті іс-
әрекет осы қоғам, қауым �кілдерінің 
әдепті болуынан бастау алады. 

(Жалғасы 5-бетте)
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ОЙТҮРТКІ

ТАБИҒАТТЫ АЯЛАЙЫҚ
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Бірақ сол киелі табиғаттың 
қадірін білген қазақтың бүгінгі 
ұрпағы білім мен ғылым ның 
арқасында ғарышты бағындыр-
дық деген астамшылық пен  тұты-
ну шылық к�зқарасқа бой ұрды. 
Табиғатқа залал-зиян келтірсе оны 
қылмысқа балаған халық екеніміз 
де ұмытылуға таяу. Соның айқын 
дәлелі,  қазіргі күні еліміздегі 
қоршаған ортаның хал-ахуалы 
алаңдататын дәрежеге  жетті. 
Жыл санап жойылып бара жатқан 
жан-жануар түрлері, шектен тыс 
ластанған ауа мен су, дала мен 
қала толы қоқыс, осының бәрі 
біздің экомәдениетіміздің айқын 
к�рінісі.  Тазалықты �з ауласы 
мен үйінің т�ңірегінен асырмай-
тын тоғышар сана Планетаны 
қойып, «менің елім, жерім, қалам, 
далам» дейтін асқақ ұғымдарға да 
к�леңкесін түсіруде.  

Осы ретте дамыған елдер 
к� шіне қосылғысы келетін біз 
олардың экономикалық табыста-
рымен қатар, табиғатты қорғаудағы 
үлгісін де үйренсек артық болмас 
еді деген ой туады. Соның бірі 
– Жер күні. Жыл  сайын аталып 
�тетін бұл мереке айнала қоршаған 
ортаға назар аударуға  шақырады. 
1970 жылы АҚШ-та бастау алған 
бұл шара бірден әлем елдерінің 
қолдауына ие болды. 2009 жылы 
БҰҰ 22 сәуірді Халықаралық 
Жер-Ана күні деп жариялады. 
Басқа істе басы қосылмаса да, 
дәл осы Жер күнінде бүкіл пла-
нета халқы қоршаған ортаны 
қорғауда бірлік танытады. Kйткені 
Жер шары – адамзаттың жалғыз 
мекені. Табиғатпен  үйлесімде �мір 
сүруден басқа таңдау жоқ екенін 

ұғынатын Жердің әрбір тұрғыны 
бұл күні айналасын тазалайды, 
ағаш егеді, түрлі шараларға атса-
лысады.  

Міне, осындай әлемдегі жүз-
деген миллион адам қолдайтын 
шара елімізде жаппай сипат алмай 
келеді. Үн қосатын үлкендер үнсіз 
болған соң ба, жастар да жұлқынып 
шықпауда. Осындайда қолындағы 
сусынның құтысын лақтыра салған 
шетел дік туристің қылығы к�зіне 
де, к�ңіліне де сыймай, «Ал Пла-
нета ше?» деп, аңтарыла қараған 
кішкентай париждік есіңе түсіп, 
оның тәрбиесіне тәнті боласың. 
Kкінішке орай, біз айрылып қал-
ған к�шпелілердің табиғатпен 
үйлесімде �мір сүру мәдениеті 
қазіргі  еуропалықтардың �р ке-
ниетті �мірінің қалыпты к�рінісіне 
айналғанын мойын дауға тура 
келеді.   

Киелі табиғат астамшы лықты 
к�термейді. «Ертеңгі ұрпаққа не 
қалдырамыз?» деген сауалдың 
 жауабы Жер атты құтты  мекенімізді 
к�зіміздің қарашығындай сақтап, 
қастерлеуге келіп тірелетіні анық. 
Адамзаттың �мір атты ауыр жүгін 
аманаттай арқалап, жалғыз серігі 
Айды айналған Жер атты ғажайып 
ғарыш кемесінің ғұмыры ұзақ бо-
луы да бізге, адамдарға байланыс-
ты екенін қай-қайсымыздың есте 
ұстағанымыз абзал сияқты.  

К�ктем келіп, бүкіл  табиғат 
о я н а т ы н  ш а қ т а  а д а м д а р д ы ң 
ұйқылы-ояу санасы селт етіп, бір 
сәт Жер-Анамыздың да адами 
қамқорлыққа мұқтаж екенін терең 
ұғынса ғой..

Дина ИМАМБАЕВА

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН 
ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН АСАНӘЛІ
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Оның басталуына 
санаулы күндер қалды
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АНА ТІЛІ

-

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

ТАУ БӨКТЕРІНДЕГІ 
КӨНЕ КІТАПТАР

Алматы облысында тау б�ктерінен к�не кітаптар 
табылыпты. Құнды дүниелер осыдан 100-200 жыл 
бұрын басылып шыққан деген дерек бар. 

Т а у  б � к т е р і н е  ж а с ы р ы л ғ а н  к і т а п т а р д ы 
мектеп оқушылары к�ріп қалып, мұғалімдеріне 
хабарлаған. Еңбекші орта мектебінің оқушысы 
Ернат Құдайберген «Қазақпарат» тілшісіне 
берген сұхбатында былай депті: «Жуа теріп жүріп, 
таудың жоғары жағына шықтық. Сол сәтте күнге 
шағылысып жатқан кітаптардың беттерін к�рдік. 
Арабша жазылған болғандықтан, құран кітабы екен 
деп ойладық. Бірден ауылға барғанда мұғалімге 
айттық. Содан кейін бірге барып, таудың б�ктерінде 
жатқан кітаптарды қазып алып, ауылға әкелдік». 
Кітаптардың бірі 1898 жылы Санкт-Петербургтегі 
«Император», енді бірі –1902 жылы Қазандағы 
әйгілі Кәрімовтер баспасынан шығыпты. Ғасыр �тсе 
де, жазулары �шпеген. Имамдар оқып, атауларын 
тізімдеген. Үш кітап – «Жұмақтың кілті», «Шариғат 
жолы» және «Хабарсыздарды ояту» деп аталады. 
Құнды діни дүниелер тау ішіне дінге тыйым салынған 
уақыттарда жасырылған деген болжам жасалып 
отыр. Бүгінге аман-есен жеткен рухани мұраны 
ғалымдарымыз зерттеп, зерделесе к�птеген маңызды 
деректер табылуы ғажап емес. 

БӘРЕКЕЛДІ!

ИТАЛИЯНЫ 
ТАМСАНДЫРҒАН ӘНШІ

Қазақ балалары �нерімен, білімімен әлем 
байқауларында топ жарып, үздік атанып жатса ел 
мерейінің �скені емес пе. 

Жуырда Батыс Қазақстан облысының тумасы 
Ержан Ерболұлы есімді �рен Италияның Сан-
Ремов қаласындағы �ткен жас орындаушылардың 
халықаралық фестивалінде бірінші орынға ие бо-
лыпты. Италияны тамсандырған �нерпаз сол елдің 
үлкен оркестрінің сүйемелдеуімен италия тілінде ән 
салып, к�рермендердің ыстық ықыласына б�леніпті. 
Бәрі де еңбекпен, ізденумен келеді ғой. Жас әншінің 
шығармашылық жолына қарасақ, ол бұған дейін 
Рига, Мәскеу қалаларында �ткен байқауларда топ 
жарған. Сондай-ақ Грузияның Батуми қаласында 
�ткен «Дельфин Фэст» ән сайысының бас жүдегері 
атанған. Енді ол Витебскіде болатын халықаралық 
«Славян базарында» �нер к�рсетпек. Жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар дегеніміз осы. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

Тәуелсіздігіміздің сенімді тірегі
жолындағы ерен еңбектеріңізді 
жоғары бағалаймыз» деді.  

Елбасымыз армия мен құқық 
қорғау құрылымдары еліміздің 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде 
ерекше орын алатынына, Отан-
ды қорғаушылардың қажырлы 
е ң б е г і  ж о ғ а р ы  б а ғ а  м е н  з о р 
құрметке лайық екенін атап �тті: 
«Мен бүг ін  осы наградаларды 
сіздерге зор ықыласпен тапсыра-
мын. Бұл – еңбектеріңіздің, мінсіз 
қызметтеріңіздің бағалануының 
нәтижесі. 2скери қызметшілер, 
құқық қорғау жүйесі – мемлекетіміз 
бен тәуелсіздігіміздің тірегі. Сіздер 
награданы елеулі кезеңде – еліміздің 
Қарулы Күштерінің 25 жылдығында 
алып отырсыздар» деді Н. Назарбаев.

Салтанатты шара барысын-
да І дәрежелі «Даңқ» орденімен 
Солтүстік Қазақстан облысының 
прокуроры Б.Асылов, Мемлекеттік 
күзет қызметі бастығының орын-
басары – Нысандарды қорғау 
қызметінің бастығы М.Аюбаев, 
Ұлттық Ұланның бас қолбасшысы 
Р . Ж а қ с ы л ы қ о в ,  Қ о р ғ а н ы с 
министрлігі Бас инспекциясының 
бастығы Қ.Қаражанов, Қорғаныс 
министрінің бірінші орынбасары 
– Қарулы Күштер Бас штабының 
бастығы М.Майкеев марапатталды.

ІІ дәрежелі «Даңқ» ордені Ішкі 
істер министрлігі 2кімшілік полиция 
комитетінің т�рағасы И.Лепехаға 
және Қорғаныс министрлігі «Батыс» 
�ңірлік қолбасшылығы әскерінің 
қолбасшысы Д.Оспановқа тап-
сырылды. І  дәрежелі  «Айбын» 
орденімен Ұлттық қауіпсізд ік 
комитеті департамент бастығының 
бірінші орынбасары Д.Бартенов 
марапатталды. ІІ дәрежелі «Айбын» 
ордені Ұлттық қауіпсіздік комитеті 
Астана қалалық департаментінің 
басқарма бастығының орынбасары 
И.2уесбаевқа, Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті Батыс Қазақстан облыстық 
департаментінің басқарма бастығы 
Т.Ғиззатовқа, Мемлекеттік күзет 
қызметінің департамент бастығының 
о р ы н б а с а р ы  Е . Л а в р е н ю к к е , 
Қорғаныс министрлігі №30212 әскери 
б�лімінің командирі Т.Сапарбаевқа, 
Қорғаныс министрлігі «Шығыс» 
�ңірлік  қолбасшылығы әскері 
қолбасшысының бірінші орынба-
сары Т.Исмаиловқа тапсырылды. 
ІІІ дәрежелі «Айбын» орденімен 
Мемлекеттік күзет қызметінің Ны-
сандарды қорғау қызметі №0112 
ә с к е р и  б � л і м і н і ң  с а л т а н а т т ы 
рәсім батальоны б�лімшесінің 
командирі Н.Ахметуллин, Қорғаныс 
министрлігі Кадет корпусының сер-
жанты М.Рахымбеков марапатталды.

«Ерлігі үшін» медалі Ішкі істер 
министрлігі Ақмола облыстық ішкі 
істер департаментінің аға жедел 
уәкілі Б.Айтеленовке, Ішкі істер 
министрлігі Ақт�бе облысы бойынша 
қылмыстық-атқару жүйесі КА-168/3 
мекемесінің жедел б�лімшесінің 
бастығы Н.Жидехановқа, Ішкі істер 
министрлігі Астана қаласы т�тенше 
жағдайлар департаментінің №8 �рт 
с�ндіру б�лімінің аға �рт с�ндірушісі 
А.Салкеевке, Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл ұлттық бюросы департа-
мент басшысының орынбасары 
Ж.Тәжібаевқа тапсырылды.

« Ж а у ы н г е р л і к  е р л і г і  ү ш і н » 
медалімен Ұлттық қауіпсізд ік 
к о м и т е т і  Ү к і м е т т і к  б а й л а н ы с 
қызметі басқармасының бастығы 
2.2зімбаев, Қорғаныс министрлігі 
№41433 әскери б�лімінің командирі 
С.Елубаев, Қорғаныс министрлігіне 
қарасты Армия орталық спорт 
клубының – Спорт комитетінің 
нұсқаушы-сержанты А.Райкова, 
Қорғаныс министрлігі  №55652 
әскери б�лімінің авиациялық эска-
дрилья командирінің орынбасары 
Н.Тергеубаев, Қорғаныс министрлігі 
№32363 әскери б�лімінің десант-
шабуыл батальонының командирі 
А.Т�легенов марапатталды.

«Ерен еңбегі үшін» медаліне 
Қорғаныс министрлігі Бас әскери 
клиникалық госпиталі бастығының 
орынбасары – медицина б�лімінің 
бастығы Г.Байділдаева ие болды.

М а р а п а т т а у  і с - ш а р а с ы н ы ң 
соңында Қазақстан Президенті 
–  Е л б а с ы  Н . Н а з а р б а е в 
марапатталушыларға мінсіз қызметі 
үшін алғысын білдіріп, оларға зор 
денсаулық, бақ-береке, жаңа табыс 
тіледі. 

*  *  *
2017  жылғы 7  мамыр  күні 

Елордада Отан қорғаушы күніне 
және Қазақстан Республикасы 
Қарулы Күштерінің 25 жылдығына 
а р н а л ғ а н  ә с к е р и  п а р а д  � т т і . 
Парадты Қазақстан Президенті – 
Жоғарғы Бас қолбасшы Нұрсұлтан 
Назарбаев салтанатты с�з с�йлеп 
ашып, барша қазақстандықтар мен 
парадқа қатысушыларды айтулы 
мерейтоймен құттықтады. Қазақстан 
Президенті  тәуелсіздік алғалы 
бергі еліміздің тарихында мұндай 
ауқымы кең парад алғаш �ткізіліп 
отырғанын, Қазақстан армиясы 
толық  қалыптасқанын айтты. 

С о н ы м е н  қ а т а р  Е л б а с ы 
ұлттық армияны жаңғыртудың 

басымдықтарына тоқталып, даму 
міндеттерін к�рсетті. «Бүгін Қарулы 
Күштер елімізбен бірге жаңғырудың 
тарихи кезеңін бастан �ткеруде. 
Терроризммен күрес барлық күш 
құрылымдары қызметінің мүлде 
жаңа бағыты болып табылады. 
Қазақстан армиясы сақадай-сай 
болып, кез келген қауіп-қатерге 
дайын тұруға тиіс. Тағы бір негізгі 
міндет – жеке құрамды нығайту. Біз 
әскери қызметшілердің жаңа буынын 
тәрбиелеудеміз. 2скери киім киген 
адамдар мінсіз абырой мен әділдіктің 
эталоны, болашақ ұрпақтар үшін 
үлгі болуға тиіс. Мерекелік парадқа 
Қарулы Күштеріміздің резерві бо-
лып саналатын «Жас ұлан» әскери 
мектептері курсанттарының тұңғыш 
рет қатысып отырғаны кездейсоқ 
емес. Бұл – армия дәстүрі мен 
құндылықтар сабақтастығының 
жарқын белгісі» деді Н.Назарбаев.

Қазақстан Президенті бүгінгідей 
б е й б і т  � м і р  с ы й л а п ,  т ә у е л с і з 
әрі мықты мемлекет құруға жол 
ашқаны үшін Ұлы Отан соғысының 
ардагерлеріне ерекше алғыс айтты. 
«Біз сол сұрапыл соғыстың барша 
ерлеріне алғыс білдіреміз. Сіздердің 
жалпыға үлгі ерліктеріңіз ұрпақтың 
жадында сақталады.  Бейбіт �мір 
үшін, болашақ ұрпақ үшін  мықты, 
т ә у е л с і з  Қ а з а қ с т а н д ы  қ ұ р у ғ а 
мүмкіндік сыйлаған ардагерлерімізге 
мың тағзым» деп тебіренісін жеткізді.

*  *  *
2017 жылғы 9 мамырда Қазақстан 

Президенті Н.Назарбаев Ұлы Отан 
соғысы қаһармандарының рухына 
тағзым етіп, «Отан қорғаушылар» 
м о н у м е н т і н е  г ү л  ш о ғ ы н  қ о ю 
рәсіміне қатысты. Президент және 
алаңға жиналған қауым Екінші 
дүниежүзілік соғыста қаза болған 
жауынгер қазақстандықтарды бір 
сәт үнсіздікпен еске алды. Ресми 
рәсімнен кейін ҚР Республикалық 
үрмелі аспаптар оркестері еліміздің 
2нұранын орындады.  Осыдан 
кейін Құрметті қарауыл ротасы 
ҚР Қарулы Күштерінің Жоғарғы 
Бас Қолбасшысының және Ұлы 
Отан соғысы ардагерлерінің ал-
дында салтанатпен сап түзеп жүріп 
�тті. Гүл шоқтарын қою рәсіміне 
Ұлы Отан соғысының ардагерлері, 
ҚР Президенті 2кімшілігінің, ҚР 
Үкіметінің, ҚР Парламентінің, 
орталық мемлекеттік органдарының, 
дипломатиялық корпустардың 
�кілдері және қала жұртшылығы 
қатысты.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

РУХАНИЯТ

«ҮМІТ ҮЗГІМ КЕЛМЕЙДІ» 
ВЕНГРИЯДА ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

Венгрияда қазақтың к�рнекті жазушысы Немат 
Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді» кітабы 
таныстырылды. Аталған шара Иштван Сечени 
атындағы Венгрия ұлттық кітапханасында 
�ткізілді. 

Немат Келімбетовтің кітабына пікір жазған 
Венгрия мемлекеттік  жиналыс (парламент) 
т � р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы  Ш а н д о р  Л е ж а к 
ж а л п ы ә л е м д і к  � р к е н и е т  к о н т е к с і н д е  ж а ң а 
мәдени бағыттарды сіңіріп, дамытып келе жатқан 
Қазақстанның мәдени мұрасын жоғары бағалайтынын 
атап �тті.  Ұлттық кітапхананың директоры, 
шығыстанушы Ласло Тюшке Қазақстанның 
мәдени мұраға бай екенін баса айтты. Венгриядағы 
Қазақстан Елшісі Нұрбақ Рүстемов тығыз мәдени-
гуманитарлық байланыстардың арқасында Қазақстан 
мен Венгрия арасындағы қарым-қатынастардың 
ынтымақтастықтың стратегиялық деңгейіне жеткенін 
мәлімдеді. Қазақ жазушысының туындылары шет 
мемлекеттерге танымал бола түссе, мерейіміздің 
�скені емес пе? Рухани құндылықтарымыздың 
насихатталуына к�бірек к�ңіл б�ле берейік. 

ҚҰПТАРЛЫҚ БАСТАМА

АТА-АНАЛАРДЫҢ 
БАСҚОСУЫ

Еліміздің Білім және ғылым министрлігі Фейсбук 
әлеуметтік желісіндегі парақшасында 12 мамыр 
күні, яғни бүгін ата-аналардың жалпыұлттық жи-
налысы �ткізілетіні ж�нінде мәлімет таратты. 

«Жиналыс еліміздегі бүкіл қалаларда, аудан-
дарда, ауылдарда бір мезгілде болады. К�пшілік 
ата-ана мектеп жиналыстарына қатыспайтыны, �з 
балаларының болашағына екінші кезектегі мәселе 
деп қарайтыны жасырын емес. Жалпыұлттық 
ата-аналар жиналысы болатын күні уақыт тауып, 
мектепке баруға тырысыңыздар, балаларыңыздың 
күн сайын уақыт �ткізетін және білім алатын 
 сыныптарын к�ріңіздер, мектеп басшылығымен, 
сынып жетекшісімен, мұғалімдермен кездесіңіздер» 
делінген хабарламада. Министрліктің бұл бастама-
сы құптарлық. Себебі бала тәрбиесі мен біліміне 
 жауапты тек мұғалім ғана емес, сондай-ақ ата-аналар 
екенін де ұмытпағанымыз ж�н.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы 
рухани,  саяси,  экономикалық, 
стратегиялық қабаттарды толық 
қ а м т ы п ,  е л і м і з д і ң  б о л а ш а ғ ы н 
айқындауға  мүмкіндік  беретін 
бағдарға айналды. 

Н.Назарбаев аталмыш мақала-
с ы н д а  ә л е у е т і  ж о ғ а р ы  е л д е р -
мен тереземіз тең болу үшін заман 
ағымына икемделген жаңа рухани 
сана қалыптастыру қажеттілігіне 
аса мән берген. Расында, кезінде 
аты жер жарған мемлекеттердің 
�ркениеттің �згерістеріне ілесе алмай, 
тарих сахнасынан жойылып кеткені 
қаншама. Осы ретте, ұлтымыздың 
тарихи қалыптасқан ұтымды мінез- 

құлқын сақтай отырып, жаңа бәсекеге 
қабілетті ұлттық сананы қалыптастыру  
рухани жаңғырудың басты міндеттері 
ретінде қойылып отыр.  

Мақалада ұлттық салт-дәстүріміз, 
тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
ж�н-жоралғыларымыз,  ұлттық 
рухымыздың бойымызда мәңгіге 
қ а л у ы  –  Ұ л т т ы қ  б і р е г е й л і к т і 
сақтаудың негізгі құрамдасы  ретінде 
к�рсетілген. 2р қазақстандық   �зінің 
біртұтас ұлттың перзенті екендігін 
ұ м ы т п а у ғ а  ш а қ ы р ғ а н  Е л б а с ы 
Н.Назарбаев ұлттық код, ұлттық 
мәдениет сақталмаса ешқандай 
жаңғырудың   болмайтынын баса 
айтқан. 2рине, ұлттың дамуына  
кедергі болатын дүниелерден бас 

тарту бүгінгі күннің қажеттілігі болып 
отырғаны жасырын емес.

Осы аталған межелерге жету үшін 
халқымыздың білімді, к�кірегі ояу 
болуы заңды құбылыс. Болашақты 
жасаушы жас ұрпақ екенін ескерсек, 
олар үшін сапалы білім беру стандарт-
тары мен заманауи бағдарламалар 
жасақтау аса маңызға ие болып отыр. 
Осы орайда, қазақ тілінің латын 
әліпбиіне біртіндеп к�шуі елімізде 
егемендік алған жылдардан бері 
талқыланып, �з кезегін күтіп келген 
мәселе болатын. Бағдарламалық 
құжатта аталған әліпбиге к�шудің 
мән-жайы да айтылған. Сонымен 
қатар бүгінгі уақытпен үндесетін �зге 
де маңызды мәселелер аз емес.

Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты келешектің 
кемел кепіліндей бастамашылдыққа 
ж е т е л е г е н  м а қ а л а с ы н  о қ ы п -
тоқығанда Ұлы даланың �ңіне нұр 
жүгіргендей, қазағымның қыран рухы 
сілкінгендей әсерде болдық. Аталған 
мақалада  толыққанды жаңғыру 
мақсатында «Жаңа дәуірдің жағымды 
жақтарын бойға сіңіру», «Ұлттық 
сана-сезімнің к�кжиегін кеңейту», 
«Ұлттық болмыстың �зегін сақтау», 
«Қанымызға сіңген ізгі қасиеттерді 
қайта  түлету»,  «Ұлттық сананы 
кемелдендіру», «Ұлттық кодыңды 
сақтай білу» және т.б. �зекті мәселелер 
айтылған. Сонымен қатар ХХ ғасырда 
болған ашаршылықтың, экологиялық 
апаттардың, отаршылдық саясаттың 
ұлт тілі мен мәдениетіне тигізген зар-
дабын жіпке тізгендей ғып жеткізген.

Елбасы Н.Назарбаев осынау ай-

тулы мақаласында биіктен барлап, 
тереңнен толғап, мемлекет тілі, ұлттық 
санасы, дәстүрі, рухы �ркендейтіндей 
іс-шараларды нақтылы белгілеп  
к�рсеткен. Олар: Қазақ тілін латын 
әліпбиіне к�шіру, Ұлттық аударма 
бюросын құру, жаһандағы ең үздік 
100 оқулықты қазақша с�йлету, 
қазақстандық патриотизмді дамы-
туда «Туған жер», «Қазақстанның 
киелі  жерлерінің географиясы» 
яки «Қазақстанның қасиетті руха-
ни құндылықтары», «Жаһандағы за-
манауи қазақстандық мәдениет», 
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жоба-
ларын жүзеге асыру міндеттерін айтып 
�ткен.  

Бізге ең алдымен,  ел елге, жер жер-
ге рухани жаңғыруды терең түсіндіру 
мақсатында республикалық білім 
қоғамын қайта жандандыру қажет. 
Қазақтың киелі жеріне аспандағы құс 

жолындай халықтың санасында мәңгі 
қалған тұлғалардың есімдері жазылған 
тақтайша орнатылса нұр үстіне нұр 
болар еді.  

Дамудың �зегі  – ұлттық сан 
мен «ұлт жадының тұғырнамасы». 
М а қ а л а д а  а й т ы л ғ а н  м ә с е л е л е р 
е л д і ң  т а р и х ы н а ,  р у х а н и я т ы н а , 
интеллектуалдық мәдениетіне, этног-
рафиясына, ономас тикасына тікелей 
қатысты. Мысалы, елімізде к�птеген 
тарихи жерлер бар. Солардың қадірін 
біліп, терең мазмұнын түсінсек, 
ұлттың тарихи санасы жаңғырар еді. 
Республикамызда, сондай-ақ табиғаты 
ғажайып мекендер жеткілікті. Олар-
ды к�ркейтсе, гүлдендірсе мәдени 
туризмнің ордасы болмақ...

Президент айтқан бастамалар-
ды берекелі әрекетке ұштастырсақ, 
құмырсқаша қимылдасақ, ел сәулет-
тенеді һәм сәулеленеді.

БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТІМІЗ АРТА ТҮСПЕК

ҚҰНДЫ ЕҢБЕКТЕН ЕРЕКШЕ ӘСЕР АЛДЫМ

Айдар ӘБУОВ, 
ҚР Дін істері 

және азаматтық 
қоғам министрлігі 

Мәдениеттер 
мен діндердің 
халықаралық 
орталығының 

директоры, 
профессор

Серік НЕГИМОВ, 
Л.Н.Гумилев 

атындағы 
Еуразия ұлттық 

университетінің 
профессоры, 

филология 
ғылымының 

докторы

Бұл мерекелер бізге айрықша 
қымбат. Екінші дүниежүзілік соғыс 
тарихы аға буынның ерен ерлігі мен 
асқан батырлығының үлгісіне ай-
налды. Мұны әрқашан есте ұстауға 
тиіспіз. Сіздер Отанға қалтқысыз 
қызмет етудің жарқын үлгіс ін 
к�рсетіп келесіздер. Туған жерге деген 

айнымас адалдықтарыңыз бен ерлік 
істеріңіз – �скелең ұрпақ үшін �шпес 
�неге. Еліміздің әскери қызметшісі 
және құқық қорғау құрылымының 
қызметкері атағын алдағы уақытта 
да абыроймен алып жүретіндеріңізге 
сенімдімін. Біз сіздердің қиындыққа 
толы қызметтегі,  халық игілігі 
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Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласын Қазақстанның 
эволюциялық құндылықтарын 
дамытудың бірегей  
бағдаршамы деп айтуға толық 
негіз бар. 

Елбасы �зінің мақаласында  
болашақта ұлттың табысты 
болуы оның материалдық 
жағдайымен емес, сонымен 
бірге білім, қызмет, зияткерлік 
�нім немесе сапалы еңбек ре-
сурстары арқылы адамдардың 
б ә с е к е л і к  қ а б і л е т і м е н 
айқында лады деп ерекше 
атап �туінде үлкен мән жа-
тыр. Kкінішке орай, бүгінгі 
жастарымыздың кейбіреуі  ру-

хани байлықтан г�рі материалдық байлықты бірінші 
орынға  қоятын жалаң к�зқарастың жетегінде жүр. 
Себебі, олар адам жанының алтын арқауы – рухани 
құндылық екенін біле бермейді. Болашағынан үлкен 
үміт күттіріп, халқына жарамды адам болуды к�здеген 
әрбір азамат мұндай тұманды ойдан аулақ болуы ке-
рек. Қазіргі жастардың дені – жоғары атақ-мансап пен 
ақшаны �мірінің алтын діңгегі санап, «ақша болса, бәрі 
де болады» дейтін жаңсақ идеядан әлі күнге арыла алмай 
келе жатқаны ащы болса да шындық. 

Иә, жастар біздің болашағымыз, олар келер күннің 
тұлғалы �кілдері. Сондықтан жастар үшін білім беру 
саласында дүние жүзінде теңдесі жоқ бағдарлама 
жүзеге асатын болады. 2лемдегі ең озық әрі ұлағатты 
ұйғарымдары мол әртүрлі тілдегі 100 оқулықты қазақ 
тіліне аудару к�зделген. Бұл бүгінгі ұрпақтың білімін, 
ой-�рісін ғаламдық дамудың даңғыл жолына түсуге 
жетелейтін болады.

Сонымен қатар «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жо-
басы да Мәңгілік Ел болуға жетелейтін жаңа жолдың 
бірі. Бұл тәуелсіздіктің іргетасын қалауға сүбелі үлес 
қосқан тұлғаларымызды елге танытатын жаңа бастама.

АДАМ ЖАНЫНЫҢ АЛТЫН 
АРҚАУЫ

Еділ МАМЫТБЕКОВ,
 «Нұр Отан» 

партиясы Астана 
қалалық филиалы 

төрағасының бірінші 
орынбасары
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Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінде Абайдың «Жидебай-
Б�рілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және 
әдеби-мемориалдық қорық-музейінің 
ұйымдастыруымен «Абай жолы» – Алашты 
паш еткен  әлемге» атты к�рме ашылды.  

Қазақ әдебиетінің классигі, жазушы, қоғам 
қайраткері Мұхтар 2уезовтің туғанына 120 жыл 
толуына орайластырылған шара қаламгердің 
басты шығармасы – «Абай жолы» роман-эпо-
пеясына арналған. К�рменің ашылу салтана-
тына жазушының ұлы, қоғам қайраткері Мұрат 
2уезов,  «Жидебай-Б�рілі» қорық-музейінің 
директоры Болат Жүнісбеков, университет 
басшылығы, оқытушылар мен зиялы қауым 
қатысты.

К�рмені ашқан Абай атындағы ҚазҰПУ-дің 
бірінші проректоры М.Ермағанбетов Мұхтар 
2уезовтің мерейтойы ұлы ақын атындағы уни-
верситетте бастау алып отырғаны қуанышты 
жайт екенін атап �тті.  Сондай-ақ ол жақында 
ж а р и я л а н ғ а н  Е л б а с ы  Н . Н а з а р б а е в т ы ң 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында айтылған ойлармен үндесетін 
бұл шара Абай мен 2уезов шығармаларына 
жаңа к�зқараспен қараудың бастамасы екенін 
тілге тиек етті. Ұлылықтың үлгісіндей, ұзақ 
жылдарға созылған терең ізденістің арқасында 
дүниеге келген «Абай жолы» роман-эпопеясы 
қазақтың ғана емес, әлемдік әдебиеттің құнды 
қазынасына айналды.  «Абай жолы – руханият 
жолы», «Дәуірдің дара саңлағы», «Мұңлы қоңыр 
туған анам, Туған жерім Б�рілі», «Қазақ �мірінің 
энциклопедиясы» сынды б�лімдерден тұратын 
мазмұнды к�рме осыны растайды. Мұнда Абай 
Құнанбайұлының �з шығармаларынан бастап, 
М.2уезовтің к�ркем туындылары, сондай-ақ, 
әдебиеттанулық материалдар, қолжазбалар 
к�рнекті орын алған.

«АБАЙ ЖОЛЫ» – РУХАНИЯТ 
ЖОЛЫ

ТАҒЗЫМ

  ?

Жеңіс күні қарсаңында 
Алматы қаласындағы №28 
мектеп-лицейдің жоғары 
сынып оқушылары Кеңес 
Одағының Батырлары 
Iлия Молдағұлова мен 
Мәншүк Мәметованың 
ескерткіштеріне тағзым 
етті.   

Шараға М.Мәметованың сіңлісі Айман 
Мәметова арнайы келіп қатысты. Жеңіс күніне 
орай кездесуге келген қонақтар мектептегі «2скери 
даңқ» музейіне саяхат жасап, оқушылардың 
сұрақтарына жауап берді. Ұлы Отан соғысының 
қаһарман күндері туралы естеліктерімен б�лісіп, 
майдандас достарын тағы бір еске алды. Мектеп-
лицей оқушыларына ізгі тілектерін арнап, білім 
бәсекесінде сәттілік тіледі. Айта кетейік, 1931-37 
жылдары қазақтың батыр қызы Мәншүк оқыған 
бұл мектепте Ұлы Отан соғысы ардагерлерімен 
кездесу дәстүрге айналған. 

  –  
   

  .  
   

   
   
,   

  .

ЕРЛІК – ҰРПАҚҚА ҰРАН

АЛТЫН БЕСІК – 
АТАЖҰРТ

– Талғат Асылұлы, Астанада �тетін 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
V құрылтайында қандай мәселелер 
к�терілмек? Бұл құрылтайдың бұған 
дейінгі  құрылтайдан ерекшеліг і , 
�згешелігі бар ма?

– Ұлтымыздың басты жиыны са-
налатын Дүниежүзі қазақтарының 
V құрылтайын биыл �ткізбекшіміз. 
Жақында Президенттің келісімімен 
Үкіметтің қаулысы қабылданды. 
Дүниежүзі қазақтарының бесінші 
құрылтайы Астана қаласында 22-25 
маусым аралығында �тетін болды. 
Ұйымдастыру комитеті құрылып, іс-
шара жоспары бекітілді. Т�раға – ҚР 
Премьер-министрінің бірінші орын-
басары Асқар Ұзақбайұлы Мамин. 
Ұйымдастыру комитетіне барлық 
министрліктер енді.

Биылғы құрылтайдың ерекшелігін 
сұрап отырсың ғой, құрылтайдың негізгі 
тақырыбы – «Қазақстанның рухани 
жаңғыруы және шетелдегі қазақтар». 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында к�терілген мәселелер 
тек еліміздегі қазақтарға ғана емес, 
шетелдегі ағайындарға да қатысты. 

Бесінші құрылтайдың бағдарла-
масына қысқаша тоқтала кетейін. 
Құрылтайдың бірінші күні келген 
қонақтарға  Астананың к�рікт і 
жерлерін, мәселен, Ұлттық музей, 
2зірет сұлтан мешіті, Президенттің 
кітапха насы, т.б. аралатып, танысты-
рамыз. ЭКСПО аясында үлкен кешен 
– этноауыл жұмыс жасайды. Онда 
жеке ісмерлер ауылы болады. Сондай-
ақ бірнеше спорттық, концерттік 
алаңдар бар. Салт-дәстүр, ұлттық 
құндылықтарымыз, мәдениетіміз, 
тарихымыз... тереңірек үңілген адам 
бәрін сол жерден табады. Астана 
Операда классикалық туындымыз «Қыз 
Жібек» жаңа нұсқада қойылады.  

Екінші күні Назарбаев Универ-
ситетінде негізгі пленарлық отырыс 
�теді. Күннің екінші жартысында 
ЭКСПО-ны аралайды. Сол күні ше-
телден келген ағайындар Президенттің 
қабылдауында болады. 

Үшінші күні құрылтай делегаттары 
рухани, дін істері, білім, к�ші-қон, биз-
нес мәселелері бойынша т�рт секцияға 
б�лініп, жұмыс жүргізеді. Ағайындарды 
алаңдатып отырған мәселелер к�п. 
Мәселен, қазір шекара жабылды, 
малды айдап �ткізе алмайды, карантин 
дейді, т.б. сылтау к�п. Құдайға шүкір, 
жағдайы жақсы ағайындар бар. Олар 
Қазақстанға малын айдап к�шкісі 
келеді. Міне, бұл үлкен проблема. 
Сондай-ақ білім саласын алайық. Елге 
келіп, білімін жетілдіріп, магистратура, 
докторантура оқысын. ЖОО-ға түсуге 
екі пайыздық квота бар, дегенмен, 
дайындық б�лімінде оқыған 1500 
баланың бәрі дерлік оқуға түсіп кетуі 
мүмкін емес. 2ркімнің �з деңгейі бар. 
Сондықтан биылдан бастап кәсіптік-
техникалық училищелерге, колледж-
дерге оқытуға к�бірек к�ңіл б�ліп 
жатырмыз. Бұрғышы, құрылысшы, 
жол салушы бола ма, �зінің қалауымен 
бір мамандық алса, ары қарай кәсібін 
ашып, жұмысын істеп, ақырындап 
інісін, қарындасын жанына алып, тамы-
рын жайып кетер ме еді деген ниет. Бұл 
да жастарды елге тартудың бір жолы деп 
есептейміз. Осындай �зекті жайттарды 
секцияда талқылап, ақылдасамыз. Сек-

ция жұмысына барлық министрліктің 
�кілдері қатысады. 

Құрылтайдың тағы бір ерекшелігі 
– келетін делегаттардың 80 пайыз-
дан астамы жастар. 2р елдегі жастар 
ұйымдарының к�шбасшыларын ар-
найы шақырып отырмыз. Олардың 
арасында Қытайдағы қазақ жастарының 
к�шбасшысы, Моңғолиядағы қазақ 
жастары альянсының т�рағасы деген 
сияқты лауазымды азаматтар кездеседі. 
Бұған қоса шетелдерде «Болашақ» 
бағдарламасымен оқып жүрген �зіміздің 
жастарымыз бар. 

Бір жылы Санкт-Петербургке 
барғанымда  б ілгенім,  онда  үш 
мыңға жуық қазақ жастары білім 
алуда. Оның 700-і ғана мемлекеттің 
қаржысымен грантта оқыса, қалғандары 
ата-анасының қаржысымен, басқа 
да келісімшарт арқылы білім іздеп 
барғандар.  Сондай-ақ Қытайда бес 
мыңнан астам студент оқиды. Менің 
білуімше, Қытайдағы қазақ студенттері 
бір-бірімізбен араласып жүрейік, 
елді ұмытпайық деп екі рет �здерінің 
құрылтайын �ткізді. 

Жақында «Нұр Отан» партиясы 
т�рағасының бірінші орынбасары 
Мұхтар Құл-Мұхаммедпен кездестім. 
«Нұр Отан» партиясының «Жас Отан» 
Жастар қанаты бар. М.Құл-Мұхаммедке 
рақмет, қолдап, тапсырма берді. 
Осы жастардың барлығының басын 
қосып, біз «2лемдегі қазақ жас тары 
к�шбасшыларының форумы» дегенді 
қолға алмақшымыз. Дүниежүзі қазақ-
тары қауымдастығының құрыл тайы 
бес жылда бір рет �теді. Ал «2лемдегі 
қазақ жастары к�шбасшыларының фо-
румын» екі-үш жылда бір �ткізіп, оны 
бір жүйеге түсірсек деген ойымыз бар. 
Құрылтайдың негізгі жаңалықтарының 
бірі осы. 

Биыл Халифа Алтайдың 100 
жылдығы. Осыған байланысты ол 
кісінің еңбектерін шығарып жатырмыз. 
Ол кітаптар құрылтай қонақтарына 
тапсырылады.  «Халифа Алтай және 

қайта оралған тарих» атты ғылыми-
практикалық конференция �теді, к�рме 
ұйымдастырылады.

– Шетелдегі қазақтарға қатысты 
шешілуі тиіс қандай мәселелер бар?

– Дүниежүзі қазақтары қауым-
дастығы құрылғаннан бері жиырма 
бес жылдың ішінде шеттегі ағайын 
мен Қазақстанның арасын жалғайтын 
алтын к�пірге айналды. Қауымдастық 
шетел қазақтарының мәдени-рухани, 
оқу-білім, ана тілі, экономикалық 
жағдайы, демографиялық �сіп-�нуі 
ж�ніндегі бүкіл мәліметтерді бір 
ортаға жинақтап, жүйеге түсіріп оты-
рады. Алыстағы ағайынның ұлттық-
рухани және к�ші-қон ж�ніндегі 
мұң-мұқтаждарын, �тініш-тілектерін 
Қазақстан үкіметіне, басқа да тиісті 
орындарға жеткізіп, олардың шешілуіне 
шама келгенінше ықпал жасайды. 
Сондықтан да сырттағы қандастарымыз 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығын 
�здерінің қара шаңырағы санайды. 
Қолдау күтіп келген ағайынға бағыт-
бағдар беріледі. 

Ал енді негізгі сұрағыңа к�шсек, 
шешімін тауып жатқан мәселелер 

2зірге қолымызда бар статисти-
калық мәліметтерге сүйенеміз. Мәселен, 
Ресейде 2010-2011 жылдары санақ 
болды, сол статис тикалық мәліметтік 
кітап қолымызда. Екіншіден, әр елдегі 
мәдени орталықтарымыз да санап 
отыр. Демографияның �зі ғылым. 
Олардың да болжамдары бар. Біз соған 
сүйенеміз. Сырттағы қазақтар шамамен 
бес миллионға жақындайды. Екінші 
жағынан, статистика – саясат. Мәселен, 
�з ұлтының санын к�теру үшін қазақтың 
санын азайтып к�рсететін жағдайлар да 
кездеседі. Тіпті сіздің ұсыныс хатыңызға 
жауап қатпайды да. Бұл да бір �зекті 
мәселе. Нақты дерек алу қиямет-қайым. 
Дегенмен, демографияда �сім бар, сол 
қуантады. 1992 жылдары Моңғолиядағы 
150 мың қазақтың жартысы к�шіп келді. 
Жетпіс мыңдайы қалды. Араға 10-15 
жыл салып, қазір қайтадан 150-160 мың 
болып отыр. Біз сырттағы ағайынның 
жылдағы табиғи �сімін ғана Қазақстанға 
қарай бұрып отырсақ, оның �зі жетістік. 

– Қауымдастықтың шетелдегі бауыр-
ларымызбен байланысы қандай?

– Алғашқы жылдардағыдай емес, 
Құдайға шүкір, жиырма бес жылда 

к�шіп келіп жатқан жоқ. 2р елдің 
саяси, экономикалық, экологиялық 
қи ын дықтары болады. Біз осыны 
түсінуіміз керек. 

Қытайда бір жарым миллион ағайын 
болса, ондағы қазақ мектептеріне қос 
тілділікті енгізді. Мұны түсінуге болады, 
бұл �з елін, мемлекетін сыйлау дегенді 
білдірсе керек. Ал ертең биология, 
химияны... бәрін �зге тілде оқытып, 
қазақ тілі мен әдебиетін ғана қазақша 
қалдырса, оның соңы не болады?.. Қазір 
Моңғолияда да қос тілділік саясаты 
жүргізіліп жатыр. 

Бес миллион ағайынның түгелдей 
Қазақстанға к�шіп келуі екіталай.  
Ашығын айтқанда, дәл қазіргі уақытта 
бес миллионды қабылдап алатын біздің 
де жағдайымыз жоқ. Сондықтан біз 
олармен рухани-мәдени байланы-
сты үзбеуіміз керек. Үнемі қолдау 
к�рсеткеніміз ж�н. Сол үшін де 
мемлекеттік дұрыс саясат қажет.  

– Шетелдегі қандастарымыздың ата-
мекенге оралуы қалай, оларға мемлекет 
тарапынан қандай к�мек к�рсетілуде?

– 2рине,  мемлекет  тарапы-
нан к�мек-жеңілдіктер бар. Қазіргі 
экономикалық жағдайға байланысты 
сәл саябырсып қалғаны да рас. Де-
генмен, биылдың �зінде 32-34 мың 
адам к�шіп келді.  Былтырдан бері 
ішкі миграция басталды ғой. Қазір 
ішкі миграция мен сырттағы ағайынға 
к�ші-қонда бірдей жәрдем жасалады. 
Айтқан жерге баратын болса жолы 
т�ленеді, квотамен �кіметтен қаржысын 
алады, мамандығы жоқ болса алты 
ай тегін оқытып, мамандық береді, 
қызметтік пәтер береді. Ол жерде бес 
жыл тұрса, оны жекешелендіріп алуға 
болады. «Бар, орналас, тамырыңды 
жібер, бала-шағаңды оқыт, жұмыс 
істеп, қазақты к�бейтуге үлесіңді қос» 
дейді мемлекетіміз. Бұдан артық не 
керек? Осының бәрі демографияның 
реттелуіне септігін тигізеді деп ой-
лаймын. 

– Құрылтайға оралайық. Атамекенін 
бір к�руге аңсары ауып, қатысуға ниет ет-
кен азаматтар к�п болар. Қатысушыларды 
қалай іріктеп аласыздар? 

– Осыдан бір ай бұрын мәдени 
орталықтарға хабарласып, ғаламтор 
а р қ ы л ы  х а б а р д а р  е т т і к .  Қ а з а қ 
к�бірек шоғырланған жерден к�бі-
рек шақырылады. Ол заңды да. Бұ-
рынғы құрылтайға қатысушылар 
бұл жолы жастарға жол береді. «Мен 
3-4 құрылтайға қатыстым, мені неге 
шақырмайсыңдар?» деп реніш білдіріп 
жатқандар да бар. Олардың бізге 
ешқандай �кпесі болмауы керек. Жол 
– жастардыкі. Тағы да қайталап айта-
мын, әр елдің жастар ұйымдарының 
к�шбасшылары, оның орынбасарлары 
міндетті түрде шақырылады. Алаш 
ардақтыларының да үрім-бұтақтарын 
ұмыт қалдырып жатқан жоқпыз. Мы-
салы, Мұхамеджан Тынышпаевтың 
ұ р п а ғ ы  К а н а д а д а н ,  Е р м ұ х а н 
Бекмахановтың ұрпағы Мәскеуден, 
Халифа Алтайдың ұрпақтары Франци-
ядан келеді. Бұдан б�лек халықаралық 
ұ й ы м д а р  б а р ,  « Т ү р і к  к е ң е с і » , 
2зербайжанның диас пора ж�ніндегі 
мемлекеттік комитеті, Моңғолияның 
моңғолдар конгресі, Венгриядан, 
Kзбекстаннан, Тәжікстаннан, �зіміздің 
халықаралық ұйым ТҮРКСОЙ бар, т.б. 
осылай тізім жалғаса береді.    

Осы Құрылтайды ойдағыдай �т-
кізсек, қыркүйек айында қауымдас-
тықтың құрылғанына 25 жыл болады. 
Құдай қаласа, сол мерекемізді кең 
к�лемде ұйымдастырсақ деген жоспа-
рымыз бар.

– Iңгімеңізге рақмет!

Iңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖҮЗДЕСУ

Алматыдағы А.Чехов атындағы қалалық 
кiтапханада студенттер мен қала жастарының 
қатысуымен жазушы Асқар Алтаймен кездесу 
кеші �тті. 

Кеш барысында Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінің студенттері 
Н.Доскеева, Р.Байжарыққызы, 2.2ділғазы, 
С.Жүнісбек, Н.2лиева, Р.Қаһар жазушының 
«Альпинист»  әңгімесіндег і  Сұңғат  пен 
Тайшынның диалогын, «Бүкір», «Мең-зең», 
«К�зімнің қарасы» әңгімесінен қысқаша 
сахналық қойылым к�рсетті. Ал әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
студенттері қаламгердің «Казино» атты әңгімесін 
сахналады. 

Кездесу соңында кітапхананың б�лім 
меңгерушісі Ләйла Баймолдина с�з с�йлеп, кеш 
қонағына, барша оқырман қауымға алғысын 
жеткізді.

ЖАЗУШЫ ОҚЫРМАНДАР 
ОРТАСЫНДА

КЕШ БАЙҚАУ

де, шешімін табуы тиіс мәселелер де 
жетерлік. Қай-қайсысы болсын, осының 
түбі бір жақсылық әкелетін шығар де-
ген үмітпен жұмыс жасап жатырмыз. 
Мәселен, Ресейде, Қытайда, Еуропада, 
т.б. елдерде Қазақ мәдени орталықтары 
жұмыс істейді, бірақ ғимараттары жоқ. 
Парижде Ресейдің мәдени орталығы 
бар, бір орамды алып жатқан мекеме. 
Ол жерге, тіпті шіркеу де ашып қойған. 
Бүкіл саясатын сол жерден жүргізіп, 
жұмысын жасап отыр. Біз де осындай 
орталықтар ашуымыз керек. Еуропада 
былтыр мәдени-экономикалық орталық 
ашылды, конференц залы да бар 
ғимарат. Бірақ оның штаты бекімеген, 
орталықтың директоры жоқ, кем де-
генде 2-3 қызметкері болуы керек, ал 
Сыртқы істер министрлігінде ондай 
штат қарастырылмаған. Жарайды, 
енді ол Еуропа, тым құрығанда қазағы 
қалың жерлерде к�ші-қонмен айна-
лысатын біреу болу керек қой. Оларға 
қаржы б�лінбейді, не штаты жоқ, енді 
олар не істей алады? Аракідік болса да 
«Диаспора менің жұмысым емес» дейтін 
елшілер де кездеседі. Негізі дұрыс. Диа-
спорамен жұмыс істе деп оған ешкім 
бұйыра алмайды. Дегенмен, елшінің 
қолында талай дүние бар.  Егер елші 
ұлтжанды болса, ұлтына бүйрегі бұрып 
тұрса, ол к�п шаруаны тындыра алады.  

Kткенде Президент 2кімшілігі 
Басшысының бірінші орынбасары 
М.Тәжинмен кездескенде осы мәселені 
к�тердім. Мүмкін Қазақстан халқы 
Ассамблеясы сияқты Мемлекет 
басшысы жанындағы консультативті-
кеңесші орган болуы керек шығар. 

– Осы жерде бір сұрақ туындап отыр, 
жалпы шетелде қанша қандасымыз бар? 
Сіздер статистикалық зерттеу жүргізіп 
отырасыздар ма?

– Біз �з тарапымыздан хат жазып, 
ұсыныс жасадық. Шетелдегі қазақтың 
нақты санын анықтағымыз келді. 
Негізі ол үшін ғылыми экспедициялар 
ұйымдастыру керек. Бұл оңай шаруа 
емес.

біраз жұмыс атқарылды. 32 елде Қазақ 
мәдени орталықтары құрылды. Олармен 
тығыз байланыстамыз. Менің күнделікті 
жұмысым, электрондық поштаны ашу-
дан басталады. Сырттан келген әрбір 
хат жауапсыз қалмауы керек деген 
қағиданы ұстанамын. 

Шетелдегі ағайындар ұйымдас-
тырып жатқан іс-шараларды қолдауға 
тырысамыз. Еуропаның он елінде 
тұратын қазақтар федерация құрған, 
жылда Еуропа қазақтарының кіші 
құрылтайын �ткізіп тұрады. Kз ара-
ларында футбол турнирі бар, т.б. 
ұйымдастырады. Біз �з тарапымыз-
дан ұлттық құндылықтарды, салт-
дәстүрімізді насихаттап, к�рсетуге 
тырысамыз. 

Қауымдастықтың «Туған тіл», «Ал-
тын бесік» журналдарын, «Атажұрт» 
баспасынан шыққан 100-ден астам 
кітаптарды, т.б. мемлекеттік тапсырыс-
пен шығатын еңбектерді жібереміз. 
Мәдени орталықтардағы кітапхана 
қорын жылда толтырамыз. Былтырдың 
�зінде, Моңғолияға бес мыңнан астам 
кітап жібердік. 

Жалпы Құрылтай барысында 
қауымдастықтың мәртебесі, қаржылық 
мәселелері ж�нінде де айтылуы мүмкін. 

– 32 елде Қазақ мәдени орталықтары 
бар деп айтып қалдыңыз. Оларға 
қамқорлық қай деңгейде, қазақ тілінің 
жағдайы қалай,  салт-дәстүріміз 
сақталған ба?

– 2р елде әртүрлі.  Мысалы, 
Kзбекстанда республикалық Қазақ 
мәдени орталығының тоғыз облыста 
және аудандарда б�лімшелері бар. 
Бір-біріне бағынады, бәрі тығыз жұмыс 
жасайды. Солай бола тұра, мәселен, 
елге келген бір миллион ағайындардың 
61%-ы Kзбекстаннан келген бауырла-
рымыз. Жұрттың к�пшілігі Қытайдан, 
Моңғолиядан келіп жатыр деп ой-
лайды. Шын мәнінде Қытайдан 15%, 
Моңғолиядан 13%, Қырғызстаннан 
3% келді. Бір елден бір елге к�шу оңай 
шаруа емес. Жақын болғаннан кейін 
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Шараға ауған соғысының ардагері Амангелді 
Ермұханов, ауған соғысының ардагері Қайыр 
Дүйсенбаевтың зайыбы Шолпан Дүйсенбаева, 
аудандық қорғаныс істері б�лімінің қыз меткері, 
әскери лейтенант Қуаныш Селбаев, аудандық 
жастар орталығының басшысы  Аллаберген 
Қонарбаев, мектеп директоры 2лібек Сәнеу, 
т.б. қатысты.

Кездесудің басты мақсаты – жастарға 
отансүйгіштік рухта тәрбие беру, қазақстандық 
патриотизмді дәріптеу, Қарулы Күштеріміздің 
жетістіктерін насихаттау. 

Жиында с�з алған А.Ермұханов: «Біз Ауған 
жерінде соғыста болғанымызда Отанның 
қадір-қасиеті мен елге деген махаббатты 
қатты сезіндік. Сол уақытта �рімдей 18-20 
жастағы жігіттерміз. Біздің күш-жігеріміз бен 
патриоттық сезіміміз мықты болатын. 2рбір 
жас Отанға деген сүйіспеншілігін оны қорғау 
арқылы білдіре алады» деді. 

2скери қорғаныс б�лімінің қызметкері 

Қ.Селбаев биыл аудан бойынша 54 жас әскерге 
тартылатынын, әскери борышты �теу маңызды 
міндет екенін айтса, Ш.Дүйсенбаева күйеуі 
Қайыр Дүйсенбаевтың ерліктері туралы 
әңгімелеп, ой саларлық естеліктерімен б�лісті.      

Шара барысында мектеп оқушылары 
әскери қару-жарақ түрлерімен танысты. Руха-
ни кеш естелік суретке түсумен аяқталды. 

Iлия НҰРБЕРГЕНҚЫЗЫ,
Аудандық жастар ресурстық

  орталығының маманы 

Маңғыстау  облысы
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Аталмыш байқауға Ақмола об-
лысы мәдениет басқармасының 
басшысы, Мәдениет қайраткері  
Сәуле Б�кейханқызы бастаған,  
облыстық Халық шығармашылығы 
және мәдени демалыс орталығының 
басшысы, Мәдениет  саласының 
ү з д і г і  Б а й ж о л  А й д а р х а н ұ л ы , 
Ақмола облысының мәдениет  
басқармасының мәдениет және 
�нер ұйымдарының қызметін 
қамтамасыз ету және тарихи-
мәдени мұраны сақтау  б�лімінің 
бас маманы Қуаныш Ғибадатұлы, 
облыстық халық шығармашылығы 
және мәдени демалыс орталығы 

басшысының орынбасары Ири-
на  Геннадьевналар  қостаған 
әділқазылар т�релік етті.  

С а х н а  ш ы м ы л д ы ғ ы 
Қ . Н ұ р х а н н ы ң  « А р н а у » , 
В.Емцованың «Мой Казахстан» 
әнімен ашылды. «Балдәурен» 
би ұжымының «Мереке», «Ми-
раж», халықтық би ансамблінің 
«Дала тұлпары» �рнектеген ком-
позициялары жаңашылдығымен 
е р е к ш е л е н і п ,  ж о ғ а р ы  б а ғ а -
ланды.  Бір  с�збен айтқанда, 
республикалық, халықаралық 
жарыстарда жүлделі орындар-
ды иемденіп жүрген аршалылық 
мың бұралған бишілер осы жолы 
да шеберліктерінен танбады. 
«Аршалы аққулары», «Наурыз» 
фольклорлық ансамбльдері талайға 
таңдай қаққызды.

М.2уезхан, Ж.Аманғалиев, 
2.Жаңатілекова,  А.Қамажан, 
А . 2 б д і ғ а л ы м ,  Б . С а у р х а н , 
А . Б е р д а л и н  қ а з а қ т ы ң  х а л ы қ 
әндерін орындаса, С.Ахметжанов 
жетекшілік ететін қазақ ұлт аспап-
тар оркестрі С.Мұхамеджановтың 
«Шаттық отаны» симфониялық 

поэмасымен к�рермен ілтипатына 
б�ленді. П.Хасенова жетекшілік 
ететін хордың «Либертанго» әнін 
орындағанда залдағылар әннің 
құдіретіне таңырқасты. «Алмагүл» 
халықтық ансамблі, «Задоринка» 
халық ансамблі, В.Н.Зеленный 
атындағы халық ансамблі, «Забава» 
вокалдық тобы жиналғандарды ба-
урап алды. Қай үміткер болсын на-
мысына, шабытына қамшы басып, 
барын салды. 

Байқау соңында аудан әкімі 
А.Тайжанов  барша қауымға 
қ ұ т т ы қ т а у  л е б і з і н  б і л д і р і п , 
ауданымыздың мәдениет сала-
сына сүбелі үлес қосып жүрген 
қызметкерлерді марапаттады. 
Концерттен  рухани ләззат алып, 
бір серпілген Аршалы аймағы 
т ұ р ғ ы н д а р ы  к � ң і л д і  к е ш т е н 
ризашылықпен тарқасты.

 
Р.МАХАНОВ,

Тілдерді оқыту орталығының 
директоры

Ақмола облысы 
Аршалы ауданы

Отан оттан да ыстық...Отан оттан да ыстық... «Ақмола жұлдыздарының» өнері«Ақмола жұлдыздарының» өнері

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

М.Құсайынов атындағы Ақт�бе 
облыстық дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған мектеп-интернатында 
Ғылым күніне орай іс-шара �тті.  

Түрлі ғылыми жобалар мен олимпиадада-
ларда облыстық, республикалық, халықаралық 
сайыстарда бақ сынап жүрген оқушылар мара-
патталды. 

Мектеп ауласына бірнеше киіз үй тігіліп, 
жаңарған жер-анамен бірге қуанған к�пшілік 
бір-бірімен к�рісіп, жарапазан айтылды.  Құт-
береке орнатылсын деген мақсатпен мектеп 
ұстаздары шашу шашып, ақ ниеттерін білдірді. 

 Мәскеу қаласында �ткен вокалдық жарыста  
І орын иеленген Ақниет Қаратауова «Наурыз-
к�ктем» әнін шырқады. Мектеп-интернат 
директоры Г.Тажығалиева К�ктем мерекесімен 
құттықтады. Ардагер ұстаздар Д.Кенжебаев, 
Қ.Қосаева жүрекжарды лебіздерін білдірді.

ЖҮЛДЕГЕРЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ
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Жаңа сөздік 
жарық көрді

ЖҮЗ ОҚУЛЫҚТЫҢ ЕРЕКШЕЛІГІН СӨЗ ЕТСЕК...
СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Ұзақ жылдар бойы қазақша-
орысша салалық с�здіктер 
әзірлеп, оқырманға ұсынып 
келе жатқан ғалым Сүлеймен 
қажы Тоқсанбайдың «Үлкен 
экономикалық орысша-қазақша 
с�здігі» жарық к�рді. Автор бұл 
еңбегін ел Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына арнаған екен.  

Үлкен экономикалық орысша-
қазақша с�здікте қазіргі заманғы 
экономиканың барлық саласында, 
атап айтқанда: нарықтық экономи-
ка, қаржы-несие, салық-кеден, сақтандыру, басқару, аудит, 
бақылау-тексеру, жоспарлау, жабдықтау, инвестиция, марке-
тинг, бухгалтерлік есеп, статистика, еңбек, жұмыспен қамту, 
демография, к�ші-қон, ісқағаздарын жүргізу, сондай-ақ ислам 
эконономикасы салаларында қолданылып жүрген 150 000-нан 
астам термин  мен терминдік с�з тіркестері қамтылған. С�здік 
ТМД елдерінде, алыс-жақын шетелдерде шыққан, уақыт сы-
нынан �ткен с�здіктер мен анықтамалықтар (260-тан астам) 
негізінде әзірленген. С�здікті түзу барысында Қазақстанда 
соңғы жылдары қабылданған, Республикамыздың нарықтық 
қатынастарға к�шуінің заңнамалық негізіне айналған заңдары 
да зерделенген. 

Сонымен қатар оқырман қауымға түсінікті болуы үшін 
нарықтық экономика салаларының негізгі аталымдарына, 
сондай-ақ бизнес пен биржа жаргондарына қысқаша түсінік 
берілген. С�здіктің сегіз б�лімнен тұратын қосымшаларында 
халықаралық қысқарған аталымдардың орысша-қазақша толық 
атаулары, сондай-ақ әлем елдері валюталарының атаулары мен 
кодтары, жеткізілім шарттарының коммерциялық аталымда-
ры, биржадағы ишара нышандары тұңғыш рет беріліп отыр. 

Туындының мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейтуге, 
оны жаңа арнаулы аталымдармен байытуға елеулі үлес 
қосары аян. Кітап жоғары оқу орындарының, колледждердің 
оқытушылары мен студенттеріне, баспас�з қызметкерлері 
мен аудармашыларға, әкімшілік-басқару органдарында 
ісқағаздарын мемлекеттік тілде жүргізушілерге, сондай-ақ 
қалың оқырман қауымға арналған.

Р.НҰРАЛИН

ОҚЫРМАН ОЙЫ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Рамазан ӘЛІМҚҰЛОВ,
Ұлттық тестілеу 
орталығының директоры

  ,  

ҰБТ: БИЫЛҒЫ 
ӨЗГЕРІС ҚАНДАЙ?

құрастырылған тест сауалдарына жауап 
береді. 

2-блок: оқылым. Оқуға 2 мәтін, әр 
мәтінге 5 сұрақтан  (барлығы 10) беріледі. 

3-блок: лексика-грамматикалық 
б�лім: мектепте оқыған жылдары қазақ 
тілінен алған білімін тексеретін 20 сұрақ. 
Мұнда барлығы 40 сұрақ бар. 

5. Таңдау пәні – тестілеу. Оған (фи-
зика, химия, биология, география, гео-
метрия, дүниежүзі тарихы, әдебиет, шет 
тілі (ағылшын, француз, неміс тілдері) 
информатика) пәндері кіреді.  

Қорытынды аттестаттау аяқталғаннан 
кейін, жоғары оқу орнына түсуге талап 
білдірген жас түлек Ұлттық бірыңғай 
тестілеуден �теді. 

Жаңа форматтағы ҰБТ бес пәннен 
тұрады. Үшеуі міндетті:  «оқу сауаттылығы», 
«математикалық сауаттылық», «Қазақстан 
тарихы». Екеуі таңдаған мамандығына 
байланысты бейіндік пәндер. 

Енді  қоғамда қызу талқыланып 
жатқан ҰБТ-дағы ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ 
Д2РЕЖЕСІНЕ кеңінен тоқтала кетсек.

Жоғарыда атап �ткеніміздей, бұрынғы 
ҰБТ мектеп бітіру емтиханы мен ЖОО-на 
түсу емтиханының бірлескен формасы еді. 
Бұл ескі форматта қазақ тілі жай шартты 
түрде ғана тапсырылатын. Яғни ҰБТ 

 :  

Бүгінде Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласының маңызын бүкіл қоғам терең 
түсініп, еліміздің рухани тәуелсіздігін 
нығайтатын стратегиялық құжатқа балап 
отыр. Жаһандану жағдайында �зіміздің 
мемлекеттілігімізді, тілімізді, дінімізді, 
ділімізді, салт-дәстүрімізді, жалпы ұлттық 
ерекшеліктерімізді қалай сақтап қаламыз 
деген мәселе әрбір азаматты толғандыратыны 
с�зсіз.  

Бұл орайда ұлттық болмысымызды сақтап 
қана қоймай, одан әрі дамыта отырып әлемдік 
�ркениет к�шіне ілесу біз үшін �мірлік маңызы 
бар миссия. Елбасының бұл мақаласының «Таяу 
жылдардағы міндеттер» атты екінші б�лімінде 
қоғам алдына жақын келешекте атқарылуы 
тиіс бірнеше �зекті міндеттер қойылған. Соның 
ішінде жаңа гуманитарлық білім беру аясында 
«Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын іске 
асыру міндетіне тоқталуды ж�н к�рдік. 

Президент аталмыш жоба бойынша бірінші-
ден, тарих, саясаттану, әлеуметтану, философия, 
психология, мәдениеттану және филология 
ғылымдары бойынша студенттерге толыққанды 
білім беруге қажетті барлық жағдайды жасау, 
екіншіден, алдағы бірнеше жылда гуманитарлық 
білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықты қазақ тіліне аудару, 
үшіншіден, осы бағытта Ұлттық аударма бюро-
сын құру жұмыстарына кірісуді тапсырды.   

М а қ а л а д а  о с ы  б а ғ д а р л а м а  а р қ ы л ы 
қандай жетістіктерге қол жеткізетініміз атап 
к�рсетілген.  «Ең алдымен, – деді Елбасы, – жүз 
мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде 
білім бере бастаймыз. Бұл – білім саласындағы 
жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген 
мамандарды даярлау деген с�з. Оған қоса, 
жаңа мамандар ашықтық, прагматизм мен 
бәсекелік қабілет сияқты сананы жаңғыртудың 
негізгі қағидаларын қоғамда орнықтыратын 
басты күшке айналады. Осылайша, болашақтың 
негізі білім ордаларының аудиторияларында 
қаланады. 2лемнің үздік 100 оқулығының қазақ 

тілінде шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін 
бере бастайды. Сол себепті, уақыт ұттырмай, 
ең заманауи, таңдаулы үлгілерді алып, олардың 
қазақ тіліндегі аудармасын жасауы мыз керек. 
Бұл – мемлекеттің міндеті. Үкімет мұны аудар-
машы мамандармен қамтамасыз ету, авторлық 
құқық, оқу-әдістемелік бағдарламалар мен 
профессорлық-оқытушылық құрамды белгілеу 
сияқты жайттарды ескере отырып, кешенді түрде 
шешуі керек».

Бұның бәрі қоғамдағы толғағы жеткен, 
шешімі табылмай келе жатқан мәселелер екені 
белгілі. Соңғы жылдары еліміз индустриалдық-
инновациялық дамуға басымдық беруге бай-
ланысты жоғары оқу орындары гуманитарлық 
ғылымдарға жүрдім-бардым қарай бастаған 
болатын. К�птеген ЖОО-ларда тарих, саясат-
тану, әлеуметтану, философия, психология, 
мәдениеттану сияқты дербес гуманитарлық 
салалар «2леуметтік-гуманитарлық пәндер 
кафедрасына» біріктіріліп, гуманитарлық 
пәндердің сағатын қысқарту, мәні мен маңызын 
т�мендетуге жол берілді. Тіпті «Қазақстан тари-
хы мектепте оқытылады, енді оны жоғары оқу 
орындарында қайталап оқытудың керегі жоқ» 
деген желеумен «Қазақстан тарихы» кафедрала-
ры жабылды. 

Енді, міне, Елбасының тікелей к�ңіл 
б�луі нәтижесінде жоғары білім саласында 
жіберілген осындай олқылықтарды ж�ндеу 
қолға алынуда. Кез  келген адам ең алдымен 
қоғамның мүшесі. Техник, механик, матема-
тик, физик, химик және т.б. мамандық иелері 
қоғамда қауымдасып �мір сүреді, бірлесіп 
еңбек етеді, қоғам дамуы үшін ғылыммен 
айналысып ізденеді. Ал сол қоғамда �мір 
сүрудің қыр-сырын гуманитарлық ғылымдар 
оқытып-үйретеді. Олай болса, инженерлік-
техникалық мамандықтар үшін гуманитарлық 
білімнің қажеті жоқ па? Қажеті болғанда қандай. 
Біз болашақ мамандарымыздың отансүйгіш 
 патриот, ұлтжанды азамат болғанын қалаймыз 
ба? Қалаймыз. Болашақта жастардың саяси 
белсенді, мәдениетті, т�зімді, діни сауатты, 
�з құқықтары мен бостандықтарын білетін, 

қоғамды сыйлап, Отанын құрметтейтін нағыз 
азаматқа айналғанын қалаймыз ба? 2лбетте. 
Олай болса гуманитарлық ғылымдарға қырын 
қараудың ж�ні жоқ. Міне, сондықтан қашанда 
к�реген саясаткерлігімен танымал Елбасымыз 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
еңбегінде жаңаша гуманитарлық білім беруге 
ерекше мән беруінің сыры тереңде жатыр.

Елбасымыз ұсынған «Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасы да уақыт талабынан туын-
дап отыр. Жаһандық деңгейде бәсекеге қабілетті 
боламыз десек, әлемдік деңгейдегі ең озық 
оқулықтардан, ғылыми әдебиеттерден білім 
алған абзал. Біз әлі күнге дейін к�бінесе орыс 
тіліндегі шетелдік әдебиеттерді қолданамыз. Бұл 
қазақ тілінің ғылым тіліне айналуын тежейді, 
орыс тіліне деген тәуелділікті арттырады. Егер 
қазақ тілін дамытамыз, білім мен ғылым тіліне 
айналдырамыз десек шет тілдеріндегі оқулықтар 
мен ғылыми әдебиеттердегі маңызды ақпаратты 
түпнұсқадан ала білуіміз қажет. Шынайы рухани 
жаңғыру сол кезде жүзеге асады. 

Ендігі басты мәселе осынау �зекті мін-
деттерді науқаншылдыққа айналдырмай, 
к�збояушылыққа жол бермей, шынайы әрі 
сауатты іске асыру.  2зірге ғылыми ортада 
қандай оқулықтарды қазақ тіліне аудара-
мыз деген мәселе анықтала қойған жоқ. Бұл 
тұрғыда қызу пікірталас жүруде, бұлай бо-
луы заңдылық. Ғылымның �зі пікірталасқа 
негізделген. Сондықтан әртүрлі шетелдік 
авторлардың оқулықтарын қазақшаға аудару 
туралы саналуан ұсыныстар жасалары с�зсіз. 
Бұл жердегі басты ұстаным – қандай да бір 
оқулықты қазақшаға аудару туралы ұсыныс жа-
саушы отандық ғалымның атақ-дәрежесіне, ла-
уазымына, беделіне емес, аударуға ұсынылатын 
шетелдік оқулықтың ғылыми-педагогикалық 
құндылығына, теориялық маңыздылығына, 
практикалық қажеттілігіне, оның авторының 
білімі мен біліктілігіне мән беру. «Келісіп пішкен 
тон келте болмайды» деген, қазақ тіліне ауда-
рылатын 100 үздік шетелдік оқулық ел болып 
ақылдасып, қоғамдық талқыға салынып барып 
іріктелгені ж�н.

Тағы бір ескеретін жағдай, әлемдік тұрғыдан 
алсақ, қазақ тіліне аударылуы қажет оқулықтар 
саны 100-ден әлдеқайда к�п екені түсінікті. 
Елбасымыз жақсы бастама к�теріп, халықтың 
назарын аударда білді, ғылыми қауымдастыққа 
бағыт-бағдар берді. Енді осы игі бастамаға бүкіл 
ел болып қолдау жасап, ары қарай дамыта білуіміз 
қажет.  Кезінде «Зерде» қоғамдық қорының 
қолдауымен отандық ғалымдар философия, 
саясаттану, мәдениаттану салалары  бойынша 
бірқатар шетелдік классикалық еңбектерді қазақ 
тіліне аударып, баспадан шығарды. Оларды 
оқырман қауым әлі күнге дейін пайдаланып жүр. 
Осы ретте еліміздегі ірі бизнесмендер, банкирлер 
мен кәсіпкерлер ұлтжандылық танытып, Елбасы 
жобасына қолдау к�рсетіп «Қазақ тіліндегі 1000 
жаңа оқулық» жобасына неге айналдырмасқа? 
Олай болып жатса, әрине, нұр үсіне нұр болар 
еді. Рухани жаңғыру – бүкілхалықтық іс, оған 
әркім атсалысуы керек.  Сырттан сынап, қол 
қусырып қарап отыруға болмайды. 

С�з соңында айта кетерлік тағы бір 
мәселе, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 
«Қазақ университеті» баспасынан жыл сайын 
ондаған тамаша оқулықтар мен оқу құралдарын 
жарыққа шығаруда. Олардың барлығы уни-
верситет есебінен қаржыландырылып келеді 
және университет кітапханалары мен кітап 
дүкені арқылы таратылады. Алайда осындай 
ғылыми-әдістемелік кеңестің мақұлдауынан 
�ткен, талапқа сай отандық оқулықтар мен 
оқу құралдары тиісті жеріне жетпей жатыр. Ол 
үшін аталмыш басылымдарды еліміздің жоғары 
және арнаулы оқу орындарына таратудың 
орталықтандырылған желісін дамыту керек. 
Рухани жаңғыру аясында шетелдік ғалымдардың 
еңбектерімен қатар, �зіміздің отандық ғалым-
педагогтардың да озық оқулықтарын кәдеге 
жарата білуіміз қажет. 

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
саяси ғылым докторы,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
Саясаттану және саяси технологиялар 

кафедрасының профессоры

тапсырғанда қазақ тілі міндетті пәндер 
тізіміне енетін, бірақ ЖОО-на түсерде 
қазақ тілінен жинаған к�рсеткіштер, 
яғни балл саны мүлдем ескерілмейтін. 
Сәйкесінше, оған дайындық та шартты 
түрде болатын.  

Екіншіден, бұрынғы ҰБТ барлық түлек 
үшін міндетті болмайтын. Статистикалық 
м ә л і м е т т е р г е  қ а р а ғ а н д а , Ұ л т т ы қ 
бірыңғай тестілеу қолданысқа енген 
13 жыл ішінде ҰБТ-ны 1 миллион 589 
мың оқушы тапсырыпты. Жыл сайын 
ҰБТ-ға қатысушылардың саны барлық 
мектеп түлектерінің 70-75%-ын ғана 
құрады. Басты себеп – мектептің беделіне 
нұқсан келтірмеу үшін білім деңгейлері 
т�мендеу оқушыларды колледждерге 
бағыттау. Kйткені мектептердің рейтингі 
ҰБТ нәтижесі бойынша анықталатын. 
Шетелдік ЖОО-на түсуді жоспарлаған 
түлектер үшін де ҰБТ міндетті емес еді. 
Яғни ескі форматта қазақ тілі тек шарт-
ты түрде тапсырылып келген еді. Ал 
жаңа формат бойынша, қорытынды ат-
тестаттауда қазақ тілінен емтиханды 
мектеп түлектері 100 пайыз тапсыруға 
міндетті және жаңа форматтағы қазақ 
тілі тек жаттап алған ережелерді белгілей 
салуға арналмаған. Жоғарыда атап �ткен 
тыңдалым, оқылым блоктары емти-
хан тапсырушының тілді қаншалықты 

Айтайын дегенім, мен бала бақ-
шад ағы орыстілді топтарға қазақ 
тілін үйретіп келемін. Қазіргі за-
ман талабына, қоғам сұранысына 
сай әр мұғалім �з сабағын жаңаша 
ұйымдастырады, тіл үйретуде түрлі 
әдіс-тәсілдер қолданады. Соның бірі 
– ойын. Ойын – балалардың негізгі 
іс-әрекеттерінің бірі. Ойын арқылы 
бала дүниені таниды, �з қабілетін 
жетілдіреді, ізденімпаздығын арт-
тырады. Ойын балаға жаңа ортаға 
тезірек үйренуге мүмкіндік береді.

Б а л а б а қ ш а д а ғ ы  б а л а л а р ғ а 
 ойындарды ойнату арқылы қазақ 
тілін үйрету – �те тиімді тәсіл. Ол 
балалардың  тілді үйренуге  деген 
қызығушылығын арттырады, ойлау, 
есте сақтау қабілеттерін дамыта-
ды. Ойын арқылы балалар �мірде 
ең қажетті қасиеттерге: ептілікке, 
тапқырлыққа, жауапкершілікке, 
адам  гершілікке, жылдамдыққа, 
ұйым шылдыққа, мұқияттылыққа 
тәр бие ленеді.

Ойындардың түрлері сан алу-
а н :  д и д а к т и к а л ы қ  о й ы н д а р , 
сюжетті ойындар, р�лдік ойын-
дар, қимыл-қозғалыс ойындары, 
ұлттық  ойындар, саусақ ойындар, 
т.б. Мен балабақшаның орыстілді 
т о б ы н а  қ а з а қ  т і л і н  ү й р е т у д е  
к�бінесе дидактикалық ойындарды 
қолданамын. 

Дидактикалық ойындар жаңа 
тақырыпты �туде, �ткен тақырыпты 

Тағы да бір түйткілді мәселе, 
біздегі бүтін бір отбасында бірнеше 
текпен (фамилия) жүргендер �те к�п.
Мәселен, мен Ғапбасұлы Жәнібек 
болсам, бес баламның үшеуі Ғапбасов 
(ва), екеуі Жәнібекұлы (қызы). Ал 
немерелерім Жәнібек болып менің 
атымды алды. Мұның �зінде бірізділік 
байқалмай тұр.

Шынын айтайық, қазіргі кезде біз 
адам атының, тегінің қайсы екенін 
б ілмей,  жиі  шатасатын болдық. 
 Уалиханымыз – Валихан, Жамбы-
лымыз – Джамбул, ал жер-су атаула-
рынынан Медеуіміз – Медео, Алма-
тымыз – Алма-Ата болып жазылып, 
айтылып жүргенін байқаймыз. Бұл 
түрімізбен, үш-т�рт ұрпақ ауысқанда 

сауаттылығы» пәніне де қатысты. «Оқу 
сауаттылығында» талапкерге 4 мәтін, әр 
мәтінге байланысты сұрақтар беріледі. 
Мәтіндер мектеп оқулығынан емес, үлкен 
�мірге қадам басқан азаматтар оқитын 
ашық ақпарат к�здерінен: ғылыми-
танымдық мақалалардың, к�ркем әдеби 
шығармалардың, аңыз әңгімелер мен 
тарихи материалдардың үзінділерінен 
тұрады. 

Негізінен, ережелерден тұратын 
 сауалдар мен оның жауаптарын жаттап, 
белгілеп шығу – тілді меңгеру деңгейінің 
к�рсеткіші еместігін уақыт �зі дәлелдеді. 
Ал сол ережелерді тыңдаған, оқыған 
мәтінінің ішінен табу, ол мәтінді түсініп, 
талдау, ішіндегі ақпаратты салыстырып, 
маңыздылығын анықтай білу қабілетін 
тексеру – емтихан тапсырушының тілді 
қалай меңгергендігін анық к�рсете ала-
ды. «Оқу сауаттылығы» талапкердің осы 
қабілеттерін анықтауға арналған. 

Жалпы Ұлттық тестілеу орталығы 
М е м л е к е т т і к  т і л д і  д а м ы т у  с а л а -
сында қомақты жобаларды іске асы-
рып келеді. Оның айғағы – орталыққа 
қ а р а с т ы « Қ А З Т Е С Т »  ж ү й е с і н  д а -
м ы т у  б а с қ а р м а с ы н ы ң  ж ү р г і з і п 
жатқан жұмыстары. 2006 жылы негізі 
қаланған «ҚАЗТЕСТ» – Қазақстан 
Республикасындағы азаматтардың 

еске түсіруде, балалардың с�йлеу 
тілін дамытуда, тілді үйренуге деген 
қызығушылығын арттыруда, жаңа 
с�здерді есте сақтауда зор септігін 
тигізеді. Дидактикалық ойындармен 
ұйымдастырылған сабақ к�ңілді, әрі 
жеңіл �теді.

Ойын барысында түрлі к�рнекі-
ліктер, суреттер, ойыншықтар, кесте-
лер, қазақша әуендер, т.б. қолданған 
ж�н. Сонда балалар қазақ тілін жыл-
дам үйренеді, с�здік қоры байиды, 
жаңа тақырыпты тез меңгереді, есте 
жақсы сақтайды. Халқымыз «Ой 
– ойыннан басталады» демекші, 
балабақшадағы баланың ойын 
жетілдіріп, сабаққа қызығушылығын, 
белсенділігін арттыру үшін қазақ тілі 
мұғалімінің қолданатын басты тәсілі 
– ойын.

Халқымыздың «Баланы ойын 
�сіреді» деген даналық с�зі бар. 
Бала ойнап жүріп ойланады, ойы 
сергиді, таным-түсінігі қалыптасады.
Балабақшадағы орыстілді топтарға 
дидактикалық ойындар арқылы қазақ 
тілін үйрету – �те тиімді, қызықты, 
әрі нәтижелі тәсіл. Балалардың қазақ 
тілін үйренуге деген қызығушылығын 
ояту – ұстаздың қолында. 

Жанар ҚАЙЫРҚЫЗЫ,
№112 балабақшаның 

қазақ тілі пәні мұғалімі

ПАВЛОДАР

түбіміздің, тегіміздің кім екенін де 
білмей қалмаймыз ба?

Кезінде Алашорда к�семі 2лихан 
Б�кейхан: «Қазақтың аты-ж�нін орыс 
халқына еліктеп, «-ов, -ев» деп жазу 
тоқтатылсын! Бұдан былай қазақ азамат-
тары �з аты-ж�ндерін ұлттық дәстүрмен 
Абай Құнанбайұлы деген сияқты жаздыр-
сын, біз де Ахмет Байтұрсынұлы, 2лихан 
Б�кейханұлы болайық!» деп Үндеу  тастап, 
арнайы қаулы қабылдаған еді.

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні, 
ата-тегімізде -ұлы, -қызы, -тегі деген 
жалғаулар жазылып, бірізділікке түссе 
деген ізгі тілегіміз бар. 

Жәнібек ҒАПБАСҰЛЫ
АРҚАЛЫҚ 

мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау 
жүйесі. Ол халықаралық тілдік білімді 
бағалаудың TOEFL, IELTS, DALF/DELF, 
DSH, CELI, TÖMER, ТРКИ және т.б. 
жүйелерінің қағидаттарына негізделген.

«ҚАЗТЕСТ»-ті  «Болашақ» сти-
пендиясынан үміткерлер, мемлекеттік 
қ ы з м е т к е р л е р ,  б ю д ж е т т і к  с а л а 
қызметкерлері, әскери қызметкерлер, 
ұлттық компаниялар мен Назарбаев 
зияткерлік мектебінің қызметкерлері 
тапсырады. 10 жыл ішінде ҚАЗТЕСТ 
арқылы 212 214 адам мемлекеттік тілден 
�з білімдерін сынаған. 

Жоғарыда атап �ткен, «Қорытынды 
аттестаттаудағы» қазақ тілі мен ҰБТ-
дағы «Оқу сауаттылығының» тест тап-
сырмалары «ҚАЗТЕСТ» жүйесінің 
қағидалары бойынша құрастырылған. 
Яғни халықаралық стандарттарға сай 
деген с�з. 

Қорыта келгенде, Ұлттық тестілеу 
о р т а л ы ғ ы  м е м л е к е т т і к  т і л і м і з д і ң 
қолданысын кеңейтуге үлес қосып 
отырған бірден-бір мекемелердің бірі 
екенін айта кету орынды. Орталық алдағы 
уақытта қазақ тілі пәнінің ҰБТ-дағы р�лін 
арттыра түсу үшін құзырлы органдарға 
ұсыныстар дайындауда. Бұл жұмыстардың 
нәтижесі уақыт еншісінде.

түсінетінін, ой қорыта алатындығын, 
қаншалықты терең меңгергенін объективті 
түрде анықтауға мүмкіндік береді.

Екіншіден, оған тиісті  мынадай 
бағалар қойылады: 0-8 балл – 2, 9-24 балл 
– 3, 25-32 балл – 4, 33-40 балл – 5. 

Түлек егер нашар баға алса немесе 
тапсыра алмаса, алынған нәтиже міндетті 
түрде аттестатқа жазылып, ҰБТ тапсы-
ру құқығынан айрылады. ҰБТ тапсыра 
алмау – университетке түсе алмау деген 
с�з. Яғни бұл жерде қазақ тілінің дәрежесі 
�спесе, т�мендемейтіні анық.

О н ы ң  ү с т і н е ,  е л і м і з д е г і  о р т а 
мектептердің 80 пайыздан астамы қазақ 
мектебі екенін, ал биылғы 130 мыңнан 
астам түлектің 90 мыңға жуығы қазақ 
мектептерін тәмамдайтынын ескер-
сек, қазақ тілінің дәрежесі т�мендеуге 
ешқандай негіз жоқ. 

Ұлттық тестілеу орталығы 2004 жыл-
дан бері тапсырылған ескі форматтағы 
ҰБТ-дағы қазақ тілі тапсырмаларын са-
раптап, заман талабы мен халықаралық 
тәжірибелерді зерттей келе, мемлекеттік 
тілді меңгеру деңгейін тексеру, бағалау 
критерийлеріне жоғарыда айтыл ған 
тыңдалым, оқылым блоктары тәрізді 
�згерістерді енгізді. Бұл �згеріс ЖОО-на 
түсу емтихандарына, оның ішінде «Оқу 
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С�з басында ҰБТ-ның бұрынғы 
форматына қысқаша тоқталып �тсек.  
ҰБТ арнайы пункттерде, яғни Ұлттық 
тестілеу орталығының �кілдіктерінде 
� т е т і н .  К � п т е г е н  т ү л е к т е р  а у ы л 
мектептерінен аудан орталықтарына 
немесе жақын қалаға келіп тапсы-
ратын. Жаңа формат бойынша, ал-
дымен барлық мектеп түлегі жаппай 
қорытынды аттестаттаудан �теді. Яғни 
мемлекеттік емтихан (мектеп бітіру 
емтиханы) тапсырады. Бұл емтихан 
барлық мектеп түлектері үшін міндетті 
әрі ол оқушының �зі білім алған мектеп 
қабырғасында, үйреншікті ортасында 
�теді. Бұрынғыдай бір күннің ішінде 
бес пәнді есіне түсіріп, әуре-сарсаңға 
түспейді. Белгілі күні келіп шығармасын 
жазады. Т�рт, бес күн �ткен соң келіп 
есебін шығарады. Ал келесі жолы сынақ 
тапсырады. Мұндай �згерістің негізгі 
к�здеген мақсаты оқушыны жауапты 
емтиханға психологиялық тұрғыдан 
дайындау. 2рі қарай жоғары оқу ор-
нына түсуге барғанда оңайлау бола-
ды. Kйткені емтихан тапсырмаларына 
дағдыланып, бойы үйренеді. 

Жасыратыны жоқ, мұғалімдер соңғы 
жылдары 8-9 сыныптардан бастап 
оқушыларды ҰБТ-ға дайындауға жиірек 
к�ңіл б�летін болды. Дайындағанда 
да, сұрақ кітапшаларын сатып алып, 
жаттатуға мән береді. Нәтижесінде, ойын 
ауызша да, жазбаша еркін жеткізе алмай-
тын, қарапайым әңгіменің мазмұнынан 
түсінгенін айтып бере алмайтын жас 
к�бейді. 

Енді биыл қолданысқа енгізілгелі 
отырған  қорытынды аттестаттау туралы 
мағлұмат берейік. Ол бес пәннен тұрады:

1. Ана тілі және әдебиетінен – жаз-
баша емтихан. Яғни берілген тақырып 
бойын ша қазақ мектебінің оқушылары 
қазақ  тілінде, орыс мектебі – орыс 
тілінде, ұйғыр  мектебі – ұйғыр тілінде 
эссе жазады. Бұл тақырыпты зерттеуге, 
жүйелі ойлауға, с�здік қорын арттыруға, 
ойын қорыта білуге септігін тигізеді, 
жоғарыда айтқан олқылықтардың орнын 
толтырады.

2. Алгебра және анализ бастамалары – 
жазбаша емтихан. 

3. Қазақстан тарихы – ауызша. Билет-
ке жауап беру арқылы �теді. 

4 .  Қазақ мектептерінде – орыс 
тілінен, ал орыс, ұйғыр, �збек, тәжік 
мектептерінде қазақ тілінен – тестілеу. 
Бұл жерде баса назар аударатын жайт: 
қазақ тілінен тестілеу 3 блоктан тұрады. 

1-блок:  тыңдалым.  Тыңдауға  2 
мәтін беріледі. 2р мәтінге 5 сұрақтан 
(барлығы 10) беріледі. Яғни түлек мәтінді 
тыңдайды. Кейін сол мәтінге байланысты 

Бала тіліне мән берейік

Бірізді болмай тұр
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ТҰСАУКЕСЕР 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Кітаптардың тұсаукесер рәсімін 
жасаған белгілі кино және театр 
актері, Қазақстанның халық әртісі 
Сәбит Оразбаев, мемлекет және 
қоғам қайраткері Кеңес  Аухадиев, 
мәдениеттанушы – ғалым Мұрат 
2уезов, жазушылар Сәбит Досанов, 
Смағұл Елубаев жылы лебіздерін  
білдірді. 

 Жиында с�з с�йлеген қалам-
герлер Марал Сқақбай, Бексұлтан 
Н ұ р ж е к е е в ,  Қ у а н ы ш б а й 
Құрманғали, Кәдірбек Сегізбаев 
ақын шығармашылығы ж�нінде с�з 
қозғаса, ақын Ұлықбек Есдәулет, 
тележурналист Нұртілеу Иманғали 
азаматтық қырлары, қайраткерлік  
туралы сыр б�лісті. 

Бұл кештің мазмұнды �туіне 
Т . Ж ү р г е н о в  а т ы н д а ғ ы  K н е р 
академиясының студенттері үлкен 
үлес қосты. Олар ақын �леңдерін 
ш е б е р л і к п е н  о р ы н д а й  б і л д і . 
Сахналық қойылым ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Дариға Тұрғанқұлованың 
басшылығымен жүзеге асқанын атап 
�ткен ж�н. 

Тұсаукесерде Н.Оразалиннің �зі 
ортаға шығып, �леңдерін оқыды, 
�мірден �ткен қаламдас әріптестері 
ж�нінде естеліктер айтты. 

Кеш соңында академик, ел ағасы 
М.Тойшыбеков с�з с�йлеп, ақжарма 
тілегін жеткізді. 

Нұркен ЖАНДIУЛЕТҰЛЫ

Қазақстан халқының  жарасқан 
бірлігі мен ынтымағы  –  жайма-
шуақ бейбіт аспанымыздың  кепілі.  
Тәуелсіздік алған 25 жыл ішінде  
елімізде тұратын әр ұлт �кілі  мұны 
баршаның  ынта-ықыласы мен  
қыруар еңбегінің нәтижесі деп 
біледі, бағалайды. 

Е л о р д а д а  А с т а н а  қ а л а л ы қ 
Тілдерді дамыту басқармасының 
ұйымдастыруымен «Тілі бірдің – елі 
бір» атты  мерекелік кеш �тті.

Кешке жиналғандар алдымен «Ел 
бірлігі» бейнетаспасынан әр жыл-
дары Қазақстанға қоныс аударған 
ұлт �кілдері туралы деректі фильмді 
тамашалады. «Ел мақтаныштары» 
атты  бейнесюжет те к�рермен наза-
рына ұсынылып, Асылы Осман, Мая 
Веронская, Максим Рожин және т.б. 
тіл жанашырларының еңбегі ерекше 
құрметке ие болды.

Айтулы іс-шара  барысында 
Астана қалалық Тілдерді дамыту 
басқармасының басшысы Тілеуғали 
Қышқашбаев барша к�рерменді 
Қазақстан халқының бірлігі күні 
мерекесімен құттықтады. 

– Мені қазақ тілінің,  қазақ 
халқының салт-дәстүрінің, �лең-
жырының ортақ қазынаға айналып 
келе жатқаны қуантады. Бүгінде 
� з г е  ұ л т  � к і л д е р і н і ң  қ а з а қ ш а 
еркін с�йлеп, тілімізге құрметпен 
қарауы – ел бірлігінің басты айғағы. 
Халқымыз әрқашан береке-бірлікті, 
айрандай ұйып отырған тыныштықты 
ұстанған. Жеріміз қандай кең бол-
са, жүрегіміз де сондай кең. Туған 
елге деген сүйіспеншілік тілге де-
ген сүйіспеншіліктен бастала-
ды. Мемелекетіміз, мемлекеттік 
тіліміз �ркендей берсін, – деді 
Т.Қышқашбаев.

Одан әрі  с�з  кезег і  Сұлтан 
Оразалинге берілді.  Ол Ақмола  
қаласы алғаш еліміздің Астанасы-
на айналған кезде бір ғана қазақ  
мектебі болғанын, сол кездегі облыс  
басшысы қызметін атқарған Браун 
мырзамен осы мектептің жай-күйін 

жақсарту туралы келісімге келгенін 
айтты. Сонымен қатар қазіргі таңда 
елордада 40-тан астам  таза қазақ 
мектебі  жұмыс істеп жатқанын 
тілге тиек етті. Kз кезегінде Астана 
қалалық мемлекеттік тіл қозғалысы 
басшысының орынбасары, ақын 
Бақытжан Тобаяқов та мемлекеттік 
тіл жайында �з ойын ортаға салды. 

– «Кезінде ХІХ ғасырда Ресейде 
француз тілі сәнге айналып, бәрі 
французша с�йлеген екен. Kйткені 
француздардың мәдениеті к�пке 
үлгі болған. Сондай дәрежеге біз де 
жетуіміз керек. 2дебиетіміз, �неріміз 
�ркендеуі керек. Тіліміз де дами 
түсуі тиіс. Қазақ тілі әлемдегі ең 
бай тілдердің бірі екенін есімізден 
шығармайық. Бір �кініштісі, тіліміздің 
қадірін әлі  толық түсіне алмай 
жүрміз. Жоғарыдағы шенеуніктердің 
к�пшілігі, �зіміздің қазақтардың 
біраз б�лігі қазақ тілінде с�йлемейді. 
Kзге ұлт �кілдері мемлекеттік тілде 
с�йлейді дейміз, бірақ олар бар жоғы 
2,5 пайыз ғана екен. Сондықтан бұл 
бағытта к�п жұмыс жасауымыз керек,  
– деді Б.Тобаяқов. «Тілеп Қобыз» 
сарайы жүрек тебірентерлік әуезді 
ән-күйге, сезімге толы �лең-жырға 
б�ленді. Іле опера әншісі  Азамат 
Жылтырк�зов итальян, Татьяна 
 Хасьянова қазақ және орыс тілдерінде 
ән шырқаса, Александр Асанов, 
Ольга  Рычкова, Зинура Құрбанова 
бастаған бір топ жастар қазақ тілінің 
мәртебесі  жайында айтып, ақын 
�леңдерінен үзінді оқыды. Нұрболат 
Арзамасұлы саз сырнаймен қазақ, 
орыс, украин, татар, �збек, қырғыз, 
поляк  әндерінен поппури орын-
дап к�пшіліктің ыстық ықыласына 
б�ленді. 

Кеш соңында Астанадағы №82 
д а р ы н  м е к т е б і н і ң  ү ш і н ш і  с ы -
нып оқушысы Айкерім Ақкербез  
әуелете шырқаған  «Атамекен» әні 
ұлтымыздың рухының асқақ, тілі мен 
ділінің мәртебесі биік екендігінің 
жарқын к�рінісіндей болды.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

 

(Басы 1-бетте)

«Дана Хиқар с�зі» де осындай 
адамгершілік насихатына құрылған 
шығарма. «Наставления и история 
Ахихара» атты мақаласында Р.Г.Апресян 
«Дана Хиқар с�зін» оқу барысында алды-
нан таныс-бейтаныс адамгершілік әлемі 
ашылғанын жазады. Бұл түйіндеудің 
біз үшін маңызы �те зор, мұның аста-
рында «Дана Хиқар с�зін» насихат 
деп қабылдаған түйінді пайымдау 
жатыр. Сондай-ақ Р.Г.Апресян осы 
туындыны �з заманының қалыпты да 
қағидалы, моральдық санасы деп біледі. 
Қазақ тіліне С.Құдасов аударған «Дана 
Хиқар хиқаясы» атты жазба ескерткіші 
факсимилесі, ғылыми түсініктемесімен 
бірге «2деби жәдігерлер» сериясының 
20-томында жарық к�рді.

«Дана Хиқар с�зінің» қыпшақ тілін-
дегі нұсқасы к�лем жағынан шағын ғана 
шығарма. С.Құдасов бұл нұсқаны тек 
Хиқардың �сиетінен ғана тұрады  деп жа-
зады. Біздің дәуірімізге дейінгі V ғасырда 
арамей тілінде хатқа түскен с�здің 
кейінгі нұсқаларында біраз �згерістер 
болған. С.Құдасовтың пікірінше, армян-
ша нұсқасында да Хиқардың басынан 
кешірген оқиғалары түгел қамтылмаған. 
Ал қыпшақ тіліндегі нұсқа бізге тіптен 
ықшамдалып жеткен.  

Шығарма басы «Дана Хиқардың с�зі, 
ес-ақылы. Адамзат баласы үйренсін 
деп айтқаны, үгіт-�сиеті. Ата бала-
сына �сиет берсін де естеріне алсын» 
деп басталады. Байқағанымыздай, бұл 
туынды адамзат баласы үйренсін деген 
мақсатпен айтылған үгіт-�сиет. Адамзат 
қауымының ең кішкене б�лшегі – от-
басы болса, Дана Хиқар �сиеті сол 
отбасындағы атаның баласына айтар 
ақыл с�здері іспетті. 

Шығармадағы оқиға мен айтылар 
ақыл-�сиет мейлінше сұрыпталған, 
ықшамдалған, суын ағызып, с�лін 
ғана қалдырған қалыпта жеткен. Осы 
ойымыздың бір ғана мысалы мынадай: 
«Ұлым, аса тәтті болма, сені жұтып 
қояр және аса ащы болма, (сені) түкіріп 
тастар. Одан да жақсы жаратылысыңа, 
жүргеніңе, барша ісіңе сай жуас та т�зімді 
бол». Негізі, «Дана Хиқар с�зі» мен 
«Құтты білікке» дейінгі ғылыми, к�ркем 
және күнделікті қарапайым танымы-
мызда адамгершілік қайырымдылыққа 
баланады да, қайырымдылықтың �зі екі 
кемшілікті шектің орта тұсы саналады. 
Мысалы, мырзалық, жомарттық – аста-
т�к ысырапқорлық та, қайырымы кем 
сараңдық та емес, екеуінің қақ ортасы. 
Ал «Дана Хиқар с�зіндегі» «жақсы 
жаратылғаныңа, жүргеніңе, барша ісіңе 
(сай) жуас та т�зімді бол» деген �сиет 
мұнымен қоса әл-Фарабидің Бақыт 
жайлы тапқыр түйінін ойға оралтады: 
«Бақыт дегеніміз – әр нәрсенің де 
�з болмысына сай болуы және сол 
�зіндік болмысын баянды етуі». Яғни 
Дана Хиқардың да, әл-Фарабидің де 
айтып отырғаны бір-ақ нәрсе – «жақсы 
жаратылғаны, жүргені, барша ісі» мен 
«�з болмысына сай» жуас та т�зімді болу» 
– адам болу мен адамгершілік.   

«Дана Хиқар с�зіндегі» ақыл-
�сиеттер тоқсан ауыз с�здің бәрін 
айтып жатпай, түйінін ғана танытқан 
тапқыр ойлар. Оны кейінгі адамзат 
ұрпағы тарата танып, �з �міріне �зек 
ете білуі тиіс. «Ұлым, аяғыңда етігің 
барда тікенекті басып, алдыңа жол 
аш» – бұл да ғажап тапқыр ой. Адамзат 
�зінде бардың қадірін дер кезінде танып, 
бағалай білгені ж�н. «Барыңда жомарт 
бол, ұлықтықта кішік бол, жасыңда 

азық болар несібесін дайындап қойған 
және ол несібесі Алланың құдіретімен 
ешқашан таусылмайды. Жан құмарынан 
басталып, жан қуатының арқасында 
рухани жетіле беру – адамзаттың басты 
мақсат-мұраты. «Дана Хиқар с�зіндегі» 
ұлына айтылатын ақыл-�сиеттер осы бір 
киелі де қасиетті мұратқа қызмет етеді.

«Дана Хиқар с�зінде» айтыла-
тын адами және саяси-әлеуметтік 
қарым-қатынастар қай заманға да 
ортақ жағдай мен күретамыр қалып 
секілді. Ата мен ана, аға мен нағашы 
болмысындағы естияр үлкеннің бала 
мен іні, жиен қалпындағы әлі шала, 
оң-солын танымаған кішіге ақыл-кеңес, 
�сиет айтып, бағыт-бағдар беруі адамзат 
қауымында бұрыннан бар, келешекте де 
бола беретін үйреншікті әрекет. Айтар 
ақыл, берер кеңесі бар үлкеннің тәлім-
тәрбиесін ойы мен діліне сіңіріп алу – 
кіші атаулының абыройлы әрекеті. Дана 
Хиқар мен Натан арасында �кінішті, 
жайсыз жағдай пайда болып, мұның 
�зі ел мен мемлекетке қауіп пен кесір 
келтіретін зор келеңсіздікке ұласып 
кетеді. Сондықтан да ол адамзат бала-
сын осындай зор кесел мен қауіптен 
сақтандыра ойландыратын тәлімді 
шығарма. Ақылды, ойлы үлкеннің 
әлі қалыптаса қоймаған кішіге жол 
к�рсетіп, кішінің де �з кезегінде аталар 
жолы – жетілу мен кемелденуге бет алып 
кетуі – адамзаттың абсолютті, қалыпты 
әрекеті. Адамзат жақсыны к�ріп қана 
кемелденіп қоймай, жаманнан да 
жиреніп сабақ алады, �кіне, опына жүріп 
тура жолға түседі. Ескерткіштегі Дана 
Хиқар мен Натан арасындағы қарым-
қатынас осындай ойларға жетелейді. 
Шығармадағы патша мен кеңесші, уәзір 
арасындағы қарым-қатынасты да адам-

�мірде қателеспей, бұра тартпай жүре 
алмайды. Бірақ келтелік, пенделігімізге 
етіміз үйреніп кетсе тағы да зор қайғы. 
Сократ, Абай, �зге де ойшыл, хакім 
тұлғалар айтқандай, Жаратушы он 
сегіз мың ғаламда ақыл-ес пен сана, 
адами қайырымды қасиетті бізге ғана 
нәсіп еткен. 

Адамзат қоғамында негізінен үш 
түрлі әлеуметтік топ болады, олар – 
билік иелері, ақыл иелері және қалың 
ел, еңбекші қауым. Ел басына күн туған 
қиын кезеңде қалың ел әскерге де айна-
лып шыға келеді. Мәселе – мемлекеттің 
тұтқасын ұстаған билік иелерінің Платон, 
 Аристотель, әл-Фараби, Ж.Баласағұн, 
Абай секілді ойшылдарымыз айтып, 
жазып кеткеніндей лайықты қалып-
қасиет пен абзал болмысқа ие бола 
алуында. Патшаны қасиетті Құранда 
Алланың жердегі к�леңкесі ретінде та-
нытуы тегін емес. Қайырымдылық пен 

Дана хи�ар 
арманы да – осылайша болуы мүмкін 
қиянаттың алдын алып, жолын кесе 
білу. Ал «Дана Хиқар с�зінде» мұндай 
жағдайдың арты қайырлы болғанымен, 
�з кезінде �кініштілеу сипатта �ріс 
алған. Яғни патша қараниет Натанның 
�тірік, жалған, жала с�зіне сеніп қалып, 
ақылды, адал уәзірі – Дана Хиқардай 
асыл адамын �лім жазасына бұйырады. 
Осы бір оқиға қиянат пен адамзаттық 
үлкен айыптың алдын алуға үйретеді, 
қай кісіге де �кінішті жағдайдан сабақ 
алатындай ой салады. 

Адамзат – ақыл-есі мен санасы, 
адами қасиеттері бар асыл болмыс 
болса да, кемеліне келмеген келте 
қалпында қала береді, әрі келтелігін 
әр тұста танытып, қиянат пен обалға 
жол беріп те қояды. Патшаның Натан 
айтқан жала мен �секке сеніп қалып, 
асыл адамын бағалай білмеуі, ақырында 
үлкен �кініште қалуы – бәрі де адам-
зат қауымында болуы әбден мүмкін 
қалыпты жағдайлар.  

Қай заманда да �мірде «ләппайлап» 
тұратын орындаушы қызметшілер 
к�п болады да, сенімді серік, ақылды 
кеңесшілер сирек кездеседі. Отбасынан 
бастап қоғам, мемлекет деңгейіне дейінгі 
құт-береке – Дана Хиқардай ақылды 
адамдардың ой еңбегімен келеді әрі 
солар арқылы баянды болып қалады. 
Шығарма кейінгі ұрпақты, жалпы 
адамзатты Натан секілді танымы  тым 
т�мен, пенде, келте жандардың жауыз 
әрекетінен сақтандырады. 2мірші, 
патша, жалпы билік иесі атаулыға  
ақылды, арлы, адал адамдарды қадір 
тұтып, бағалай білуді кеңес етеді. 
Адамзат Алла секілді кемел болмыс 
болмай, жануарлық жаратылысты да 
иеленген қоспа болмыс болуы себепті 

ізгілік, мейірімділікті жоғары қойған  
мұсылмандық Шығыста басшы, әмірші, 
патша –  адам денесіндегі жүрекке 
баланатынын жоғарыда айттық. 2л-
Фараби адамзат тірлігіндегі бар нәрсе  
жүректегі ынтығушы күштен бастау 
алатынын жазады. Абай мен Шәкерім 
де адамзатты �рге тартып, әділет, рақым, 
мейірімді жүректен шығар қасиеттер 
ретінде жырлаған. С�йтсе де, жүрек 
адам болудағы басты белгі – таным 
құралы емес. Жан құмары мен жан 
қуаты арқылы ақиқатты танытушы – 
ақыл-ой. Kзі ақылды, арлы, әділетті 
патша дәл �зіндей ақыл-ой мен ар-ұят 
иелерін к�зінің қарашығындай к�ріп 
қадірлей білуі тиіс. Қоғамның қуат 
тауып, құтқа жетуі тікелей ақыл-ой, 
ар-ұят жетістігімен жүзеге асады. Дана 
Хиқардың с�зі мен ақыл-кеңесі оның 
баласы есепті Натаннан бастап �з 
заманындағы күллі қауым �кілдеріне, 
кейінгі-соңғы барша ұрпаққа да мәңгілік 
азық. Тарихи т�ркіні тым терең әрі әзірге 
ең к�не жазба ескерткіш ретінде сана-
латын «Дана Хиқар с�зі» к�зі қарақты 
қазақ қауымын осылайша ширек ғасыр 
бойы рухани жағынан демеп келеді.

Адамзат білуге тиіс ең іргелі ақиқатты 
танытқан «Дана Хиқар с�зін» ел игілігіне 
жарата танып білуде С.Құдасов жасаған 
еңбек аса елеулі. Жетісуда туып, барша 
қазақтың қадірлі, абыройлы азаматы-
на айналған Секеңнің еңбегі жемісті, 
бейнеті зейнетті бола бергей.     
 

Мақсат IЛІПХАН, 
М.Iуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан мемлекеттік университеті
 Гуманитарлық зерттеулер 

институтының
 ғылыми қызметкері

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕСОҚУ ҚҰРАЛЫ

Расимнің талабы зорТың туынды
Қостанай облысы күзет 
қызметінің мамандандырылған 
басқармасында к�птеген ұлттың 
�кілдері бір шаңырақтың балала-
рындай тату-тәтті ғұмыр кешіп, 
�здерінің күнделікті міндеттерін 
аса бір жауапкершілікпен 
атқаруда.

Солардың бірі — татар ұлтының 
�кілі, старшина Расим Мизхатов. 
Ол �зін қазақтың бір перзентіндей 
сезінеді. Осы елдің патриотымын деп 
есептейді. Жақында онымен тілдесіп, 
әңгімелесудің орайы келген-ді. 

Бұл  б�лімше командирі ,  �з 
саласының майталманы Расим Миз-
хатов Қостанай облысы Жангелдин 
ауданына қарасты Шилі деп аталатын 
елді мекенде дүниеге келді. Ол мек-
тепте орыс сыныбында оқыды. 

Алайда жастайынан қазақ ба-
лаларымен тай-құлындай тебісіп 
бірге �скендіктен бе, қазақ тілін 
жақсы білді. Ата-анасы �ңірдің 
Қарабалық ауданына қоныс ауда-
рып, �зі осындағы орта мектепті 
ойдағыдай тәмамдады. Кез кел-
ген саналы жігіт секілді ол да со-
дан кейін әскер қатарындағы боры-
шын ойдағыдай �теді. Алатаудың 
баурайындағы Алматы шаһарында 
қызмет етті. Мұның бақытына орай 
бірге қызметтес болған бозбала қазақ 

Бірнеше жылғы теориялық 
және тәжірибелік зерттеулердің 
нәтижесінде А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының 
Қолданбалы лингвистика б�лімі 
Қазақ тілінің ұлттық корпусын 
жасауға теориялық негіз болатын 
еңбекті жарыққа шығарды.

А т а л м ы ш  е ң б е к т і ң  а в т о р ы 
А.Жұбанов пен А.Жаңабекованың 
« К о р п у с т ы қ  л и н г в и с т и к а »  а т т ы 
оқу құралы оқырманды корпустық 
лингвистиканың негізгі ұғымдарымен 
т а н ы с т ы р а  о т ы р ы п ,  к о р п у с т ы қ 
технологиялардың негіздерін меңгеруге, 
жұмыс істеу дағдысын қалып тас тыруға 
және аталмыш пәннің ақпараттық тех-
нологиялар қатарынан алатын орнын 
айқындауға жол ашады.

Бұл оқу құралын жазуға автор-
лардың «Компьютерлік лингвистика» 
мен «Корпустық лингвистика» пәндері 
бойынша оқыған дәрістері және «Қазақ 
тілінің Ұлттық корпусын құрастыруға» 
қатысты теориялық зерттеулерінің 
(мақалаларының)  материалдары мен 
корпус құрастыру тәжірибесі негіз 
болды.

Оқу құралы студенттерге, магис-
трант тар мен PhD докторанттар ға және 
корпустық лингвистика пәнінен дәріс 
оқитын оқытушыларға арналған.

Б.РЫСБЕРГЕН

тіліне �те жетік-тін. Екеуі қимас дос 
болып, мемлекеттік тілді барынша 
жетілдіре түсті. 

Расим қазақ қызын ұнатып, екеуі 
жеке отау тікті. Екеуі бас қосқаннан 
кейін қазақ халқының әдет-ғұрпын 
жетік меңгеріп, бұрынғыдан да к�п 
жайға қанықты. Kйткені жергілікті 
ұлт  пен татар халқының салт-
дәстүрлерінде ұқсастықтар бар. 
Мәселен, үлкенді сыйлау, кішіге ізет 
к�рсету, кішіпейілдік таныту секілді 
�негелі қасиеттер бұл халықтарға 
ортақ емес пе? 

Қ а з і р г і  т а ң д а  � з і  қ ы з м е т 
а т қ а р а т ы н  б а т а л ь о н д а  ж ұ м ы с 

істейтін әріптестерінің бәрі де 
негізінен мемлекеттік тілде с�йлейді. 
Тіл орталығындағы дәрістерге де 
қатысады. 

Татар азаматы �зі қазақ тілін 
жетік білгенімен, ізденісін әлі күнге 
дейін тынымсыз жалғастыра түсуде. 
Kйткені к�п оқыған адамның түйгені 
де, пайым-парасаты да, ой-�рісі 
де бірден ерекшеленіп, к�зге түсіп 
тұрады. 

Старшина Расим Мизхатовтың тіл 
ж�ніндегі �зіндік қалыптасқан пікірі 
де бар. Ол Елбасының мемлекеттік 
тілге қатысты тұжырымдарын үнемі 
басшылыққа алып отырады. 

– Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. 
Оны тек қана еліміздегі қазақтар ғана 
емес,  республикамызда ғұмыр кешіп 
жатқан �зге бауырлас халықтардың 
�кілдері де білуге тиіс, – дейді ол. 

Міне, қымбатты оқырман, ара-
мызда қаншама �з елінің нағыз патри-
отымыз деп есептейтін барша ұлттар 
мен ұлыстар ғұмыр кешіп, еңбек етіп 
жатыр. Олар туған жерлерін к�ркейтіп 
ғана жүрген жоқ. Қазақстанның 
әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің 
қатарына қосылуына да �здерінің 
қомақты үлестерін қосуда. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

ҚОСТАНАЙ

Ғарыш мінезді 
жырлар

Тілі бірдің – елі бір

жалында, танып біл, қолыңнан кеп 
тұрғанда қайырымды бол» деген ойлар 
санамыздан �зінен-�зі еріксіз туындай 
береді. Дана Хиқар ақыл-�сиеттерін 
ұлына бағыштай отырып-ақ, �мірдің 
әр кезең, түрлі жағдайында жалпы 
адамзатқа қажет болар іргелі ойларын 
әбден түйіндеп, мейлінше сұрыптап 
жеткізеді. «Құтты біліктегі» сұхбат 
барысында айтылғандай, адамзат 
қауымы екі-ақ топтан тұрады, олар – 
ұстаздар мен шәкірттер, үйретушілер 
мен үйренушілер. Хақ жолында �з бол-
мысына сай жетіле беру тек адамға ғана 
тән ардақты әрекет десек, жаңағы екі 
топ �кілдерінің де мақсат-мұраты – осы 
кемелділік. Алла ғана кемел болмыс, ал 
адамзат кемелділік жолында жүрсе де, 
Иесіндей ауыз толтырып айтарлықтай 
толық кемел бола алмайды. Жаратушы 
�з жаратқандарын жарылқап, олардың 
тәніне де, ақыл-ой, жанына да мәңгілік 

зат қауымының келелі мәселесін с�з ет-
кен оқиға деп білеміз. Дін мен сопылық 
және ғылымның мәлімет-дерегін 
�з бойына түгел дерлік  жинақтаған 
«Құтты білік» дастанында  Айтолдының 
Күнтуды бекке уәзір болып келгенінде, 
оған алғашқы ескерту ретінде ертеңгі 
күні, алдағы болашақта �зі жайлы 
қандай да бір жайсыз с�з, �сек-�тірік  
бегіне жетер болса, оның анық-қанығын 
ең әуелі �зінен сұрап білуін �тінеді. 
Осы тектес әңгіменің дастанда арнайы 
айтылуы тіпті тегін емес, мұндай жағдай 
мен қарым-қатынас әр замандағы билік 
иесі мен ақыл-ой иесінің арасында 
жиі болып тұрады. Міне, осындай 
жағдайда Айтолды айтқан орынды 
ой орындалар болса, к�п кесел мен 
обал жасаудың жолы кесілер еді. Ең 
бастысы, ақылды да адал, жазықсыз 
жанға ж�нсіз қиянат жасалмайды. 
Ақылды, арлы адамзат ұлының асыл 

Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасында к�рнекті ақын, таны-
мал драматург, белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, ҚР Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Нұрлан Оразалиннің 10 томдық шығармалар 
жинағының және Мәскеуде жарық к�рген «Избранное» кітабының 
тұсаукері �тті. Оны ашқан ақын, Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы 
т�рағасының бірінші орынбасары Ғалым Жайлыбай кеш кейіпкерінің 
шығармашылығына кеңінен тоқталды. 
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Мұқабаның бірінші бетінде: Гурьев облысы, Маңқыстау ауданындағы «1 май» колхозының озат  шопаны 
Ерқожаева Қырмызы. Суретті түсірген П.Редько

Сағатшы Нұрғалиев қанша сағат келсе де қайтармай, 
жөндеп береді.

Лида Наурызғалиева әнші ғана емес, 
әрі кітап жаршысы да.

«Правда» колхозының бірінші фермасында сауда ә 
дегеннен қыза жөнелді. «Бұл біз үшін жаралған бала ғой» 

дейді автодүкен меңгерушісі Ғалымды малшы қауым.

ГУРЬЕВ – ГУРЬЕВ –  

Автопоезд  дегенді  ест імеген 
құлақ аз шығар. 2йтсе де, шын 
мәніндегі  автопоезд қандай 

болады екен �зі. Жалпақ жайлауда шашырап 
отырған  малшыларға  ауадай зәру деген рас 
па? Автопоезд құрамында  бірнеше адам,  
бірнеше  машина  болып, пәленбай күн  
«үйден  безіп,  түзді  кезеді». Автопоезды 
барлық  жерде  ұйымдастырайық дейтін 
ұранымыз да бар. Сонда  қаншама қаржы, 
қаншама  уақыт бұл.  Солар ақтала ма? 
Автоездың пайда-зияны неде? Осындай  
сұрақтарға  толығырақ  жауап  алу үшін  
абзалы  бір  автопоездың  сапарына  
бастан-аяқ  қатысқан  дұрыс  десетінбіз. 
Сол  мақсатпен  Гурьевке келдік. Мұнда  
биылғы  жылдың басынан  бергі  үшінші  
автопоезд кезекті  сапарға  аттанғалы  жатыр 

сатушы, киномеханик, дәрі-дәрмек сатушы, 
концерт бригадасы бар. Бұл т�ңірек қаптап 
жатқан үлкенді-кішілі кәсіпшілік. Гурьев-
тен Доссор мұнай кәсіпшілігіне дейінгі жүз 
шақырым жол асфальт. Қиналған жоқпыз. 
Бірақ к�ресіні  содан шыққан соң к�рдік. 
Қара жол асфальтқа қайдан жетсін, маши-
налар кезек-кезек бауырлап, батып қалады 
балшыққа. Жусан �скен құмдақ далада 
жиі-жиі о шеті мен бұ шеті ат шаптырым 
сор кездеседі. Айнадай жарқырайтын сор 
дегеніңіз  кәдімгі  айдын к�лден аумай алыс-
тан к�з тартып жатады. Жақын барсаңыз 
иісі қолқаңды ататын қоймалжың бірдеңе. 
Сол иісінен жиреніп мал баласы жоламайды 
екен. 

Жолдың нашарлығы ғой. Доссорға 
тиіп  тұрған Бекбике  кәсіпшілігіне  ел жата 
зорға жетіп, жас мұғалім Мұқамеджанов 
Нұрланның кең сарайдай бір  б�лмесіне  
жиырма  үш адам  еркін жайғастық. Са-
парлас  серіктермен кеңірек  осында  таны-
сып, осында білістік. Жақсы ән  мен тәтті 
күй қайда шарықтамас. Міне, ат жақты, 
сылыңғыр қара жігіт отырғаннан домбыра-
сын күмбірлетіп термелей ж�нелді. Сәлден  
соң ақын Тоқмағамбетов Асқардың «Дейді 
екендер дейді  екен» дейтін �зіміз радиодан  
жиі еститін �леңін  айтты. 2лгі  �леңге  ән 
шығарған  да, радиодан  айтатын  да сегіз 
қырлы  ағамыз Дүйсемәлиев Қаттар осы 
болып шықты. Kз басым  бұған  дейін  неге  
білмедім екен  деп  �кініп  те қоямын. Қаттар  
автоклуб  меңгерушісі, әрі  қатарымызда  
келе жатқан  шағын  концерттік топты  
басқарады.  Айтқандай,  күні  кешегі  кез-
десуде  обком  секретары  Kжікенов  те «об-
лысымызда Қаттарды білмейтін  бірде-бір  
малшы  жоқ» деп сүйсінгені бар. Малшы  
ғана емес,  бәрі  біледі оны, бәрі  ардақ 
тұтады.

14 МАЙ.
Ертелеп жолға шықтық. Күн арқан бойы  

к�теріле бере  қапырық ыстық  басталды. 
Кешегі тәрізді  едәуір  дегдіген құмдақ 
жолдың екі  жағынан  ауық-ауық сор к�реміз.  
Құлсары,  Майк�мген кәсіпшіліктері  
арқылы  кешке қарай  құлазыған құмда  
жаңадан  ұйымдасқан «Қарақұм»  совхо-
зына келдік. Жігіттер шаршаса да ойын-
сауықты  қыздырып, Котельников Иван  
кино  к�рсетті. Қонақтардың пейіліне  риза  
болған  үлкен-кіші ауыл адамдары ақ жол  
тілеп аттандырды ертеңіне.

15 МАЙ.
Осы бір темір жол бізбен, біз онымен 

жарысып, бір-бірімізден қалар емеспіз. 
Мақат кәсіпшілігінен басталатын темір 
жол Маңқыстау түбегінің бесігі Шевченко 
қаласына дейін созылады. Маңқыстаудың 
қыруар байлығына  шабуыл осы жолдан 
басталған деседі. Кеудені шаттық кернейді. 
Құмды ш�лдің �ңін �згертіп, ғасырлар бойы 
қаңсыған тамырына қан мен жан кіргізген 
құдірет алдында бас иесің.

ЕКІ БЕЙНЕУ.
Жаңа Бейнеу станциясы Эмбі ауданы-

на, ал содан он екі шақырым жердегі Ескі 
Бейнеу Маңқыстау ауданына қарайды. 
Ескі Бейнеу Маңқыстаудың шетсіз-шексіз 
жайы лымына енетін қақпа іспетті. Осы 
жерден үстірт басталып, біртіндеп биіктей 
береді. Сельпо, дүкен, құрылыс участоктары 
тәрізді мекемелер бар. Олар малшыларға 
қызмет етеді. Біз мұнда к�п б�гелмей, ерте 
кездегі бір қырғын соғыста опат болған 
қалың қосынның аумақты зиратын  біраз 
аралап, әрі жүріп кеттік. 

Сонымен, негізгі к�здеген жерге үшінші 
күні кешке қарай түнделете келдік-ау. 
Машиналар  он шақты киіз үйді қоршай 
тоқтады. Бұл  жер «Правда» колхозының 
бірінші фермасы. Қой қырқымы қызу 
жүріп жатыр. Қараңғы түссе де жұмысты 
тоқтатпаған қырықтықшыларға күндіз-
түнің бәрібір сияқты. Тек қонақтар келді 
дегенде ғана қайшылар қолдан түсті.

Жаздың қысқа түні ойын-сауыққа 
б�леніп �те шықты да,  автопоезд ертемен 
жұмысқа кірісті. Алыс-жақын маңайдан 
құлақтанып жеткен  малшылар қым-қуыт. 
Автодүкен товарларында кідіріс жоқ тіпті. 
2не, аға шопан Нұрбосынов Басқабай  
мен қырықтықшы қыз  Бимағамбетова  
Бақтылы бірі асыл мақпал, үнді  шайын, бір 
кесе, шайнек, күріш алып, топтан  б�лініп 
келеді.  Түске дейін  автодүкен  меңгерушісі 
Тасмағамбетов Ғалым мың сомға, апте-
ка елу сомға  сауда  жасаса, сағат шебері  
Нұрғалиев  2бдіғали мен радио ж�ндеуші 
Арыстанов Виктор  бірнеше  сағат  пен 
радиоқабылдағышты  қалыпқа  келтірді. 
Шаштараз  Морковцева мен етікші Кәнеев 
Жаншаға да жұмыс  молынан табылды. Ал, 
дәрігер Лысенкова Света осы т�ңіректегі 
барлық малшының үйін аралап, жәрдем 
к�рсетті. Оның қызметі бір т�бе.

Түсте концерт басталды. Қоспанов 
Ш а й д у л л а ,  Н а у р ы з ғ а л и е в а  Л и д а , 
Иманқұлова Роза, Мұсағалиев Тельман – 
осы  т�ртеуінің �нері де Қаттар ағаларынан 
асып түспесе, кем емес. Концерт алдындағы 
Рамазан оқыған лекция да тартымды болды. 
Лекция тақырыбы әралуан.

Киіз үйдің ішінде автопоездың алғашқы 
қызметінен алған әсерімізді ортаға сап 
отырмыз. Осында ферма зоотехнигі ЬІбанов 
Ырза, ол кісінің зайыбы Мәжжан апай, 
бірнеше малшылар, Гурьевтен жайылымға 
моторлы құдық орнатуға келген екі прораб 
Наурызғалиев Темірхан мен Зұлқашев Сәфи 
отыр. Бәрі шат, бәрі риза. Автопоездың 
бүгінгі шарапаты керім болды ғой, оған тең 
келер ештеңе жоқ-ау деген ой келеді маған 
да.

Фермадан бір қауым талап-тілек арқалап 
аттандық. Олардың біразы ендігі жолы 
тағы да келетін автопоезға аманат болса, 
қалғандары да адрессіз емес. Мәселен, фер-
ма малшылары қысқы жайлаудан к�шіп кел-
ген екі айдан бері бір тиын ақша алмағанын  
былай қойғанда, сол уақыт ішінде  мұнда 
не бір автодүкен, автоклуб келмегеніне 
не айтамыз. Қант,  шай, ұн, сабын, тұзсыз 
тіршілік бар ма? Осы арада еріксіз Ескі 
Бейнеудегі сельпо басшыларына ренжисіз. 
Облыс орталығынан «автопоезд» деген ат-
пен алыс сапарға шыққан мына машиналар 
керуені Маңқыстау малшыларын әлденеше 
аралап қайтқанда, сельпоның екі айдан бері 
иек астындағы фермаға ат ізін бір салмаған 
жеті бірдей автодүкені қай жерде, не істеп 
жүр екен деп қынжыласың?!

16 МАЙ.
Керілген кең далада айқыш-ұйқыш 

жолдар к�п. Бұрын түйенің табанынан 
басқаға  тосырқай қарайтын құла дүзде бүгін 
қаптаған машина жүр. Сол жолдар мен ма-
шиналар үстірттің жүрегін соқтырып тұрған 
бейне қан тамырындай.

Үстіртте  жусаннан �зге  баялыш, 
бұйырғын, ебелек, түйе кәрем тәрізді 
ш�птер �седі. Жабайы аңнан к�ргеніміз 
– киік. Киік к�п-ақ. Жылан, кесіртке, 
саршұнақтар да мол. Түстен кейін осы 
т�ңіректегі к�птеген ферманы қамтитын  
Уәли  дейтін  үлкен  орталыққа  келдік. 
Бізді мұнда  аудандық  партия  комитетінің  
нұсқаушысы 2мірқанов  Ғибатқали  мен 
мәдениет  б�лімінің  қызметкері  Қостанов  
Сатқан қарсы алды. Ендігі  жерде  бұл екеуі 
автопоезд сапары  аяқталғанша бізбен  
бірге  болады. Құм  суырған  дүлей  желдің  
қырсығынан бұл  күні ж�нді жұмыс  істелген 
жоқ. Қызықтың  бәрі таңертеңнен басталды. 

17 МАЙ.
Осынау жайылымның к�лемін айту-

шылар он бір миллион гектар деседі. Тіпті,  
ұзақ жол  жалықтырғанда  одан да к�п пе деп 
қаласың кейде. 

Ендігі келген жеріміз – Аманкелді  
атындағы колхоздың бірінші фермасы 
орналасқан Бес�гіз жайлауы. Мұнда  да 
қырқым. Ылғи бір  сайдың тасындай  жастар 
к�п.  Қырқымшылар арасында облыстық 
Советтің детутаты Кемелханова Салиқа, 
ауылдық Советтің депутаты Собалақова 
Ырыш сияқты белгілі �рендер  к�п. Сондай-
ақ мал технигі К�шеков Т�лесін, зоо-
техник Қаниев Ғайса, шофер Қартабаев 
Қыдырбай деген жігіттер де ылғи бір сауат-
ты, пысық, жаңашыл жігіттер екен. 2сіресе, 
адамшылық, ізгілік қасиеттерге бай. Міне, 
Туғанай оқиғасы осының бір дәлелі.

Туғанай – шопан Тұрақов Алпамыштың 
жұбайы. Біраз уақыт бұрын екі жас �з 
қалауларымен қосылған-ды. Соңғы уақытта 
Туғанай сырқатқа шалдыққанын сезсе де, 
елемей жүретін. Үйлері айдалада жеке оты-
рады. Бірде Туғанай тапа-тал түсте емізулі 
баласына да қарамай үйден ата шығып,  
бет  алған жағына қаша ж�неледі. 2биір 
болғанда әлгі Т�лесін мен Қыдырбай осын-
да жүр еді. Туғанайды екеулеп ұстап әкеліп, 
дәрі-дәрмек береді. 2йтсе де, әйелдің халі 
ауыр болған соң Қыдырбай машинасымен 
жүз шақырым жердегі оның апасын әкелуге 
кетіп, Т�лесін Туғанай мен оның жас бала-
сына қарап үйде қалады. Т�лесін сәбидің 
жаялығына дейін �зі жуып, сүт ішкізіп, 
әрі Алпамышқа басу айтып, екі тәуліктей 
осында отырған. Бір апта есін білмей жа-
тып, Туғанай кейінірек тәуір болған. Сол 
Туғанайға, міне, енді арнайы барған ав-
топоезд дәрігері Света дәрі-дәрмек беріп, 
келешекте аудан орталығына барып мұқият 
емделу керектігін ескертіп келді.

18 МАЙ.
Автодүкеннен басқа тағы да бір машинаға 

қосымша товар тиеп шығуды ұсынып, �те 
ескерімділік жасаған жолдастарға тек алғыс 
қана айту керек. Тұтыну заттарына деген 
талап таудай. Міне «1 Май» колхозының 
Арыстанбұға участогында да товарлар құмға 
құйған судай сіңіп, жоқ боп жатыр. Сату-
шы Ғалым к�ппен тіл таба алатын іскер, 
пысық жігіт. Бірен-саран табылмай қалған 
товарлар болса «келесі жолы келгенде с�зсіз 
ала келейін» деп қойын кітабына жазып 
қояды...

Кенет суық хабар дүңк ете түсті. Батыров 
Түрікпенбай дейтін  аға шопанның т�рт 
жасар қызы Разияны жылан шағып алыпты. 
Дереу Светаны жібердік. Ол барып к�рді 
де, облысқа ж�нелту  керек деді. Түстен 
кейін  самолет  келді. 2кесін қосып Разияны 
Гурьевке ж�нелттік. Енді қайтадан еңсе 
к�теріліп, бой  жеңілдеп қалды. Бүгінгі 
малшыда  не арман бар. Бұрынғы  малшы  
болсыншы! Айшылық жерден  самолет  
шақыртып, ажалға  арашашы болатын 
адам  таба алар ма еді.  Жоқ, әрине. Ал бүгін  
ше?  Бүгін партия мен халықтың әкелік 
қамқорлығынан тыс қалатын ешкім де, 
ештеңе де жоқ-ау біздің елде.

Түске қарай жинала бастадық. «Бұл 
келгендеріңе  салауат ,  ендіг і  жерде 
ұмыта к�рмеңдер бізді» деді к�п атынан, 
қырық жыл қой бағып пенсияға шыққан 
Есенгелдиев Жүзбай кариядан автопоезд 
жайлы пікірін сұрағанымызда.

19 МАЙ.
Қазіргі мезгіл к�ктем емес пе. Қауырт 

жұмыстың қайнаған кезі. Партияның XIX 
съезі атындағы колхоздың бірінші фер-
масында да науқан қызу екен. Қырқым 
пунктін қоршай қонған он шақты киіз 
үйдің әрқайсысында қой қырқуға к�мекке 
келгендер т�ртеу-бесеуден б�лініп жатыр. 

Сіңбіруге мұрша жоқ. Ферма бастығы 
Жаманбаев Ест�ре кеше түнде суық тиіп 
мұрттай ұшыпты. Екі �кпесі алқынып, 
қара терге түсіп жатқан жерінен к�ре сала 
дәрігеріміз қолма-қол жәрдем берді оған. 
Бұлшық еттері ойнаған алып тұлғалы жас 
жігіттің тек қана жұмыс соңында жүріп мүрт 
құлағаны к�рініп тұр.

Автопоезд мүшелері жұмысқа кірісті. 2 
демей-ақ халық қаптап кетті. Түстен кейін 
концерт жүріп жатқанда колхоз председателі 
Иманғазиев Задакерей келді. Кешке кино 
к�рсетіп болған соң соңымыздан келетін 
боп Иван осында қалды да, басқамыз он 

шақырым жердегі «Екпінді» колхозының 
Қырқастау участогына жүріп кеттік. 
Қырқастауға келісімен �нерпаз жігіттер 
кеш болса да жұрттың к�ңілін қимай, ашық 
аспанның астында концерт бастап жіберді. 
Бұл осы күнгі үшінші концерт. Концерт 
аяқталған тұста киносын к�рсетіп боп, 
Иван да жетті. Бұл кезде түнгі екі еді. 

20 МАЙ.
Қырқастаудағы фермада Бексейітов 

Ізтаңат он жылдан бері меңгеруші. Фермада 
жиырма т�рт отар қой, он екі отар қозы, 
екі табын жылқы, екі қотан түйе бағылады. 
Осында Смағұлов Бақыт басқаратын, ау-
дан к�лемінде ең бірінші боп ұйымдасқан 
іріленген шопандар бригадасы бар. Жас 
коллективтің аяқ алысы жаман емес. Брига-
да мүшелерінің к�бі сырттан оқиды. Жұмыс 
процестері механикаландырылған.

Үстіртте әрбір үйден бабына кеп сай-
рап тұрған домбыра к�ресіз. Міне, Ізтаңат 
ағаның алты қанат үйі. Үй иесі. орта 
жастардағы, к�п с�йлемейтін, ауыр мінезді 
адам. Бірақ сенің ішкі сарайыңды айтпай 
танып отыратын ақылдылығы аңғарылады. 
Таңаттың үйінен бір емес екі  домбы-
ра, бір аккордеон, гармон, фотоаппарат, 
радиоқабылдағыш к�ріп, оны сегіз қырлы 
�нер иесі  шығар деп ойлап едік, бекер  боп 
шықты. Бұл жақта, мысалы, екі домбыра 
ұстайтын Ізтаңаттың домбырашы  болуы 
тіпті  де шарт емес. Бірақ, әрбір үйде дом-
быра  болуы шарт. 2лгі  заттардың  иесі  де, 
тұтынушысы да Ізтаңаттың  жиырма жасар 
ұлы  Жәкібай.  Қыздай  сызылған  биязы  
мінезді  Жәкібайдың  Шымкент  қаласында 
оқып  алған  киномеханик мамандығы бар.  
Ұлы  оқып  жүргенде  Ізтаңат  ағаның  ферма  
меншігіне  алған  киноқондырғысы қазір 
қажетке  әбден-ақ  жарап тұр.  К�пшілік  
дән риза.  Киномеханик  Жәкібай  бір  
жағынан  кино к�рсетсе, бір жағынан 
к�ркем�нерпаздарға да жетекшілік етеді. 
Тұрғанымен бір сауық жігіт. 

 
– Ш�л даладағы проблеманың бірі – су.  
Бірақ та бұл – Маңқыстауда шешіліп бітуге  
таяу проблема. Суын  түйемен тартатын  
атам заманғы айыр құдық  дегенді  үстірттің  
бірде-бір  жерінен к�ргеніміз жоқ.   Бүгінгі  
шопан моторлы құдық пен цементтен 
жасалған  су қоймасына қуанады!

– Бұрын айыр құдықтан к�п болса 
күніне екі  отар қой су ішіп, оған т�рт 
адам,  екі-үш түйе әуре болатын, қазір бір 
құдықтан он-он бес  отар қой  суарылып, 
бар істі оп-оңай ғана бір шопан жалғыз �зі 
тындырады. 2рі  бұл  едәуір арзан да. Қауға, 
доғалақ, арқан, айыр, түйе сияқтылар қып-
қызыл қаржы емес пе, –  дейді Бекембаев 
Қосбай.

О с ы   Қ о с б а й  б і з г е  ә д е й і  к е л і п 
әңгімелесті. Қатарынан бірнеше мамандығы 
бар шымыр денелі, �ткір жігіт фермадағы 
әрқайсысының сыйымдылығы елу-алпыс 
тонналық қоймасының бәрін де �з қолынан  
�ткерген.  Малды ауыл Қосбайдай ер к�ңілді 
жігіттерімен сәнді-ау дейсіз. 

КЕНЖЕҚАЗҒАН. Бұл қоныста небәрі 
екі шопан үйі отыр. Қырқастаудан шыққан 
бойы  осында келдік. Кеше жолыққан 
колхоз бастығы  Задакерей қарсы алды. 
Ұзамай-ақ екі үйдің айналасы бейнебір 
жәрмеңкеге айналды. Қайдан  келгені 
белгісіз, малшылар сыймайды. Автопоезд 
мүшелері  үлгере  алар емес. 2дет бойынша 
күні  бойы  тұрмыстық қызмет к�рсетіліп, 
кешке ойын-сауық думандады. 

Осы ара үстірттің әбден биіктеген  
жері. Теңіз бетінен үш  шақырымдай  
жоғарылаппыз. Күндіз  ыстық та, түнде 
ғаламат суық. Екі-үш  шақырымнан соң 
үстірт  бітеді. Арғы  жағы  терең құз,  шатқал, 

ұшы-қиыры жоқ сор к�лі сазара  созылып 
жатыр. 

Кенжеқазғаннан ертеңіне таңертең 
аттандық.  

21 МАЙ.
Машиналар сап түзеп келе жатыр. 

Бағытымыз – «Жаңа жол» колхозының 
Басар участогы. Дала алдымызға айдын 
к�л  бейнелі сағымын тосып  алдағысы 
келеді. Сол  сағымның ортасында үйлерінің 
күмбездері к�к тіреген  қалашық к�рінеді. 
Бірақ, бір қалашық орнын  алып  жатқан  
бұл  жерде ескі  зират  бар. 2шекейлеп 

салынған бейіттер неше  заман  �ткенмен 
сыны  да, сыры да  бұзылмай, кескін-
кейпі �згермей,  сом күйінде сақталыпты. 
2рбір  бейіттің к�лемі де, биіктігі де осы 
күнгі  т�рт  б�лмелі  стандартты үйлермен 
бірдей. Ою-�рнектерін айтсайшы.  Бейіттер 
асыл тастардан қашалып қаланып, шегесіз  
қиюластырылған. Не деген  шеберлік! 
Оның бер  жағында ұшқан құс �те  алмай-
тын  иен далада  осыншама  сансыз  бейітті  
тұрғызуға  қаншама күш-қаржы жұмсалды 
екен.  Бейіттің  к�пшілігіне  қылыш, най-
за, садақ, қанжар,  домбыраның суреттері  
салынған. К�ңілге  к�п  ойлар салады, 
�шпестей әсер қалдырады бәрі.

БАСАРДАҒЫ ОЙЛАР.  Басарға  да 
келдік. Бұл  жерден де кетеміз.  Автопоезға  
деген  к�птің  ықыласын  с�збен жеткізу 
қиын.  Кілемге  сап  қарсы алып,  алақанға   
сап аялап  аттандырады малшылар.  Осының  
бәрі  әуелі  ата-бабадан  қалған  қонақжайлық  
дәстүрдің  белгісі  болса,  екіншіден,  олар  
думанды  қызықтан  кенделік к�ріп,  ынды-
ны  кебе ш�лдеген-ау дейсің.  Оған  дау жоқ.  
Kз басымыз  осы  сапарда  не бір  автодүкен, 
не бір  автоклуб  к�ре  алмай-ақ келеміз  әлі. 
Жайлауды  аралауға  б�лінген  аудандық  
мәдениет  б�лімінің  сегіз  автоклубы  қайда 
жүр  екен?!. 

МІНЕ БАСАР. Үлкен участок. Халық 
к�п.  Жайлауға шыққалы жұмыстан �згені 
к�рмеген де, білмеген  де олар. 2йтеуір,  
жалғыз  ғана  дүкенсымақ  бар екен. 

Бүгін  дәрігеріміз ішіндегі  біраз  ойла-
рын  сыртқа  шығарып,  сырын айтты.  Света  
ойдағы  отыз,  қырдағы қырық  үйдің  бәрін  
аралап, әлгінде ғана  оралған-ды. Аурулар 
неге  тыйылмайды  деп қынжылады ол. 

Ауру  бары рас.  Оның  бірқатар себептері 

де  аян. Қандай себеп? Тұрмыс  тапшылығы  
ма?  Жоқ, әрине. «Ханның  қызында» да бір 
кемшілік болатыны тәрізді,  жүрегі  жомарт, 
жаны кең  ағайындардың к�ңілі  к�лдей 
шалқып жатқанымен, тосын  к�зге  оттай  
басылатын  к�леңкелі  жақтары  да жоқ 
емес.  «Қонақ аз  отырып, к�п сынайды» 
демекші, ендігі біразырақ әңгіме күнделікті 
тұрмыс, үй тазалығы ж�нінде болсын. 

Малшылар табысы мол ма? Мол. Ішкені 
алдында, ішпегені артында ма?  Солай.  Киіз  
үйдің ішінде  не қажет болса,  бәрі бар ма? 
Бар.  Тек бір-ақ нәрсе жоқ. Ол, к�ңілге  келсе 
де айтайық, тазалық. Тазалық жоқ.  Тазалық 

ережесі  сақталмайды.  Бір қора  жанның  
бір  орамалға  сүртініп, бір табақтан  ас  
ішуі немесе  ауру-сауы аралас  бірге жатып,  
бірге  тұруын к�рерк�зге не деп құптар ек. 
Шаңға  к�міліп  қабырғада жинаулы  тұрған  
мақпал  к�рпелерді  тыстау  үшін бірнеше 
метр ақ сұрып алмау құнтсыздықтан басқа 
нені  к�рсетеді? Ыдыс-аяқ,  киім-кешекті, 
үйдің  маңын таза ұстап, таза  жүріп-тұруға  
әбден болады ғой. 

– Иә, болғанда қандай, – деп  құптайды  
бізді  Жармыш  ауылдық  Советінің 
председателі Ұзақбаев  Сисенғұл. – 2рбір 
семья үйін таза  ұстаса, оған не жетсін. 
Тазалығы  бар үйге  жадырап кіресің, 
жадырап шығасың. Ондай үйден аурудың  
қашатыны да рас. Үстіртте  осы  айтқандай 
үлгілі семьялар да  аз емес. Мәселен,  Чапаев 
атындағы  колхоздың жылқышылары 
Қырымқұлов  Тітірбай  мен Мақсымбаев  
Бердіханды алайық. Олар  мәдениетті  тұру  
дегенді  үйінде  қымбат кілем,  мақпал  
к�рпе,  жеңіл машинасы болу деп  түсінбей,  
қолда  барды ұқсатып, жаңа заманға  
лайық  жаңаша �мір  сүру  деп  түсінеді. 
«Малшыға бәрібір» деместен, үй-ішін 
мұнтаздай ұстайды. Шаң  басқан  самауыр, 
радио, кірлеген ыдыс-аяқ, т�сек-орынды  
к�рмейсіз. Иә, адамға алдымен  құнт керек. 
Құнтсыздық пен салақтық от басы, ошақ 
қасын  жайлап алған Тайбағаров Жайлыбай, 
Шаманов Бурабек, Бектұров Сағынбай 
тәрізді  жігіттердің де үй  тұрмысын айта 
кету  ж�н. Осы үшеуінің  де  тұрмыс-
күйлері  ешкімнен кем емес. Бірақ, бастары  
жап-жас  бола  тұра жаңа  әдет-ғұрып, 
салт-дәстүр, тазалық  жайында  онша  к�п 
ойланбайтынына қынжыласың. 

 Осындай біраз  пікір айтқан  ел  

екен. Айта кетелік,  автопоездың алғаш  
кіндік  қаны тамған  жер осы облыс десетін. 
Онысын қайдам, автопоезд  �ткен жылғы  
январьдың үшінде алғаш  сапарға  шығып, 
жыл бойына  Гурьевтің о шеті мен бұ шетін  
сегіз  рет түгел  аралап  қайтыпты. Мұның 
�зі автопоездың «технологиясы»  бұларға 
жақсырақ таныс деген с�з. 

12 МАЙ.
Кешегі келісімге сай жол жүретіндер 

түгел бүгін обкомға жиналдық.  Қас 
қылғандай мәдениет басқармасының 
бастығы Елкеев Бабан табан  астынан 
ауы рып қалмасын ба. Барша салмақ оның  
орынбасары Нұрғалиев Рамазанның мой-
нына түсті. Автопоезға жетекші боп та сол 
бекітілді. Обкомның секретары Сұлтан 
Kжікенов жолдас облыс картасынан авто-
поезд баратын участоктарды к�рсете тұрып, 
тиісті нұсқауларын берді. Бағымызға қарай, 
баратынымыз – Маңқыстау. Ең қиыр, ең 
түкпірдегі алыс аудан. Мейлі де, жығылсаң 
нардан жығыл деген ғой. Ертең жолға 
шығамыз.

13 МАЙ.
Түнімен жаңбыр жауыпты. Таңертең 

аспан ала бұлт. Ызғырық жел соғады. Ауа 
дымқыл да ауыр. Жайық �зені жайлап ағып 
жатыр. Облыстың мәдениет басқармасының 
екі қабатты ағаш үйі сол �зеннің жағасында. 
Кәрі тарихтың к�зіндей сылқым Жайық 
толқыны жағаға соғып, «қош» дегендей 
болады сыбырлап.

Алты машина қаладан шықты. Ішімізде 
дәрігер, шаштараз, етікші, сағатшы, радист, 
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Автопоезд керуені

а ғ а л а р ы н ы ң  б і р і  С и с е н ғ ұ л  е к і  ж ү з 
шақырымдай  жердегі  Сам жайлауынан  
келе жатып  Басарға қоналқаға  тоқтаған 
екен. Самның Матай  деген участогынан 
жаңа медпункт ашу  қамымен жүр. Қолында  
сол ж�нінде  аудандық  Совет  атқару  
комитетінің шешімі бар. 

Астаналық  үшеу  ек.  Петр  Редько, 
Мәдениет  министрлігінен Жұманқұлов 
Ағзам  және  мен. Екі серігім  қайда  барсақ 
та киіз  үйдің  айналасында  шашылып  
жатқан  сүйек-саяқ,  жаңа сойған  малдың  
тастай салған  қан-жынына құжынай 
қонған  шыбын-шіркей, құрт-қоңыздарды  
к�ріп  шектерін  тартады үнсіз.  «Осының  
барлығын аулағырақ бір жерден  шұқыр 
қазып, сонда  тастаса қатеді?» дейді. 2рине, 
– деп қостаймын мен де. «Соны құнттап 
жүрген  кім бар, бірақ...».

22 МАЙ.
Бүгін  күн ашық. Желсіз  тымық. 

Ендігі  бағытымыз – Чапаев атындағы  
колхоздың бірінші  фермасы. Жолшыбай  
аудандық  партия  комитетінің  екінші се-
кретары Алшынбаев  Kтежанға  жолықтық.  
Үстіртті аралап жүргеніне бір  апта  болған  
Kтекеңнің  �ңі  жүдеу. Автопоезды әдейі  
іздеп  келе жатқан  беті екен. 

– Маған дәрігерлеріңіз керек еді, – 
деді асығыс  с�йлеп. – Маңқыстаудың  

Осы бетінде Kтекең «Октябрьдің 40 
жылдығы» колхозының   аға шопаны 
Аманиязов Ордабайдың үйінен келе жа-
тыр екен. Ордабайдың қарт анасы қатты 
науқасқа ұқсайды. Kтекең  дәрі-дәрмегімен 
қоса біздің Светаны ертіп, ізінше қайтып 
сонда кетті. 

«Түсі  жақсыдан түңілме» дегендей, 
Kтекеңнің мына  бір үлкен  адамгершілігіне 
бәріміз  де сүйсініп қалдық. Қандай  ғана  
кішіпейіл, қарапайым жан еді.  Мұндайда 
еске қай-қайдағы сап ете түспей ме. Кәрі 
түгіл, жас �лейін деп  жатқанда да  жағасы  
жайлау болып, жайғасып  отыра  беретін  
заңғарларды  к�ргеніміз бар.  Осы биыл 
бір ауданда  командировкада  жүргенде  
Kтекеңдей  тағы  бір секретарды  к�рген  
ем. Ол жолдас  �зін  соншалық  паң ұстап, 
оқтау  жұтқандай кербез  керіледі. Ел аралап  

әлдебір  қауырт  іске  жаны  ашығандықтан  
емес, әшейін  кабинетке  сыймаған  соң 
бой к�рсету  үшін  шыққаны  айтпай-ақ 
айқын  к�рініп тұрды оның.  Сол секретарь  
ауданға  жүрерде жетегінде  кішкене  екі  
немересі  бар қарт  кісінің  машинаңмен 
ала кет деген �тінішіне құлақ  ілмей  кетті. 
Осы бір қолайсыз жайды  к�ргенде ол  емес, 
біз қысылдық. Ал, мына  Kтекең болса  
оның қасында «аттылы кісідей». Бес саусақ  
бірдей емес деген осы-ау. 

Чапаев атындағы колхоздың  бірінші 
фермасы орналасқан Кертік жайлауының 
т а б и ғ а т ы  ә с е м ,  с ұ л у  ж е р .  А в т о п о -
езд мүшелерінің Светадан басқасы келе 
жұмысқа кірісті. Kтекең ертіп кеткен 
Света кештете келді. Түнге қарай қатты 
жел соқты, күн күркіреп, найзағай ойнады 
аспанда.

23 МАЙ.
Тағы да жол, тағы да сапар. Осы жүріс 

дағдыға айналды. Бүгін күн тым ыссы да 
қапырық. Шевченко атындағы колхоздың 
фермасына әрең жетіп келдік. Бізді шо-
пандар, механизаторлар, қырықтықшылар 
қарсы алды.

БАСПАҚПЕН 2ҢГІМЕ. Бойы екі метр 
келетін, алып тұлғалы шомбал қара жігіт 
�зін Ізтұрғанов Баспақпын деп таныс-
тырды. 2зілқой, ашық жанды, сүйкімді 

байлығы түпсіз болғанмен, дәрігерге жарлы  
екенімізді  к�ріп келе жатқан  шығарсыңдар.  
Осыншама жайлауда  Жақауов  Еркебай, 
Аблаев Ғаділбек  дейтін екі  жоғары білімді  
дәрігер  жұмыс  істейтін жалғыз  аурухана 
бар.  Kзі жалғыз  болған соң неге  тұлға  бол-
сын, кең  даланың  жұмырына  жұқ та бол-
майды. Сіздер Уәлиде  болдыңыздар ғой? 

– Болдық. 
– Ендеше мен осы жолы  сол жерден 

ашылатын  жаңа аурухана  әрекетінде 
жүрмін, жігіттер.  Құрылыс  материалдары  
дайын.  Үй де  таяу  уақытта  әзір  бола-
ды.  Ал, маман дәрігерді қайдан табамыз.  
Қиналатынымыз сол жағы.  Бізде  аудан  
бойынша  дәрігер  кадрлары  аз.  2йтсе де, 
үмітіміз зор. Оқып жатқан  жастар  к�п қой. 
Соларға  иек  артамыз. Денсаулық  сақтау  
министрлігі  жер-жерге  дәрігер  б�лер кезде  
ұмытып кетпегей деп тілейміз әрдайым. 

жан. Ферма меңгерушісі болғандықтан ба, 
с�зінің дені – ылғи  мал жайы. Отыздың 
ортасынан ауғанша мал деп жүріп оқудан 
да кеш қапты. Орта мектепті сырттан оқып, 
биыл бітіргелі отыр. Енді институтқа түспек 
талабы бар к�рінеді.

– Ал, Баспақ, жағдай қалай?
– Қалай болсын, жалпы жақсы ғой, Мал 

басы аман, жоспар орындалып жатқан соң 
жақсы демей не дейміз. Сонда да реті келген 
соң айтайын, мені мазалайтын бір жай бар 
еді, жолдастар.

– Ол не, Басеке?
– Жасыратын не бар, жігіттер. Бізде 

тұрақты жұмыс істейтін жастар жағы әлі де 
онша жетісіңкіремейді ғой. Бұл с�зім жастар 
малға жоламайды дегенім емес. Олар келуін 
келеді. Бірақ, кейбіреулері ұзақ шыдай 
алмайды.

– Себебі?

 – Себебі белгілі ғой. Бізде малшы-
ларды мәдени-тұрмыстық жақтан қамту 
жағы жетіспей келеді әлі. Жастың аты жас. 
2сіресе, қазіргі жастардың талабы таудай. 
Оларға еңбекпен бірге ойын-сауық, қызық-
думан керек. Жоқ, жігіттер, меніңше, бұл 
әділ емес!

2діл емес дейсің бе? Қосыламыз саған. 
2йтсе де, к�ш жүре түзеледі деген бар. Міне, 
ауылдарыңа автопоезд келді. Қуаныштымыз 
дейсің бе? Дұрыс. Баспақ-ау, сен айтқандай 
�кпе-назды жолшыбай бізге талай малшы 
айтты. Бәрінің де тілегі орынды. Ең әрісі, 
батарея болмағандықтан қаншама үйдің 
радиоқабылдағышы үнсіз тұр. Жайлауға 
текке келіп, шошайған т�бесін к�рсетіп 
қайтатын автодүкен мен автоклубтан, 
әрине, пайда шамалы. Бұл  орайда не 
киносы, не концерті жоқ, қарақан басы 

салдырап жетіп  келген  К�кшиев деген ав-
токлуб меңгерушісін  қабылдамай кері қуып  
жіберген  Аманкелді атындағы  колхоздың 
малшыларына  еріксіз  риза боласыз. 

Биылғы ерте  к�ктемде жайлауда 
күннің суығы едәуір болды, Баспақ. Сон-
дай қысталаң шақта жалғыз адамның бір 
отар саулықты шашау шығармай т�лдетуі, 
әрине екіталай. Амал не, к�мектесетін 
ешкім болмағандықтан Таңбаев Темірхан, 
Ысмағұлов Берік атты аға шопандардың 
лажсыз т�лден шығын бергеніне бәріміз 
ашынамыз. Бұл жай ендігәрі қайталанбайды 
дедің. Оған кәміл сенеміз.

И ә ,  Б а с п а қ ,  а д а м ғ а  б ә р і  қ а ж е т . 
Тұрмыстық жағдай да, рухани азық та 
бірдей керек. Бердіқожаев Ізбастың үйіне 
алпыс сегіз жастағы Аманбаева Жәния 
шешейдің түнгі сағат бірде неғып келгенін 
еске алыңызшы. Концерттен жазатай-
ым кеш  қалып қойған Жәния Тельман 
тартқан екі күй мен Шайдулла айтқан 
екі әнге  қаншама ұшы-қиырсыз алғыс 
айтты сол жолы.  Демек, рухани  азыққа  
құштарлықтың  адамды  қашан да осын-
дай  қырларынан  к�рсетуі �мірдің  �з 
заңдарының бірі.

Баспақ, сен  �зің айтпақшы, «жасыңда 
ғылым бар деп ескермесең  де» к�пті к�рген, 
тәжірибелі, ақыл-парасатқа бай адамсың. 
Ойлайтының бір қара басыңның  ғана емес, 

к�птің қамы ылғи. Сол үшін де ардақтысың, 
абыройлысың. Алда да ғұмырлы бола 
бергейсің, дос.

 24 МАЙ.
Кей-кейде адам жанын жадыратар 

жайларға тап болады. Ленин атындағы 
колхоздың бірінші фермасында біз колхоз 
комсомол ұйымының секретары Иманбаев 
Қойшыбаймен, оның еңбектес серіктерімен 
кездестік. Бәрі де комсомол мүшесі. Бүгін 
жұбын жазбай қой қырқымында жүрсе, 
ертең сол күйлерінше ш�п шабуға шықпақ. 
Жалынды жастар к�ркем�нерпаздар 
үйірмесін ұйымдастырып, «Ауыл мәдениеті» 
атты қабырға газетін шығарады. Газет-жур-
налдар жеткізіліп тұрады. Колхоз механигі 
Қойшыбай басқарған жас �рендердің 
к�ңілді �міріне әркім де қызығады.

25 МАЙ.

Уақыт қалай тез �теді. Енді автопоезд 
бармаған екі-ақ жер қалды. 2рі қуансаң, 
әрі �кінеміз оған. Қуанатынымыз – кері  
қайтамыз, �кінетініміз – жаңадан табысқан 
достармен үйреніспей жатып қалай 
қоштасарсың.

Мұның бірі – Ерәлиев  атындағы 
колхоздың үшінші фермасы.

Колхоз бойынша елу мың, ал мына фер-
мада он екі мың қой бар. 2р жүз саулықтан 
бір жүз он сегізден т�л алынған.

Шынын айтсақ, партия мүшелігіне 
кандидат Еркеғұлов Құрмантай басқаратын 
осы фермада жаңа �мірімізге жарасымды 
кейбір жаңа салт-дәстүр, әдет-ғұрыптың 
қалыптаса бастағанын к�ру бір ғанибет!

Ленин орденді Бадырақов Құшатанбай 
қарттың жасы биыл жетпістің сегізінде. 
Kмірінше мал бағып, содан бақыт тапқан 

адам. Ауылдастары осы қадірлі де қайратты  
қартты �ткен жылы әрең дегенде пенсияға  
шығарды. Бұл оқиға торқалы той ретінде 
атап �тіліп, талай жерге тараған.  Қарттың 
ұлы  Жәкей  мал технигі боп істейді. Семья 
мүшелері тату-тәтті �мір сүреді. 

Бұл бір үлкен қызық болып �тіп еді. 
Ферма шофері Бақтыбаев Тілеген мен 
жас шопан Жұбанова Сәбидің үйлену 
тойының қызығы онан да асып түсті. Кол-
хоз председателі Нұрбаев Kмірзақ пен 
партия ұйымының секретары 2білхайыров 
Борсақбай �здері бас болған комсомолдық 
осы той үстінде �мір жолдары тоғысқан екі 
жасқа салтанатты жағдайда неке куәлігін 
табыс етті.

– Бұл біздің жайлаудағы тұңғыш  
к о м с о м о л д ы қ  т о й  б о л д ы ,  –  д е й д і 
Құрмантай. Осының ізінше-ақ той тойға 
ұласты. Бастаушы болса қостаушы к�п де-
ген рас екен.

2ңгіме автопоезға ауысқанда Құрекең 
осы нәрсені ұйымдастырушыларға �з 
коллективі атынан ағынан жарыла  алғыс 
айтты.

– Сіздердің қысқы жайлауларыңызда 
аурухана бар деген рас па?

– 2, Сенекте ме? Аурухана емес, ауру-
хана үйі бар да, дәрігер жоқ онда. Бір кезде  
Стахин  деген дәрігер екі жылдай жұмыс 
істеп, әжептәуір күнге жарап еді. Стахин 

кетіп қалғалы есіктің қожасы қара құлып. 
Оған да екі жыл.

Сол екі  жылдан бері  Құрмантай 
аудандық Советке депутат бола тұрып 
сайлаушылардың дәрігер ж�ніндегі амана-
тын орындай алмай жүргеніне қынжылады.

Иә, үстіртте дәрігер деген қасқалдақтың 
қанындай. Міне, автопоезд сап түзеп 
 ауылдан шығып барады. Кенет алдымыз-
ды орағыта кеп бір машина кілт тоқтады. 
Жас шофер біздің дәрігердің сонау т�бе 
астындағы Шамғали деген шопанның үйіне 
бір минутке бұрыла кетуін қиыла сұрап тұр. 
Санитарлық машина топтан б�лініп сонда 
кетті. Бұл сықылды жай күніне неше кез-
деспей жүр.

26 МАЙ.
Мінеки, соңғы аялдама.  «1 Май» 

колхозының Жолбаян участогы. Бүгін 

қоштасу күні. Сол үшін  ой мен қырдан  
к�п ағайын  келіпті.  Колхоз председателі 
Жүсіпов Шаңды,   аудандық партия  
комитетінің  секретары Алшынбаев  Kтежан  
да осында.  Біз кеше  түнде  келіп  түскелі  
абыр-сабыр тынар  түрі жоқ.  Сатуға алып 
шыққан дәрі-дәрмектер кеше таусылып 
еді, бүгін автодүкеннің соңғы товарлары 
сарқылды. Механик Алпанов Молдажанның 
үйіне түсуіміз мұң екен, бір топ адам кеп 
ән-күй тілеп отырып алсын. «Қазір кеш, 
таңертең концерт болады» дегенді тыңдау 
жоқ. Шайдулла мен Тельманға рақмет, 
әйтеуір. 2лсін-әлсін к�рші үйден даусы 
әбден қарлыққан Қаттардың қырылдаған 
үні естіледі. К�пшілік оны да қолқалап 
қоймай жатса керек.

Таң алдында ғана т�секке жаттық. 
Алайда, ұзамай әлдебір дабыр-дұбырдан 

ояна кетсем, есік алдында бес-алты адам 
дегбірі ұша жүгіріп жүр. Бірінің әйелі босана 
алмай қиналып жатыр дейді. Пәлен жердегі 
байланысшыға барып ауданға хабарлау 
үшін машина сұрайды. Светаны жіберіп, 
олардың ісін тез тындырдық. Жастыққа 
қайта қисайған менің ұйқым ашылып кетті. 
К�з алдыма айдаладағы қалқиған екі үй 
елестейді. Сол үйдің бірінде әлгідегі шо-
пандар бармақшы боп жүрген байланысшы 
Жұбаназаров Мұқалай тұратынын к�рген 
ек бұрын. Қолда барда алтынның қадірі 
жоқ деген-ау, әйтпесе осы қызметте табан 
қозғалтпай он бір жылдан бері істейтін 
сол жігіттің барша қамқорлықтан қағыс 
қалғаны несі. Мұқалайдың талап-тілегін 
ескеру әрі парыз, әрі міндет екенін есте 
ұстау ж�н емес пе?!

Аспан ашық. Салқын, жұмсақ жел 
жусан иісін аңқыта баяу еседі. Түске дейін 
тұрмыстық қызмет к�рсетіліп, түстегі 
үлкен концерттен соң жергілікті жастардың 
�нерін тамашаладық. Кілем үстінде бел-
дескен шофер Теңізбаев Бақтыбай мен 
шопан Қоңырбаев Нұржан, «Қыз қуу» 
ойынын жандырған Рахметова Сәнеш, 
Қыдырсақова Жазық, Балғаев Тілеш, 
Б а л м ұ қ а н о в  Н а й з а б е к т е р г е  а л а қ а н 
қызарғанша қол соқтық. Осы мереке үстінде 
сан қилы жақсы жайларды естіп те сүйіндік. 
Жүсіпов Шаңды басқарған колхоз мемле-
кетке ет сатудың жарты жылдық жоспарын 
мерзімінен бұрын асыра орындапты. Басқа 
к�рсеткіштері де к�ңіл толарлық. Соған 
орай колхозшылардың тұрмыс халі де та-
маша. Бір жылдың ішінде колхоз жиырма 
малшыға жаңа үй салып берген. Бұл арада �з 
күшімен меншікті үй салып алғандар туралы 
айтып та отырғамыз жоқ.

Түстен кейін жолға шықтық. Ендігі 
бағытымыз – Гурьев. Қош, бауырлар! 
Қош, достар! Сіздермен бірге �ткізген 
күндер ұмытылмайды. Біз әуелі сіздерді 
к � р г е н і м і з г е  қ у а н а м ы з .  С і з д е р д і ң 
ортаңыздан үлкен әсер құшағында аттанып 
барамыз. Қуаныштарыңыз бен реніштеріңіз, 
айтқан аманат, талап-тілектеріңіз де түгел 
жадымызда.

Ер к�ңілді малшылар, сіздер ешқашан да 
аспандағы айды әпер деген емессіздер, олай 
демейсіздер де. Сіздердің талаптарыңыз 
�мірдің �зінен туып отырған әділ талап 
дейміз біз. Солай емес пе, Бейбітов Зәкіраш 
аға. Сіз бен біз бірінші рет Басардағы дүкен 
ішінде кездестік. Сіз шопан, ал қасыңыздағы 
Берекетов Аязбай құрылысшы екен. Ферма 
орталығындағы дүкенге ұзақ жерден ақ ұн 
іздеп келдіңіздер. Ұн жоқ. Ренжідіңіздер. 
Біз ше?..

Сол сәтте мен осы сапарға шығарда 
обкомның секретары Kжікенов Сұлтанның 
кабинетінде болған әңгімені еске алдым. 
Сонда Сұлтан аға арнайы бір машинаға 
ұн тиеп ала шығуды ұсынғанда, облыстық 
тұтынушылар одағының басшылары 
«ойбай, үстірттің үсті толған ұн» деп бет 
бақтырмаған-ды. Жайлауды жайлап ұн  
к�рмесек те, солар айтқан ақ ұнды қайтқан 
жолымызда Ескі Бейнеудегі сельподан 
к�рдік. Бірінші  сортты  аппақ қардай ұн 
дегенің қоймаға сыймастан ашық аспанның 
астында тау  боп  үйіліп жатыр. 

– Иә, бұл қалай, ағатайлар-ау?!
– Ойбай, шырағым, күйгенде �зіміз де 

осы ұннан күйіп отырмыз, – дейді сельпо 
бастығы Меңдіқұлов Ізтұрған. 

– Неге?
– 2р адамға екі килограмнан артық 

сатпаңдар деп нұсқау берді облпотребсоюз 
басшылары. Нұсқауды бұзуға қақымыз жоқ. 
2бүйір болғанда әзірге бір тамшы жауын 
тамбай тұр. Тентек н�сер бір т�пелеп берсе, 
қызғанғанымыз қызыл итке жем бола ма 
деп зәре де жоқ. 2й, нұсқау берушілер-ай, 

жұмыс тәсілін жақсы білеміз деп шіренеді-
ау тағы да...

Бұл күні Ескі Бейнеуде түнедік.
Сонымен, автопоезд сапары аяқталды. 

Уақыттың  аздығына қарамай, он колхоз, 
бір совхоздың бір қауым малшыларын қамту 
біздіңше жаман емес. Автопоезд құрамына 
кімдер және нелер болғаны, бұл сапардан 
к�рген-түйгеніміз бен әсерлеріміз жоғарыда  
біршама баяндалса керек. Енді біз де: «Иә, 
автопоезд керек екен. Малшылардың ұшан-
теңіз мәдени-тұрмыстық тілек-талабын 
�теудің келешегі зор мүмкіндігінің бірі осы» 
деп батыл айтамыз.

Осы жолғы автопоезда не жетпеді.
Біздіңше, не қажет болса соның к�бі  болды 
мұнда. К�пшіліктің алдағы автопоездар 
кұрамында к�шпелі рентген, монша, тіс, 
к�з дәрігерлері болса, тұтыну товарларының 
түрін  к�бейтсе  деген  ұсыныстарын 
құптаймыз. Олар қажет. Ал, зоотехник, 
мал дәрігері болса, дәрі-дәрмек тегін 
үлестірілсе деген сияқты талаптар артықтау 
болар, әрине. 2р нәрсенің шегі, ж�ні бар. 
Бұларға қосымша біздің айтарымыз, әрбір 
автопоездағы концерттік бригаданың 
мүшелері жергілікті �нерпаздарға жаңа 
әндер мен тақпақтарды үйретіп,  үй 
тұрмысы, пайдалы-зиянды әдет-ғұрыптар 
мен салт-дәстүрлер, тазалық ж�нінде қысқа 
сықақ әңгіме, күлдіргі �лең-тақпақтар айта 
жүрсе, дәрігерлер жұқпалы аурулар тура-
лы, олардан қалай сақтануға болатынын 
түсіндіре жүрсе, сондай-ақ, насихатшылар 
әңгіме, лекциялардың түрін де, мазмұнын 
да жақсартып, сапалы етсе – осының  бәрі 
пайдалы-ақ болар еді.

Иә, Гурьев облысында автопоезд 
қызметі жақсы жолға қойылған. Малшылар 
да оның сырына қанық. Автопоезд аудан-
дарда да жиі ұйымдастырылып жүр. Осы 
жылдың бастапқы т�рт айында аудандардан 
он тоғыз рет автопоезд шыққан. Бұл �ткен 
жылғыдан үш есе к�п. Жақсы бастама ләйім 
осылай қанат жая бергей.

Автопоездың экономикалық жақтан 
тиімсіз еместігін де айта кеткеніміз ж�н. 
Мәселен,  �зіміз барған сапарда автодүкен 
сатушысы Тасмағамбетов Ғалым он үш мың, 
аптекашы бір мың сомның басын қайырса, 
қалған шаштараз, радист, етікші, сағат 
шеберлері де әдеттегіден қуанышты, табы-
сты қайтты. 2йтсе де, автопоездың негізгі 
мақсаты к�л-к�сір табыс табу емес, малшы 
қауымның мүддесін �теу, соларға  қызмет 
ету ғой. Осыны баса ескерген ж�н. Ел-жұрты 
қастерлеп, ардақ тұтатын екінші тыңның 
ерлерінен ешнәрсені де аямаған жақсы.

Зәкір АСАБАЕВ,
«Мәдениет және тұрмыс»

журналының арнаулы тілшісі  

Кенжеқазғандағы концерт.

Көпжасағыр Қаттар аға көптің көңілін көтерді.

Дәрігер Лысенкова бармаған үй қалмады. Гурьев облыстық мәдениет басқармасы бастығының орынбасары Рамазан Нұрғалиев Шевченко атындағы 
колхоздың екінші фермасында кезекті лекциясын оқып тұр.
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Он сегіз – жастық шақ деп аталатын 
қызығы мол балдәуреннің бұрқ еткен баста-
уы, адам �міріне әрқашан нұрын шашқан 
шұғылалы шақ. Мақсым болса, �нердегі 
осындай алғашқы к�ктемі – �мірдегі 18 жа-
сын айрықша қуанышпен қарсы алды. Ол 
он ойланып, мың толғанып, ерекше ілтипат-
ынтамен ақын Ақұштап Бақтыгерееваның 
«18 жас» �леңіне �зі  арнап жазған әсем 
сазды әуенін дүниеге әкелді. 

Алғашқы к�ктем, алғашқы кездесу, 
алғашқы ән! Бүр жара бастаған балауса гүлдей 
балғын сезім. Тыншу таптырмай белгісіз 
бағытқа жетектеген жұмбақ күш. Аласұрған 
к�ңіл тағы да әннен тағат іздегендей, 
Мақсымның екінші бір іңкәр сезім, үлкен 
толғаныстан туған «Алғашқы сезім» де араға 
к�п уақыт салмай �мірге келіп, жастар жағы 
сүйіп айтатын әнге айналды. 

Музыка шығарушылық �нерімен қоса 
кішкентайынан алдына жан салмайтын 
�нерпаздығы бар Мақсым �зі училищеде 
оқыған жылдарда «Ақ ерке», «Ақ Жайық» 
сияқты халық әндері мен Құрманғазы 
күйлерін, Ескендір мен 2сет Бейсеуов 
әуендерін нақышына келтіре орындап 
та к�пшілік к�зіне әп дегеннен-ақ түсті. 
Kнерпаз жастың мұндай талпынысы 
ескерусіз қалған жоқ. Республикаға аты 
әйгілі сазгер-күйші 2зидолла Есқалиевтің 
�зі талабы таудай �скелең жасқа айрықша 
назар аударып, ақ батасын берді. Гурьев 
облысындағы Чапаев атындағы совхозға ән-
күй сапарымен келген 2зидолла аға �нерпаз 
�ренге «жоғары білімді музыка маманы бол, 

Сағи Жиенбаев атындағы облыстық жас�спірімдер кітапханасының 
қызметкерлері мен «Жүректен жүрекке» қайырымдылық қорының 
мүшелері «Ынтымақ, бірлік, келісім – ең басты байлық ел үшін» 
атты мерекелік кеш �ткізді.

Айтулы іс-шарада «Жүректен жүрекке» қоғамдық қорының 
мүшелерінен құралған «Үнді», «Қытай», «Түрік», «Kзбек», «Орыс» топ-
тары �зара сайысқа түсті. 

Байқауға «Жүректен жүрекке» қоғамдық қорының жетекшісі 
2.Жылқыбаева, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
 жастар ісі б�лімі бойынша Ақт�бе облысының т�рағасы А.Темірханов, 
С.Жиенбаев атындағы облыстық жас�спірімдер кітапханасы 
директорының орынбасары Ұ.Кудасова, «Жүректен жүрекке» қоғамдық 
қорының мүшесі З.Шалабаева қазылық етті. Сайыста қарсыластарынан 
оқ бойы озық шыққан «Орыс» ұлттар тобы – 1 орынды, ал «Үнді» мен 
«Қытай» ұлттар тобы – 2 орынды иеленді. Жүлделі 3 орынды «Түрік» 
және «Kзбек» ұлттар тобы еншіледі. Жарыс қорытындысына сай 
қоғамдық бірлестік тарапынан диплом мен естелік сыйлықтар табыс 
етілді.      

 
Бақтыгүл БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ,
кітапхананың б�лім меңгерушісі

АҚТKБЕ

әлемдік классиканы үйреніп қана қоймай, 
оны шебер меңгерген майталман болуға  ты-
рыс» деп кеңес берді. 

Аға ақылын құп алған бозбала араға 
бірер жыл салып Шымкент мәдениет 
училищесінің ұлт-аспаптар б�ліміне емти-
хан тапсырды. Kнер сынағынан сүрінбей 
�тіп, емтиханды үздік бағаға тапсырған 
ауыл баласы осы оқу орнына студент бо-
лып қабылданды. Сәулелі сәттер мен ән 
мен күйге, думанды кештерге толы махаб-
бат, қызық мол жылдар Мақсым �мірінен 
ойып орын алған ерекше бір кезең еді. 
Туған жерінен шалғайда, ұлы әншілерді 
биікке самғатқан киелі шаңырақта �нер, 
білім қуып, күн кешіп жүрген жігіттің 
жүрегі қайсыбір сәттерде ауылға тартатын, 
алыстағы анасына және бауырларына деген 
сағынышқа толы болатын. Сазгер Мақсым:

«Он оралып ойыңа, 
Былтыр ұшқан бір құсың. 
Қара жолдың бойына
Қарай-қарай жүрмісің.
Барам, апа, к�ктемде
Жаңбыр сеуіп �ткенде. 
Алтай алқа таққанда
Бұлақ сылдыр қаққанда» деген �лең 

жолдарын әсем әуенмен қарашаңырақтың 
түтінін түтетіп отырған алтын құрсақты 
анасына жеткізді. Мақсымның анасына 
жолдаған сол бір кездердегі сағынышты сазы 
Шымкент, Ақт�бе, Гурьев облыстарының  
газеттерінде қайта-қайта жарияланып, оның 
атын ду к�терді, үлкенді-кішілі әуесқой 
һәм кәсіби әншілер жақсы әуенді әп-сәтте 

қағып ап �здерінің репертуарына енгізді. 
Kзен-к�лдер мен асқар таулардан асып, 
қазақтың  сайын даласында салтанат құрған 
осынау әнге қазақ радио-теледидарының 
тыңдарман-к�рермендері мен әнсүйер 
қауым қуана қол соқты. Мақсымды талантты 
шәкіртім деп санайтын Қазақ мемлекеттік 
қыздар институты музыка факультетінің 
сол кездегі деканы, композитор Басыр 
Жүсіпәлиев: «Анама хат» – диапазоны кең, 
�зіне с�зі сай, сезім тереңінен айтылатын 
ән, Мақсым �зінің �мірлік ырғағын осы 
бір әнмен-ақ әлемге әйгілеп тұрғандай» – 
деп республикалық баспас�зде жылы лебіз 
білдірді. 

Студенттік �мірдің думанды шақтарын 
курстас құрбы-достарының к�з алдарына 
Қыз Жібектің к�шіндей қаз-қалпында 
әкелетін Мақсымның «Сол бір кез, достар» 
деп аталатын келесі бір әні бірге оқыған 
достары арасында күні бүгінге дейін мәңгі 
ұмытылмас естеліктей. 

Ал «Анама хат», «Қыз сағынышы», 
 «Аяулым», «Ақсәуле» әндері болса, олар 
кезінде сазгер шығармашылығынан �зіне 
лайықты орын алып автордың музыкадағы 
�згеге ұқсамайтын беталысын танытқан 
біртуар әуендер болатын. Kнерге құлаш 
сермеген Мақсым училище бітірген соң ар-
найы жолдамамен Шымкент қаласындағы 
педагогикалық музыка институтына түсіп, 
�зінің білікті кәсіби маман, танымал 

сазгер-әнші ретінде қалыптасуына зор 
мүмкіндіктер алды, ол институтта музы-
ка  теориясынан мол білім алумен қатар 
концерттік үлкен бағдарламаларға ұдайы 
қатысып, орындаушылық шеберлігін онан 
әрі дамылсыз шыңдай түсті.

Оңтүстік облыстағы іргелі білім шаңы-
рағын сәтті аяқтағаннан кейін Мақсым �зі 
туып-�скен Батыс �ңіріне келіп, Ақт�бе 
мәдени-ағарту училищесінде ұлттық аспап-
тар мен саз �нерінен сабақ берді. Осы оқу ор-
нында біраз тәжірибе жинақтағаннан кейін 
қазақтың тұңғыш лингвист ғалымы, ұлт 
�неріндегі  күй жанрының тууы мен тарихы 
ж�нінде алғаш ғылыми-зерттеу еңбектерін 
жазған Құдайберген Жұбанов атын жуырда 
ғана алған Ақт�бе педагогикалық инсти-
тутына ұстаздық қызметке ауысып, осы 
білім ордасында музыка кафедрасының 
оқытушысы болып ұзақ жылдар бойы тал-
май, шаршамай қалтқысыз қызмет жасады. 

Ол білім шаңырағында тек ұстаздық 
қызметпен шектеліп қойған жоқ, �зі сту-
денттерден «Балауса» жастар ансамблін 
құрды. Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе уни-
верситетінде к�п жылдар бойы қалтқысыз 
қызмет істеп профессор дәрежесіне жеткен 
М.Меңкешев қазір зейнет жасында болса 
да �зін ұстаздық істе талай жетістіктерге 
жеткізген университетпен байланысын 
үзген жоқ, музыка мамандығы бойынша 
оқитын талантты жастарға әрқашан ақыл-
кеңес беріп, �нер әлеміне бағыт сілтеуден 
шаршап к�рген емес «Ендігі арманым, 
– дейді Мәкең, – �зім қазір қолға алып, 
еңбектеніп жүрген жұмысым – ойымдағы, 
арманымдағы бір ісім – ұлы ғалым-
профессордың ұлы Есет Жұбановтың с�зіне 
жазылған «Жұбанов университетінің Гимнін 
(2нұранын)» және «Ақт�беде Жұбановтар 
к�ктемі» атты музыкалық поэмамды сәтті 
аяқтап, университет шәкірттеріне �з 
қолыммен табыс ету, қатардағы әнші-сазгер 
ретінде қазақ ғылымы мен �нерінің жарық 
жұлдыздары болған Жұбановтар алдында 
азаматтық парызымды �теу». 

Жетпістің биігіне шыққан замандасқа 
с�з соңында айтарымыз: әніңіз де, �міріңіз 
де таусылмай жалғаса берсін, үзеңгі дос!

Болат БАЙМҰХАНОВ,
Қазақстан педагогика ғылымдары

 академиясының академигі

«АНАМА ХАТ»

БІРЛІК – 
ең басты байлық

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

– «Музалар ғибадатханасы», «ескілікті сақтаушы» немесе 
«к�не құндылықты сақтайтын орын» деген мағынаны білдіретін 
музейлердің негізгі міндеті – жас ұрпақты тәрбиелеу, ұлт тарихын 
тереңдеп таныту. 2р музей құнды жәдігерлерімен, қайталанбас тари-
хымен ерекше. Облыс аумағындағы музейлер қоры 60 239 жәдігерді 
құрайды. Оның 30 081-і негізгі қорға, 30 158-і к�мекші қорға жатады. 
Осы жәдігерлерге есеп пен сақтау жұмыстарының дұрыс жүргізілуін 
ұйымдастыру мен қамтамасыз ету кез келген музейге қойылатын 
басты талап, – деді Рысжан 2бсеметқызы.

Жалпы облыстағы музейлердің ішінен ең к�не жәдігерлердің 
бірегейі деп бір шегесіз тұрғызылған Жаркент мешітін, 1946 жылы 
құрылған Ж.Жабаевтың әдеби-мемориалды, қазақтың тұңғыш 
саяхатшы-ғалымы Ш.Уәлихановтың, елімізде ең бірінші болып 
«Алтын адам» ескерткіші табылған Есік қаласындағы археологиялық-
�лкетану, «Черкасск қорғанысы», М.Мақатаевтың әдеби және 
М.Т�лебаевтың мемориалды музейлерін атап айтуға болады. Ал музей 
қорларын толықтыру мақсатында «Музейге сый тарту» акциясы жа-
рияланды. Нәтижесінде  қала тұрғыны В.Агафонова музейлік маңызы 
бар орындық, жапқыш, кітап тапсырса, Б.Иманбаева 1983 жылы 
жасалған домбыра, С.Дауталиев ардагерлер жайлы екі альбомды жас 
ұрпаққа арнап �ткізген. Талдықорған қаласының тумасы, бүгінгі 
күні Ресейдің Липецк қаласында тұратын Светлана Болдырева елге 
арнайы келіп, �зінің «60-шы жылдардағы фонтан» атты туындысын 
М.Тынышпаев музейіне сыйға тартқан. 

Ұста Дәркембай атындағы қол�нер музейінің директоры Дәулет 
Шоқпаров ұлттық нақыштағы туындыларды жасайтын ұсталар 
жайын айтты. Біздің заманда ол дәстүрлі кәсіпті сақтай отырып, 
ата-бабасының ісін жалғастырып келеді. Қырыққа жуық шәкірт 
тәрбиелеген ұстаның айтуынша, қазір ауыл жастарының осы салаға 
деген қызығушылығы артуда. Ал жауынгерлік Даңқ музейінің дирек-
торы Айдос Жампейісов ел басына күн туғанда елін, жерін жаудан 
қорғаған батырлардың ерлігі жайлы сыр шертетін музейдің бүгінгі 
келбеті жайлы баяндама жасады. 

Еңлік САҒЫНДЫҚОВА
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МУЗЕЙ – 
ЕЛ ШЕЖІРЕСІ

КӨЗҚАРАС

«Қазақстан – 2050» Стратегиясында 
 Елбасы: «Біздің ендігі міндетіміз – 
егемендік жылдары қол жеткізгеннің 
барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда 
орнықты дамуды жалғастыру. Біздің 
жастарымыз оқуға, жаңа ғылым-білімді 
игеруге, жаңа машықтар алуға, білім мен 
технологияны күнделікті �мірде шебер де 
тиімді пайдалануға тиіс. 

Біз бұл үшін барлық мүмкіндіктерді 
жасап, ең қолайлы жағдайлармен қам-
тамасыз етуіміз керек» дей келе ұлттың 
тарихи санасын қалыптастыру жұмысын 
жалғастыру мәселесіне назар аударған бо-
латын. Бүкілқазақстандық бірегейлік біздің 
халқымыздың тарихи санасының �зегіне 
айналуға тиіс екенін атап �тті. Бұл аталған 
құндылықтар туралы кеңінен ой қозғайтын 
болсақ, әрине, оған бір мақаланың к�лемі 
жетпей қалуы мүмкін. Сондықтан ұлттық 
тарихи сананы қалыптастыруға негіз бо-
латын рухани құндылықтар турасында �з 
ойымызды ортаға салып к�рсек деп қолға 
қалам алған едім. 

Мені осы елдің бір азаматы, �нер 
жанашыры ретінде «Біз рухани құнды-
лықтарымызды әлемге  қаншалықты 
деңгейде насихаттай алып жүрміз деген 
мәселе жиірек ойландырады. Осы тұсқа кел-
генде сәл-пәл кібіртіктейтініміз бар. Себебі, 
қолымыздағы барымызды шетел түгілі, �з 
елімізде «базарлай» алмай отырған жайымыз 
бар. Біз бұл жерде ата-бабамыздан қалған 
саф алтындай асыл-мұрамыз інжу-маржан 
ән-күйлерімізбен қатар, басқа да рухани 
мұраларымыздың   насихаты к�ңілдегідей 
емес екенін мойындауға тиіспіз. 

Қазақ халқының дүниетанымы, �з 
мәдениеті мен салт-дәстүрі, ұлы дала 
еліндегі тәлім-тәрбие жүйесі – мұның бәрі 
рухани құндылықтарымыздың �зегі екені 
с�зсіз. Елбасының мақаласында «ұлттық 
код» жайында жақсы айтылды. Осы «ұлттық 
код» деген ұғымды әрқайсымыз жетік біліп, 
оның мазмұнын байытуға, кемелдендіріп, 
�мірімізде қолданып жүрсек, нұр үстіне нұр 
болары анық.

Нарықтық экономиканың  �з заңы 
бар шығар. Капиталистік қоғамда жеке 
адамның бай болуы басты мұрат саналады. 
Дей тұрғанмен, стихиялық «жабайы ка-
питализм» жастарда тұтынушылық пиғыл 
мен ақшаға деген шектен тыс құмарлықтың 
отын лаулатты. Міне, осындай кезеңде 
адамды адамгершілікке, имандылыққа, 
әсемдікке,  қанағатшылдыққа,  обал- 
сауапты сезінуге тәрбиелейтін халықтық 
қазыналарымыздың орнына мұхит асып 
келген жеңіл-желпі �німдер ақпараттық-
мәдени кеңістігімізге еніп кетті. К�гілдір 
экранға менталитетімізге мүлдем жат филь-
мдер шыға бастады. Міне, осының салда-
рынан «біреудің қаңсығына таңсық болған» 

жастарымыздың дүниетанымы, талғамы 
қарабайырланып, жалпы к�ркем�нер 
туындыларына деген қарадүрсін түсінік 
қалыптасты, ең бастысы, адами болмысы-
на сызат түсе бастады. С�йтіп, асыл мен 
жасықтың аражігін ажырата алмай әрі-сәрі 
күйге түсті. 

2рине, мұның бәріне жастарды кінә-
лаудың қажеті жоқ. Олар қалай исең солай 
қарай �сетін бейне бір жас шыбық секілді 
ғой. Бұл жерде мәселе эстетикалық тәрбие 
берудегі орын алып отырған олқылықтарда 
болып отыр. Бүгіндері, тіпті селт етпейтін де 
болып алдық. Мұның бәрін �мірдің қалыпты 
жағдайы ретінде қабылдайтын сияқтымыз. 

Материалдық байлыққа деген шектен 
тыс құмарлық рухани �міріміздің тынысын 
тарылтып, Ұлы бабаларымыздан қалған асыл 
мұраларымызды жоғарыда атап �ткеніміздей 
жатжұрттықтар түгілі, �зіміз қажетсінбейтін 
жағдайға жеткен сыңайлымыз. Оның дәлелі 
ретінде, бағдарламалары кілең т�лтума 
туындылардан тұратын дәстүрлі �нер 
�кілдерінің концерттеріндегі тыңдарман 
мен эстрадалық шоу-қойылымдарындағы 
халықтың санын салыстыра отырып �зіңіз-
ақ пайымдасаңыз болады. Мұның бәрі ай-
налып келгенде халықтың �ткен тарихына, 
салт-санасына, әдет-ғұрпына, мәдениетіне, 
бір с�збен айтқанда, рухани әлеміне деген 
қызығушылықты бәсеңдетіп бейтараптыққа 
ұрындыруда. 2рине, осыдан соң қандай 
отансүйгіштік туралы айтуға болады?

Ақиқатын айтқанда, біз ата-баба-
лар қалдырған рухани дүниелеріміздің 
мемлекеттік деңгейде насихатталуына қол 
жеткізуіміз керек. Бұл туралы Елбасы �зінің 
жақында халыққа жария еткен «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: 
«Біз  жат идеологиялардың әсері  ту-

ралы айтқанда, олардың артында басқа 
халықтардың белгілі бір құндылықтары 
мен мәдени символдары тұрғанын есте 
ұстауымыз керек. Тиісінше, оларға �зіміздің 
ұлттық құндылықтарымыз арқылы ғана 
т�теп бере аламыз» деп атап к�рсетті. 

Иә, �йтпейінше қанша жерден ком-
пьютербасты мықты мамандар дайын-
дағанымызбен, олардан   �з ұлтының шы-
найы патриоттары шықпасы анық. Ал 
адам бойындағы рух, намыс, отаншылдық 
секілді қасиеттерді қалыптастыратын нәрсе 
ол – тек қана ұлттық қайнарлардан қайнап 
шыққан рухани құндылықтар жиынтығы. 

Ал енді бүгінгі таңда ғасырлар бойы 
жинақталған халық қазынасы  балабақшадан 
бастап жоғары оқу орындарына дейінгі 
аралықта қаншалықты  дәрежеде қолданысқа 
түсуде? Атап айтқанда, музыка, бейнелеу 
�нері, әдеп, этнопсихология, этнопедагоги-
ка сияқты басқа да ұлттық болмысты таны-
татын пәндерге деген тиісті орындар тара-
пынан қаншалықты мән берілуде? Біздіңше, 
бұл мәселеде к�ңіл к�ншітпейтін тұстар 
жетерлік. Біріншіден, осындай сипаттағы 
пәндерге сағаттар аз б�лінеді, ал оның 
кейбіреулері әлі сол баяғы мәскеулік ав-
торлар бағдарламасы бойынша жүргізілуде. 
Сонан соң соңғы кездері біз байқап жүрген 
бір жарамсыз дағды тәжірибемізге ден-
деп еніп келеді. Ол осы пәндерді оқытуға 
байланысты семинар, конференцияларға 
шетелдің ғалымдарын шақырып олар-
ды бұл мәселедегі арқа сүйер абыз етіп 
к�рсету шаң беріп қалып жүр. Олар �з елінде 
ғалым ретінде мойындалған да шығар. Бірақ 
«ұлттық сипатымыз қандай болу керек» 
деген шетін мәселеде бұлардың ұстанған 
ұстанымы біздің менталитетімізге үйлесе ме, 
жоқ па, оған ешкімнің басы қатып жатқан 

Ұлттық өнерге насихат қажет
жоқ. 2рине, к�птеген ғылымдар саласы 
 бойынша бүкіл адамзаттық игілікке айналған 
қағидаттарды ешкім жоққа шығармайды. 
Меніңше, жеке бір ұлтқа негізделген тәрбие 
тәсілдері мен ұстанымдарын екінші бір 
ұлтқа әкеліп телу қисынға келмейді. 

Қазіргі таңдағы ең басты міндетте-
ріміздің бірі – жастарымыздың рухани 
құндылықтарымызбен сусындату болса 
керек. Бұл дегеніміз – дін, тарих, әдебиет, 
�нер, мәдениет, музыка. 2рине, осы 
арқылы әркімді шетінен халықаралық 
конкурстардың лауреаты атандыру немесе 
Ясауи, Қорқыт, Құрманғазы, Махамбет, 
Күләш, Бибігүл, Роза, 2білхан, Нұрғиса, 
Шәмші етіп шығару шарт емес, бұл мүмкін 
де емес. Мәселе, рухы биік, бойында намы-
сы бар, елін, жерін қызғыштай қорғайтын 
патриоттарды қалыптастырып, тәрбиелеу. 
Мұндай тұлғалар идеологиялық жағынан са-
яси әулекілікке ұрынбайды, экономикалық   
тұрғыда ұлт мүддесін ешуақытта сатпақ емес. 

Міне, сондықтан да барлық оқу-тәрбие 
орындарында жоғарыда айтылған пәндердің 
кешенді бағдарламасы қабылдануы тиіс. 
Және оларға екінші сатыдағы сабақ 
ретінде қарамай, мәртебесін к�теріп ап-
тасына ең кемінде үш- т�рт рет �ткізуге 
қол жеткізу керек.  Осы ретте, мынадай 
ұсынысты да айта кетуді ж�н к�ріп отыр-
мыз. Барлық мектеп, колледж, универ-
ситеттерде мамандығына қарамай “Күй 
тыңдау” сағаты (сабақ емес) енгізілсе нұр 
үстіне нұр болар еді. Қазақтың  маңдайына 
біткен феноменды құбылыс – күй жанры 
осыдан үш жылдай бұрын ЮНЕСКО-ның 
адамзаттық рухани құндылықтар тізіміне 
енгізілгені белгілі. Демек, ендігі жерде 
ғасырдан ғасырға жеткен асыл мұрамыз 
әлемдік масштабта кең к�лемде ұлықталады 
деген с�з. Біз ұсынып отырған «Күй тыңдау» 
сағаты бойынша сынақ, емтихан тапсыру 
шарты қойылмағаны абзал. Ең бастысы, 
жастар сол киелі күй арқылы ұлттың жанын 
терең ұғынып, рухы оянса еңбектің босқа 
кетпегені. 

Тәуелсіздікке қол жетіп отырған кезең-
де одан айырылып қалмаудың жалғыз 
жолы –  жастарымызды ұлттық рухани 
құндылықтармен молынан сусындату. 
Яғни ұлттық кодқа табан тіреген руха-
нияттың барлық саласы кешенді түрде 
пассионарлық сипатта мемлекеттік деңгейде 
пәрменді түрде жандануы тиіс.  Сонда ғана 
тәуелсіздігіміздің тізгіні  сенімді қолда бо-
лып, Қазақ Елі дамудың даңғыл жолына 
түсетін болады. 

Қалмахан ОМАР,
ұстаз-домбырашы,

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі

ШЫМКЕНТ

әнінің авторы Мақсым Меңкешев 
туралы бір үзік сыр
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Жапонияда люкс санатты 
туристік пойыз алғашқы са-
парын бастады. 10 вагоннан 
тұратын пойыз 33 жолаушыға 
арналған. 

Күншығыс елінің аста-
насы Токио мен Хоккайдо 
аралы арасына қатынайтын 
пойыздың купелері қонақүй 
б�лмесі  тәрізді  жасалған. 

Саяхатшыларға тамақ әзірлейтін аспазды да жыл бойы 
іріктеуден �ткізген. Билеттің құны 10 мың долларға 
дейін жететініне қарамастан, алдын ала тапсырыс 
беріп қоймаса, орын болмайтын к�рінеді.  

Iзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

КҮНШЫҒЫС ЕЛІ 

Қолайлы пойыз 

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Zндіріс пен к�лік түтінінен 
к�з ашпайтын Бейжіңде дауыл 
тұрып, құм борады. Жұрттың 
тынысы тарылып, есік-терезесін 
қымтап жатыр.  Бейжіңнің 
метрологиялық қызметі қауіптің 
«к�к» түсті екендігін ескертіп,  
жұртқа далаға шықпай, жабық 
ғимаратта отыруға кеңес берілді. 

Бейжің қаласының тұрғы-
ны Чжан Тао шаң-тозаң түрлі аллергияны қоздыруы 
мүмкін десе, Янь Минь «Біз мұндай ауа райына 
үйреніп кеттік. Бұрын жиі болатын, қайта қазір 
сиреді. Соңғы жылдары ауаның ластануы Қытайда 
�зекті мәселенің біріне айналғаны белгілі.  Үкімет 
бас шысы Ли Кэцян биыл сессия барысында «мен де 
сіздер сияқты к�к аспанды к�ргім келеді, сондықтан 
ауаны тазарту үшін барлық шараларды жасаймыз» деп 
мәлімдеген болатын» деді.

Ұлыбритания Премьер-министрі Тереза Мэй 
Еуропалық одақ саясаткерлерін Корольдіктегі сайлау 
нәтижесін �згертуге ықпал етіп жүр деп айыптады. 

Ол парламент таратылғанын патшайым  Елизавета 
Екіншіге баяндап шыққаннан кейін Брюсселдегі 
саясаткерлерді «бюрократтар» деп атады.  Айтуынша 
олардың арасында Брекзиттің құрдымға кеткенін 
іштей тілейтіндер бар. Тереза Мэй Еурокомиссия 
келісс�здерге қатысты ұстанымдарын қатаңдатып 
жатқандығын айтты. «Саясаткерлері мен рес-
ми тұлғалары да Корольдікке сес к�рсеткендей, 
қатқыл пікірлер айтты. Осының бәрі 8-ші маусымға 
жоспарланған сайлаудың нәтижесіне ықпал ету үшін 
әдейі жасалып жатыр» деп пікір білдірді.

Британдық ханзада және Эдинбург герцогы  Филипп 
күзден бастап, �зінің монарх ретіндегі міндеттерін 
атқаруды тоқтатады. 

Монарх бұл шешімді �зі қабылдаған. Ал Хан-
шайым Елизавета Екінші жұбайының бұл шешімін 
қолдады. Айта кету керек, Эдинбург герцогы келер 
айда 96 жасқа толады.

ҚЫТАЙ

ЕУРООДАҚ

ТҰМАНДЫ АЛЬБИОН

Дауыл тұрып, құм борады

Басшыларын айыптады

Міндетін тоқтатады

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары Серіктестіктің қызметкері 
Батих 2жіғалиевке ағасы, мемлекет қайраткері 

Зақаш КАМАЛИДЕНОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 
айтады.

ҚазМУ-дің журналистика факультетінің 1981 жылғы түлек тері 
курстас достары Балқия Мамбаеваға сіңлісі

НҰРСҰЛУДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 
айтады.

Балтимор қаласындағы кәсіпкер �зенді қоқыстан 
тазар татын құрылғы ойлап тапты. Ол күннің қуаты және 
�зеннің ағысымен жұмыс істейді. 

Қарапайым құрылғы судың бетіндегі қалқыған 
заттарды сүзіп алып, �зінің қоқыс жәшігіне салады. 
Жиналған заттар шаһардағы қайта �ңдеу зауытына 
жеткізіледі. Құрылғы иесінің айтуынша, механизм 
үш жылдың ішінде 500 тонна қоқыс жинап үлгерген. 
Ал құрылғының тұрғындар қолдауына ие болғаны 
соншалық, оны жасаушылар ғаламтор арқылы екінші 
аппарат құруға қаржы жинап алған.

АҚШ

Ел көңілінен шыққан қондырғы

Армениядағы археологиялық орындарға қауіп т�ніп 
тұр. Археологтар биліктің Арени ауылы жанындағы к�не 
үңгірлерді туристер үшін ашу жоспарына қарсы шығып 
отыр. Zйткені саяхатшылар ежелгі ескерткіштерді 
бүлдіруі мүмкін. 

Мәдениет министрлігі  мұнда эскурсиялар 
ұйымдастыру үшін жергілікті және шетелдік компа-
ниялар арасында байқау жариялаған. Шарадан түскен 
қаржының бір б�лігін археологиялық зерттеулерге 
б�лу жоспарланған. Жалпы Арени ауылы жанындағы 
к�не үңгірлердің ұзындығы 3 жарым шақырымға 
дейін жетеді. Айтарлықтай ылғал болмағандықтан 
мұнда ежелгі адамдардың сүйектері мен тұрмыстық 
заттары сақталып қалған. Археологтардың осында 
зерттеу жұмыстарын жүргізіп жатқанына 30 жылға 
жуықтаған. Археолог Борис Гаспарян үңгірге кірген 
адамдар археологиялық ескерткіштерге кері әсер етуі, 
сондай-ақ туристердің �здерінің де жапа шегуі мүмкін 
екенін айтады. 

АРМЕНИЯ

Археологияға қауіп төніп тұр

Бұлар әуелі Құдайға, сонан соң Ұлы Тәңір 
�зі қасиетті, адал құлы етіп жаратқан арғы-
бергі аталарының аруағына; отыз екінің 
аштығында босып келіп қоныстанған қоңыр 
даланың т�рінде – Алаш жұртының киелі 
қарашаңырағы Қаратаудың Теріскей етегінде 
жатқан 2улиелердің 2улиесі Баба Түкті 
– Шашты 2зиз Ғазизге сыйынып, жарық 
дүниенің жақсылығынан күдер үзбеген 
үмітпен �мір сүріп жатқан. Осы иманды елдің 
ақсақалдарының бірі – Жанпейіс қария еді. 
Ол кісі менің атам – әкемнің ағасы – Бекет 
қариядан бес-алты жас кіші, әкем Серәлі-
Шаханнан бес-алты жас үлкен болатын. 
Жанпейіс атамыз қара нардай зор тұлғалы, 
сол жаратылысына сай, аса сабырлы, к�п 
с�зі жоқ, байсалды жүзді, қара-сұр кісі-тін. 
Бәйбішесі Зейнеп шешеміз – Алшынның 
Құлтума атасының қызы – адуын мінез, 
с�зі де, қайраты да бар, �ткір кісі еді. Басқа 
перзенттері, естуімізше, қазақтың талайы-
на жазылған тағдырлы, зауалды кезеңнің 
құрбаны болып кеткен. Қазір орталарында 
Стаханшыл атты бір ұлы бар-тын. Екеуінің 
мына тіршіліктегі ендігі тірегі, мына �мірдегі 
жалғыз үміті, әрине, сол ғана. Бай менен Бек 
болғандағы к�рген құқайларының азабы жан-
дарына батып кетсе керек, ұлдарына дәстүрлі 
қазақы атау қоймай, Кеңестер Одағында сол 
кезде дабысы дүбірлей шыққан «Стахановшы-
лар қозғалысына» лайықтап, еңбекқор азамат 
болсын деп ырымдағандары шығар.

Колхоздың қоныстануы үш-т�рт шолақ 
к�шеден тұратын. Бір атаның балалары 
Солтанғазы, Мүтіләп, Бекет, Баймахан, 
Нүркен, Жәмпейіс қариялар мен Айдарбалта 
Болатбек әжінің баласы Кенжеқұлдың үйлері 
бір-бірімен іргелес жақын отыратын. «Ке-
дей ауылдың қысы ұзақ» дегендей, биылғы 
қыстың шығуы да жұртты сарғайтып, к�ктемі 
әрең жеткендей болған. Осы қалың қарлы, 
аязды күндердің бірінде Стаханшыл қатты ау-
ырып, ұзақ жатып қалды. Ол кезде ауыл түгіл 
ауданда дәрігер, аурухана деген атымен жоқ. 
Үлкендердің жанашыр лебізінен сырқатының 
беті қатты екенін сезетінбіз. Бірде кешке са-
лым үйге Зейнеп шешей келді. 

– Жай жүрсің бе? Бала қалай? – деді 
әжем Қына. Бағана сәске кезінде атам екеуі 
к�ңілін сұрап, кіріп-шыққан болатын. Енді 
мына келінінің беймезгілдеу жүрісінен қауіп 
алғандай алаңдап.

– Бірқалып, жатыр ғой, – деді ол кісі 
күйзелген, торыққан үнмен. –Қарияға бір 
шаруа айтатын деп келіп едім.

 Білте шамның сығырайған жарығындағы 
қарак�леңке үйдің т�рінде жантайып жатқан 
атам «құлағым сенде» дегендей басын к�теріп, 
түрегеліп отырды.

– Қария, – деді Зейнеп шешей қамыққан 
түрде, шешімді үнмен. – Анау Жанпейіске 
«Мына жалғыздың артында қалғандағы күнің 
не болмақ. Жаныңды қи. Құдайға жалын. 
Мойныңа бұршақ салып, «қоңыр қозың 
 болайын» деп ауырып жатқан баланы үш ай-
нал. Онан басқа лаж жоқ. Рақымы түссе Тәңір 
тілегіңді берер. Сырқаттың беті қайтар» деп 
айтпақпын. Соған сіздің алдыңыздан �тейін 
деп келдім.

±

Атам с�з қатқан жоқ. Бірақ басын изеген-
дей қалып танытты. Зейнеп шешей үн-түнсіз 
шығып кетті. Сонан бір күннен кейін үйге 
қайтып келіп:

– Құдай сәтін салайын деді ме, баланың 
беті бері қарап келеді. Басын к�теріп, ас ішуге 
жарады, – деп қуанышын жасыра, толқи 
айтқан еді.

Осыдан бір ай шамасында Стаханшыл 
даладағы ойын балаларының тобына қосылған. 
Сонан бір жыл, бір жарым жыл �ткенде �мірі 
ауырып-сырқап к�рмеген қуатты, қайратты 
жан – Жанпейіс атамыз екі-үш күн т�сек 
тартып жатып, дүние салған.

Менің онда үшінші-т�ртінші класс оқып 
жүрген кезім. Ол кезде бұл тірліктің байыбына 
үңіліп, зерделей алған жоқпын, әрине. Енді 
ойласам – баласы үшін, Отаны үшін жанын 
қию баяғыдан бар нәрсе ғой. «Шын тілесе 
тілегін береді» деген де бұрынғыдан қалған 
с�з. Ал табиғаттың тылсымына ешкім бойлай 
алған емес. Жанпейіс атамыз шын пейілімен 
жанын пида еткен шығар. Ал ұсыныс, үкім 
Зейнеп шешеміздікі. Бір қарағанда баласы 
үшін күйеуін �лімге қиып отыр емес пе?! Ол 
кісінің мұның атасының алдына келіп жүгінуі 
�зінің осы «кінәсін» ақтағандай әрекет тәрізді.

2р әулеттің, ағайынның �зінің жасының 
үлкен-кішісіне қарамай, кісілігіне, қасиетіне 
мойынсұна ма, әйтеуір, қадыр тұтып, с�зіне 
тоқтайтын бір кісісі, қариясы болады ғой, 
әдетте. Бұл ауылдағылардың сол кездегі колхоз 
бастығы Нақып Сембиннен бастап (�нерде 
қыршын кеткен, жұлдыз талант Амангелді 
Сембиннің әкесі) алдынан кесіп �тпейтін, 
дегеніне мақұл дейтін ел ағасы – осы Бекет 
қария еді. Жанпейіс оның аталасы. Зейнеп 
шешеміз бұл кісінің інісін �лімге қиғандай 
болып отыр. Міне, мәселенің иманға саятын 
тұсы осы болса керек. Ғафу �тініп, рұқсат 
сұрап келіп отыр, ылажы таусылып.

кетті. Қайда, неге, ол жағы артта қалған 
бұларға беймәлім, әрине. Екі к�здері т�рт болып, 
күту ғана пешенелеріне жазылған. Батырдың 
осы жолғы кетуі – біржола кетуі екен. Біраздан 
кейін «қаза тауыпты» деген қаралы хабары ғана 
жетті. Елдің қиыр шығысында – Іленің бойын-
да ма, Жоңғардың жотасында ма мерт болған 
жеріне жерленіпті. Сарыарқаның оңтүстік 
батыс шетіндегі қиян даланы мекен еткен бұл 
ауылдан арасы айлық жол болатын,сонау күннің 
шығысындағы шекара шектегі жатқан оның 
мүрдесін барып к�рген кісі де болмапты.

Баян батырдың барында таршылық к�рген, 

жайылымға бос қоя берген. Азанда күн шыға 
ел жүк артуға қамданған сәтте бұл да сары 
атанын іздесе, әудем жердегі беткей шағылдағы 
тышқан қорықта үйелеп �ліп жатыр. Мына ен 
даладағы жайылым жетпегендей бұл оппаға қай 
құдай айдап келгенін...

«Елге ілесе алмай, айдалада қалатын болдық-
ау» деген үрей, қорқыныштан зәресі ұшқаны сон-
дай есінен танып қала жаздады.

–Құдай-ау, не жазығым бар еді, басыма 
осынша зауал келтіретіндей. Не істеп едім сон-
ша. Қай ниетімнен таптым. Қаршадайымнан 
ұямнан ажыратып, жұртымнан айырдың. 
Құшағымнан қызуы кетпей жатып қосағымды 
алдың. Соның бәріне к�ніп, мынау жалғаннан 
күдер үзбей, к�ңіліме медет тұтып, мына екі 
жетімді аман-есен �сірсем, ел қарасына қоссам 
деген арман-ниетімді де к�п к�рдің бе. Соған 
да жеткізбейін дегенің бе?! Мына бейкүнә, 
боз�кпе екі балапанды не күнә, не талайы 
үшін қыршынынан қимақсың?! Бұл неткен 
қатыгездік, кісәпірлік еді?! Не істеймін, Құдай-
ау! Не шара жасаймын!

Байқұс әйелдің жүрегін тіліп, �зегін �ртеп 
шыққан аңыраған азалы зары Сарыарқаның 
даласынан �тіп, Бетпақтың т�сіне дейін жет-
кендей еді. Т�ңіректегі естіген жұрттың тұла 
бойы түршікті. Қанша аңырап, Тәңіріне қанша 
наласын т�ккенін білмейді. Жасқа толы жанары 
түйе жетектеген бір кісінің қасына келіп, аты-
нан түсіп жатқанын байқағанда есін жиып, 
бойын түзеді.

Келген адам қайнағасы – Баянның үлкен 
ағасы Таңат қария екен. Ол кісінің де қабаржып, 
ұнжырғасы түсіп кеткендей, даусы дірілдей, 
қарлығыңқырай үн қатты:

– Шырағым, тарықпа. Сабыр ет. Рақымы 
мол тәңірдің жақсылығынан күдеріңді үзбе. 
Жарылқаймын десе Жаратушыға қиын емес. 8л-
ақ жетіліп кетерсің. Сенің жылаған даусыңды 
естіп мен келдім. Менің жылаған даусымды 
Құдай естімес пе екен?! Жалғыз қахқа жалы-
нып, дұға жасайын, батамды берейін.

Бұл �зіне-�зі келіп, орнынан түрегеліп, иіліп 
сәлем жасаған.

– Алла жар болсын! Дегеніңе жет. Қос 
құлының ер жетіп, тұлпар шықсын. ;сіп-�ніп, 
қанатыңды кеңейтіп, қолыңды ұзартсын. 
Дәулеті асқан, бақ дарыған әулетке айналып, 
ұрпақтарынан қол бастаған к�сем, с�з бастаған 
шешендер шығып, ауыл-аймағы қоғалы к�лдей 
айдындансын. 8мин!– деп қария батасын берді.

Сонан соң келініне жанашыр пейілмен қарап:
– Мына түйе басыбайлы сенікі. Жүгіңді ар-

тып алып, к�шіңе ілес. Менде жағдайыңды біліп 
тұрармын, – деп, қош айтысты.

Таңат қария қалмақ келінінің басындағы 
ахуалдан хабарсыз да емес-ті. Бірақ батырдың 
еркін �скен ересек ұлдары �з дегендерінен басқаға 

ырық бермей, ол кісіні де қажытса керек. 
Бірақ осы оқиғадан кейін үлкен қайнағаның 

шарапаты арқасында қалмақ тоқалдың 
шаруасы б іраз  түзеліп,  еңсес ін 

к�тергендей болған. Алайда осыдан 
соң кешікпей, арада екі-үш жыл 

�ткенде Таңат қария дүние са-
лып, Тасыбайы ат жалын тар-
тып мінуге жарағанша Түркенің 
басына баяғы кебі қайта ора-
лады. 

Бірақ бұл «ақ жарылқап 
күн туар �лмегенге» дегендейін, 
�ткінші қиындық еді. Құдіреті 
күшті  жаратылыс  нақақ 
жылаған к�з жасын к�ріп, 

шырқырай  тілеген  тілег ін 
беріп, алдағы тіршілігінде жұрт 

қатарына қосылуды, қоралы ел 
болып, арқа-жарқа тірлік кешуді 

жазыпты оған.
Есімдерін атаудан именіп, кейінгі 

жұрт 8кең (әкеміз деген құрметпен), 
Ж � к е ң  а т а п  к е т к е н   Т а с ы б а й  м е н 

 Жолдыбайдан тарап, бүгінге жеткен жұрағат 
әуелі Құдай, сонан соң, бір қалмақ қызының 
арқасында тірі қалып, �сіп-�нген әулет».

«Түйе» тарихы осындай. Стаханшыл 
ағамыздан Зейнеп шешеміз к�зінің тірісінде 
қызы бар, ұлы бар сегіз немере сүйді. Олардың 
бәрі қазір үйлі-баранды. Алды �здері ата, 
�здері әже болған. Стаханшыл ағамыз туып-
�скен «Жайылма» ауылында, �зін тәрбиелеп, 
оқытқан, жақын ағасы, «Қазақстанның 
құрметті мұғалімі» Донда Сембин атындағы 
мектепте ұзақ жылдар ұстаздық қызмет жасап, 
�ткен жылы, сексенге таянған жасында дүние 
салды.

Білетін кісілер: «әкесінен аузынан түсіп 
қалғандай аумайды» дейтін Стаханшыл 
ағамыз зор тұлғалы, қарасұр �ңді, ешнәрсеге 
асып-саспайтын, сабырлы, қақ-соқпен ісі 
жоқ, ауызы берік, ретті жерде тиісті с�зін 
тауып, кесіммен ғана айтатын, ұстамды кісі 
болатын. Осы ағамыздың үлкендерінің бірі 
– қазіргі кезде қазақтың қасиетті ән �нерінің 
бағын жандырып жүрген, дара талант Сәуле 
Жанпейісова. Ажалсыз кісі жоқ шығар. Ал 
аты �лмейтін кісілер болады ғой. Сәуле 
атасының атын аспандатып жүр. Тарихтың 
�шпейтін беттеріне есімін қалдырды деуге 
болар.

С ә у л е  а р д а қ т ы  ұ с т а з ы  Ғ а р и ф о л л а 
 Құрман ғалиевтен алған тәлімін жемісті 
жалғастырып, Мұхит әндерін, халық әндерін 
орындаудың озық үлгісін к�рсете білуімен 
бірге осы �нердің жоғалмауына, болашаққа 
шырқы бұзылмай жетуіне жанын сала еңбек 
етіп, үлкен қайраткерлік танытып жүр. Kрісті 
шәкірттер тәрбиелеген абыройлы ұстаз. 
«Ішкен – мәз, жеген – тоқпен» барына дан-
дайсып, күн �ткізетін пенделер аз ба?! Ал 
Сәуленің бұл ізгі ісі, �нерде де, �мірде де 
парасат, қайрат-жігер таныта білуі арғы ата-
бабадан тамыр тартқан тектілігінің, Зейнеп 
әжесі мен әкесі Стаханшылдың берген �неге-
тәрбиесінің жемісі болса керек.

Kнердің т�рінде жұлдызың жарқырай 
берсін, Сәуле!

жоқшылық к�рген, қағажу к�рген жері жоқ-
ты. Тағдырдың салғанына к�ніп, жарын сыйлап, 
екі ұлын аялап, шүкірлік кешкен жағдайы бар 
еді. С�йтсе тәңірінің бұған әлі де тартқызбағы 
бар екен. Панасыз, жалғыз қалған бұған ал-
дымен «әп, бәлем, к�ресіңді к�рсетемінді» 
күндес бәйбіше бастады. Мұның б�тендігі 
– қалмақтығы да, тоқалдығы да енді белгілі 
бола бастағандай. Шешелерінің ыңғайымен 
батырдың ұлдарының біразы, «әкеміздің жа-
нында жатқан кіші шешеміз ғой» деген ұғымнан 
аулақ, тапа бір қолға түскен құнсыз күңдей 
к�ріп, �ктемдік жасайтын болды. Екі кішкене 
ұлын да туысымыз ғой деп есептемей, жаудың 
баласындай жат к�ріп, сыртқа тепті. Түркеге 
бәрінен де осы қылықтары қатты батты.

Екеуін жетелеп беті ауған жаққа лағып 
кетпекке де оқталған сәттері болды. Бірақ 
жаңа к�ктеп келе жатқан қос шыбығын та-
мырынан айырғысы келмеді. «Осы елдің, осы 
әулеттің ұрпағы ғой. «У ішсең – руыңмен» 
деген емес пе. Қайда қаңғытып әкетемін 
бұларды. Не де болса елінің ортасында �ссін. 
Несібелері болса ержете келе орындарын та-
бар, Тәңірі демесе, әкелерінің аруағы жебесе 
к�рген қысастықтарының есесі қайтар» деп 
бек түйінген.

Сол шешіммен басына түскеннің бәрін к�тере 
білді. Бәйбіше мен оның ересек ұлдарының небір 
қиямпұрыстығына к�нді. Отқа жұмсаса – 
отқа, суға жұмсаса – суға барды.

;зіне тиесілі жапырық сары атанға қосын 
артып, үстіне екі жетімегін мінгізіп, түйесін 
жаяу жетелеп алып, ауыл-жұрты қалай к�шсе 
солай, соңдарынан қалмай ілесті де жүрді...

Тәңірдің  бұйрықты іс і  ме,  жоқ әлде 
«осылардан-ақ құтылмай қойдық-ау» деген 
біреудің қаск�йлігі ме кім білсін... Бірде к�шіп 
келе жатқан жұрт кешке қарай қоналқаға 
жүктерін түсіріп, жеңіл қосжаппаларын 
тігіп, түнемелге жайғасқан. Бұл да қосын 
к�теріп, күндегі әдетінше сары атанын кешкі 

Ағайынның б�тендігі жоқ, әрине. Бірақ 
соның ішінде жаныңа жақын тұтатын 
кісілерің болады. Бекет қария үшін де 
Жанпейіс орыны �згеше інілерінің бірі 
еді...

Осы тұста мына оқиға ойға 
оралады. Жанпейіс қарияның 
к�рші Карл Маркс атындағы 
колхозда тұратын, сонда ауыл 
активтерінің бірі болып қызмет 
атқаратын Байғара атты жақын 
туыс інісі болатын. Ауызы ба-
тыр, ер к�ңілді, ұрма мінез, 
аңқылдаған ақ к�ңіл,  бауырмал 
жігіт еді. Арақ антұрғанның 
соғыстан кейінгі жылдары қазақ 
ауылдарының дастарқанының 
т�рінен кеңінен орын алған шағы. 
Атқа мінерлердің ішпейтіні жоқ. 
Бірде түстен кейін үйге осы Байғара 
ағамыз келді. Қызулау, бұрқыраған 
қалпы атама:

– Ассалау! – деп екпіндей сәлемдесті. 
Оның мына шалабуырлы, ентікпе қалпын 
жақтырмады ма, қалай, атам сәлемін ықы-
лассыздау, салқын қабылдап, рай бермей 
отырды. Осы ұнатпағандай сыңайын байқаған 
ол:

– Қ а р и я !  М е н  т ү й е м д і  с ұ р а п  к е л і п 
отырғаным жоқ.  Біраз  болды �зіңізді 
к�рмегеніме. Жай, сәлемдесіп кетпек едім, 
– деді �зімсінген, еркін үнмен. Кісі бетіне 
келмейтін, сұсты, салқын жүзді атамның 
�ңінен осы сәт күлкінің табы білініп, сәл 
жымиған күйде кемпіріне:

–Қына! Мынаған шай қой, – деді. Бұл 
ықыластың артында қазан к�терілетіні, 
т�ңіректегі үлкен-кіші ағайындардың басы 
қосылып, �ткен-кеткеннен әңгіме шертілетіні 
түсінікті еді.

Жанпейіс қария мен Байғара ағалар 
Байболаттың үлкені – Таңат атаның ұрпақтары. 
Бекет қария Таңат атаны Байболаттың 
ұлдарының үлкені, �з атасы Баян батырдың 
ағасы болғандықтан ғана емес, парасат иесі, 
иманды жан ретінде ел есінде сақталған 
қасиеті үшін қадір тұтып, атын құрметпен 
атайтын. Ал келген қонақтың айтып отырған 
түйе  туралы әңгімесі де ескі құлақтарға мәлім 
жайт еді. Бұларға –  Тасыбай, Жолдыбайдан 
тараған туыстарына – Таңат атаның Байғара 
ағамыз тәрізді әзілкеш жігіттері: «2й, түйемді 
қашан қайтарасың» деп базына айтып қоятын. 
Осы арада бұл әңгімеден кеңірек мағлұмат 
беру үшін бұрын бір шығармамда жазылған 
мына бір жолдарды қайталап, келтіре кетуді 
ж�н к�ріп отырмын.

«Баян батырдың елінде үлкен әйелі, онан 
туған жеті ұлы бар екен. Балаларының алды 
азамат болып, атқа мініп қалған. Келген соң 
Түркеге �з алдына отау тіктіріп, бәйбішесінің 
қасына б�лек үй қондырған. Басқосқан аз жыл 
ішінде Баян батыр қалмақ тоқалынан аралары 
бірер жас, тетелес Тасыбай, Жолдыбай атты 
екі ұл сүйеді.

Т а с ы б а й д ы ң  а л т ы  ж а с қ а  к е л г е н , 
Жолдыбайдың т�рттен асқан кезі еді. Абылай 
тағы бір жорыққа шығатын болып, Баянды 
шұғыл шақыртып, батыр асығыс аттанып 
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Облыс әкімін кейін түсіндім. 
С�йтсем, мәселе  – білік-
тілікте екен.  Сарысудың 

Жайылмасына барғанда Асанәлі 
мен Амангелдіні сұраса, Тоғызкентті 
«түгендегенде» Секеңнің ойында, мы-
салы, Мейрамбек тұрыпты. Ал �скен-
�нген жеріне байланысты тарихты 
қопарғанда тек қана атақтыларды ғана 
іздеп, соларды ғана сұраған қисынды 
деген ұғым баяғы қатып қалған қасаң 
түсінік боп шықты. Жоғары оқу орнын 
бітірмей жатып-ақ «Жетісу» газетіне 
бауыр басып, сол қарашаңырақта он 
бір жыл табан аудармай қызмет ет-
кен жас журналист тау мен даланы 
жортып жүрген сапарының бірінде 
совхоз директоры (әлде, ол кезде 
ферма меңгерушісі ме екен) Серік 
Үмбетовпен танысып, ол таныстық 
кейін аға мен іні арасындағы үлкен 
достыққа ұласады. Сол достықтың 
алтын арқауы әлі күнге дейін сетінеп, 
жібек жібі әлі күнге дейін үзілген жоқ. 
Адал дос пен амал достың мақал-
мәтеліндегідей, осы әкімнің қызметінің 
пайдасы тие ме екен деген есек дәмемен 
дос болғандар әлгі «досы» қызметтен 
кеткен күні к�кжиектен қарасын ба-
тырса, Мейрамбек қарапайым жур-
налист боп жүргенде Серік Үмбетов 
те ауыл шаруашылығы саласының 
қарапайым қызметкері-тұғын. Серік 
ағасының күндердің күнінде ферма 
меңгерушілігінен совхоз басшысына, 
одан аудан әкіміне, сонан соң об-
лыс әкімі, министр, ҚР Парламенті 
Мәжілісінің депутаты болатынын 
білмесе де сіз-біз бен сыйластыққа 
берік болған. Кейбіреулер сияқты 
насыбайға бола �кпелеп, наз айтпаған. 
Бірде осы ойымды белгілі журналист, 
бар білімін қазақ баспас�зінің қадір-
қасиетіне арнаған Ержұман  Смайыл 
ағаға  айтқанымда,  құптамайтын 
нәрсесін қыңырая қалатын мінезімен 
сездіретін к�кеміз басын бір жағына 
қисайтыңқыратып, ойланып отырып 
с�йлейтін әдемі әдетімен «журналист 
пен шенеунік арасындағы достықтың 
үлгісі ғой ол» деген. 

Бұл – Мейрамбектің �зі де, с�зі де 
толысып, облыстық «Жетісу» газетінен 
республикалық «Халық кеңесі», одан 
«Егемен Қазақстан» газеттерінде жауап-
ты қызметтер атқарып Ел мен Ес, Салт 
пен Сана, Ұлт пен Ұрпақ, Тарих пен Та-
ным тұрғысындағы публицистикалары-
мен танылған тұсы болатын. Тұлпарды 
тұрқынан танитын Толыбай сыншыдай 
дейміз бе, әйтеуір, Үмбетов те үндемей 
жүріп Мейрамбегінен к�з жазбаған.

«IКІМ БОЛДЫМ» ДЕП 
АСТАМСЫМАҒАН ЖУРНАЛИСТ

Деп жүргенімізде, Мейрамбекпен 
бір шаңырақ астында қызмет етуге тура 
келді. Бұл кезде Серік Үмбетов Ауыл 
шаруашылығы министрі лауазымына 
тағайындалып, облыс әкімі Б�рібай 
Жексембин болған. Мен «Жас Алаштан» 
«Егемен Қазақстанға» ауысқанмын. 
Елбасының Жамбыл облысына жасаған 
жұмыс сапары жайлы Мәкең екеуміз 
жазатын болдық. Мейрамбекті де 
осы жолы жақыннан білдім. Kзіне 
тиесілі тақырыпты «диктовать» етпекке 
әкімдіктің компьютерші қыздарына 
ж ү г і н с е ,  о л а р  с а қ а  ж у р н а л и с т і ң 
жылдамдығына ілесе алмапты. «Диктов-
ка» жасаған қаламгерді к�рмек тұрмақ, 
ондайдың да бар екенін естімеген кеңсе 
қызметкерлері ғой, қалай ілессін.

Менің кабинетімде отырғанбыз. 
«Диктовать етіп к�ріңіз,  мен-ақ 
терейін» дедім. Содан Мәкең оқып, 
мен компьютерге тарсылдатып теріп 
(�зімдікін жазып, дайындап қойғам),  
мақаланы газетке уақтылы жіберіп 
үлгердік. Кешіктірсек Ержұман ағаның 
қаһарына ұшыраймыз. Ол ертесіне 
к�лдей болып жарияланды. Елбасымен 
бірге облысқа сол кездегі Мемлекеттік 
хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммед те келген. 
Мұхаң қашаннан журналист жанын 
түсіну, қаламгер қадірін білу ж�нінен 
әріптестерінен анағұрлым озық адам 
ғой, Мәкеңе қарап: «Мына мақалаң 
Президенттік сыйлыққа лайық екен» 
дегені жадырай күліп. Аузы  дуалы 
азаматтың осы с�зі қолдау болды 
ма, әйтеуір, сол жылы жазда белгілі 
журналист, публицист Мейрамбек 
Т�лепберген Баспас�з күні мерекесіне 
орай  ҚР Президенті грантына ие бол-
ды.

Деп жүріп жатқанда,  Б�рібай  
 Жексембин Kзбекстанға елші болып 
кетті де, оның орнына Қанат  Бозымбаев 
келді. Б�рібайға да, оның идеоло-
гия ж�ніндегі орынбасары Құмар 
Ақсақаловқа да «үйреніп» қалғанбыз. 
Бозымбаевыңыздың басқару тәсілі біз 
білетін әкімдерден басқашалау екен, 
аппаратында ауыс-түйіс басталып, 

Қазіргі қазақ поэзиясының жақсы 
 сипатта дамып, к�теріліп келе 
жатқаны қуантады. Жақсы ақыны 
бар, жақсы оқырманы бар поэзия 
қашанда жаңа белестерге к�теріле 
алады.  

Kлең �рісінде басқаға ұқсамайтын 
ақындардың бірі – Мұратхан Шоқан. 
Оның �леңдерін оқыған кезде к�ктемгі 
самала күннің шуағына тап келгендей 
боласың, с�збен салынған суреттеулеріне 
оқыған сайын құмарта түсесің. 

Ақынның мінезінен сыр шертетін 
«Бақыт жайлы» �леңі к�ркемдігі келіскен 
тамаша туынды. 

Жылдарында, �мірдің айларында,
Бақыттымын к�гімде ай барында.
К�ңілсіз ете алмайды тірлік мені,
Жел еседі әрқашан айдарымда. 
Қазақта айың оңыңнан тусын деген 

с�з бар. Ай түннің жарық нұры болса, 
ақын �леңінде �мірдегі мақсатты жолы 
айдың сәулесіндей жарық екенін айтқысы 
келеді. Ол тіршіліктің күйбең тірлігі оны 
еш жабырқата алмайтындығына, �зінің 
жігері мен �мірге деген құлшынысына 
бек сенімді. 

Суреткер шеберлігін, шығарманың 
к�ркемдік табиғатын таныту оп-оңай 
іс емес екені анық. Мұратханның әр 
�леңнің тақырыбы �міршең, идеясы 
асқақ. Сондай туындыларының бірі «Бір 
түрлі болып жүрмін» деген �леңі. 

Желкілдеп тұрмаса да қияқ күнім, 
Күмбірлеп к�ңілімнен күй ақты мың, 

– деген �лең жолдарындағы қияқ күн – 
әдемі эпитет. Ақын осы тіркес арқылы аз 
с�зге к�п мағына сыйдырып тұр.

Үні кеп, ғашық құстың бақ түбінен, 
Тұрғандай... Сезім қанат қақты білем, 

– деген �лең жолдарындағы ғашық құс 
– метафора болса, сезімнің қанат қағуы 
әдебиеттегі шарттылық. Ғашықтық 
сезімнің әсерін қарапайым тілмен 
жеткізген ақынның қарапайымдылығына 
тәнті боласың. Ақын сыршыл сезімді 
тағы да мына жолдарда дамыта түскендей:

Kзімді түсіне алмай отырмын мен, 
Жер құлап, секілденіп аспан к�шкен...
Лирикалық қаһарман сезімін осылай 

аспандатып, асқақтатып  бейнелеген.
Ал Мұратханның «Шарасыздық» 

атты �леңі де �зіндік ерекшелігімен 
әсерлі. 

Ай шығып, Алатауға қалды ілініп,
Отырмын үмітіме сәл жылынып.
Бақтарды аяп қоям, қайың жылап,
Қазанда жасын т�ккен тал бүлініп.
Осы шумақтағы айдың Алатауға ілінуі 

шартты құбылыс және тамаша суретті к�з 
алдымызға әкеледі. Таудың асқақтығын 
символ ретінде алға тартса, үмітіне сәл 
жылынып отырған ақынның к�ңіл-күйі 
нені аңғартады? Одан кейінгі жолдарға 
назар салайық:

...Бақтарды аяп қоям, қайың жылап,
Қазанда жасын т�ккен тал бүлініп...
...Т�гіліп жапырағы тал-қайыңның,
Барлығы ғайып болған балдай үннің.
Бірдеңе болып жатыр айналамда,
Секілді к�шірмесі хал-жайымның.
Жапырағы т�гілген қайыңның жы-

лауы, талдың бүлінуі, балдай үндерінің 
ғайып болуы – барлығы әдемі суреттерді 
жанды бейнедей алдыңа тартады. 
Ол табиғат к�рінісін осылай жанды 
суреттеуді қатар қою арқылы �з к�ңіл-
күйін бере білген.

А қ ы н н ы ң  � л е ң д е р і н д е г і  а я у -
лы сезімінен де, ең асыл махаббаты-
нан да жоғары тұрған ерекше бір сезім 
бой к�рсетуі – оқырман тебіренісін 
ширықтыра түседі. 

М.Шоқан поэзиясының тілі ерек-
ше. 2сіресе ақынның күйші Секен 
Тұрысбекке арнаған �леңі оның к�ркем 
туындыларының бірі. 

Бір тылсым әуен тербейді жерді 
шығыстан,

Күміс үніндей құралған к�ркем 
дыбыстан.

Бояуы қандай, ай нұры дерсің т�гілген,
Күн нұры дерсің, шыңдарға 

таңда жұғысқан. 
Бұрқырап шашы, күй ойнап отыр 

бір қазақ,
Бетховен сынды тәңірмен 

тіке ұғысқан.
Kлеңді оқи отырып Секен ағаның 

күй тартып отырған келбеті, портреті 
к�з алдыңа келгендей болады. Кербез 
күйшінің шынайы бейнесін к�ркем 
жеткізе білген. 

Мұратхан ақынның �леңдерін 
толқымай, тебіренбей оқу мүмкін емес. 
Оның поэзиясы сиқырлы әлем тәрізді. 
Оқырманды �зіне бірден баурап ала-
ды. Қазақ поэзиясына қара �леңнің 
қарапайым, табиғи тазалығын ала келген 
ақын жырлары сызат түспеген сыр мінез 
сыршылдығымен, таза табиғатымен 
ерекше.

Айгүл ОМАРОВА,
З.Баймырзаев атындағы 
орта мектептің  мұғалімі

Маңғыстау облысы
Түпқараған ауданы

Өлең өлкесіндегі өрнек

 :   

БЕЗБЕН

оған Құмар бауыр да ілікті. Бейжің 
Олимпиадасына бірге барған «үзеңгі 
жолдастығымыз» бар, кабинетіне ба-
рып, «к�ріскенше күн жақсы» дей 
отырып, «Айып болмаса, орныңызға 
кім келейін деп жатыр?» дегенбіз. 
Құмар да сыр бермейтін сыпайы аза-
мат қой, «сіздердің бір әріптестеріңіз 
келе жатыр» деп, бірақ оның кім екенін 
ашып айтпай жай ғана жымиды да 
қойды. Біз «ә» дедік. Үйтетін себебіміз, 
«Бозымбаевтың идеология ж�ніндегі 
о р ы н б а с а р ы  б о л ы п  М е й р а м б е к 
Т�лепберген келейін деп жатыр» деген 
пыш-пыш әңгіме онсыз да гулеп тұрған.

Деп жүріп жатқанда, Ақсақалов 
айтқандай Мейрамбек Т�лепберген 
облыс әкімінің идеология ж�ніндегі 
орынбасары болып келіп те қойды. Бір 

терінің пұшпағын илеген журналист 
болсақ та, бір шаңырақтың астында 
бірге қызмет еткен әріптес болсақ 
та, менің оған мәшіңкешінің орнына 
қызмет еткенім рас болса да, әкімдік 
деген құзырлы мекеме, әкім деген сесті 
қызмет қой, бұрынғы  Мейрамбегімнен 
айырылып қалам ба деп ә дегенде қатты 
қорыққаным рас. Қатты қорыққаным 
– кешегі ақ к�ңіл, кешегі әңгімешіл, 
кешегі кішіпейіл Мейрамбектің орнын-
да менменсіген мүлде басқа  Мейрамбек 
отырса қайтем деген ой да баяғы. 
Кабинетіне барып, құттықтап шығу 
үшін қорқа-қорқа келе жатқам ғой 
залда, қарсы алдымнан �зі шыға келді. 
Құшақтасып амандастық. Күліп тұрып 
хал-жағдай сұрастық. Байқаймын, 
б е к е р  қ о р ы қ қ а н  с и я қ т ы м ы н . 
2кімдіктің ғимаратында емес, баяғы 
р е д а к ц и я м ы з д ы ң  ш а ң ы р а ғ ы н д а 
тұрғандай арқа-жарқа Мейрамбекті 
к�ріп, қуанып кеттім. 2кім болам деп 
адамдығын жоғалтып алатындарды да 
кездестірдік қой. Ал Мәкең �з мінезін 
жасандылықтан сақтап қалыпты. Тәубе 
дедім. Сол қуаныш, сол тәубе әлі күнге 
дейін жалғасып келеді. Kйткені оның 
қанмен біткен журналистік ғажап 
болмысын ешкім, ешқандай лауа-
зым �згерте алмайтынына к�зім анық 
жетті. Үмбетовтің жүрген жерінде 
Мейрамбекті сұрап, бала кезіндегі 
«Сақа» деген лақап атына дейін сүйсіне 
айтып жүретініндей бар екен.

ЕЛДЕСТІРМЕК ЕЛШІДЕН

Деп жүргенде, Қанат Алдабергенұлы-
мен сәл-пәл келісіңкіремей қалдық. Ол 
неден шығып еді �зі. 2, еске түсті, ана 
тілі ж�нінде айтам деп «тілге» келіп 
қалған екенбіз ғой. Одан кейін мен де 
үндеген жоқпын, әкім де ештеңе демеді. 
Бірақ Бозымбаевтың облысқа әкім бо-
лып келе салып істеген жан дүниемізге 
жағымды, халыққа ұнамды істерін 
«Егемен Қазақстанға» бұрқыратып жаза 
бердік. Келісіңкіремей қалдық екен 
деп кекжиген жоқпыз. Ал Мейрамбек 
идеология ж�ніндегі іс басына келген 
соң, тіпті түсінісе бастадық. Мәмілеші 
– Мейрамбек. Ел газетінің салмағы 
мен сарабдал с�зі  арқылы облыс 

орталығындағы шешімін күткен біраз 
мәселелерді Бозымбаевқа құлаққағыс 
е т і п  т е  т а с т а д ы қ .  Ж у р н а л и с т і ң 
жазғандарын оқып, дұрыс мәселе 
айтылса қуанып, қолдап отыратын 
бастықтардан айналасың ғой, біздің 
Мәкең де тура сондай лауазым иесінен 
болды. Жұмыста кезекті бір мақаланы 
жазып отырсаң телефоның шыр ете 
қалады. К�тересің. Сымның ар жағында 
Мәкең. «Тараздың  шығыс қақпасын 
салу ж�ніндегі газет арқылы айтқан 
ұсынысыңды Қанат Алдабергенұлы 
қолдады». Телефон шыр ете қалады. 
К�тересің. Тағы да Мәкең.  «Бауыржан 
Момышұлының 100 жылдығына бай-
ланысты Қанат Алдабергенұлымен 
сұхбатың әкімге ұнады»...

П р о в и н ц и я  д е й м і з  б е ,  п е р и -
ферия дейміз бе, әйтеуір, ауылдағы 
ағайындармен аралас-құралас жүрген 
соң, кейде к�рген-білгені к�п, оқыған-
тоқығаны мол, жан дүниесі руханият 
игіліктеріне бай интеллект иелерімен 
болатын әңгіме-дүкенге аңсарың ауып, 
сағынып тұрасың. Сондықтан шығар, 
Тараз қаласына ақын Күләш  Ахметова 
к�шіп келгенде бір қуансақ, ойы да, 

Деп жүріп жатқанда, оған да біраз 
жылдардың жүзі ауып қалыпты-ау, 
Мәкең телеарнаның да «тілін» тапты. 
Бағдарламалар жаңарды, тележур-
налистер ізденісі артты. Үлгі, әрине, 
басшының �зі. Жамбыл �ңіріне ат 
шалдырған атақты адамдардың  бәрі 
алдымен «Қазақстан-Тараз» телеар-
насына бұрылатын болды. Бұрылайын 
деп бұрылмайды, келген бетте қыр 
соңына түсіп, іздеп тауып алатын 
Мейрамбектің �зі. Бұрын облысқа кім 
келіп, кім кетіп жатқанын білмейтін 
к�рермен, керенаулықты санасынан 
серпіп тастап, теледидарға қадалып 
«әй, мынау бір к�з тігіп,  құлақ 
түретін әңгіме екен» дейтін болды. 
Астаналықтар мен алматылықтардың 
�ңір телеарнасынан с�йлеп отыруы 
периферия ұғымының парша-парша-
сын шығарды. Kйткені әңгіме тізгінін 
ұстап отырған жүргізушіңіздің білімі 
мен білігінің деңгейі де қаһарманынан 
кем соғып тұрған жоқ. Нәтижесі де жа-
ман емес, �ңір тележурналистері �мірі 
бармаған шетелдерге сапарлап, атын 
естігендері болмаса, затын к�рмеген 
халықаралық сыйлықтарға ие бола ба-
сады. Мысалы, к�птеген мемлекеттер-
ге мәшһүр «Тэфи» сыйлығы осының 
айғағы. Ал еліміздегі журналистерге 
тиесілі атақтар �з алдына бір т�бе.

ҚАЛАМ ҚАРЫМЫ

Мейрамбек қызметтің қиын да 
қызықты жұмысының отымен кіріп, 
күлімен шығып жүріп, «Сағасында 
Таластың бір ауыл бар» , «Қаһарман 
Бақтыораз»,  «Ақиқат  алдында», 
«Ұлбике», «Шоқыр»  деген кітаптардың 
авторы атанды. Бір емес, сегіз жинаққа 
таңдаулы очерктері енді. Қазақстан 
Президентінің Жарлығымен «Ерен 
еңбегі үшін» медалімен, Қазақстан 
Журналистер одағы сыйлығының, 
Президенттік гранттың, ҚР Журналис-
тика академиясының «Алтын жұлдыз» 
жалпыұлттық жүлдесінің лауреаты 
болды. Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері атағын 
да алды. Мәдениет, ақпарат және 
қоғамдық келісім министрлігінің 
«Мәдениет қайраткері» белгісін де 
�ңіріне таққандардың бірі. Алматы 
облысындағы Балқаш ауданының 
Құрметті азаматы атанды. Мұның бәрі, 
әрине, жайдан-жай берілмейді. Еңбекке 
беріледі. Ал Мәкеңнің шығармашылық 
жолында «бізде мынандай бар, мы-
нандай бар» деп мақтанышпен айта-
тын бедерлі іздер �те к�п. Солардың 
бірі – Бақтыораз Бейсекбаев туралы 
журналистік ізденістен туған сериялы 
мақалалары.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
1998 жылы 6 мамырдағы Жарлығымен 
Бақтыораз Бейсекбаевқа «Халық 
қаһарманы» атағы берілді.  Ресей 
мен туған еліне ортақ қаһарманның 
туған жерін анықтап, туыстарын табу 
ж�нінде «Атамұра» корпорациясы ар-
наулы экспедиция ұйымдастырып, оған 
қаржы б�ліп, үлкен адамгершілік іс 
істеді. Корпорация президенті Мұхтар 
 Құл-Мұхаммед пен «Егемен Қазақстан» 
газетінің сол тұстағы қаламы қарымды 
журналисі Мейрамбек Т�лепберген 
талмай іздену арқасында айтылмай 
келген к�птеген ақиқатты жария етті. 
Шындығында, Бақтыораз ашаршылық 
кезінде Ӏле к�пірі деп аталатын жердегі 
жетімханада болыпты. Бірақ �зінің шын 
туып �скен жері – Алматы облысы, 
Балқаш ауданының қазіргі «Жиделі» 
деп аталатын ауыл екен. Туыстары 
да сол жерден табылған. Міне, біздің 
Мәкең, жаны ізгі журналист  Мейрамбек 
Т�лепберген белгісіз болып келген осы 
батырдың �мірін жан-жақты зерттеп, 
тарих тағылымы мен ұрпақ игілігі үшін 
кітап жазды. 

М ә к е ң н і ң  қ а з а қ т а н  ш ы қ қ а н 
тұңғыш ұшқыш, штурман-атқыш 
Хиуаз  Доспанова туралы жазған 
мақаласы да ет жүрегіңді елжіретіп, 
ж у р н а л и с т і ң  е ң б е к қ о р л ы ғ ы н а , 
ізденімпаздығына тәнті етеді. Қазақ 
а р а с ы н а н  р и н г к е  а л ғ а ш қ ы  б о -
лып шыққан боксшыларының бірі 
Шоқыр Б�лтекұлы, қаршадайынан 
«Шоқ пен Шер», «К�ксерек» сияқты 
атақ-даңқтары жер жарған к�ркем 
фильмдерге түскен, �мірі мен �нер 
жолы  к�п жылдар к�рермендер үшін 
жұмбақ болып келген Қамбар  Уәлиев 
туралы сыр шерткен мақалалар да 
Мейрамбек қаламынан туған. Бала 
кезімізден атын әнге қосқан «Батыр 
бала Болатбекті» еске алып, тарихын 
зерттеп, оқырмандарына зерделі мақала 
ұсынған да Мейрамбек.

Б і р  с � з б е н  қ о р ы т а  а й т қ а н д а , 
біздің Мәкең қай салаға салсаң да �з 
ортасының сақасы бола білетін сыр-
баз азамат. «2ке – балаға сыншы» 
деген, осындайда сонау жылдары бала 
Мейрамбектің бойы мен ойына барлай 
қарап отырып әкесі «Сақа» деп қалай 
дәл анықтама берген деп таңғаласың.

К�семәлі СIТТІБАЙҰЛЫ,
жазушы,

 Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері
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Шоудың ережесі  бойынша, 
әрбір жаңа шығарылым сайын 4 
қалыңдық бір-бірінің тойына бара-
ды. Той әртүрлі қалада �туі мүмкін. 
Олар бір-бірінің тойына қатысып, 
ұйымдастыру деңгейіне �з бағаларын 
береді. Сонымен бірге жоба аясында 
арнамыздың к�рермендері кәсіби 
той мамандарының кеңестерін 
тыңдай алады. Маусымның соңында 
ең үздік той иелері анықталып, олар 
екі адамға арналған той сыйлығына 
ие болады. Мәселен, «Келіндер 
бәйгесі» шоуының бірінші және 
екінші маусымының жеңімпаздары 
Түркия мен БА2 елдеріне саяхаттап 
қайтты. 

Е с к е  с а л а  к е т е т і н  б о л с а қ , 
 реа  ли ти-шоудың екінші маусымына 
Қазақстанның батыс, шығыс және 
солтүстік аймақтарында, сондай-ақ 
Павлодар мен Ақт�беде тұратын 
қалыңдықтар қатысқан болатын. 

Бағдарламаның жаңа шығары-
лымынан «31 арнаның» к�рермендері 
еліміздің оңтүстік және оңтүстік-
шығыс аймақтарының тұрғындары 

ұстанатын салт-дәстүрге қанығып, 
Қытайда тұратын қандастарымыздың 
той ұйымдастыру ерекшеліктерімен 
танысады. Жобаға қатысушылар саны 
маусым сайын к�бейіп келеді. Мұның 
�зі к�рермендердің «31 арнаға» деген 
қызығушылығы мен сенімі артып 
келе жатқанының дәлелі. Алғашқы 
екі маусымда 200-ден аса �тініш 
келіп түскен болса, үшінші маусым-
да одан екі есе к�бейген. «Келіндер 
бәйгесі» бағдарламасының түсірілім 
тобы аймақтардағы тойлардан алған 
алғашқы әсерлерімен б�ліседі. 
Жоба түсірушілері тойдың кешігіп 
 басталмауына �з үлестерін қосуда. 
Шоу продюсерлерінің айтуынша, 
жобаның үшінші маусымына қарай 
қатысушылар тойларын уақытында 
бастайтын болған. Тағы бір �згеріс –
құрметті қонақтардың тілек с�здерін 
жастар отырып тыңдайтын бол-
ды. Алдағы уақытта да той �ткізу 
мәдениетіне қатысты жағымды 
жаңалықтар к�п болары с�зсіз. 

Жамал СIРСЕНОВА

«31 арнаның» тартуы
КӨКСАНДЫҚ

Мамыр айында 31 арнада рейтингі жоғары бағдарламалардың бірі «Келіндер 
бәйгесінің» үшінші маусымы экранға жол тартады. Бұл жолы жоба жасаушы-
лар Түркістан, Қызылорда, Талдықорған және еліміздің Қытаймен шекаралас 
аудандарында тұратын қалыңдықтарды таңдады. 

с�зі де жүйрік журналист, публицист 
Мейрамбек Т�лепберген келгенде 
бір қуанғанбыз. Атақты ақын Олжас 
Сүлейменов «баяғыда әңгімелесу үшін 
қасқалар мен жайсаңдарды іздеп, со-
нау Мәскеуге самолетпен ұшып ба-
рып келеді екен» дегенді естігенде, 
«онысы несі, �зіміздің Алматының 
ақындары мен жазушылары, ғалымдары 
мен академиктері тақиясына тар келді 
ме екен» деуші ек, с�йтсек онымыз 
пендешілік болыпты да шығыпты. 
«Сұм �мір абақты ғой саналыға» 
деп Мағжан ақын мұң шаққандай, 
биліктің кейбір т�бешіктеріне шығып 
алып, с�з �нерінің қасиетін �здерінен 
жетік білетін, қарағайға қарсы біткен 
б ұ т а қ т а й  қ а й с а р  м і н е з д і  б і р е н -
саран таланттарды «түртпектеумен» 

ғана шұғылданатындардың арам-
за  әрекеттерінен түңілген кезде 
Таразыңыздан тапа-тал түсте безіп 
кетіп, иманы биік интеллектермен 
шер тарқатқың-ақ  кеп кетеді. Ондай-
да Алматыға бара қоюға шалғайыңа 
жармасқан күйкі тірлік жібермес. 
Міне, сондайда жаныңды түсінетін 
жанға қайырыласың. Мәкең «тре-
тейский сот» сияқты, бәрін жіктеп, 
жіліктеп, орын-орнына қойып береді. 
Сол кезде қамк�ңіл қаламгерлердің 
қасына ақыннан Күләш Ахметованы, 
журналис тен Мейрамбек Т�лепбергенді  
«айдап келген» Құдайға шүкір дейсіз.

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУ ТІККЕН

Деп жүріп жатқанда, «ішкі сая-
сат, идеология деген ел руханиятына 
бірден-бір бас-к�з, жанашыр саланы 
бұдан былай қарай басқа орынбасар 
қоса басқаратын болыпты» деген с�з 
шықты. «Қызмет – қолдың кірі» деп 
жатады ғой. Бірақ �з орнында отырған 
адам қызметінен кетсе, �кініштің үлкені 
сол ма деп қалдым. Бірақ Мәкең «қыңқ» 
еткен жоқ. Етінен ет кесіп алса да сыр 
бермейтін батырлар сияқты, туралап кел-
ген «сынақты» сырбаз мінезімен сыпайы 
к�тере білді де, �зін осы дәреже-дәргейге 
жеткізген Жетісуына тартты да кетті.

Бірақ телефон деген бар, хаба-
рымды үзбедім. Облыс әкімі Қанат 
А л д а б е р г е н ұ л ы  д а  � з і  б а с қ а р ы п 
отырған �ңірден қимас кадрына  бір 
лайықты қызмет тауып беруге ба-
рын салды. Бірақ Мәкеңнің қайтып 
келгісі жоқ. «Мәке, – деймін мен Ал-
матыда жүрген  Мейрамбекке телефон 
арқылы, – келгеніңіз дұрыс. Етектегі 
журналистердің ортасына да есті адам-
дар керек. Алматыда не к�п – қаламгер 
к�п, ал периферияда аз. 2сіресе �зіңіз 
сияқты с�з �нерінің қасиетін бағалап, 
талантты тани білетіндер жоқ» деймін. 
Келді. «Қазақстан» РТРК АҚ Жам-
был облыстық филиалының дирек-
торы болды. Болған соң «Сен айтқан 
с�зді Ержұман аға Смайыл да айтты, 
елге барғаның дұрыс деп» деп тұр. 
Ержұман ағамен ойымыздың бір жер-
ден шыққанына кәдімгідей қуанып 
қалғанбыз сонда. 
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КЕЗДЕСУ

Биыл елімізде Алаш қозғалысының 
100 жылдығы кеңінен атап �тілуде. 
Осы мерейтойға орай Алматы 
теміржол к�лігі колледжінде «Алаш 
идеясы – қазақтың ұлттық идеясы» 
атты конференция �тті. Колледж  
студенттерінің �зін-�зі басқару ұйымы 
ұйымдастырған шараға филология 
ғылымының кандидаты, түркітанушы 
ғалым Аманқос Мектеп-тегі қатысты.

Жиында А.Мектеп-тегі 1917 жылы 
шілдеде Орынбордағы бүкілқазақ съезінде  
құрылған қазақтың тұңғыш ұлттық 
демократиялық «Алаш» партиясының 
тарихы жайында айта келіп,  он  тара-
удан тұратын партия бағдарламасына 
егжей-тегжейлі тоқталды. Ол  студент-
терге Ұлт кеңесі құрамындағы Алаш 
зиялыларының �мір тарихы, Алашорда 

үкіметін құру  жолындағы күрестер жайлы 
кеңінен баяндап берді.  

Kз кезегінде кездесуге қатысқан сту-
денттер Алашорда үкіметі және Алаш 
зиялылары �мірінің к�леңкелі тұстары 
жайлы �здерін толғандырып жүрген 
сұрақтарын қойып, тұшымды жауап алды.  
Ашық пікір алысу райында �ткен жиын 
жастардың зор қызығушылығын туғызды. 

Келелі жиын Құрманғазы атындағы 
ұлттық консерватория студенті Оңдасын 
Қалқановтың арнау жырымен жалғасты.  
Жиналған қауымға колледждің «Рухани 
әдеп мектебінің» студенттері �з �нерлерін 
тарту етті.

Бота БЕРМЕТОВА,
Алматы теміржол к�лігі 

колледжінің оқытушысы

Cтуденттермен жүздесті

i ii i
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Сербияның Новый Сад 
қаласында Дүниежүзілік 
қазақ күресі федерациясының 
ұйымдастыруымен т�л күресімізден 
ересектер арасында ІІІ Еуропа чем-
пионаты �тті. Жарысқа  Еуропаның 
20-дан аса елінің түйе палуандары 
қатысып, екі күн бойы күш сынас-
ты.  

Сайыс барысында Дүниежүзілік 
қазақ күресі федерацияның бірінші 
в и ц е - п р е з и д е н т і  С е р і к  Т � к е е в 
Еуропаның жер-жерінен Балқан 
түбегіне жиналған палуандардың 

күресі жоғары деңгейде �ткенін айтты. 
Сонымен қатар Новый Сад қаласында 
к ә р і  қ ұ р л ы қ  м а м а н д а р ы н ы ң 
қатысуымен �ткен т�л күресіміздің 
ережелеріне арналған халықаралық 
семинар ж�нінде тоқталды. 

Аталған жиынға Дүниежүзілік 
қазақ күресі федерациясы т�решілер 
комитетінің �кілдері, т�решілер 
т�рағасы Бақыт Жаңбырбаев, ере-
ж е л е р  а в т о р ы н ы ң  б і р і ,  с п о р т 
ардагері Марат Жақыт, халықаралық 
деңгейдегі т�реші Қуаныш  Наханов 
пен федерацияның бас хатшысы 
Нұрлыбек Ермағамбетов қатысты. 

О л а р  е к і  к ү н  б о й ы  е у р о п а л ы қ 
әріптестеріне ұлттық күресіміздің даму 
деңгейі мен оның болашағы туралы 
айтып, тәжірибелерімен б�лісті. 

Тартысты �ткен палуандар сайы-
сында боз кілемде ширақ қимылдап, 
қарсыластарынан оқ бойы озық 
шыққан грузиялық Славик  Резесидзе 
бас жүлдені жеңіп алды. Күміс жүлдені 
голландиялық Хосейни Шейхи 
еншілесе, беларусь Дмитрий Нрамика 
мен словениялық Мартин Яната қола 
жүлдені місе тұтты. 

Iбілмансұр ЖАСАН

«ЭКСПО-2017» к�рмесінің 
комиссары Рәпіл Жошыбаев 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
ғалымдарының жобаларымен та-
нысты.  

Зерттеулер Астана қала сында 
�тетін Бүкіләлемдік маман дан-
дырылған к�рмеде к�пшілік наза-
рына ұсынылатын болады. Соны-
мен қатар, к�рме комиссары сту-
денттермен кездесіп, университет 
технопаркі мен «жасыл технология-
лар» орталығын аралады. ҚазҰУ 
ректоры, академик Ғалым Мұтанов 

университеттің жетістіктері, ғылыми-
инновациялық және білім беру 
қызметі, ғалымдар мен студенттердің 
болашақ энергиясына арналған жо-
балары жайлы толыққанды ақпарат 
берді. 

Р.Жошыбаев ҚазҰУ-дың ғылыми 
әлеуетін жоғары бағалап, уни-
верситет жетекші инновациялық 
орталық ретінде  мемлекеттің «жетік» 
экономикасының �су нүктесі және 
«жасыл» энергетиканың қозғаушы 
күші болып келе жатқанын атап �тті. 

Айтуған ДIУЛЕТ

СПОРТ БАҒДАР

    
  

 – 2017

Қазақ күресі – Еуропада Ғылыми жобалармен танысты

жарқыраған к�гілдір шар Астана 
халықаралық к�рмесінің нышаны 
ретінде алынды. Бұл  жалпы к�рме 
дәстүрінде бар нәрсе, қандай да 
бір құрылыс нысанын басты белгі 
ретінде белгілейді. Мәселен, 1889 
жылы Парижде �ткен халықарылық 
к�рмеде Эйфель мұнарасы символ 
ретінде алынса, қазір Парижді ешкім 
Эйфель мұнарасыз елестете алмайды. 
Біздің К�рме ұлттық басты павильон 
– к�гілдір шарымен к�ңіліге жылылық 
ұялатады.

Мұның үлкен мәні бар, Жер шары 
тәрізді К�рме символы бүкіл дүниеге 
ортақ ғаламдық проблемаларды 
шешуге шақырып тұрғандай. Бұл 
әлемдегі ең үлкен  шар тәріздес 
құрылыс ғимараты. Ені – 80 метр, 
биіктігі 100  метрдей. Сегіз қабатты 
шардың әр қабаты балама энергияның 
қандай да бір вариантын к�рсетеді. 
Б ұ л  т у р а л ы  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаев:  «...Мәселен,  бірінші қабат  
– гидро энергетиканы, екінші қабат 
– күн энергиясын, үшінші қабат – 
жел энергиясын, т�ртінші қабат – 
биоэнергетика, химиялық энергияны 
паш етеді. Мұның бәрі баршамыз 
үшін, әсіресе, бізге, қазақстандықтарға  
тәжірибелік үлгі ретінде қалады» деп 
бағасын берген.

 Шардың к�гілдір әйнекті кон-
струкциясы күн сәулесін қуатқа айнал-
дыратын  фотоэлектрлік элементтерді 
пайдалануға негізделген. Сондай-ақ 
ғажайып ғимарат жел, ауа  ағысын 
бағыттап отыратын мүмкіндікке ие. 
Оның жоғары жағында екі жел гене-
раторы бар.  

Ал ішкі жағына келсек, мамандан-
дырылған к�рмеге лайықты  заманауи 

жетістіктерін ұсынатын К�рмеге жаңа 
инновациялық технологияны барын-
ша молынан пайдалану керектігін 
айтқан. Бүгінгі жағдай соған толық 
сай келеді.

 ҚОНАҚТАРҒА ҚОЛАЙЛЫ 
ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫ

Халықаралық к�рмеге дүниенің 
т�рт бұрышынан келетін қонақтар 
Астанаға ат басын бұрған кезде 
барынша ыңғайлы әрі қолайлы жағдай 
жасау керек дегенді жиі естиміз. 
Бұл ж�нінде  айтар әңгіме к�п.Енді 
шамалы уақыттан кейін халықаралық 
рейстермен елордаға 310 шетелдік 
қонақ келеді. Павильондар жұмыс 
істей бастайды. Біздің министрліктің 
уәде еткеніндей, қосымша авиарейстер 
ашылмақшы. Оның ішінде Польша, 
Венгрия, Финляндия, Қытай елдерінен 
т�рт бағыт бойынша  аптасына 11 рейс  
қатынайды. Бұл деген Қазақстанға, 
ЭКСПО-ға келетін туристер саны 
ұлғаяды деген с�з. Бірден айта кету 
керек, бұл орайда шетелдік қонақтарға, 
туристерге әлеуметтік, тұрмыстық, 
мәдени қызмет к�рсетудің сан алуан 
түрлері қарастырылып, бұл бағытта 
тиісті ұйымдар мен жауапты органдар 
�з қызметтеріне кірісуге сақадай-сай 
тұр.

Астана әуежайы қонақтарды қарсы 
алуға әзір. Жаңа теміржол  бекеті 
ЭКСПО қарсаңында пайдалануға 
беріледі. Оның мүмкіндіктері мол.  
Нұрлы жол» деп аталатын  жаңа 
теміржол вокзалы  соңғы техникалық 
және технологиялық  жетістіктермен 
қамтылған, ТМД елдері ішінде оған ба-
лама болатын теміржол бекеті жоқ десе 

де болады. Вокзалдың кіре берісінде  
жолаушылар жүгін  тексеретін, күдікті 
адамдарды жеке тексеруге мүмкіндік 
беретін құрылғылар орналастырылған.

Вокзал ортасына  «EXPO-2017» 
ақпараттық стенді  болады.  Сол 
арқылы келген қонақтар мәдени ша-
ралар туралы біліп, К�рмеге билет 
ала алады. Wi-fi желісі тегін. Екінші, 
үшінші жолдарға шығатын арна-
улы жеделсатылар болады. Бұдан 
басқа толып жатқан техникалық 
және  технологиялық соны заманауи 
дүниелер ЭКСПО к�рмесіне келген 
туристер үшін жоғары деңгейде қызмет 
ұсынатын болады.

АСТАНА – ЦИФРЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯ АЛАҢЫ

Сонымен, етек-жеңімізді жиы-
стыратын кез келді. Халықаралық 
К�рмені  жоғары деңгейде �ткізу 
үшін барлық  жауапты мекемелер 

мен ұйымдар соңғы  даярлықтарын 
пысықтауда. Елбасы таяуда Астана 
қаласының әлеуметтік-экономикалық 
даму мәселелері және «ЭКСПО-2017» 
халықаралық мамандандырылған 
к�рмесіне дайындық барысы ж�ніндегі 
кеңеске қатысқан кезде: 

« Б і з  д а й ы н д ы қ т ы ң  с о ң ғ ы 
кезеңіне жеттік, ауқымды жұмыс 
атқарылды. Елорда к�п адамды 
қарсы алуға дайын болуға тиіс. 
Инфрақұрылымды, қонақүйлерді, 
мәдениет ошақтарын, қалалық 
қызмет к�рсету мекемелерін әзірлеп 
қою қажет» деп атап к�рсетті.

 Ол  Астананы цифрлық техно-
логиялар енгізілетін негізгі алаңға 
айналдыруға, «ЭКСПО» аумағында 
IT-стартаптардың халықаралық 
технопаркін ашуға тапсырма берді.

 «Нысандардың к�пшілігінің 
құрылысы аяқталып, пайдалануға 
б е р і л у г е  д а й ы н .  С о н ы м е н 
б і р г е  К о н г р е с с - о р т а л ы қ  п е н 

мейрамхананың құрылыс жұмыстары 
әлі де жалғасуда. Олардың уақтылы 
тапсырылуын қамтамасыз ету керек. 
Қонақтар алғаш әуежай мен вокзалға 
келген сәттен бастап-ақ к�ргенін 
к�ңілге  түйе бастайды.  Барлық 
инфрақұрылым толық дайын бо-
луы қажет. Алматы, Қарағанды және 
К�кшетау қалаларының да әуежайлары 
резерв ретінде қонақтарды күтіп алуға 
дайын болу керек» деді Президент. 
Қазір осы бағыттарда қызу жұмыстар 
жүргізіліп жатыр.

ҚАЗАҚСТАН ПАВИЛЬОНЫ 
ҚАНДАЙ БОЛМАҚ?

Шетелдіктер �з павильондарын 
таңғажайып жетістіктерімен байытып, 
ұсынамыз деп жатыр. Ал Қазақстан 
павильоны  қандай мазмұнда назар 
аударады?

2рине, ешкімнен кем болатын 
ж�німіз жоқ.  Бұл туралы Нұрсұлтан 
2 б і ш ұ л ы  м а з м ұ н д ы қ  ж а ғ ы н а н 
павильонымыздың ерекше болуы  
керектігін атап к�рсеткен.  «Біздің 
экспонаттар, жәдігерлер халықаралық 
экспонаттардан кем түспеуге тиіс» 
деді ол. 

Екіншіден, бұл экспозицияда 
отандық ғалымдардың «Болашақ 
энергиясы» тақырыбымен 28 жобасы 
орналастырылады. Бүгінде аталмыш 
жобалар бойынша бейнетаныстыру 
дайындалуда. Ал 11 жоба бойынша 
жұмыс істеудің негізгі қағидаларын 
к�рсету үшін макеттер жасалып жа-
тыр.

Үшінші экспозиция – «Қазақстан 
жасыл экономикаға барар жолда». Бұл 
орайда Қанат Бозымбаев: «Жергілікті 
атқарушы органдар аймақтардағы 
жасыл инвестициялық жобалар 
бойынша материалдар ұсынады. Біздің 
к�рсетуге тұрарлық дүниелеріміз 
жетерлік. Қазіргі таңда Қазақстанда 
ж а ң а р т ы л ғ а н  э н е р г и я  к � з д е р і 
бойынша 50 жоба іске қосылса, тағы 
53 жоба жүзеге асырылу барысында» 
деп атап к�рсетті. Бұл жобалардың 
барлығы павильондағы интерактивті 
тақтаға орналастырылады және кез 
келген азамат бастырманы басып 
оның жұмысымен таныса алады.

«Т�ртінші экспозиция – «Токамақ 
КТМ» қазақстандық материалтану 
реакторы». Бұл экспозиция  Курчатов 
қаласында орналасқан «Токамақ КТМ» 
термоядролық реактордың  жұмысы 
негізінде басқарылатын термоядролық 
синтездің энергиясының жұмысын 
к�рсетуге арналған. 

Астанада Қазақстан Республи-
касының Президенті  Нұрсұлтан 
Н а з а р б а е в т ы ң  т � р а ғ а л ы ғ ы м е н 
Халықаралық мамандандырылған 
«Астана ЭКСПО-2017» к�рмесіне 
дайындық барысы бойынша кеңесте 
бұл жағдай әбден пысықталды. 

С о н д ы қ т а н  К � р м е  к е з і н д е 
Қазақстан павильоны �згелермен 
терезесі тең деңгейде к�рініс беріп, 
шетелдіктердің қызығушылығын 
туғызатын мәселелерді алға тартады 
деп сеніммен айтуға болады.

 Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

АСТАНА

КZРМЕ НЫШАНЫ – 
КZГІЛДІР ШАР  

М а у с ы м н ы ң  1 0 - ж ұ л д ы з ы н д а  
к � п т е н  к ү т к е н  « Э К С П О - 2 0 1 7 » 
халықаралық мамандандырылған 
к�рмесі жұмысын бастайды. Күні 
кеше ғана сияқты еді, уақыт зулап 
�те шықты. Бұдан бес жыл бұрын  161 
мемлекеттің �кілдері жасырын дауыс 
беру кезінде  Астананы халықаралық 
кезекті К�рме �тетін қала ретінде 
таңдады.  Енді қараңыз,  Астанада 
бой к�терген ЭКСПО қалашығы 
�зінше сән-салтанатымен к�здің 
жауын алып,  қонақтарды күтуге соңғы 
даярлықтарын жасап жатыр.

 Қалашықтың дәл ортасындағы 

дизайнмен әрленген жаңа стильді 
жарық нысан қонақтардың назарын 
бірден �зіне аударады.    

 Түнге қарай мың құбылып, жайнап 
тұратын ЭКСПО шарының үстінде 
жарық-сәулелі шоу ұйымдастырылады. 
К�рме аумағында ашық аспан астында 
амфитеатр жұмыс істейді. Конгрес-
холл ғимараты да қонақтардан боса-
майды.  

Таяуда ғана  К�рменің 20 ны-
санының 18-і толық аяқталғанын, 
енді Конгресс-орталық  пен қонақүй 
құрылысы аяқталуға жақын екенін 
« А с т а н а  Э К С П О - 2 0 1 7 »  Ұ К  А Қ 
басқарма басшысы Ахметжан Есімов  
Елбасына мәлім етті.  Сол кезде 
Елбасы шетелдік қатысушылар �з 

Атауы «Кумандар кодексі» 
деген мағынадағы түркілердің 
грамматикалық және с�здік 
т у ы н д ы с ы  Қ а р а  т е ң і з д і ң 
солтүстігіндегі Дешті Қыпшақ 
даласында жазылған.  Бұл 
еңбектің  екі  нұсқасы бар: 
итальяндық және германдық. 

Жазу таңбалары к�не Гот 
әріптерімен бірдей. «Кодекс 
куманикустың» екі нұсқасы 1303 жылдың жазында 
бір кітап болып біріктірілді. Бірақ кітаптың нақты 
қай кезде толық аяқталғандығы беймәлім. Кітапты 
флоренциялық Петрарка деген ақын Антониус вон 
Финальден сатып алып, 1362 жылы Венеция респу-
бликасына сый ретінде ж�нелткен. Еңбек шамамен 
1303-1362 жылдар аралығында жазылуы мүмкін. 

Елу бес беттен тұратын туындының алғашқы 
нұсқасы «Итальян кодексі» деп аталған. Онда 1560 
с�з бар. Сонымен қатар латын тіліндегі кіріспеден 
кейін үш баған болып тізілген латын, парсы, түркі 
тілдеріндегі грамматикалық ережелерді қамтиды. 
1120 с�з дін, к�ңіл күй, сауда, заттар, хайуанаттар, 
мамандықтар, шен түрлері тәрізді топтарға б�лініп 
жазылған. «Кодекс куманикус» с�здігінде 2680 түркі 
с�з бар. Жиырма жеті беттен тұратын екінші нұсқасы 
«Немісше кодекс» деп аталады.

«Кодекс куманикус»
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Барлық сүтқоректілердің 
ішінде ең аз ұйықтайтын – 
керік тәулігіне 10 минуттан екі 
сағатқа дейін; орташа есеппен 
алғанда керіктер күніне бар 
болғаны 1,9 сағат ұйықтайды 
екен.  

Түнде керіктер жиі ояна-
тын болғандықтан, олардың 
терең ұйқысы бар-жоғы 20 

минутқа жалғасады. Сондықтан толықтай демалу 
үшін, жер бетіндегі ең биік жануарлар күндіз ша-
малы қалғып алатын к�рінеді. 

Бір қызығы, ұйқыдағы керіктің табиғи дене 
күйі құжат күйінде 1970 жылдарға дейін еш жерде 
тіркелмепті. Ал осы сәтті (ұйықтап жатқан керікті) 
алғаш рет Бернгард Гржимек фотосуретке түсіре 
алды. 

Туасы жарға жабысқан
Жаңалық күтер дауыстан.

Шымшық шошымай,
Шоқақтап шаршамай.
Шып-шып шық басқан,
Шалғайлау ық тастан.

 (Адам құлағы)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Керіктің ұйқысы
ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

Халық аңыздары мен әңгімелерінде жануарлар жы-
лына бір-ақ рет – жаңа жылдың түнінде адам сияқты 
с�йлеседі деп айтылады. Немістің ірі цирк шолушысы 
және жануарларды үйрету ж�нінде жазылған ғылыми 
кітаптардың авторы Герман Дембектің сенімі бойынша 
мұндай жануарлар едәуір жиі кездеседі екен. 

Оған дәлел ретінде ол «т�ртаяқты шешендер» тура-
лы бірсыпыра мәліметтер келтіреді. Т�рт аяқтылардан 
ішінде адамша с�йлеуді меңгерудің алғашқы пионері 
– иттер, �гіздер және ит балықтар болған екен. Бұлар 
туралы баяғыда Плиний «Жаратылыс тарихы» деп 
аталатын еңбегінде жазған. 

1910 жылы Гамбургқа жақын жердегі әйгілі Чи-
теллинген хайуанаттар бағының негізін салушы Карл 
Гагонбек баспас�зде былай деп жазады: «Папа» деген 
с�зді анық айтатын моржға ие болғаннан бері, мені еш 
нәрсе таңғалдыра алған жоқ». 

Антропология жалпы биология ғылымының 
адамның шығу тегін, дамуын, дене құрылысын, 
нәсілдік ерекшеліктерін зерттейтін бір саласы. Ан-
тропология деген терминді Аристотель енгізген. 

Дегенмен, антропология орта ғасырлардың 
аяғына дейін адамның физиологиясын, ішінара 
психологиясы мен этнологиялық ерекшеліктерін 
сипаттайтын ғылым болды. ХІХ ғасырдың орта-
сынан бастап антропологияға екі түрлі к�зқарас 
қалыптасты. Француз ойшылдарының пікірі 
бойынша антропология адамның бітімін, тіршілік 
әрекетін, тілін, мінез-құлқын, материалдық-
рухани құндылықтарын зерттеуге тиіс. Ре-
сей және т.б. елдің ғалымдары ол адам бітімі 
ерекшеліктерінің, уақыт, кеңістік бойынша 
�згерістерін зерттеуге тиіс деп біледі. Қазіргі 
антропология негізінен адамның дене бітімнің 
ерекшеліктеріне, шығу тегі  мен дамуына, 
этностық құрамының қалыптасуына ден қояды. 
Соған байланысты ол эволюциялық антропо-
логия, физиологиялық антропология, этностық 
антропология болып б�лінеді.

Қазақтарды ғылыми тұрғыдан антро-
пологиялық зерттеу ХІХ ғасырдың аяғында бас-
талды. 1889 жылы орыс ғалымы Н.Харузиннің 
«Б�кей ордасының қырғыздары» деген еңбегінде 
400-ден астам адамның морфологиялық бейнесі 
сипатталады. Қазақ ғалымдарының арасында бұл 
ғылымға ерекше ден қойып, к�п жұмыс бітірген 
Оразақ Смағұлов.  

Жануарлар сөйлей ала ма?

Антропология ғылымы 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Iзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Оның басталуына санаулы күндер қалды
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ЖАҢА КІТАП

Халықтың асыл көмбесі

ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ ДОП ДОДАСЫ

«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Өшпес даңқ тұғыры
Алматы қалалық №4 кітапхана ұжымы мен Ал-
малы ауданы ардагерлер кеңесі бірлесіп Отан 
қорғаушылар күні мен Ұлы Жеңістің 72 жылдық 
мерекесіне арналған «Ардагерлерді аялайық» ша-
расы аясында «Ұрпаққа ұран болған – Ұлы Ерлік» 
атты ерлік эстафетасын �ткізді. 

Шара барысында «Ұлы Ерлікке – тағзым, ардагер-
лерге құрмет!» атты кітап к�рмесі ұйымдастырылды. 
Экраннан арнайы дайындалған «Ұлы ерлік – �шпес 
даңқ», «Отан үшін от кешкен қаһармандар», «ҚР 
Қарулы Күштері» атты  слайдтар, Ұлы Отан соғысы 
туралы деректі фильмдер к�рсетіліп, соғыс, Ұлы 
Жеңіс туралы әндер орындалды.

Салтанатты шараға Ұлы Отан соғысының 
және Ауған соғысының ардагерлері, тыл және 
еңбек ардагерлері Зұлқарнай Сейітов, 2жмұрат 
Жармұханов, Кабдолда Бекжанов, Саят Жансүгіров, 

Кітаптың алғы с�зінде Қазақстан 
 Жазушылар одағы басқармасының  
т � р а ғ а с ы  Н ұ р л а н  О р а з а л и н : 
«Қолдарыңыздағы «Қазақ этнография-
сы» деп аталатын сүбелі еңбектің ұлтты 
тануға, ұлттық құндылықтарымызды 
жан-жақты талдауға, саралауға себі тиер 
деген ойдамыз. Кітап – ел �ткені мен 
тарихын жан-жүрегімен сезіне отырып, 
халқы мыз дың салт-дәстүрлерін, бай 
фольклорын, шежірелі кешегісін таусыла 
зерттеген, соны шұрайлы тілмен әдемі 
�рнектеген үлкен ізденістің жемісі» деп 
баға беріпті. 

Жинақта «этнография» ұғымы, 
оның анықтамасы, сипаты мен міндеті, 
ерекшелігі, зерттелу тарихы, сондай-
ақ «қазақ» с�зінің шығу тегі, қазақтың 
ата шежіресі, қазақ таңбалары, қала 
мәдениеті, егіншілік, аңшылық кәсіптері, 
ұлттық киімдері мен қол�нері, ұлттық 
тағамдары мен ойындары, наным-
сенімдер, бала тәрбиелеу дәстүрлері, 
этно медицина, әдеп әліппесі және �зге 
де к�птеген маңызды мәселелер кешенді 
түрде қарастырылған. Ұлтымыздың бол-
мыс-бітімін айрықша әрі жан-жақты 
таны татын сүбелі еңбек деуімізге толық 
негіз бар. 

Авторлар жазғандай, этнография 
бел гілі бір халықтың шығу тегін, даму 
жолын дағы бел-белестерін, тарихы 
мен мәдениетін, тұрмыс-салты мен 
әдет-ғұрпын, �зіндік �згешеліктерін, 
бір с�збен айтқанда, сол халықтың 
материал дық және рухани мәдениетін 
зерттейтін ғылым. 

Этнография жайындағы зерттеу ең-
бегінде жанымызға жақын, санамызда 
менмұндалап тұратын ұғымдар молы-
нан зерделенген. Мәселен, қазақтың 
байырғы тұрғын үйлері туралы біріміз 
білсек, біріміз біле бермеуіміз мүмкін. 
Есте жоқ ескі замандарда тас үйлер 
мен кірпіш үйлердің қандай болғанын, 
киіз үйдің пайда болу тарихын, оның 
әбзелдерін, кереге, уық, шаңырақ тың 
құ рылысын, үй жиһаздарының түр ле-
рінің ерекшелігіне авторлар жіті назар 
аударған. 

Қазақтың байырғы ауыл шаруашы-
лық саласы да түбегейлі зерттеуді қажет 
ететіні белгілі. Авторлардың бұл мәселеге 
де айрықша к�ңіл б�лгендері байқалады. 
Егіншіліктің тарихын тарқата оты-
рып, «Диқан-баба», «Жер-ана» аңыз-
дар дың мән-мағынасын түсіндіреді. 
Хал қы мыздың астық дақылдары және 
егіншілік білімдері ж�нінде ой қозғап, 
мұндағы «Астық салсаң тыңға, шық-
тым дей бер шыңға», «Егін  жайын 
еккен білер, арбаның жайын жеккен 
білер», «Атақ тергенше, масақ тер», 
«Күріш тің арқасында күрмек су ішіпті» 
тәрізді мақал-мәтелдердің жайдан-
жай шықпағанын, демек, біз о баста 
егіншілік кәсіпті жетік меңгерген ел 

ҚҰЛАҚҚАҒЫСШАРА

СПОРТ

Лев Демяненко, Абиль Белялов, Шаймурат Кучугов 
қатысты. Басқосуды Алмалы ауданы ардагерлер 
кеңесі т�рағасының орынбасары Серік Ахмедов 
ашты. Соғыс ардагері 2жмұрат Жармұханұлы,  ҚР 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің құрметті қызметкері, 
запастағы полковник Қабдолда Бекжанов және 
басқа да ардагерлер сұрапыл соғыс жылдарының 
шежіресімен, әскери �мір мен қазақстандықтардың 
майдандағы ерліктері туралы естеліктерімен 
б�ліссе, Бауыржан Момышұлы атындағы Алматы 
республикалық «Жас Ұлан» мектебінің аға сержан-
ты Солтанғазы Нұрланұлы әскери білім ордасының 
жұмысымен таныстырып, бүгінгі жас ұландар 
 Отанды қорғауға әрқашан дайын екендерін атап �тіп, 
жастарды ерлікке, патриотизмге жігерлендіретін 
жыр жолдарын оқыды.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

болғанымызды дәлелдейді. Бабаларымыз 
ең алғашында «тіс ағаш» деп аталатын 
ағаш соқамен жер жыртқанын, кейін екі 
ат немесе екі �гіз жегіп жер жыртатын 
темір соқаларды пайдаланғанын айтады. 
Бүгінде ұмыт болған «Астық бастыру», 
«Қызылдау», «Борық», «Ұралау» тәрізді 
әдістер туралы мол мағлұмат береді. 
Сонымен қатар зерттеу барысында мал 
шаруашылығының қыр-сырына талдау 
жасаған.

Балықшылық кәсібіне ойысқанда, 
мұнда да қарапайым оқырман үшін тың 
деректерді ұсынады. Қазақтың мақал-
мәтелдерінде кездесетін «балықшы к�лін 
мақтайды», «балықшының түсіне ау 
кіреді», «балықшының балағы таза», 
«ет болмаса сазан ас», «балығы жоқ 
к�л қысыр» және т.б. с�з тіркестерінің 
балық шаруашылығы ж�ніндегі халық-
тық білім қамбасының толы екенін 
жеткізеді. Орманшылық, бау-бақша 
шаруашылығының ерекшеліктеріне де 
тоқталады. Қазақтың сауда кәсібі туралы 
с�з қозғағанда: «2лемге әйгілі «Жібек 
жолының» ең алғашқы сілемі – «Сахара 
жібек жолы» біздің жыл санауымызға 
дейінгі Х ғасырларда болғанын уәждейді. 
Қазақтың сауда тоғанақтары Үрімжімен 
ғана шектелмегенін, олар Ертісті ба-
сып �тіп солтүстігі Қобда, Ұранқай, 
Ұластайға дейін (1763 жыл), оңтүстігі 
Қашқарға дейін сауда керуендерін 
жүргізгені, әсіресе оңтүстік Шыңжаңға 
қатты қызыққаны жайындағы деректер 
де бар. Тарихтағы Құлжа қазақ саудасы, 
Шәуешек қазақ  саудасы, қазақтардың 
ішкі сауда қатынасы, зат айырбасы, мал 
айырбасы, адам құны мен еңбек құны 
секілді сауда-саттық саласының т�л 
ұғымдарының тарихын тарқатады. 

Кітаптағы «Қазақтың жол қатынас-
тасымалы» да танымдық дүниелерге 
толы екенін айта кеткеніміз ж�н. Бұл 
орай да к�шпенділердің арба тасымалы, 
су қа тынасы туралы тың мәліметтер 
аз емес. Қазақ батырларының сауыт-
жарақтары, қаруларының түрлері, қазақ 
батырларының келбеті, айдар қою, тұлым 
қою, кекіл қою, бұрым қоюдың мәнісін 
түсіндіреді. Кітапта қазақ қоғамының 
құрылымы, қазақтың рулық, туыстық 
жүйесі, қазақтың отбасылық жүйесі, 
есім қою дәстүрлері, ежелгі наным-
сенімдер, қазақ бақсылары және олардың 
қоғамдағы р�лі, қазақ заңдары және �зге 
де маңызды мәселелер тарихи-әлеуметтік, 
мәдени-халықтық тұрғыдан сараланып, 
зерделенгенін байқауымызға болады.

 Қорыта айтқанда, «Қазақ этногра-
фиясы» – қазыналы еңбек, әр қазақтың 
шаңырағында болуы тиіс құнды кітап, 
халқымыздың болмыс-бітімі, күллі 
салт-санасы туралы энциклопе дия лық 
нұсқадағы жүйелі жинақ. 

Дәуіржан ТZЛЕБАЕВ
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кейіпкерінің серіге деген жүрек лүпілін де 
сақтап тұрғандай.  

Айта кетерлігі, Х.Б�кееваның жеке 
құжаттары Орталық  мемлекеттік ар-
хивте сақталуда. К�рмеге қойылған 
заттар арасында осы архивтегі мате-
риалдар к�рнекті орын алған. Мұнда 
оның студенттерге оқыған дәрістерінің 
к�шірмелері де бар екен. Сондай бір 
дәрісін ол «Актерді тәрбиелеу – азамат-
ты, адамды тәрбиелеу» деп атапты. Осы 
ретте Х.Б�кееваның 1965 жылдан бастап 
ұстаздық қызметпен айналысқанын айта 
кету орынды. Ең алғашқы шәкірттері 
Қ.Тастанбеков, Р.Машурова, 2.Кенжеев, 
М.Kтекешова, Д.Жолжақсыновтан бас-
тап қазақ актерлерінің бірнеше буыны 
оны к�реген ұстаз, тәлімді тәрбиеші са-
найды.   Хадиша апай  тәрбиелеген екінші 
буын шәкірттердің бірі, Қазақстанның 
еңбек сіңірген әртісі, Ғ.Мүсірепов 
атындағы Балалар мен жас�спірімдер 
театрының актері Кәдірбек Демесінов 
ұстазы жайлы т�мендегідей естелігімен 
б�лісті: 

« 1 9 6 9  ж ы л ы  м е к т е п т і  б і т і р і п , 
Құрманғазы атындағы �нер институтының 
театр факультетіне оқуға түстік. Сол жылы 
КСРО халық әртісі, КСРО Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Х.Б�кееваның сы-
ныбына қабылдандық. 1-курста-ақ ол кісі 
бірден «актер болмасаң болмай-ақ қой, 
бірақ адам болуға тырыс» деген қағиданы 
бойымызға сіңірді». Шәкірті қазақ драма 
театрының тұтас бір дәуірінің негізін 
қалап кеткен  Хадиша Б�кееваның с�зі 
ешқашан жадынан �шпейтінін айтады.  

Қазақ театр �нерінде Х.Б�кеева 
есімімен қатар аталатын Қазақ КСР 
халық әртісі Байғали Досымжанов – 
талантты әнші,  режиссер, үлкен �нер 
иесі. Ол 1944 жылдан бастап Қазақ опера 
және балет театрында Т�леген («Қыз 
Жібек»), Біржан («Біржан-Сара»), Айдар 
(«Абай») сынды партияларды орын-
дап, ұлттық опера �нерінің дамуына зор 
үлес қосты. Актрисаның �мірлік серігі 
болған Б.Досымжанов қазақ операсында 
әншілік �нердің жоғары мәдениетімен, 
дауыс бояуының ерекшелігімен ел есінде 
сақталды. К�рмеде к�рнекті әншінің 
Біржан, Айдар, Фауст, Ромео р�лдеріндегі 
бейнелері, К.Байсейітова, К.Кенжетаев 
сынды қазақ �нерінің дүлдүлдерімен 
бірге түскен фотосуреттері лайықты орын 
алған. 

К�рме 2017 жылдың 30 маусымына 
дейін жалғасады.   

 
Дина ИМАМБАЕВА

Ғажайып талант иелерінің �мірі 
м е н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н  н а с и х а т -
тау мақсатында ұйымдастырылған 
м е р е й т о й л ы қ  ш а р а н ы ң  с а л т а н а т -
ты ашылуына М.2уезов атындағы 
Қазақ драма театрының �кілдері ,  
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер 
академиясының ұстаздары, Мемлекеттік 
архив қызметкерлері және �нерсүйер 
қауым қатысты. 

К�рмедегі сарғайған суреттер мен 
құнды құжаттардың шертетін сыры 
мол. Соның бірі – Х.Б�кееваның �з 
қолымен жазылған �мірбаяны. Мұнда ол 
әкесінен ерте айрылып, 1930-34 жылдары 
Талдықорған қаласындағы балалар үйінде 
тәрбиеленгенін жазады. Бала Хадишаның 
�зі тағдырлас тәрбиеленушілермен бірге 
түскен суреті де сақталыпты. 

«Аты аңызға айналған театр және 
кино әртісі Х.Б�кееваның тұлға бо-
лып қалыптасуында Ленинградтағы  
театр �нері институтының алатын 
орны зор» дейді Музейлік деректану 
және қолжазба б�лімінің аға ғылыми 
қызметкері Гүлбаһрам Құлназарова. 
Оның айтуынша, 1938 жылы осы 
институттың қазақ б�лімінің түлектері 
бүкіл тобымен Шымкент облыстық 
драма театрына қабылданады. Алғашқы 
сахналық қадамын М.2уезовтің «Еңлік-
Кебек» спектакліндегі Еңлік р�лімен 
бастаған Х.Б�кеева кейіннен табиғи 
дарыны мен актерлік шеберлігінің 

Доп додасының ашылу салтанатында с�з с�йлеген  
ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және 
денешынықтыру істері комитетінің т�рағасы Елсияр 
Қанағатов «Қазақстан спорт баспас�зі қауымдастығы» 
Астана қалалық филиалының журналистер ара-
сында сайыс ұйымдастырып, жексенбі күнгі де-
малыста әріптестеріне тамаша сый жасағанына 
ризашылығын білдірді. Сонымен қатар алдағы 
уақытта қоғамдық ұйымның жеке бастамаларына 
қолдау к�рсететінін атап �тті. Аталған шара ая-
сында «Астана ақшамы» газеті бас редакторының 
орынбасары Ғалым Қожабеков, 2лкей Марғұлан 
атындағы №40 қазақ орта мектебінің директоры Ербол 
Іргебай, «Kazsport» телеарнасының директоры Павел 
 Цыбулин, «Қазақстан спорт баспас�зі қауымдастығы» 
Астана қалалық филиалының т�рағасы Дастан 

(У.Шекспирдің «Асауға тұсау», «Отелло», 
«Ричард ІІІ-сінде»),  Мехменебану 
(Н.Хикметтің «Фархад-Шырыны») 
с и я қ т ы  с а н  қ ы р л ы  к е й і п к е р л е р і 
�нертанушылардың жоғары бағасын 
алғаны белгілі. Соның ішінде Катарина 
бейнесі кезінде ерекше құбылыс ретінде 
бағаланып, қазақ �нерінің деңгейін 
Шекспирдің �з еліне де танытты. 

К � р м е  з а л ы н д а ғ ы  а к т р и с а н ы ң 
2йгерім, Еңлік, Қарлыға р�лдерін 
орындаған кезінде киген сахналық 
киімдері к�з тартады. 2сіресе к�рнекті 
суретші А.Ғалымбаева салған «Абай» 
спектакліндегі 2йгерім бейнесіндегі 
Хадиша Б�кеева айрықша к�ркімен зал 

 Кенжалин және т.б. журналистерді спорт мерекесімен 
құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. 

Жарысқа «Жеңіс», «Егемен Қазақстан», «Хабар», 
«Қазақ Радиосы», «ҚазМедиа», «Sport 59», «Kazsport» 
және «Атамекен» командалары қатысты. «А» тобында 
�нер к�рсеткен «Хабар» мен «Егемен Қазақстан» клуб-
тары бірінші және екінші орынмен келесі айналымға 
шықса, «В» тобында «Жеңіс» пен «Sport 59» команда-
лары ½ финалға жолдама алды. 

Ал жартылай финалдың бірінші ойыны «Хабар» 
мен «Sport 59» командаларының арасында �тті. Тар-
тысты �ткен кездесуде Нұрсұлтан Құрман бастаған 
жігіттер «Sport 59» клубын 3:0 есебімен жеңіп ақтық 
сынға жолдама алды. Екінші кездесу «Жеңіс» пен 
«Егемен Қазақстан» командаларының арасында �тті. 
Ойын 3:2 есебімен «Жеңістің» пайдасына шешілді. 

т�рінде менмұндалап тұр. Суретші қазақ 
қызының мінезін, қайрат-жігері мен нәзік 
жанын аша білген сахна майталманын 
майлы бояумен мәңгілікке қалдырыпты.  

Сондай-ақ актрисаның к�рермен ал-
дына шығар кезде пайдаланған гримдері, 
басына таққан орамалы мен тақиясы да 
Хадиша апай �мірінің бір сәттерін еске 
салады. Және де сахна шебері �зі сомдаған 
р�лдерінің с�зін жаттап қана қоймай, 
оларды мұқият сақтай білгені байқалады. 
«Есенсіз бе, Ақан аға. Т�бем к�кке аз-
ақ тимей қалды ғой...» деп басталатын  
Ғ.Мүсіреповтің «Ақан сері – Ақтоқты»  
спектакліндегі Ақтоқты р�лінің мәтіні 
Б�кееваның �з қолтаңбасымен бірге 

Үшінші орын үшін болған шешуші ойында «Sport 
59» командасы «Егеменнен» айласын асырып, қола 
жүлдегер атанды. 

Финалдық кездесуде «Жеңіс» командасы «Ха-
бардан» пенальтилер сериясы бойынша басым түсіп, 
турнирдің жеңімпазы атанды. Жарыс қорытындысына 
сай, ұйымдастыру комитеті жекелеген аталым 
 бойынша үздік атанған т�рт адамға арнайы сыйлық 
тағайындады. 

Айтуған ДIУЛЕТ

   

арқасында небір айшықты бейнелерді 
сомдағаны белгілі. 

Сол жылдары актриса кино әлемінде 
де �зінің бағын сынайды.  Қазақтың 
а л ғ а ш қ ы  к � р к е м  ф и л ь м д е р і  – 
«Амангелді» (1938 ж.), «Райхан» (1941 ж.) 
туындыларындағы р�лдерімен к�зге түсіп, 
Алматы қаласындағы М.2уезов атындағы 
театрға  шақырту алады. Осыдан былай 
Х.Б�кеева �зіндік �нер �рнегімен театр 
�нерін байытты, к�рермендердің мәдени-
к�ркемдік талғамын қалыптастыруға 
үлес қосты. 2лемдік классиканың, орыс 
және басқа халықтардың таңдау лы 
шығармаларындағы әр алуан бейне-
лерді  биік дәрежеде сомдай білді . 
Оның Қарлыға, 2йгерім (М. 2уезовтің 
«Қарақыпшақ Қобыланды», «Абай»), 
Катарина, Эмилия, Королева Маргарита ¤ i i i¤ i i i


