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«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 

Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның �зі басылымның ұлтжан ды-
лығын, елжандылығын аңғартса керек. 

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

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

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

�дебиетшілер үйінде 
Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының «Рухани жаңғыру 
– ұлт рухының арқауы» атты 
тақырыпта кезекті V Пленумы 
#тті. 

Күн тәртібіндегі мәселе бойын-
ша Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының т�рағасы Нұрлан 
Оразалин баяндама жасады. 

Н.Оразалин �з с�зінде Елба-
сының мақаласы қалың жұртшылық 
тарапынан кең қолдау тапқанын 
атап �тті. Ондағы талаптар қаламгер 
қауымына да зор жауапкершілік 
жүктейтіні тілге тиек етілді.

«Президент с�зімен айтқанда: 
«Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тілі-
міз бен музыкамыз, әдебиетіміз, 
ж о р а л ғ ы л а р ы м ы з ,  б і р  с � з б е н 

айтқанда ұлттық рухымыз бойы-
мызда мәңгі қалуға тиіс. Абайдың 
даналығы, 6уезовтің ғұламалығы, 
Жамбылдың жырлары мен Құр-
манғазының күйлері, ғасырлар 
қойнауынан жеткен бабалар үні – 
бұлар біздің рухани мәдениетіміздің 
бір парасы ғана.

(Жалғасы 4-бетте)
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
7 айға 2039,52 2169,93

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
7 айға 3736,32 3866,73

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

Ендігі  кезек ұлттық жазуға 
келіп тіреліп тұр. Бұған жақында 
ж а р и я л а н ғ а н  Е л б а с ы м ы з д ы ң 
бүгінгі, келесі ұрпақ үшін аса маңыз-
ды мақаласында «Күн санап �з-
геріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-
сезіміміз бен дүниетанымымызға 
әбден сіңіп қалған таптаурын 
қағидалардан арыл масақ, к�ш 
басындағы елдермен тереземізді 
теңеп, иық түйістіру мүмкін емес» 
дей келе мақаланың келесі б�лігінде 
«...қазақ тілін біртіндеп латын 
әліпбиіне к�шіру жұмыстарын бас-
тауымыз керек» деп нақты тапсырма 
бергендей болады. Осы тұста, сергек 
ойлы академик 6.Қайдар бастамасы 
еріксіз еске түседі. 8йткені бұл кісі 
егемендіктің сонау бастау кезінде-
ақ, қилы-қиын заманның қауіп-
қатерінен жасқанбай, бүкіл түркі 

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ЕН-ТАҢБАСЫНЫҢ 
(КОДЫНЫҢ) БІРІ – ҰЛТТЫҚ ЖАЗУ

ӘҢГІМЕ ӨЗЕГІ –
ҰЛТ РУХЫНЫҢ АРҚАУЫ

жұртына үлгі етіп, латын әліпбиіне 
к�шу мәселесін тұңғыш к�теріп 
жіберген еді.

Тарих теперіші мен билік �к-
темдігін ең к�п к�рген осы ұлттық 
жазуымыз болып табылады. 8ктем 
биліктің ығымен тұмшаланып қалған 
санамыздың түкпірінен т�л дыбыс-
тарымызды аршып алып, т�л емле-
ереже құрастырып алу оңай бол-
майын деп тұр. Егемендіктің айғақ 
белгісі салтанат үстінде к�рінетін 
дербес елтаңба, ту мен әнұран болса, 
күнделікті мазмұнының бірі – жазу. 
Жазу дегенді тек әріп жиынтығы 
деп қарамау керек. Жазу әліпби, 
таңба және емле-ережеден құралады. 
Олай болса, әліпбиі, таңбасы мен 
емле-ережесі үйлескен жазу – тіл 
егемендігінің бір кепілі болып табы-
лады.

Дыбыс – ұлт тілін �зге тілдерден 
ерекшелендіріп тұратын айғақ; таңба 
сол дыбыстың қауызы, басқаша 
айтқанда қорғанышы мен оққағары; 
емле-ереже дыбыстардың басын 
біріктіріп с�з етіп тұратын ұлттық 
дәнекер.

8тпелі дәуір кезіндегі кез келген 
ауқымды шара, ол экономикалық шара 
болсын, әлеуметтік шара болсын, елді 
бір дүрліктірмей қоймайды. 8йткені 
ондай шараның, жұртшылық жаппай 
қатыспаса да, �з жақтаушылары мен 
қарсыластары болады. 6ліпби ауыс-
тыру мәселесі де осы жайды басынан 
кешіріп отыр. Сондықтан оған таң 
қалуға болмайды, тек оның себебін 
дұрыс түсінуге тырысуымыз керек.

Қазақ зиялыларын «әліпби ай-
тысымен» таңқалдыруға болмайды. 
Бұл басталған «әліпби айтысының» 
да ауқымы кең, сайыпкерлерінің 
арыны қатты, үні қатқыл шығып 
жатыр. Қалай болған күнде де араб-
тан латынға, латыннан орыс жа-
зуына к�шкендегі бұрынғы дәлел-
долбарларға тың ұсыныс қосыла 
қояды деп ойламаймыз. 8йткені бар-
жоқтың бәрі бұған дейін, сонау оты-
зыншы жылдары-ақ, ортаға салынып 
болған.

(Жалғасы 6-7-беттерде)
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ЖАНАЙҚАЙ

«ӨСКЕМЕН» АТАУЫН 
ӨЗГЕРТУ ҚИЫН БА?
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Шығыс Қазақстан облыстық 
ономастикалық комиссиясының 
мүшесі Бердібек Бияров жер-су 
атауларының лингвистикалық 
ерекшеліктерін зерттеуші маман 
ретінде мынадай пікір білдіреді: 
«Кезінде Усть-Каменогорск 
атауын Тасқорған деген атқа 
ауыстырсақ деген пікір айтқан 
едім. Оған себеп қаланың  тасты 
таулармен қоршалып тұруы, 
кезінде бекініс ретінде салынуы, 
«қорған» с�зінің к�не түркіде 
«қала» мәнін беретіндігі және Ре-
сей зерттеушісі Миллердің 1723 
жылдары ол жерден үш үлкен 
сақ қорғанын табуы сияқты де-
ректер еді. Егер Тасқорған бол-
са, Талдықорған, Жаңақорған, 
Шолаққорған сияқты атаулар 
типіне енетін еді» дейді ғалым. 

Зерттеушінің пікірі  ойға 
қонымды. Бірақ мұндай пікірлер 
тек қағаз жүзінде қалып жатқаны 
�кінішті. 8скеменнің атауын 
�згерту мәселесі жай әңгіме 
күйінде болмаса, облыстық оно-
мас тикалық комиссияға ресми 
құжат түспеген. 

Тарихқа зер салсақ, 8ске-
менге қала мәртебесі 1868 жылы 
берілген екен. Содан бері оның 
�згермей келе жатқаны аян. 
Еліміз тәуелсіздік алып, оған 
ширек ғасырдан асса да Усть-
Каменогорск болып келеді. 
Кезінде «Усть-Каменогорск» 
деген атауды �згертуге үзілді-
кесілді қарсылық білдіргендер 
табылды. Енді үш жылдан кейін 
8скеменнің 300 жылдығын 
осындай атаулы деректермен 
тойлап жатсақ, еш таңдануға 
болмайды.

Жазушылар одағының Шы-
ғыс Қазақстан облыстық фи-
лиа лының т�рағасы, облыс-
тық «Қазақ тілі» қоғамының 
бас  шысы 6лібек Қаңтарбаев: 
«Жер, к�ше атаулары осы лай 
�згермей тұра бере ме? Облыс 
басшылығына хат жаздым, талай 
рет айтылды. Ешкім селт етпейді. 
8зге жерлерде ауыстырып жата-
ды, бізде үнемі мораторий...» деп 
жағдайды қамыға жеткізді.

Осыдан біраз жыл бұрын 
Президенттің Семейге барған 
сапарында айтқан бір-ақ ауыз 
с�зінен кейін «Семипалатинск» 
атауы «Семей» болып шыға 
келді ғой. Ештеңе бүлініп, 
ешкімнің к�зі шыққан жоқ. 
Осындай нақ ты батыл қадам 
8скеменге жетпей тұр. Мәні-
мағынасы жоқ, фоне тикалық 
� з г е р і с к е  т ү с к е н  а т а у д ы 
Қазақстан картасына қашанға 
д е й і н  ж а з а м ы з .  Қ а л а н ы ң 
�зіне, шығыс �лкесіне әбден-
ақ жарасатын әдемі атаудың 
қажет болып тұрғаны с�зсіз. 
Енді батыл қадамдар керек. 8з 
елімізде кешегі Кеңестік за-
маннан қалған атауларды бірте-
бірте �згертуге тиіспіз. 8йткені 
�сіп келе жатқан ұрпақ бар. 
Олар қай атаудың тарихымен 
тәрбиеленбек? Ұлттық сана-
сезімдері, елге, жерге деген 
патриоттық қасиеттері дұрыс 
қалыптассын десек, мәселенің 
мәнісін атауды �згертуден 
бастайық. 

Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

АСТАНА

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

КӨРКЕМ АУДАРМАДАҒЫ 
ЖАҢА АТАУЛАР МЕН 

ҚОЛДАНЫСТАР
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АНА ТІЛІ

«МУЗЕЙ ТҮНІ»
 ҚОНАҚТАРЫН КҮТЕДІ

Мемлекеттік орталық музейінде 
Халықаралық музейлер күніне орай 
дәстүрлі «Музей түні» #теді. «Музейлік 
құндылықтарға тіл біткенде» атты бұл шара 
19 мамыр күні сағат 17.00-ден 24.00-ге дейін 
жалғасады және ол «Музейлер және толғаулы 
тарих: күрделі асуларды тілге тиек етеміз» 
деген ұранмен #тпек. 

Алғаш рет 1997 жылы Берлин қаласында  бастау 
алған халықаралық ауқымдағы ірі әлеуметтік 
жоба тарихи-мәдени құндылықтарды дәріптеп, 
мәдениеттің дамуына үлес қосу мақсатынан 
туған болатын. Бұл шара 2006 жылдан бері Ал-
маты қаласының мәдени �мірінің бір б�лігіне 
айналды.  Шара аясында музей қорынан 
алынған және жеке коллекциялар негізінде жаңа 
к�рмелер ұйымдастырылып, түрлі қызыққа толы 
бағдарламалар ұсынады. 

Мәселен, интерактивті экспозицияларда 
«К�ненің үні» атты жыршылық �нермен, «Мо-
неталар сыңғыры» тақырыбымен шығыс және 
еуропа нумизматикасымен, «Дәстүрлі кесте-
леу және аппликация �нері» аясында құрақ 
к�рпе және кілем-киіз бұйымдарымен танысып, 
«Қазақстанның ғарыш әлеміне саяхат» жасауға 
болады. Оған қоса балалар музейде асық атып, 
шеберлер ағаштан түрлі ойыншықтар жасауды 
үйретпек. 

Музей түнінде Ж.Елебеков атындағы эстра-
далық-цирк колледжі, П.Чайковский атындағы 
Алматы музыка колледжі, Г.Мырзабекованың 
классикалық музыка мемлекеттік ансамблі және 
басқа �нер шеберлерінің концерті ұсынылады. 
Музей қызметкерлері мереке қызықтарынан құр 
қалмауға шақырады. 

-ЕЛ ІШІ – ӨНЕР КЕНІШІ

СҮГІРДІҢ АТЫНДАҒЫ ОРКЕСТР
Күллі шығармашылығы сыр мен құпияға толы 
Сүгір күйшінің күй мұрасы әлі талай ұрпаққа азық 
болып, рухани тұрғыдан сусындататыны с#зсіз. 

Шертпе күйдің хас шебері атанған күйшінің 
мұрасы бүгінде насихаттан кенде емес. Халқымыз 
Сүгірдің күйлерін ықылас қойып тыңдайды. Оңтүстік 
Қазақстан облысында Сүгір атындағы Қазақ ұлт 
аспаптар оркестрі бар. Сүгірдің ғажайып күйлерін 
жан-жақты насихаттап келе жатқан бірегей ұжым. 
Жуырда аталған �нер ұжымының құрылғанына 
15 жыл толды. Оркестрдің бұл шығармашылық 
белесі шын мәнінде қуантарлықтай дүние. Шертпе 
күйлеріміз уақыт к�шіне ілесіп отыруы үшін осындай 
кәсіби �нер ұжымдарының болғаны құба-құп. Бұдан 
�неріміз тек �рге жылжымаса, т�мендемесі анық.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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ТҰҢҒЫШ КӘСІБИ ҚАЗАҚ ЖАЗУШЫСЫ – 
ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТҰЛЫ

меген басшы – басшы бола алмайды. 
Басшысының артынан ермеген ел – ел 
бола алмайды.

*Ендігі тілеу, елімізге тілеу – елімізге 
ес кіріп, ер етегін түйіп, жер-су, үрім-
бұтақтың қамын ойлатар күн болсын! 
Сонда Алаш туы желкілдеп түрленерсің, 
сонда Алаш баласы іргелі ел боларсың!

*Қазақта қашаннан білгіштің 
соңынан ергіштік береке бар.

*Ұлты үшін қызмет қылмай, бас 
қамын ойлап жүрген азаматтардың елі 
артта қалып отыр. Ұлтшыл жұрттар, әне, 
Германия, Жапония, Англия, Түркиялар; 
олардың баласы жасынан «ұлтым» 
деп �седі. Есейген соң бар білімін �з 
жұртының күшеюіне жұмсайды.

*Тыныш отырып, бәрін біліп, іске 
орайсыз болған адам – кемел адам емес. 
Қайта бір нәрсеге құлшынған, құмартқан 
адам, іс жүзінде тапқыш зерек адам  
–  адамшылықтың к�гіне �рлеген адам 
болып табылады.

*Қазақы тәрбие алмаған, қазақша 
с�йлеп, қазақша ойлай алмайтын 
қазақтардың �зін жоғары билікке 
жақындатуға болмайды.

*Естеріңізде болсын: қара халықтың 
мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің 
қазақ болуы қиын; [әркім] баласына осы 
бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ �міріне 
жақындатып тәрбиелеу керек... Орыс 
тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері 
бола алмайды. 
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*Орыстың білімін алуға, �нерін 
білуге, жақсы жағын жаттауға еліктеу – 
дұрыс та; кәпірлігін, мақтаншақтығын, 
рақымсыз, қызықшыл, қалташыл, 
антшыл «суық» шенеуніктігіне еліктеу, 
ақсүйек болуға, салтанат түзеуге, 
тұрмысын, жүрісін, үй ішін жат түрге 
салып, қазақтан қашыртуға еліктеу – 
үлкен мін, кемшілік.

*Ерлік, қайрат үнемі ірі жұмыста 
к�ріне бермей, күндегі уақ-түйек 
жұмыста да к�ріну керек.

*8нер, ғылым – қаражатпен табы-
лады, �нер, ғылым – қаражат табады; 
қаражат жан асырайды. Халықтың бай 
�нерлі болып жетілуіне де байлық керек. 
Жалаңаш кедейге �нер үйрен деу – 
�гізбен жарысып бәйге ал деген сияқты.

*Ғылым – білімге қонады...; білімді 
орнына жұмсау керек, жамандыққа 
салынған білімдіден – білімсіз артық. 

*8мірге, тіршілікке пайдасыз 
білімнің – білім сәні жоқ. Қандай білім 
болса да күндегі тіршіліктің азды-к�пті 
түзелуіне қолқабыс ету керек.

*Мектеп деген – ең үлгілі орынның 
бірі, сондықтан мектептің барлық ісі 
тәртіпті жолмен ешбір мүлтіксіз жүріп 
отыруы керек.

*Тіл мәдениетінің �суін қолымызға 
алып, күнде к�ріп отырмасақ болмайды, 
�йткені тіл мәселесі �те қиын, бірақ 
барынша керекті мәселе.

*Тілді түзеудің бірінші шарты – 
тіл, термин мәселесін біз, үкімет �з 
қолымызға алуымыз керек. Тілдің билігі 
�кіметтің �зінде болсын. 

*Балаға бастан ұлт рухын сіңіріп, 
қазақ �міріне жақындатып тәрбиелеу 
керек.

*Ана тілін жақсылап меңгеріп алмай 
тұрып �зге пәндерді түсіну мүмкін емес.

Ғарифолла �НЕС

100 жыл

Бүгінде Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында айтылған 
маңызды мәселелер бүкіл қоғамды 
дүр сілкіндіріп, еліміздің болашағын 
айқындайтын бағдарламалық құжат ретінде 
қызу талқыға түсуде. 

Соның ішінде еліміздің егемендігін 
нығайтып, жан-жақты дамуына үлес қосқан 
тұлғаларды дәріптеп, олардың елге еткен 
еңбегін насихаттау мақсатында «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасын қолға алу қажеттігі атап 
к�рсетілген болатын. 

Осыған орай Астанада Ақпарат және комму-
никациялар министрлігінің ұйымдастыруымен 
«Қазақстандық 100 жаңа есім» жобасына кімдер 
енетіндігі талқыланды. Министр Д.Абаевтың 
жетекшілігімен �ткен жиынға Қазақстан халқы 
Ассамблеясы хатшылығының �кілдері де 
қатысты. 

Министр Д.Абаев жобаның аты айтып 
тұрғандай, «біз Қазақстанға әлі танылып 
үлгермеген жаңа есімдерді іздеп табуымыз 
керек» деп, осы бағытта жұмыс жүргізілетінін 
ж е т к і з д і .  С о н д а й - а қ  о л  ж у р н а л и с т е р 
қауымының қызметіне айрықша тоқталды. 

Министр Д.Абаевтың айтуынша, жобаға 
үміткерлерді іріктеу барысында еліміздің 
барлық аймақтары қамтылатын болады және 
барлық ұсыныстар 2017 жылдың 5 маусымы-
на дейін қаралады. Жобаға қатысты «ЕL.kz» 
сайтының аясында «Қазақстанның бет-бейнесі 
болғым келеді» айдарын ашу жоспарланып 
отыр. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 
айтылған міндеттерді жүзеге асыру мақса-
тын да  «Жаһандағы заманауи қазақ стандық 
мәдениет» жобасы бойынша құ рылған жұмыс 
тобының алғашқы отырысы #тті. 

Аталмыш жоба БҰҰ-ның алты тілінде 
с�йлейтін, бүгінгі қазақстандықтардың замана-
уи мәдениетін және  мәдени қазыналарымызды 
әлем жұртшылығына таныстырудың мүлдем 
жаңа тәсілдерін ойластыруды к�здейді.  Осы 
сала бойынша құрылған жұмыс тобы мәдени 
туындыларды іріктеу ж�ніндегі жұмыстарды 
жүйелі түрде қолға алмақ. Отырыста Президент 
6кімшілігі Ішкі саясат б�лімінің меңгерушісі 
А.Балаева жаңа жоба әлемнің тәуелсіздік жыл-
дары жарыққа шыққан Қазақстанның мәдени 
құндылықтарын алдыңғы қатарлы туындылары 
қатарына қосуға, сондай-ақ болашақта оның 
әлемдік  мәдениеттің бір б�лшегіне айналуына 
жол ашатынын айтты. Таңдалған туындылар 
елімізде �мір сүріп жатқан барлық мәдениеттерді 
қамтуы тиіс. Жұмыс тобы аясында сарапшылар 
шорт-парақ арқылы Қазақстандағы �нердің 
4 бағыты бойынша ең үздік туындыларды  
жинамақ. 

 Басқосуда, сондай-ақ мәдениеттің үздік 
үлгілерінің тізбесін жасау  қажеттілігі с�з болды. 

100 жаңа есім іріктеледі

Мәдени қазына 
әлемге таныстырылмақ 

ЖИЫН

«Бір белдеу, бір жол» 
аясындағы жүздесулер

Мәртебелі  жиынның басты мақсаты 
Жібек жолы бойындағы орналасқан елдердің 
арасындағы к�псалалы ынтымақтастықты жан-
дандыру бағыттарын талқылау, �зара іс-қимыл 
жолдарын қалыптастыру, �ңірлік ықпалдастық 
нәтижелері бойынша тәжірибе алмасу бол-
ды. Сауда-экономикалық ынтымақ тастық, 
�неркәсіптік инвестициялар, инфрақұ ры-
лымдық жобалар, энергетика мен табиғи ре-
сурстар, қаржылық қолдау, қоршаған ортаны 
қорғау сияқты маңызды мәселелер талқыланды. 

Ынтымақтастық форумның салтанат-
ты ашылу рәсімі аясында Елбасы Қытай 
Т�рағасы Си Цзиньпинді форумның табысты 
ашылуымен құттықтап, сәттілік тіледі. Си 
Цзиньпинге «Бір белдеу, бір жол» форумына 
шақырғаны үшін алғыс айтып, іс-шараның 
жақсы ұйымдастырылғанын,  Қазақстан мен 
Қытайдың қарым-қатынастары �зара тиімді 
ынтымақтастыққа негізделгенін атап �тті. 

– «Бір белдеу, бір жол» – жаңа парадигма, 
жаңа деңгейдегі ынтымақтастық жүйесі. Бұл 
белдеу жер шары тұрғындарының 45%-ын 
құрайтын 60-тан астам елді қамтып отыр. 
Қазақстан мен Қытай Халық Республика-
сы арасындағы екіжақты және к�пжақты 
ынтымақтастық үлгі аларлықтай болды. Басқа 
елдер бізден үйрене алады, – деді Президент. 

8з кезегінде Си Цзиньпин еліміздің кон-
ти нентаралық транзиттік әлеуетін жоғары 
бағалады. Ол «Нұрлы жол» бағдарламасының 
табыстылығын, сондай-ақ Азиядағы �зара 
іс-қимыл және сенім шаралары кеңесінің 
халықаралық бастамасының маңыздылығына 
тоқталды. Қазақстанға ресми сапармен 

келетінін, Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
саммитіне және ЕХРО-2017 халықаралық 
м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н  к � р м е с і н і ң  а ш ы -
луына қатысуға дайын екенін айтты. Сирия 
қақтығысын реттеу процесіне қосқан үлесі үшін 
Нұрсұлтан Назарбаевқа алғысын білдірді. 

Форум аясында Елбасы «Тығыз ынтымақ-
тастыққа арналған саяси бірлескен қызмет» атты 
д�ңгелек үстелде с�з с�йледі. Мұнда әріптес ел-
дер арасындағы ынтымақтастықтың маңызды 
мәселелеріне назар аударды. Си Цзиньпиннің 
Еуразияда ежелгі Жібек жолын жаңа, заманауи 
форматта қайта жандандыру идеясы әлемде 
белең алып келе жатқан саяси, экономикалық 
және гуманитарлық дағдарыстарға берілген 
уақтылы жауап екенін атап �тті. 

«Бірлесе даму арқылы тұрақтылыққа 
қол жеткізу» ұстанымы бүгінде ондаған 
елдің экономикалық мүддесіне сай келетін 
халықаралық ынтымақтастықтың тартымды 
формасы болып саналатынын тілге тиек етті.  
«Үлкен Еуразияның» біртұтас экономикалық 
кеңістігін құру идеясы жаңа мәнге ие бо-
лып отырғанын айрықша атады. Сондай-ақ 
Нұрсұлтан Назарбаев инновациялық және 
ғылыми-техникалық даму саласындағы 
ынтымақтастықты тереңдетуді ұсынды.        

– Жобаларды бірлесе қаржыландыру, 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструк-
тор лық жұмыстар мен технологиялар трансферті 
орталықтарын, инновациялық компаниялар-
ды, венчурлық қорларды құру мәселелерін 
қарастырған дұрыс. Осы орайда, қазақстандық 
ғалымдардың Жібек жолының Халықаралық 
ғылым академиясын құру ж�ніндегі ұсынысына 

назар аударғым келеді. Сонымен бірге қоршаған 
ортаның, соның ішінде к�лік артериялары бола 
алатын ішкі континенталды трансшекаралық 
�зендердің су ресурстарын тиімді басқару 
мәселелерін де назардан тыс қалдырмаған 
ж�н, – деді Қазақстан Президенті.   Соңында 
Мемлекет басшысы «Бір белдеу, бір жол» 
идеясын ойдағыдай іске асыру үшін мүдделі 
елдер арасында �зара сенімнің орнығуы, 
олардың тең құқықтылыққа және жан-жақты 
ынтымақтастыққа дайын болуы маңызды 
екенін атап �тті. Тақырып аясындағы �зге де 
к�кейкесті жайттар бойынша к�зқарасы мен 
ой-пікірін білдірді. 

Елбасы Бейжің қаласында �ткен «Бір бел-
деу, бір жол» форумы ауқымында бірқатар 
мемлекеттердің к�шбасшыларымен де кездесті. 
Н.Назарбаев Ресей Президенті В.Путинмен 
және Түрік Республикасының Президенті 
Р.Ердоғанмен әңгімелесіп, таяуда Астана-
да �ткен Сирия ж�ніндегі келісс�здердің 
қорытындыларын талқылады. Р.Ердоған  Астана 
процесінің нәтижелеріне тоқтала келе,  Сирия 
мәселелері ж�ніндегі диалогты Женевада 
жалғастыру үшін оның маңызды болғанын 
атап �тті. Сонымен қатар Елбасымыз Беларусь 
Президенті А.Лукашенкомен және 8збекстан 
Президенті Ш.Мирзиеевпен, Пәкістанның 
және Малайзияның Премьер-Министрлері 
Н.Шарифпен және Н.Разакпен, Дүниежүзілік 
экономикалық форумның т�рағасы К.Швабпен 
жүздесті. Сонымен қатар, Нұрсұлтан Назарбаев 
БҰҰ Бас хатшысы А.Гутерришпен әңгімелесті. 
6ңгіме барысында ол Шанхай ынтымақтастық 
ұйымының Астанада �тетін саммитіне қатысу 
ниеті бар екенін растады. Сондай-ақ Испа-
ния Премьер-министрі М.Рахой Қазақстан 
Президентімен әңгімелесу кезінде ЭКСПО-2017 
халықаралық к�рмесіне Испания Королінің 
қатысатынын растады.

Сейілбек МҰСАТАЕВ, 
шолушы, саяси ғылым докторы

БАЙҚАУ

МАДИЯРДЫҢ МЕРЕЙІ 
ТАСЫДЫ

Біздің елде жас әншілердің #нерін үкілеп, 
болашағына қанат бітіретін «Жас қанат» деп ата-
латын байқау бар. Осы байқауға қатысқан талай 
#рендердің #нердің т#рінен орын алып, биігіне 
самғап ұшқанын білеміз. 

Бүгінде әнді – �мірім, шығармашылығымның 
қайнар бастауы, шабытымның шыңы деп түсінетін 
жастарымыз аз емес. Бәрі де сен тұр, мен  атайын 
дейтін сайыпқырандар. Мұны айтып отырған 
себебіміз, жуырда елімізде «Жас қанат-2017» ән 
байқауы �з мәресіне жетіп, жеңімпаздар анықталды. 
Осымен 26-шы рет �ткізілген байқау бүгінде әбден 
қалыптасып, танымал жобалардың біріне айналды. 
«Бұлақ к�рсең, к�зін аш» дегендей, әрбір байқауға 
қатысушының арасынан мықтыларды анықтау да 
оңайға тимесі анық. Десек те, к�рерменнің к�ңіліне 
жол тапқан, мыңдаған жүректердің т�рінен орын 
алған жүйріктер бой к�рсетті. Бірінші орын Павло-
дар қаласының үкілі үміті Мадияр Бақтиярұлына 
бұйырды. 

АЙМАУЫТҰЛЫ Жүсіпбек (1889, 
қазіргі Павлодар облысы Баянауыл 
ауданы Қызылтау атырабы – 1931) – 
классик жазушы, драматург, аудармашы, 
зерттеуші, публицист. 

15 жасында Павлодар қаласына 
қашып барып, бала оқытып қаражат 
табады, �зі де орыс-қазақ екі класты 
мек тебін бітіреді. 1914-18 жылдары Семей 
оқытушылар  семинариясын тәмамдайды. 
Осы  Семейде Мұхтар 6уезовпен бірге 
1918-19 жылдары «Абай» журналын 
шығарды, «Екеу» деген бүркеншік атпен 
мақалалар жазды.  

1919-22 жылдары Семей губерниялық 
оқу б�лімінің бастығы, Халық ағарту 
комиссариатында алқа мүшесі. Осы 
жылдары «Қазақ тілі» газетіне редактор 
болды. 1922-24 жылдары Қарқаралыда 
мұғалім, 1924-26 жылдары Тәшкенде 
шығып тұрған «Ақ жол» газетінде әдеби 
қызметкер. 1926-29 жылдары Шымкент 
педагогикалық техникумында директор.

Қазақстанды толқын-толқын бо-
лып шарпыған саяси қуғын-сүргін  
мыңғырған малдан тігерге тұяқ қалдыр-
маған «кәмпеске» науқаны мен соның 
қанды жалғасы – қырдағы к�терілістер 
тұсында басталған болатын. Осылайша 
ашыққандарға к�мек ретінде елден 
жиналған малдың дауымен 1929 жылы 
жазушы ұсталып, түрмеге жабылды. Араға 
жылдар салып атылды (Алаш.Алашорда.
Энциклопедия. Алматы: «Арыс» баспасы, 
2009, 19-20-бб.).

        «Қартқожа» мен «Ақбілек» сынды 
романдарды дүниеге әкелген ұлы дарын 

бір с�зінде: «Екі с�здің басын шатып, 
дәмі жоқ жаза бергенмен жақсы жазушы 
болмайды. Жазушылықтың �з алдына 
шарты бар, соған сәйкес келсе ғана 
жазушы деуге болады» деп толғанған 
болатын. Оның таланты мен талабы тек 
сұлу да сиқырлы к�ркемс�зінде ғана 
емес, айдынды да айбарлы к�семс�зінде 
де күйлі саздай есіліп тұрар-ды. Енді 
соларға бір үңілелік.

*8зіңе тілегенді біреуге де тіле, адам 
баласын бауыр тұт.

*Адам сүю, күю, азап шегу үшін 
жаралады екен.

*Тіршілікте адам баласы нелер күйге 
түспек: бейнет шекпек, рахат таппақ, 
�кінбек, үміт етпек, адаспақ, түзелмек, 
талай ажалға басын байламақ, талай 
соққы да жемек...

*Адамда аз да болса бір үміт, бір тая-
ныш болу керек. Ондай таяныш болмаса 
тіршілік етіп не керек.

*Адамның қандай мінезді болуы �з 
еркінде емес. Алайда ол �зінің күллі 
нәпсісіне ықпал ете алады.

*Адамның �мірдегі ісі – алған 
т ә ж і р и б е с і н і ң  ж е м і с і .  Ж а н н ы ң 
тәрбиеленетін үш сипаты бар: ақыл, сезім, 
қайрат. Адам жаратылысынан ақылды 
болып, үш сипаты бірдей тәрбиеленген 
болса, ол кісі данышпан болады.

*Бір адамның бақыты – бір ұлтты 
бақытты қылуға жетпейді. Ұлтын, 
 Отанын к�ркейту, қандас, діндес, тіл-
дес бауырларының қамын жеу – бұл 
жақсы жұмыс. Адамның �з басының 
к�ркеюімен ұлт к�ркеймейді, ұлты 

к�ркейсе �зі к�р кейеді. Бір ұлт бақытты 
болса, ол бақыт сол ұлттың ішіндегі 
адамдарға да ортақ.

*Ұлты үшін құрбан болуға шыдаған-
дық – ұлтшылдықтың осы күнде ең берік 
ережесі.

*Ұлтшыл болу – адамшылық ісі емес, 
заманның ісі. Адам туа сала ұлтшыл,   туа 
адамшыл бола бермейді. Ұлтшылдық 
сезім де сол сықылды: әуелі үй ішінен, 
одан қала берсе туған ауыл, туған жерден 
бастап жоғары �рлейді. Туған ауылын, 
жерін сүймеген адам ұлтшыл да бола 
алмайды.

*Мен халыққа кіндігіммен байланып 
қалғам, оны үзе алмаймын, үзу қолымнан 
да келмейді.

*Халыққа қиянат жасаған үкіметтен, 
биліктен кешірім сұрамаймын...

*Оқығандар! Бұл уақыт жан тыныш-
тығын іздейтін, қызық қуатын уақыт 
емес, қызмет қылатын, еңбек сіңіретін 
уақыт. Ойланыңыздар: халық біз үшін 
емес, біз халық үшін туғанбыз; олай бол-
са, мойнымызда халықтың зор борышы, 
ауыр жүгі жатыр.

*Қазақты тура жолға бастайты-
ны да, адастыратыны да – оқығаны. 
Оқығанын қазақ сыйлайды, соңынан 
ереді. Білімді, ақылды, жақсылықты, 
үлгіні, тәртіпті, ақиқатты, әділдікті, 
қызметті – оқығандарынан күтеді. 

*Жалпы жұрт ел болайық де-
ген нанымды к�ңіліне тоқыса – ел 
болады. Басшының соңына ерсе, 
айтқанын қылса, азаматын, ат-тонын 
аямаса – ел болады. Артынан елі ер-

МӘДЕНИЕТ

БӘРЕКЕЛДІ!

МЕЙІРБИКЕ ЕҢБЕГІ БАҒАЛАНДЫ
Жуырда Алматы қаласында денсаулық сақтау 
саласының қызметкерлеріне арналған «Мейір би-
келік істің үздік маманы» атты байқау #ткізілді. 

Мұндағы негізгі мақсат – мейірбикелердің 
арасындағы үздіктерді анықтап, еңбектерін бағалау. 
Байқауға Алматы қаласының емдеу мекемелерінде 
қызмет істейтін мейірбикелер, фельдшерлер, 
акушерлер, мектеп мейірбикелері қатысты. 
Үздіктер қатарында  – Н.Ефремова, А.Джепарова, 
Г.Аралбаева, А.Мусаев, Р.Зильпакарова тәрізді 
мамандар бар. Олар әртүрлі аталым бойынша 
жеңімпаз атанып отыр. 

Дәрігерлерді біз, әдетте, адам жанының араша-
шысы деп айтамыз. Мейірбикелердің күнделікті 
атқарып жүрген  шаруасы да қыруар. Олардың 
еңбегін бағалап, лайықты құрмет к�рсетудің де 
мән-маңызы зор. 
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ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Абайдың «Жидебай-Б#рілі» қорық-музейінде 
саяси қуғын-сүргін құрбандарының «АЛ-
ЖИР» мемориалды-музейі ұйымдастырған 
«Алаштың азап тартқан арулары» атты к#рме 
ашылды. Шараға зиялы қауым #кілдері, сту-
денттер мен мектеп оқушылары қатысты. 

К�рмеде «АЛЖИР» лагерінде болған тұт-
қын-әйелдердің фотосуреттері, архивтік құ-
жаттар, жеке заттар қойылған. Негізінен тұт-
қын далғандар Одаққа танымал саяси және 
қоғам қайраткерлерінің әйелдері:  6зиза 
 Рыс құлова, оның анасы Арифа Есенғұлова, 
Дәмеш Жүргенова, Рабиға Асфендиярова, әнші 
Лидия Русланова, жазушы Галина Серебрякова, 
Булат Окуджава мен Майя Плисецкаяның да 
аналары болған.

Жуырда «Достық» әдістемелік бірлестігі 
мұғалімдерінің ұйымдастыруымен«Тіл – 
татулықтың белгісі» атты онкүндік #тті.

 Аталған іс-шараның мақсаты мектеп 
оқушыларының зейіні мен білімге деген құш-
тарлығын арттыру, жас жеткіншектерді еліміздің 
нағыз ұлтжанды азаматы етіп тәрбиелеу. 
Апталықтың ашылуы онкүндіктің жоспарымен 
таныстырудан басталды. Онкүндік 3-11 сы-
ныптар арасында үздік қабырға с�зжұмбақтары 
мен жұмбақтар (ағылшын және орыс тілінде)
байқауымен жалғасты. Қабырға с�зжұмбақтарын 
шешуге барлық оқушылар белсене қатысты.
Шара соңында онкүндік аясында белсенділік та-
нытып, �з білімдерімен к�зге түскен оқушылар 
Н.Туланова, М.Сағат, А.Мурал, А.Сейітқазы, 
А.6сенғазы, А.Бауыржан мақтау қағаздарымен 
марапатталды. 

18-19 мамыр күндері Дүниежүзілік қазақ 
күресі федерациясының ұйымдастыруымен 
Оңтүстік Африка Республикасының 
 Кейптаун қаласында осымен екінші рет қазақ 
күре сі нен құрлықтық чемпионат #теді. Оған 
15 елдің палуандары қатысып, үш салмақ (70, 
80, +80 кг) дәрежесі бойынша күш сынасады. 

Биылғы чемпионатта т�решілерге арналған 
семинар да болады. Дүниежүзілік қазақ күресі 
федерациясының бірінші вице-президенті 
Серік Т�кеевтің айтуынша, жиында ұйымның 
т�решілері африкалықтарға т�л күресіміздің 
ережелерін үйретіп, тәжірибелерімен б�ліседі. 

Жарысқа, сондай-ақ Сейшель аралдары, 
Маврикий, Конго Демократиялық Республи-
касы, Бенин, Малави, Намибия, Уганда мен 
Оң түстік Африка Республикасының Готенг, 
Шығыс Кейп, Солтүстік Кейп және Батыс Кейп 
про винциялары жеке команда болып қатысады.

Қазақстан Республикасы Ақпарат және ком-
муникациялар министрлігі баспас#з, радио 
және интернет журналистика саласына 
арналған «Үркер-2017» Ұлттық сыйлығына 
байқау жариялағаны белгілі. Байқауға 
құжаттар 7 мамырдан бастап қабылдана 
 бастады. 

Сыйлықтың негізгі мақсаты – талантты 
журналистер мен шығармашылық ұжымдарды 
анықтау, олардың журналистика саласын 
дамытуға қосқан үлесін саралау және к�пшілік 
назарын журналистер мен шығармашылық 
ұжымдарына аудару. 

Сыйлық мына аталымдар бойынша беріледі:
1) үздік фотосурет; 2) үздік репортаж;   3) 

үздік талдамалық материал; 4) үздік журналистік 
зерттеу; 5) үздік сұхбат; 6) Қазақстан туралы 
үздік танымдық материал; 7) үздік халықаралық 
талдамалық материал; 8) журналистикадағы 
дебют; 9) үздік радиобағдарлама; 10) үздік 
�ңірлік радиостанция; 11) үздік �ңірлік мерзімді 
басылым; 12) үздік мамандандырылған мерзімді 
басылым; 13) үздік жыл журналы; 14) Қазнеттегі 
медиа-серпіліс; 15) үздік республикалық 
мерзімді басылым.

Байқауға баспас�зде, интернет-сайтта 
 немесе радиоарнада мақаласы жарияланып, 
журналистикада еңбек етіп жүрген кез келген 
маман қатыса алады.

Лауреаттар естелік мүсінше мен қомақты 
қаржылай сыйлыққа ие болады. Байқауға 
қатысу туралы �тініштер электрондық түрде 
(қосымшадағы формаға сәйкес толтырылып, 
қол қойылған скан-нұсқасымен) �зін-�зі ұсыну 
форматында «el.kz» интернет-ресурсындағы 
арнайы б�лімде немесе urker@el.kz электрондық 
поштасы арқылы қабылданады.

ТАРИХТАН СЫР ШЕРТКЕН

ТІЛ – ТАТУЛЫҚ БЕЛГІСІ

ҚАЗАҚ КҮРЕСІНІҢ БАЙРАҒЫ 
АФРИКАДА ЖЕЛБІРЕЙДІ

«ҮРКЕР – 2017» БАЙҚАУЫ

(Басы 1-бетте)

Салтанатты кешке елі-
міздің зиялы қауымы, 
қазақстандық театр және 

кино саласының үлкені мен кішісі, 
мерейтой иесінің замандастары, 
қасиетті �нерді қадір тұтқан қалың 
к�рермен қазақ �нерін ұлықтап, 
телегей теңіздей талантты тұлғаға 
тағзым ете келді.  

Бүгінде алты алаштың қадір 
тұтар тұлғасына айналған Асанәлі 
6шімовтің халық сүйіспеншілігіне 
б�ленуінің бір сыры ел мен жердің 
киесін терең сезініп, туған топырақтан 
тамыр үзбей, ұлтының ұлық қасиетін 
бойына сіңіруінде болса керек. Кіндік 
кесіп, кір жуған мекені –  Жамбыл 
облысы Сарысу ауданы Жайылма 
ауылын ол әрдайым мақтан тұтады. 
8зі айтқандай, «кім де болсын, �з 
туған жерінің қадірін білмей тұрып, 
барша қазақтың қадіріне жете ал-
майды». Ол үшін туған жерден асқан 
ұжмақ жоқ. Иә, киелі де келісті �ңірде 
дүниеге келген Асанәлі – соғыс 
дәуірінің ұрпағы. Жеңіске 20 күн 
қалғанда қаза тапқан әкесі 6шімнің 
аяулы алақанының жылуын к�рмесе 

«Еңлік-Кебек» те, «Қара қыпшақ 
Қобыланды» да – қазақ халқының 
�мірін, дәстүрін, дүниетанымын, 
әдет-ғұрпын суреттейтін туын-
дылар. Мұндай бірегей к�ркем 
шығармалардың болмысы б�лек 
кейіпкерлерін бойында қазақтың 
жаны, қаны және рухы бар, ұлттық 
тамыры терең адам ғана ойнай ала-
тыны анық. А.6шімов �зінің табиғи 
талантымен, қажырлы еңбегімен осы 
міндеттің үдесінен шыға білді. Оның 
театр мен кинодағы әрбір р�лінің 
халық жүрегінен шығып, берік орын 
алуы да осыдан деп білеміз.  

Кино демекші, салтанатты кеш 
барысында сахна т�ріндегі экраннан 
А.6шімов ойнаған фильмдердегі 
қайталанбас кадрлар к�рсетілді. 
Қазақ  киносын әлемдік деңгейге 
к�терген актердің Бекежан («Қыз 
Жібек»), Шадияров («Атаманның 
ақыры»), Қасымханов («Транссібір 
экспресі»), Шыңғыс хан («Бұлғар 
да ласы на н ескен ж ы л ы жел») 
р�лдері нағыз актерлік шеберліктің 
үлгісі іспетті. Атақты режиссер-
лер Ш. А й м а нов,  С.Қож ы қов, 
А . Қ а р с а қ б а е в ,  М . Б е г а л и н 
фильмдерінің �міршең туындыға 
айналуында А.6шімовтің үлесі зор. 
Оның ұлттық киномыздың класси-
касы  «Қыз Жібек» фильміндегі Бе-
кежаны әлем киносы тарихындағы  
үздік р�лдердің бірі болып саналады.  

Міне, �нер шеберінің осындай 
жемісті шығармашылық еңбегі мен 
ғибратты �мір жолының айшықты 
нәтижелері мемлекет тарапынан 
лайықты бағаланып, әр жылдары 
ең жоғары мәртебелі атақтармен 
және сыйлықтармен марапатталды. 
Асанәлі 6шімов Қазақ КСР және 
КСРО халық артисі, Қазақ КСР 
мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
КСРО мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты сынды кеңестік кезеңдегі 
марапаттарынан б�лек, тәуелсіз 
еліміздің �неріне қосқан үлесі үшін 
«Отан» және «Құрмет» ордендері, 
«Тарлан» сыйлығы және І дәрежелі 
«Достық» ордені, әлемдік кинодағы 
үлесі үшін ЮНЕСКО Халықаралық 
академиясының «Алтын қыран» 
орденінің иегері атанды. 

Хас актердің кәсіби шеберлігіне, 
қоғамдық қайраткерлігіне әрдайым 
тәнті Елбасы Н.Назарбаев бұл жолы 
да ардақты азаматтың мерейтойына 
орай арнайы құттықтау хатын жол-

дапты. Қазақстан  Республикасы 
Мәдениет және спорт министрі 
А.Мұхамедиұлы жеткізген бұл хатта 
Елбасы мерейтой иесін құттықтай 
келе, «Қазақ театрының тари-
хында сіздің қайталанбас, дара  
қолтаңбаңыздың ізі сайрап жатыр. 
Сіз сомдаған кейіпкерлердің қай-
қайсысы да �нерсүйер қауымды 
шынайылығымен, ерекше сыр-
сипатымен баурап, ұмытылмас сәт 
болып жадында қалып жатады. 
Тәжірибесі мен тағылымы мол ұстаз 
және қайраткер тұлға ретінде де 
қоғамда алатын орныңыз зор» деп, 
А.6шімовке деген ыстық ілтипаты 
мен шексіз құрметін білдірген екен.  

Ана тілінің уызына қанып �скен 
А.6шімов жазушылығымен де  та-
нымал. 8мірді мұңсыз, қамсыз сүру 
мүмкін бе, тағдырының �негелі де 
�кінішті тұстарын халқымен б�лісіп, 
қасиетті қаламға қолқа салған Асанәлі 
6шімұлы «Майраның әні», «Жан 
б�лек», «Менің жанрым – күнделік», 
«Ғұмыр-дария» сынды кітаптардың 
авторы. 8мірден ерте кеткен қос 
құлыны Сағи мен Мәдидің, Майра-
дай асыл жарының нұрлы жүзімен 
сырласып, рухтарынан  күш-қуат 
алып, сол сырларын к�ркем туынды 
қалпында к�з алдымызда қалдырды. 
Кейінгілерге к�ңіліндегісін бүкпесіз 
айтып кетуді парыз санады.  «Хас 
�нер қасіреттен де туады» деген-
дей, к�кіректегі  қайғы-мұңын 
күнделіктегі жазбаларымен жуды. 
Сонда да сарыуайымға салынбай, 
еңсесін тік ұстап, халқына қызмет 
етуін жалғастыра берді. Осы қайыспас 
қара нардай қасиетінің, парасатты 
ерлігінің �теуіндей дүниеге Асанәлі 
атты тағы бір ұл келді.

Мерейтой салтанатында �нер 
иесін құттықтай келген Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасының 
т�рағасы Н.Оразалин А.6шімовтың 
жазушылық қырына тоқталып, 
мәңгілік елдің �нерінде алатын ор-
нын атап �тті. Ол, сондай-ақ «Нұр 
Отан» партиясының, ҚР Жоғарғы 
сотының құттықтауларын жеткізді. 
А.6шімов �нерін құрметтеуден ҚР 
Премьер-министрі Б.Сағынтаев, 
Мемлекеттік хатшы Г.6бдіхалықова, 
сондай-ақ Білім және ғылым, 
Дін істері, Ауыл шаруашылығы 
министрліктері, Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті, Қазақстан халқы ассамблея-
сы, Республикалық ардагерлер кеңесі 
де тыс қалмай, А.6шімов �неріне 
бастарын иді. Ал Алматы қаласының 
әкімі Б.Байбек қала халқының ыстық 
ықыласын жеткізіп, иығына шапан 
жапты. Астанадан арнайы келген Пар-
ламент депутаты Б.6йтімова Сенат 
т�рағасы Қ.Тоқаевтың құттықтауын 
оқып, сый-сияпатын тапсырды.  

Қ а й т а л а н б а с  д а р ы н  и е с і 
А.6шімовтің �неріне қазақ қана 
емес, алыс-жақын елдер де қанық. 
С а л т а н а т т ы  к е ш т е  м е р е й т о й 
иесіне ресейлік әріптестері, атақты 
әртістер О.Табаков, А.Джигарханян, 
Н.Михалков құттықтау хаттары мен 
ізгі тілектерін жолдағаны айтылды. 

Мерейтойлық кеш соңында 
Асанәлі 6шімов �зінің сырласы 
мен мұңдасына айналған туған 
сахнасының т�ріне шығып, жиналған 
қауымға алғысын айтты. 8зіне 
халықтың ыстық ықыласынан артық 
мақтау да, марапат та жоқ екенін 
жеткізген ол жиналған қауымға, дала 
мен қаладағы тілектес ел-жұртқа 
терең ризашылығын білдірді. «Қазір 
елімізде Елбасының бастамасы-
мен мәдениет пен �нерді дамытуға 
жаңаша серпін берілді. Мен қазақ 
елінің ұлттық болмысын сақтауда 
және озық дәстүрлерді жаңғыртуда 
театр мен кино �нерінің алатын орны 
зор деп есептеймін. Еліміз дамыған 
мемлекеттер қатарына қосылып, 
халқымыздың тілі мен мәдениеті 
мәңгі жасай беруі үшін әлі де қызмет 
ете беруге әзірмін» деді ол.

Аты аңызға айналған Асанәлі 
6шімовті мәртебелі мерейтойымен 
құттықтай отырып, шығармашылық 
толайым табыс, ұзақ ғұмыр тілейміз! 
Қазақ �нерінің к�гінде, туған елінің 
т�рінде Қазақтың Асанәлісі жасай 
берсін!    

Дина ИМАМБАЕВА 

АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАНii
де, үлкен әкесі Ысқақтың аталық 
мейіріне қанып �сті. 6шімовтің 
әртістік �нерінің алғашқы ұшқыны 
да сол  бала кезінде-ақ білінген екен. 
Ауылға сирек келетін әртістерге 
еліктейтін әдет тапқан бозбала 
Асанәлі келістіріп ән де айтқан.   

Бойындағы бұла талант осылайша 
оны  Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының театр 
факультетіне алып келеді. Оқуын 
аяқтай салысымен, яғни 1961 жыл-
дан «Қазақфильм» киностудиясына 
актер болып қабылданады. Ал 1964 
жылдан Мұхтар 6уезов атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрының актерлік құрамына 
алынған А.6шімов осы сахнада 
М.6уезовтің «Абайында» Керім, 
«Еңлік-Кебегінде» Кебек, «Қара 
қыпшақ Қобыландысында» Айшуақ, 
«Таңғы жаңғырығында» Жарасбай, 
Ғ.Мүсіреповтің «Қозы К�рпеш-Баян 
сұлуында» Қодар, Қ.Мұхамеджанов 
пен Ш.Айтматовтың «К�кт�бедегі 
кездесуінде» Иосиф Татаевич, 
Шекспирдің «Юлий Цезарінде» 
Юлий Цезарь, М.Фриштің «Дон 
Жуанның думанында» Дон Жуан, 
6.Нұрпейісовтің «Қан мен терінде» 
Еламан бейнелері арқылы айшықты 
�неге мен �рнекті із қалдырды. Ал 
бүгінгі күні қасиетті қарашаңырақтың 
абыз ақсақалына айналған актер әлі 
де тұғырынан түспей,  Г.Гауптманның 
«Ымырттағы махаббат» драмасындағы 
доктор Клаузеннің р�лін �зіне тән 
�рнегімен сомдап жүр.    

Қазақ халқының асқақ рухын, 
к�ркем де бай тілін, ежелгі салт-
дәстүрін жоғалтпай сақтап келе 
жатқан бірден бір �нер ошағы – театр 
екені мәлім. Тіпті кеңестік кезеңнің 
�зінде ұлттық ерекшелігіміздің 
жоғалып кетпей, осы күнге жетуіне 
� н е р  о ш а қ т а р ы м ы з  б е н  с а х -
на саңлақтарының қосқан үлесі 
орасан зор. Ұлттық мәдениеттің, 
ұлттық әдебиеттің бастауынан нәр 
алған, тұла бойы ұлттық болмысқа 
тұнған тұлғалардың к�зін к�рген, 
солардың үлгісін алған А.6шімов �з 
ізашарларының жолын жалғамауы 
мүмкін де емес еді. Міне, ол �зінің 
бүгінгі  шығармашылық биігіне 
осылай жетті. 

Актердің кейіпкерлері оның ішкі 
жан-дүниесімен сабақтаса �ріліп, 
к�рерменді шынайылығымен баурап 
алды. Ол ойнаған «Қыз Жібек» те, 

Рахымжан Отарбаев, жазушы: 

– Асекеңнің тойы бүкіл Алаштың тойына айналып отыр. �йткені ол 
халықтың қалың ортасынан шығып, әлемдік деңгейге к�терілген хас шебер. 
Шетелде қазақты танытқан үш тұлға бар, олар – әдебиетте  $бдіжәміл 
Нұрпейісов пен Олжас Сүлейменов және кинода Асанәлі $шімов. Басқа 
қазақты олар танымайды. Міне, �нердің ұлылығы. $шімов сияқты қазақтың 
�нерін кинода да, театрда да биікке к�терген тұлға қазақта бұрын-соңды 
болған жоқ. Мұны біз Қаллеки мен Шәкендердің алдында  басымызды ие 
отырып айтамыз. Бірақ Асекең солардың тәлімі мен тәрбиесін алып осындай 
дәрежеге жетті.  
Кезінде Д.Қонаев Үндістанға ресми сапармен барғанда 18 қабат үйдің 
қабырғасын тұтас алған Асанәлінің «Транссібір экспресі» фильмінде түскен 
фотосын к�ріпті. «Мынау кім?» десе, «Орта Азияның  белгілі бір актері» деп 
жауап береді ондағылар. Сонда Қонаев «Жоқ, бұл Асанәлі $шімов,  қазақ!»  
деген екен. Сол жылы-ақ Асекең 43 жасында КСРО халық әртісі атағын 
алды. Міне, «қазағым �нерімен әлемге танылды» деп, талантты тұлғасымен 
Қонаевтың �зі мақтанған Асекең бұл. 

Ақұштап Бақтыгереева, ақын:

– Асанәлі $шімов деген есім �нерімен ұлтына қызмет етудің үлкен үлгісі. 
Ол театр мен кино �неріндегі жарық жұлдызымыз. Асекеңмен замандас 
ретінде алғашқы аяқ алысынан бері куә болып келеміз. �мір мен �нер жолын 
бүкіл халық біледі. Талантын еңбегімен ұштап,  �зінің есімін �нер тарихына 
мәңгі жазған ол ұлттық мақтанышқа айналды. Үлкендердің к�зі болып, 
кейінгіге үлгі-�негесін к�рсетіп жүрген осындай замандасымыздың барына 
қуаныштымыз. Бүгінгі кино �неріндегі ұлттық келбет, ұлттық мінез тура-
лы айтсақ, ең алдымен Асанәлі $шімовтен   болашақ актерлардың үйренері 
к�п. Ұлт �нері, еліміз бен халқымыз жасай берсін. Асекеңе ұзақ ғұмыр, 
денсаулық тілеймін.   

Мархаба Толқынова, к#рермен: 

– Жас күнімізден Асанәлі $шімов ойнаған киноларды к�ріп �стік. Қазақ 
киносын онсыз елестете алмаймыз. $сіресе Бекежан р�ліндегі Асанәлі 
$шімовті қанша к�рсек те жалықпаймыз. Сол �нері үшін қазақ халқы ғана 
емес, әлем мойындап отыр. Актерлық жолынан б�лек «Шәкен жұлдыздары» 
атты кинофестивальді �ткізуге ұйтқы болып жүргенін, жазушылық қырын 
да жақсы білеміз. Сүйікті актерымыздың 80 жылдық мерейтойы құтты 
болсын дегіміз келеді. А.$шімовтің  келер ұрпаққа берері әлі де к�п, ғұмыры 
ұзақ болсын! 
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БАСҚОСУ 

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

Кемел ОСПАНОВ, 
Солтүстік Қазақстан облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының басшысы

  –  

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
БАСТЫ БАҒДАРЫМЫЗ

тілді меңгеру деңгейі анық талады. Былтыр 
Қазақстан Респуб ликасы Білім және ғылым 
министрлігі Ұлттық тестілеу орталығы 
�ткізген «Қазтест» сынағынан 2600-ден астам 
адам �ткізілген болатын. Үстіміздегі жылдың 
ақпан айында аталған Орталық диагностика-
лық және сертификаттық тестілеудің І 
кезеңін �тіп, оған облысымыздың 1700-ден 
астам тұрғыны қатысты. Тестілеудің ІІ және 

ІІІ кезеңдері мамыр және қыркүйек айла-
рында �ткізіледі. Жалпы бұл жоба бойынша 
4000 адамды қамту жоспарланып отыр. 

8 ң і р і м і з д е  т і л д і  д е ң г е й л е п  м е ң -
герудің халықаралық стандарты негізінде 
мемлекеттік тілді үздіксіз оқыту жүйесін 
енгізу бойынша жұ мыстар жүргізіліп 
жатқанын айта кеткеніміз ж�н. Бүгінгі таңда 
бұл ба ғытта мектепке дейінгі білім беретін 
559 мекеме, оның ішінде 78 балабақша, 
1 «Мектеп-балабақша» кешені және 480 
шағын орталық қамтылып отыр. Онда 
23 мыңнан астам мектеп жасына дейінгі 
бүлдіршін тілдерді оқып-үйренуде. Баланың 
ерте жастан қазақ тілін меңгеруіне күш 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУРУХАНИЯТ

салсақ, болашақта қол жеткізген нәтижеміз 
де ойдағыдай болмақ. Бір қуантарлық жайт, 
ана тілінде білім алатын қазақ балаларының 
үлесі жыл санап артып келеді. Салыстырма-
лы түрде қарайтын болсақ, 2015-2016 оқу жы-
лында Солтүстік Қазақстан облысында қазақ 
балаларының 66 %-ы �з ана тілінде білім алса, 
биылғы оқу жылында бұл к�рсеткіш 67,3 
%-ға жетіп отыр. 8з баласын қазақ мектебіне 
оқуға бергісі келетін ата-аналардың қатары 
к�бейе түссе, бұл к�рсеткіш әлі де ұлғаяры 
анық. 8зге ұлт �кілдерінің 300-ге жуық 
оқушысы қазақ тілінде білім алып жатқаны 
да мерейімізді �сіреді. 8зге ұлт �кілдерінің 
мемлекетік тілді үйренуге назар аударғаны 
қазақ тілінің аясын одан әрі кеңейтуге 
к�п мүмкініктер туғызады. Біз әрдайым 
мемлекеттік тілді меңгерген �зге ұлт �кілдері 
туралы мәліметтерді жинап, сараптап, тал-
дап келеміз. Бүгінде осындай мәліметтер 
 базасында 18-30 жас аралығындағы жастар 
ішінде қазақ тілін меңгерген 300-ге жуық 
азамат тіркелген. 

Жоғарыда айтқанымыздай, елімізде за-
ман талабына сәйкес ағылшын тілін оқыту 
басты міндеттердің бірі болып отыр. Ел-
басы �з мақаласында жас ұрпаққа �з ана 
тілімізбен қатар, кәсіби байланыс құралы 
болып отырған ағылшын тілін жаппай 
және жедел үйренуіміз керектігін тағы бір 

Басқосуда «Жаңа әліпби не гізінде қазақ жазуын рефор-
малау: теориясы мен практикасы» атты А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының ұжымдық ғылыми 
монографиясының таныстырылымы болды. Бұл ж�нінде 
аталған институт директорының орынбасары, фило-
логия ғылымының кандидаты Анар Фазылжанова баян-
дады. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 
дайындаған «Латын әліпбиі» ұлттық жобасы туралы 
филология ғылымының докторы 6лімхан Жүнісбек с�з 
с�йледі. Бұлардан басқа жұмыс тобының құрамы, биылғы 
жоспары ж�нінде де с�з болды. 

Жұмыс тобының атқарар міндеттері ж�нінде акаде-
мик 8.Айтбайұлы, М.6уезов атындағы 6дебиет және 
�нер инс титутының директоры У.Қали жанов, ғалымдар 
Т.Жанұзақ, Ж.6буов, З.Базар баева, С.Борбасов, саясат-
танушылар Д.К�шім, А.Сарым және басқалар пікір ал-
масты. Олар негізінен жаңа әліпбиге к�шуге байланысты 
жұртшылық арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізудің 
маңыздылығын атап �тті. 

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

Оның ішінде күні �ткен тоталитарлық жүйеден қалған, 
Қазан т�ңкерісі мен азамат соғысы жылдарында к�птеген 
алаш зиялылары мен халықтың бас к�терер тұрғаларының 
жазықсыз репрессиялануына себепкер болған кеңес 
қолбасшылары мен мемлекет қайраткерлерінің есімдері 
әспеттеліп отырғанын жазғанбыз. 

 8ткен аптада «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және �зін-�зі басқару тура-
лы», «Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық 
құрылысы туралы» ҚР Заңдарының талаптарына сәйкес 
Жамбыл облысы әкімдігі жанындағы ономастикалық 
комиссияның 2017 жылғы 29 наурыздығы қорытындысы 
негізінде және тиісті аумақ тұрғындарының пікірін еске-
ре отырып Масаншы ауылдық округінің әкімі Яргубе 
 Искаков қол қойған шешіммен жиырма т�рт к�шенің 
ескірген атаулары еліміздің бүгінгі саяси ұстанымына 
сай мәнді атаулармен алмастырылды. Атап айтқанда, «70 
лет Октября» к�шесі – Ақ Орда, «Ленин» – Мәңгілік ел, 
«Дзержинский» – Сайран, «Жданов» – Ақжайлау, «Воро-
шилов» – Сарыарқа, «Фрунзе» – Ақмешіт, «Калинин» – 
Алатау, «Куйбышев» – Байқоңыр, «Фурманов» –  Медеу, 
«Чапаев» – Меркі, «Коммунистический» – Ақсай, «Ко-
минтерн» – Ақтерек, т. б. болып �згертілді. 

Құрманбек �ЛІМЖАН

Жамбыл облысы

ұрпақ қалыптастыруда жатыр. Сонымен 
қатар еліміздегі �зге ұлт �кілдерінің туған 
тілдерін үйренуі де шет қалып жатқан жоқ. 
Бұл жұмыстар Қазақстан Республика-
сында тiлдердi дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттiк 
бағдарламасы аясында жүзеге асырылуда. 

6рине, бұл айтылған шаралардың ішіндегі 
мемлекеттік тілдің аясын кеңейтуге ерекше 
к�ңіл б�лініп отырғаны анық. Мәселен, 
«Қазақ стан Республикасындағы тіл туралы» 
Заңның 8-бабына сәйкес облысы мыздың 
мемлекеттік органдары мен ұйымдарында 
мемлекеттік тілдің жұмыс және іс жүргізу 
тілі  ретінде қол данылуы қамтамасыз 
етілді. Шығыс және кіріс құжаттарға ай 
сайын мониторинг жүргізіледі. Соның 
нәтижесінде Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша мемлекеттік тілде құжат жүргізудің 
арасалмағы жылдан-жылға �се түсуде. 8ткен 
жылы республикалық к�рсеткіш бойынша 
облысымыз 5-ші орынды иеленді. Ресей 
Федерациясының Омбы, Түмен, Қорған 
облыстарындағы қазақ диаспорасымен 
тығыз байланыс жасап келеміз. Олардың ана 
тілін тілін меңгеруіне қажетті әдістемелік 
қолдау к�рсетіп, бұл мақсатта 500-ден астам 
оқу құралы және с�здіктермен қамтамасыз 
еттік. Қорған қаласында қазақ ұлттық-
мәдени бірлестігінің �кілдері үшін «Онлайн 

есімізге салды. Ағылшын тілін меңгерген 
адам латын әліпбиіне тез үйренетінін де 
тілге тиек етті. 6рине, тіл үйрену оңай дүние 
емес. Оқу үдерісін дұрыс ұйымдастырып, 
нәтижеге бағдарланған білім жүйесі ғана 
мұндай жетістікке қол жеткізе алады. 
8ңірімізде бірнеше тілді сапалы оқытатын 
мектептеріміз аз емес. Олардың қатарында 
қазақ-түрік лицейі, 6бу Досмұхамбетов 

атындағы дарынды балалар облыстық гим-
назия-интернаты және ЛОРД мектеп-
лицейін атап �туімізге болады. Бүгіндегі 
нәтиже бойынша облысымызда ағылшын 
тілін меңгерген ересектердің үлесі 7 пайызға 
жетті. 

Үш тілді меңгерген жастарды ынта-
ландыру, қолдау к�рсету мақсатында тіл 
байқауларын ұйымдастырып келеміз. «Тіл 
– тұнық ойдың кәусары» олим пиадасы, «Тіл 
шебері», орыс тілі білгірлерінің арасында 
«Тіл – парасат» байқаулары –  жастар ара-
сында кең танымалдылыққа ие. Мұндағы 
негізгі мақсат олардың талабын ұштау бол-
са, екіншіден тіл үйрету бәсекеге қабілетті 

(Басы 1-бетте)

 ...Мен қазақстандықтардың ешқашан 
бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбы-
на барғанын қалаймын: Біріншісі – ұлттық 
код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай 
жаңғыру болмайды; екіншісі – алға басу үшін 
ұлттың дамуына кедергі болатын �ткеннің 
кертартпа тұстарынан бас тарту керек!» Елбасы 
осылай шегелеп айтты» деді баяндамашы.

Баяндамашы әдебиетті дамытудың ұлттық 
бағдарламасының жобасы осыдан он жыл 
бұрын әзірленгенін, енді оны қабылдайтын 
кезеңнің келгендігіне тоқталды.

Жазушылар басшысы жиналғандарға 
қуанышты хабар жеткізді. Осыған дейін ай-
тылып келген қаламақы мәселесі түбегейлі 
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Елбасы жуырда жарық к�рген «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында айтылғандай 

«Ұлттық салт-дәс түрлеріміз, тіліміз бен 
музыкамыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, 
бір с�збен айтқанда ұлттық рухымыз бой-
ымызда мәңгі қалуға тиіс» деген ой-пікірді 
темірқазық етіп алатын болсақ, руханият, 
тіл саласындағы к�шіміз ілгері жылжи бер-
мек. 8йткені ана тілімізді ардақтап, қазақ 
тілін баянды ету – баршамыздың алдымызда 
тұрған зор міндет. 

 Бұл ретте негізгі айта кететін мәселенің 
бірі – біз жаһандану үдерістері қарқынды 
жүріп жатқан заманда ұлттық құндылықтарды 
сақтап, оны одан әрі сабақтастыратын ұрпақ 
тәрбиелеуге тиіспіз. Оның негізгі қайнар к�зі 
– ұлттық тілімізден бастау алары хақ. 

Солтүстік Қазақстан облысының тіл 
саясаты Қазақстан халқы бірлігінің фак-
торы ретінде, �ңірдің лингвистикалық 
капиталын сақтап, мемлекеттiк тiлдiң кең 
ауқымды қолданысын қамтамасыз ететін 
жағдай тудыруға бағытталған. «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңына, 
сондай-ақ «Қазақстан Республикасында 
тiлдердi дамыту мен қолданудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттiк 
бағдарламасына» сәйкес облысымызда 
мемлекеттік тілді кезең-кезеңімен дамытуға 
бағытталған тиісті жұмыстар атқарылып 
келеді. 

Екі жыл бұрын жекешелендіріліп кеткен 
тіл орталықтары қайтадан облыстық тілдерді 
дамыту басқар ма лары жанынан ашыла 
бастады. Тіл орталықтары – қазақ тілінің 
аясын кеңейтуге сүбелі үлес қосуда. Тілдерді 
оқыту орталығы облыс әкімдігінің №195 
қаулысына орай 2016 жылдың 31 мамырында 
құрылды. Мұнда еліміздегі үш тұғырлы тіл 
жобасына байланысты қазақ тілімен қатар 
орыс және ағылшын тілдерін оқыту да жүзеге 
асырылуда. С�з орайы келіп тұрғанда айта 
кетейік, қазіргідей ғаламдану заманында 
к�п тіл білудің артықшылықтары болмаса, 
кемшіліктері жоқ. Бүгінгі заманға сай адам-
дар бірнеше тілді меңгеріп зор жетістіктерге 
жетіп, бәсекеге қабілетті болып жүргендерін 
байқау қиын емес. 

6 ң г і м е м і з д і  ә р і  қ а р а й  с а б а қ т а й 
түсетін болсақ, Тіл орталығында 12 ма-
ман жұмыс істейді. Биыл 140 топта оқыту 
ұйымдастырылды. Оның ішінде 115 топта – 
қазақ тілі, 25 топта – ағылшын тілі оқытылуда. 
Жалпы облыстың ұйым, кәсіпорындарында 
1000-ға жуық үйір меде 12000-нан астам 
тыңдаушы мемлекеттік тілде дәріс алуда. 
Жүйелі жұмыстың нәти жесінде облысы-
мызда қазақ тілін меңгерген азаматтардың 
үлесі – 49 пайызға жетті. Алайда бүгінгі таңда 
қазақ тілінде толыққанды с�йлейтін �ңір 
тұрғындарының үлесі орыс тілін меңгерген 
тұрғындар үлесінен әлдеқайда т�мен. 
Сондықтан тілдік теңсіздікті жою үшін 
аудандық Тілдерді оқыту орталықтарын ашу 
қажеттігі туындап отыр.

Қазақстан Республикасында тiл дердi да-
мыту мен қолданудың 2011- 2020 жылдарға 
арналған мемлекеттiк бағдарламаға сәйкес 
жыл сайын «Қазтест» жүйесі бойынша 
ұлттық стандарттар негізінде мемлекеттік 
қызметшілердің, мем лекеттік қызмет 
к�рсететін ұйымдар қызметкерлерінің 

«Қараңғы қазақ к�гіне, 8рмелеп шығып күн болам!» деп 
жырлаған рухты ақын Сұлтанмахмұт жырларын білмейтін 
қазақ кемде-кем. Арқалы ақынның шығармалары қанша 
заман �тсе де �з маңызын жойған жоқ. 

Осы ретте кітапханамызда ақын-жазушыларымызға ар-
нап түрлі кештер, әдеби шолулар �ткізіліп тұра тынын айта 
кету орынды. Оның ішінде қазақ тілін дәріптеу мақса тында 
ұйымдастырылған «Қасиет пен құт дарытқан ана тілі» атты 
шара мемлекеттік тіліміздің қолданыс аясын кеңейтуге 
үндейді. Халқымыздың сан ғасырлардан бергі басынан кеш-
кен тарихы, ерлік істері, аңыз-ертегілері, �лең-жырлары, 
жалпы дүниетанымы, бәрі-бәрі де ана тілімізде сақталған. 

Сондай-ақ «Қазақша, ағыл шын ша, орысша үйренейік» 
атты айдар мен оқырмандарға үштілділік мәдениетін 
арттыруға арналған анықтамалық құралдар, с�здіктер 
ұсынылады. 8йткені �скелең ұрпақ білім бәсекесінде 
қабілетті болуы үшін мектеп қабырғасынан бастап, терең 
білім алумен қатар бірнеше тілді еркін меңгеруі керек. Осы 
орайда Мәңгілік ел болуымыздың басты алғышарты туған 
тіліміз бен тұғырлы тәуелсіздігіміз деп білеміз. 

Р.БУЛКЕНОВА, 
Павлодар облысы Ефремовка орта 

мектебінің кітапхана меңгерушісі 

ЖҰМЫС ТОБЫНЫҢ 
АЛҒАШҚЫ ОТЫРЫСЫ

КӨШЕ АТАУЛАРЫ 
қазақшаланды

режимi арқылы мемлекеттік тiлдi оқытудың 
тиiмдi жолдары» атты оқыту семинарын 
�ткiзілдi. Биыл мамыр айында осындай 
семинарды Түмен облысында �ткізсек деп 
жоспарлап отырмыз. 

Тіл  мен әдебиет  саласына етене 
жақын болғандықтан ақын-жазу шы-
лардың шығармашылықтарын насихаттап, 
ана тіліміздегі рухани құндылықтарды 
ардақтауға да к�ңіл б�ліп келеміз. Тіл 
басқармасы Есiл ауданының әкiмдiгiмен 
бiрлесе отырып, С.Мұқанов атындағы 
қазақ-сазды драма театрында к�рнектi 
ақын, жерлесiмiз Есләм Зiкiбаевтың 80 
жылдығына арналған республикалық 
ғылыми-практикалық конференция 
�ткізді. Шал ақын ауданы Сергеевка 
қаласының Мәдениет үйінде белгілі жазу-
шы, аудармашы Герольд Бельгерге арналған 
респбуликалық ғылыми-практикалық 
конференция ұйымдастырылды. Бүгінгі 
таңда Елбасы ұсынған қазақ тілін біртіндеп 
латын әліпбиіне к�шіру мәселесі ғылыми 
ортада жан-жақты талқыланып, оңтайлы 
жолы қарастырылуда. Тың жаңалық-
ты енгізу бағытындағы жұмыстарға сол-
түстікқазақстандық ғалымдар да атсалы-
суда. 

Халқымызда «Бақ берерде елге ырыс 
қонады, ұстанған жолы дұрыс болады» деген 
даналық с�з бар. Біздің еліміздің тіл саясаты 
– қоғамдағы тұрақтылық кепілі. Олай болса, 
баршамыздың алдымызда тұрған ортақ және 
межелі іске бір кісідей атсалысып, Елбасы 
айтқандай, мемлекеттік тілімізді ұлтты 
ұйыстырушы факторға айналдыру жолында 
тиісті жұмыстарды атқара бермекпіз.

шешіліпті. Елбасы осы мәселе қарастырылған 
Заң �згерістерін қуаттап, қол қойған.

Алғашқы болып с�з алған жазушы, Мемле-
кеттік сыйлықтың иегері Бексұлтан Нұржекеев 
Мемлекет басшысының мақаласында ұлтқа, 
ұлтты жаңғыртуға байланысты �зекті мәселелер 
ортаға салынғандығын айта отырып, жазу-
шылар араласатын екі мәселе бар екендігіне 
назар аударды. Оның біріншісі – туған жер. 
– Шежіре, аңыздарсыз туған жер тарихын біле 
алмаймыз. Соларды зерттеуге аса мән берілуі 
қажет. Екінші, к�ңіл б�луге тиіс мәселе – ла-
тын әліпбиіне к�шу. Оған қалай к�шеміз? Осы 
баршамызды ойландырғаны ж�н, – дей келе, 
қазақ тілінің жазылу ережесін дайындағанын, 
соны к�пшілік талқысына ұсынуды мақсат етіп 
отырғанын с�з етті.

Жазушы Смағұл Елубаев қаламгерлер 
қауымы құлдық санадан құтылу, сананы 
 отарсыздандыру жайын ұдайы к�теріп, с�йтіп, 
нақты іс-әрекетті күтіп келгенін, Елбасының 
мақаласы болса сол ұлттық үнге жауап не бол-
маса үн қосу екенін жеткізді. «Батыс ту етіп 
к�терген либерализм ж�ніндегі Елбасының 
пікірін қолдаймыз. Оны коммунизм мен 
фашизмнің қатарына қойып, «к�з алдымызда 
күйреді» дегенді айтты. Яғни Батыстың жолы 
біздің жол еместігін, қазақтың батысқа да, шы-
ғысқа да ұқсамайтын �з жолы барын аңғартты.

Елбасы мақаласында орынды мәселелер 
к�теріп отыр. Біз оларды қолдап, іске асыруда 
жұдырықтай жұмылуымыз қажет» деді шешен. 

Жазушы Дулат Исабеков те аталған 
мақалаға байланысты, Елбасымен болған 
кездесуге қатысты ойларымен б�лісті. «Мен 
жақында ғана Түркістаннан оралдым. Сонда 
түркі тілдес елдердің �кілдері қатысқан жиынға 
қатыстым. Онда да Елбасы мақаласы ж�нінде 
с�з болды. «Мұндағы айтылғандар тек қазаққа 
ғана емес, түркі тілдес ағайындарға да қатысты» 
деген ойымды білдірдім. 

Д.Исабеков жазушыларға берілетін 
қаламақы мәселесінің оңтайлы шешілгеніне 

сүйініш таныта отырып, осыған байланысты 
алаңдаушылығын білдірді. Онысы орынды 
да. 8йткені қазір баспалар жекенің қолында. 
Оларға қаржы берілді ме, берілмеді ме – 
анықтау қиын, яғни қаламақы т�леудің тәртібі 
белгіленбеген. Ол сондай-ақ «Ұлттық баспа 
керек» деген ұсынысын айтты. Жазушының 
тағы бір к�терген мәселесі – қазақ әдебиетін 
шетелдерге таныту жайы. 

Жазушы Сұлтанәлі Балғабаев қазіргі таңда 
нарық заманын бастан кешіріп жатқанымызды, 
сондықтан оқырман к�ңілінен шығатын са-
палы дүниені жазуға, оны таратуға алдымен 
қалам гердің �зі мүдделілік таныту керекті гіне 
мән берді. Пленумда жазушы Ахметжан  Ашири, 
ақындар Бақыт Беделхан, Айтақын 6бдіқал 
және басқалар с�з с�йлеп, күн тәртібіндегі 
мәселеге байланысты ой-пікірлерін ортаға 
салды. Пленум соңында Қазақстан Жазушы-
лар одағы басқармасының т�рағасы Нұрлан 
 Оразалин қорытынды с�з с�йледі. Ол жиында 
айтылған ұсыныс-пікірлердің алдағы уақытта 
қабылданатын әдебиетті дамыту ж�ніндегі 
ұлттық бағдарламада ескерілетінін айтты.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ӘҢГІМЕ ӨЗЕГІ –
ҰЛТ РУХЫНЫҢ АРҚАУЫ

өзге ұлттардың 300-ге жуық баласы қазақ мектебінде оқиды
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Ұсыныс қабылданбаса да, халықтың зор қолдауына ие 
болады деп ойлаймын. �йткені бұл бастаманың терең мәні 
бар.

Тіліміздің жағдайы �зімізден басқа кімге керек 
дейсіздер? Ел болып атсалыспасақ, жағдай бұрынғыша 
болып қала бермек. Ойланайық, ағайын.

Бізде осындай ниеттегі «басшылар» жетеді. Сондықтан 
қазақ тілін меңгеруді міндеттеу саясатын күшейту керек.

Тілімізге деген құрмет біздің халыққа, мемлекетке деген 
құрметті білдіреді.

Дұрыс болатын еді. Талап күшейсе, ана тілімізге құрмет 
те артады.

Ойыншық сапалы әрі бағасы қалтамыз к�теретіндей болса, 
балаларымызға алып берер едік. Бірақ, �кінішке орай, олай болмай тұр. 

Расында да қазір аналардың к�бісі жұмыста. Ерлермен қатар 
еңбекетуге мәжбүр. Сондықтан отбасындағы бала тәрбиесіне, оның 
ішінде қыз бала тәрбиесіне жете к�ңіл б�лінбей келеді. 

Қалада тұратын аналар қыздарын тәрбиелеуге мән бермейді. Үйіне 
кафе, асханалардан дайын тамақ алып жүретін қыз-келіншектерді 
білемін. Лағман, манты, еттің нанын да дүкеннен сатып алады.

Мәселе назарға ілікті деген 
осы болар. «Ана тіліне» рақмет!

Қ а з і р г і  о й ы н -
шық  тардың түрінен 
балалар түгілі, �зіміз 
шошимыз.

Іргемізді  берік қылатын 
�зіміз. Осыны ұмытпайық.

Ұсқынсыз, тіпті қорқы нышты ойын-
шыққа ақша жұмсап, баланың жүйке-
жүйесіне зиян тигізгенше, ойыншықсыз 
�сірген дұрыс.

Осындай патриот азаматтарға бас игің келеді. 
Қашанғы қитұрқылыққа к�з жұма қараймыз?..

Дайындаған Үміт ЖҰМАДІЛОВА,
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің веб-сайты

Бұл мақала шынымен де қазақ жұртын, 
жастарын ойландырады. Үш тілді білім 
алып, білімімізді жетілдіргеніміз, әрине, 
дұрыс. Бірақ �з ана тілімізде с�йлеп, 
жазуды ұмытпағанымыз абзал. Қазір 
Уатсап желісі арқылы адамдар арасында 
біршама с�здер жазылып жатады. К�біне 
с�з тіркестерін қысқартып, екі немесе 
үш әріппен шектеп жатады. Неге? Сонда 
бір с�йлемді толық жазуға ерінеміз бе, 
әлде, қазақ әріптерінің ұялы телефонда 
жоқтығын айтып ақталамыз ба?

Автор мақаласы �зекті және �ткір. 
Қазіргі  жастардың сауатсыздығы 
алаңдатады.

Автор отбасындағы бала тәрбиесін 
жазған екен. �те тұшымды, оқырманға 
ой саларлық мақала. 

Ұлықты ұл, қылықты қыз тәрбиелеу 
ата-ананың басты міндеті. Саналы 
ұрпақ – ел мақтанышы екенін есімізден 
шығармайық. 

Баланы шыншылдыққа, адалдыққа, 
еңбекқорлыққа, имандылыққа тәрбиелеп 
�сірсе, жаман әдеттерден аулақ болаты-
ны с�зсіз. Қазір баладан бұрын, оның әке-
шешесіне тәрбие керек сияқты к�рінеді.

СӨЗ ТАЛҒАУДЫҢ 
ШАРТТАРЫ

ЖҮЗДЕСУ

Тағы бір сорақысы, ж�н с�зді ұғып, 
ұйып тыңдай білген қазақ тыңдарманы 
қазір с�з ұғыну, с�зге тоқтау қабілетінен 
де айрылып бара жатқандай...«Хиуадан 
шауып, қисынын тауып, тағыны жетіп 
қайырған» шешендер с�зінің к�ркемдік 
қуаты қазіргі жастарға соншалықты әсер 
ете бермейді. «Қайран с�зім, қор бол-
ды...» деген данышпан ақынның с�здері 
қазір аса �зекті  болып тұр.  Демек, 
тілдің коммуникативтік функциясы да 
әлсіреуде...

Бір ескеретін мәселе бар. Тілдің  
к�ркемдігі мен байлығы тек с�йлеу кезінде 
ғана жүзеге асатын тұрақты құбылыс. 
Қалыптасқан қағида  бойынша әдеби 
тілдің нормалары болуы тиіс. Жоғарыда 
айтып �ткендей, оның тілдік (лексика-
г р а м м а т и к а л ы қ ) ,  п р а г м а т и к а л ы қ , 
коммуникативтік, этикалық нормалары 
бар. Жастардың с�йлеу мәдениетін арт-
тыруда белгілі дәрежеде осы нормаларға 
сүйенеміз. Тіл білімі бойынша ғылыми 
еңбектерде к�рсетілгендей, с�йлеу 
мәдениеті мен дағдысы бірізділікке, тілдік 
бірліктерді белгілі бір тәртіп, заңдылыққа 
бағындыра жұмсайтын морфологиялық, 
синтаксистік, лексикалық, орфоэпиялық, 
о р ф о г р а ф и я л ы қ ,  с т и л и с т и к а л ы қ 
нормаларға негізделеді. Бұл норма-
лар қайдан туындайды деген сұраққа 
тілтанушы ғалым  Р.Сыздықова �зінің 
мына бір пікірінде  «Норма – негізінен 
тілдің �зі ұсынған тәртіп, нормалану – сол  
тәртіптерді  тілдің �зінің қалыптастыруы» 
деп жауап береді.  Демек, әр тілдің �зіндік 
табиғатынан келіп туындайтын табиғи 
нормалар ғана тіл болмысын сақтап тұрады. 
Біздің ана тіліміз түркі тілдері жүйесіне 
енетіндіктен, кейбір ортақ заңдылықтар 
сақталуы тиіс.Осындай табиғи әрі тарихи 
нормалардан ажырамасақ, тіл табиғаты да 
бұзылмайды. 

Б ұ л  ү ш і н  а л ы с қ а  б а р м а й - а қ , 
А.Байтұрсыновтың тіл, әдебиет тура-
лы ғылыми-танымдық зерттеулеріндегі 
қағидаларды басшылыққа алсақ та 
жеткілікті. Ғалым айтқан «с�з талғаудың 
шарттары» қазіргі тіл үшін де норма бола 

Ғ а с ы р  а д а м ы  а т а н ғ а н  О л ж а с 
Омарұлымен болған кездесуге ақын-
жазу шылар, к�рнекті ғалымдар, мәде-
ниет және �нер қайраткерлері, сту-
денттер мен оқытушы-ғалымдар және 
т.б. қатысты. Айтулы іс-шараға бейбіт 
заманның жас батыры, Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің болашақ 
студенті Тимурбек Жамаладдинов те  
арнайы шақырылды. 

Шара аясында студенттер Олжас 
Омарұлымен еркін пікір алмасып, 
әдебиет пен мәдениет, руханият, 
бейбітшілік мәселелері хақында, еліміз-
дің экологиялық проблемалары және 
жоғары оқу орындарының халықаралық 
білім кеңістігіне енуі туралы мәселелерді 

Жалпы айтайын дегенім, кез 
келген к�зі ашық, к�кірегі ояу 
азаматтың күнделікті  �мірде, 
шығармашылықта, қызметте пай-
даланатын белгілі бір с�здік қоры 
болады. Алайда қоғамда, әлемдегі 
а қ п а р а т т ы қ - т е х н о л о г и я л ы қ 
құбылыстар олардың �згеруіне де 
әкеледі. Тиісінше, уақыт �те, за-
ман дамып, �ркендеген сайын жаңа 
с�здердің пайда болуынан с�здік 
қорымыз к�бейіп жатса, қолданыс 
аясында жүрген кейбір с�здердің 
қолданылу аясы тарылып, бірте-
бірте к�нерген с�здер қатарына 
енеді.К�неру үрдісі кенеттен туын-
дайтын құбылыс деп айта алмаймыз. 
Ол әуелі қолдану жиілігін бәсеңдетіп, 
т�мен дәрежедегі с�зге ауысады да, 
жас ұрпақтың біріне түсінікті түрде 
жеткенмен, енді біріне толық жете 
алмай, ұмытыла бастайды. Осыдан 
келіп к�нерген с�здер пайда бола-
ды. Архаизмдердің мән-мағынасын 
белгілі бір деректерсіз ашу қиын 
және �зге с�здермен үйлесім табуы 
екіталай.

К�нерген с�здер – мақал-
мәтелдерде аз емес. 6рбір мақалдың 
�зіне тән астарлы ойы бар және 
де ол түрлі жолмен к�рініс та-
бады. Мысалы, «Ынтымақ – оқ 
�тпес сауыт, татулық – тамаша 
саулық»,«Иілген басты қылыш 
кеспес» мақалдары белгілі бір 
тиянақты ойды білдіре отырып, 
қазіргі күні қолданыс тапқанымен, 
«сауыт», «қылыш» с�здері – заман 
ағымына қарай, артта қалып отыр. 
Соғыста ат үстінде ұрыс жүргізу 
үшін жеңіл әрі кесіп түсер қару 
ретінде қылышты пайдаланса,қару-
жарақтан қорғануға арналған киімді 
ертеде «сауыт» деп атаған. Осы күні 
бұл с�здерді тек қана тарихи немесе 
әдеби туындылардан ғана к�реміз. 
«Керекейді атпа, қонжығы жетім 
қалады». Мұндағы «керекей» деп 
отырғанымыз – аюдың ұрғашысы 
болса, «қонжық» – аюдың күшігі. 
«Бірдің кесірі мыңға, мыңның кесірі 
түменге». Ал «түмен» с�зі – он мың 
деген ұғымды білдірсе керек. Бұл 
с�здердің мағыналары іздестіріп, 
сұрастыру арқылы ғана анықталып 
отыр. 

Жоғарыда айтқанымыздай, 
к � н е р г е н  с � з д е р д і ң  қ а т а р ы 
бүгінгідей технологиялар заманын-
да артып отыр. Кейбір к�нерген 
с � з д е р  қ о л д а н ы с т а н  ш ы ғ ы п 
қалғанымен, мақал-мәтелдер мен 
фразеологиялық тіркестердің 
құрамында әлі  де бар.  Мыса-
лы, «Таныған жерде – бой сый-
лы, танымаған жерде – тон сый-
лы» деген мақалда «тон» с�зі сол 
кездегі киім-кешек атауын білдірсе, 
қазіргі күні байырғы мағынасында 
қолданылмайды. 
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ліктерді к�рсетіп, түзеп отыру, орфоэпия-
лық нормаларды сақтауды талап ету. 
С�зді дұрыс айтпау, екпінді, интонаци-
яны дұрыс қоймау да кемшілік болып 
табылады, себебі  саздылық, интона-
ция с�зге жан беріп, эмоционалдығы, 
к�ркемдігі мен түсініктілігі, реңкі мен 
бояуы артады. 

Бұл тұрғыдан да, А.Байтұрсын ұлының 
пікірлері құнды, ғалым тіл әуезділігін екі 
топқа б�леді: «с�з әуезділігі с�з ішіндегі 
дыбыстардың құлаққа жағымдылығы, 
ол дауысты, дауыссыз дыбыстардың 

мен білімнің тілмашы – тіл» деп  айтқан 
екен, демек ақылымызды, білімімізді 
танытатын бірден-бір дәнекер құрал – 
с�з. Қазіргі заманның прагматик жаста-
ры осы ақиқатты, ақылың мен білімің 
 сауатты с�йлеу мен жазудан басталаты-
нын барынша ұғынып, тіл мен әдебиетті 
құрметтеуге үйренуі керек. Ана тілдің 
жүйесі мен ж�нін, стильдік ерекшелігі 
мен эстетикалық сипатын назарда ұстап, 
тереңдей беру қажет.

6деби тілдің мәдениеті мен норма-
сын қалыптастыру бағытында тілдік, 
әдеби жаттығулар, ауызша-жазбаша 
тапсырмалар, к�ркем мәтін талдау, 
талқылау сағаттары, т.б. филологиялық 
бағыттағы кешенді жұмыс жүргізілуі 
тиіс. Жастардың мәтін талдау, мәтін 
құрастыру дағдыларын жетілдіріп, 
с�йлеудің жүйелілігі, дәлдігі, бейнелілігі, 
мәнерлілігі талаптарын үнемі шыңдап 
отыру қажет. Бір-бірінің с�йлеу әрекетін, 
жазба мәтіндерін сыни тұрғыдан �зара  
талдау, кемшіліктерін түзеу, бағалау, 
�ңдеу  жұмыстары да к�п нәтиже береді. 
Мектепте, ЖОО-да бұл жұмыстарды 
жүйелі түрде  сауатты ұйымдастырып, 
әдістемелік тұрғыдан жетілдіріліп 
тұруы керек. Тіпті бұл бағытта арнайы 
орталықтар құрылып, зерттеу жұмыстары 
жолға қойылса да артық емес. Оқу 
бағдарламаларына әдеби тіл мәдениеті 
мен нормаларына қатысты арнаулы 
курстар, таңдау пәндері енгізіліп,  жас 
ұстаздарға арналып тіл мәдениеті бойын-
ша оқу-әдістемелік құралдар жариялауды 
күн тәртібінен түсірмеген абзал. 

О қ ы т у  ү д е р і с і н е  қ о с ы м ш а  т і л 
мәдениетіне байланысты  тәрбиелік іс-
шараларды да үнемі жүргізген ж�н. 6л-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың фило-
логия және әлем тілдері факультетінде 
т ү р л і  б а ғ ы т т а ғ ы  т і л д і к  к л у б т а р , 
лингвистикалық болжау орталығы, 
ғылыми-шығармашылық бағыттағы 
«К�кжиек» клубы, жас аудармашылардың 
«Тәржіман» ұйымдары жұмыс істейді. 
Бұл студенттік ұйымдардың бәрінің де 
мақсаты – жастарға рухани тәрбие беру, 
тіл мәдениетін, тұлғалық қабілеттерін 
шыңдау.

Қазақтың даңқты ұлдарының бірі 
Бауыржан Момышұлы �зінің туған тілі 
ж�нінде «Қазақ тілі – сұлулығымен бой 
балқытып, тамыр шымырлататын, жан-
жүйеңді жандырып, құлақ құрышын 
қандыратын, �ткірлігімен қысылтаяң тұста 
ер мен елге бірдей медет берер ғажайып 
кемел тіл» деп ерекше мақтанышпен 
толғанып, қазақ тілінің коммуникативтік, 
эстетикалық-этикалық, прагматикалық 
қызметіне аса жоғары баға берген еді. 
Бұл бағаның әділдігі, дұрыстығы әлі де 
даусыз. Туған тіліміздің осындай ғажап 
әлеуметтік, стилистикалық функция-
ларын орынды қолданбай, шұбарлап, 
ажарын кетіріп, қойыртпаққа айнал-
дырып жүрген �зіміздің салақтығымыз 
бен салғырттығымызды жас ұрпақтың  
қайталауына жол бермей, әдеби тілдің 
мәдениетін к�теру жолында үздіксіз жұмыс 
атқаруымыз қажет. Момышұлының   «Тіл 
тазалығы үшін күрес – ешқашан толаста-
майтын мәңгілік күрес» деген афоризмі 
әр қазақтың есінен шықпайтын қағидасы 
болып қалуы керек.

«Олжас және жастар»

Мақал-мәтел мәніне 
үңілсек...

алады. Себебі мұнда қазақ тілінің т�л 
табиғаты ескеріліп, барынша қарапайым 
әрі дәл талаптар қойылады. Мәселен, 
ғалымның «С�з дұрыстығы – әр с�здің, 
әр с�йлемнің дұрыс күйінде жұмсалуы. Ол 
үшін с�з мағынасын, тұлғасын �згертетін 
жалғау жұрнақтарды дұрыс тұтыну керек; 
с�йлем ішінде с�здерді дұрыс септеп, 
дұрыс к�птеп, дұрыс ымыраластыру ке-
рек; с�йлемдерді бір-біріне дұрыс орай-
ластырып, дұрыс құрмаластыру, дұрыс 
орналастыру керек» деген қарапайым 
ғана талаптарының �зін күн сайын бұзып 
жүрміз.

Тілді пайдалану, яғни с�йлеу әр 
адамның ішкі мәдениетіне байланысты. 
С�йлеу мәдениеті, жазу мәдениеті, оқу 
мәдениеті ұғымдары бір-бірімен та-
мырлас, келіп, с�йлеу �нерін құрайды. 
С�йлеу мәдениеті әрбір мәдениетті, 
парасатты адам үшін �те маңызды тілдік 
дағдыға айналуы керек. Тіл мәдениетін 
бұзатын түрлі кемшіліктерді атап �туге 
болады: біріншіден, түрлі паразит с�здер 
(с�йтіп, жаңағы, құсап, нағып, ал, енді, 
т.б.), жаргондар, вульгаризмдерді к�п 
қолдану; екіншіден, тілді қасаң етіп, жа-
санды механизмге айналдыратын түрлі 
тілдік штамптар, канцеляризмдер, жалған 
мәнерлілік; үшіншіден, с�здерді қажет 
жерінде нақты қолданбай, ойды қысқа 
да нұсқа жеткізбей, жанама с�здерді к�п 
қолданатын к�пс�зділік; т�ртіншіден, 
с�здерді қате қолдану (синонимдерді 
дұрыс таңдамау, паронимдерді ауысты-
ру, орынсыз, плеоназм, артық с�здерді 
қосу, екіұшты мағына беретін с�здерді, 
етістіктерді шатастыру, т.б.); бесіншіден, 
шет тілден енген с�здерді к�п қолдану; 
алтыншыдан, тіл сүреңсіздігі, жадағай 
с�йлеу, с�з жұтаңдығы; жетіншіден, 
с�йлемдердің шұбалаңқылығы, ой 
к�мескілігі; сегізіншіден, с�здерді с�йлем 
ішінде дұрыс орайластырмай, ымыра-
ластырмай, ақсаңдатып қою. Бұл қатарға 
қазіргі күні дағдыға ене бастаған басқа да 
бұрыс тілдік қолданыстарды қоса беруге 
болады. Сондай-ақ тіл тазалығындағы 
аса маңызды мәселе, айтылымдағы қате-

талқылады. Сонымен қатар құрметті 
қонақ Б.Римова атындағы «6деп», 
Б.Момышұлы атындағы «Қарыз бен 
парыз» клубының белсенді жастары-
мен кездесіп, �зінің есімімен аталатын 
институттағы жеке заттары қойылған 
мұражайды аралады. Студенттер заңғар 
тұлғадан қолтаңба алып, жас суретші 
Бибігүл Дүйсетай ақынның портреті 
салынған туындысын тарту етті.

Баспас�з мәслихатының соңы 
 «Олжас және жастар»  поэзия фести-
валіне ұласты. Шарада оқу орнының 
сту денттері ақынның �леңдерін оқып, 
сах налық қойылымдар қойды.  

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

«Күн – бір жауса, терек – екі 
жауады». Мұндағы «терек» с�зі 
– қазіргі күнгі ағаштың бір түрі. 
«Бақа – к�лінде патша,  балық 
– суында патша, жігіт– елінде 
патша». Бұл жерде «патша» с�зі – 
билеуші, басқарушы мағынасында 
қолданылғанымен, қазір к�п айты-
ла бермейтін с�здердің құрамында. 
Сол сияқты «Қараша үйден ханша 
шығар», «Жалғыздың жағы жоғалса 
да табылмас, к�птің оғы жоғалса да 
табылар», «Шықсаң ұзақ сапарға, 
арымас ат – отарба», «Жаман атқа 
жал бітсе, жанына торсық байлат-
пас», «Бақпен асқан патшадан, 
мимен асқан қара артық», «Есекке 
алтын ноқта тақсаң да есек бола-
ды» деген мақалдарда к�нерген 
с�здердің к�п б�лігі кездеседі.

Ғылыми тұрғыда к�неру сипаты 
мен қолданылу ерекшеліктеріне 
қарай к�нерген с�здерді архаизм-
дер мен историзмдер толықтырады. 
К�не әдет-ғұрыптарға қатысты 
ескі әдебиеттерде ғана кездесетін, 
күнделікті тұрмыста �те сирек 
қолданылатын к�нерген с�здерді ар-
хаизмдерге жатқызамыз (тұқаба, от-
арба, ханым, ханзада, ауылнай, т.б). 
Егер архаизмдер �здері атайтын зат-
тармен бірге жоғалып, қолданыстан 
шығып қалса, онда оны историзм-
дер қатарына кіргіземіз (қорамсақ, 
биқасап, атқамінер, шабарман, 
кит кию, тоғанақ, т.б). К�нерген 
с�здер бір ретте к�п қажеттілікті 
талап етпей жойылып жатса, енді 
бір ретте жойылуға жақын с�здер 
қайта оралып, ескі салт-дәстүрден 
хабар беретұғын бір ұшқын іспеттес. 
Мәселен, ханым, мырза, бикеш, 
қазылар алқасы, бәйбіше, тоқал, 
сарбаз, т.б с�здерді жатқызуға бо-
лады.

«Бір жылдығын ойлаған халық 
– бидай егеді,  жүз жылдығын 
ойлаған халық – ағаш егеді, мың 
жылдығын ойлаған халық – сана-
лы ұрпақ тәрбиелейді» демекші, 
 саналы ұрпақ тәрбиелеу үшін, ал-
дымен «аталар с�зі – ақылдың к�зі» 
екенін ұғынып, мақал-мәтелдерді 
насихаттап, ондағы әрбір с�здің 
мән-мазмұнына жете назар аударып 
және кейінгі ұрпаққа үлгі ретінде, 
бұл асыл қазынаны аманаттай білу 
– біздің парызымыз. Тақырып аясы 
кең, терең мағыналы, ой саларлық 
мақал-мәтелдер арқылы халық 
дамып-жетілмесе, құлдырамасы хақ. 
Сондықтан әрбір қазақтың мақал-
мәтелдерден хабары болу керек. 
Ұлттық құндылықтарымызды, салт-
дәстүрімізді мақтан етіп, қаймағы 
бұзылмаған қалпында ұрпақтан-
ұрпаққа қалдырумызға мақал-
мәтелдегі айтар ойдың маңызы зор.

Айнұр МАМАЕВА

оңтайлылығына байланысты; с�йлеу 
әуезділігі – с�йлемдердің құлаққа жағым-
ды лығы, ол с�йлемдердің тізілуінен 
к�рінеді. Онда буын екпіні мен с�з екпіні 
ерекше р�л атқарады. Екеуі де дауыс ағы-
мына қарайды». Осы қағидаларды бел ден 
басып, сингармонизмді сақтамай с�й-
лейтін қазіргі жастардың с�йлеу-с�йлесу 
мәнері құлақты кесетіні �тірік емес.

6деби тілдің мәдениетін артты-
рып, нормаларын анықтап, жетілдіре 
түсу тіліміздің, жалпы ұлтымыздың 
болашағы үшін маңызды мәселе екендігі 
даусыз.  Қазір мән бермей жүрген тілді 
қолданудағы кемшіліктер мен олқылықтар 
түптің түбінде тіліміздің табиғатының 
бұзылып, тамырынан ажырап, сапасының 
т�мендеуіне әкеледі. Қазір фи лология 
ғылымында лингвистикалық экология 
мәселесі к�теріліп жүр. Тіл функция-
сында стилистикалық қатынастардың 
бұзылуы, с�йлеу этикасының т�мендеуі, 
тілдік жағдаят, тілдік сана, тілдік тұлға 
мәселелерін сандық және сапалық 
тұрғыдан зерттеу, мониторинг жасау 
лингвистикалық экология мәселелеріне 
жатады.

Жүсіп Баласағұн бабамыз «Ақыл 
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Әлімхан ЖҮНІСБЕК,
А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының 
Бас ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының 
докторы, профессор

Өмірзақ АЙТБАЙҰЛЫ,
ҰҒА-ның академигі, 
филология ғылымының 
докторы, профессор, 
Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының президенті

Ерден ҚАЖЫБЕК,
А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының 
директоры, филология 
ғылымының докторы, 
профессор

Жапанға жараса ма 
жалғыз батыр?

Жаны шуақты ана

ОҚЫРМАН ОЙЫ 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Аманкелді мен Кейкі батырлар 
дос болған к�рінеді. Атырау қаласы-
ның үлкен алаңында Исатай батыр 
мен жалынды ақын Махамбеттің 
ескерткіштері қатар тұр. Қандай жара-
сымды! Біз пікір алысқан жандар дың 
тілегі де, ұсыныстары да осыған саяды. 
Екінші, осыдан бес-алты жыл бұ рын 
Жастар шағын ауданында орна ласқан 
қорымды қоршатайық деп аралап 
жүргенде, қорымның к�ше жақ бетінен 
аумағы үлкен бос жатқан жерді к�рген 
болатынбыз. «Шіркін -ай, осы жерге 
ұлы бабаларымызға арналып ескерткіш 
– белгілер орнатылса» деп армандай-
тынбыз.  Сонымен, Астана қалалық 
«Ақ орда» ақсақалдар қоғамдық 
бірлестігінің мүшелері белгілі архи-
тектор  Жандарбек Нәлібеков мырза-
дан осындай жобаның эскизін жасап 
беруді �тіндік. Алла разы болсын, 
архитектор ініміз к�п ұзамай �зінің 
жасаған тамаша жобасын бізге ар-
найы келіп к�рсетті.Барлығымыздың 
ойымыздан шықты. Сәулетті қақпа. 
К�лік тұратын орын. Қызмет к�рсетін 
орындар.. .  бәрі  қарастырылған. 
Құдай аузымызға салған шығар, 
осы әрекеттеріміз бос қиял болмай, 
сол жерде к�рнекті қайраткер, алты 
алаштың ардағы Смағұл Сәдуақасовқа 
ескерткіш – белгі орнатылды. Бірақ 
жалғыз тұр... Кеңес үкіметі бетке ұстар 
асылдарымызды қай жерде атып, 
жерлегені белгісіз. 6р қиырда жатыр. 
Мүрделерін табу да оңайға соқпасы 
анық. «Не істеуіміз керек?» деген 
сұрақ есті азаматтардың барлығын да 
ойландырып, толғандырып жүргені 

Сол бір Ізгілік іздеген үлкен 
жүректі ананың бейнесі к�ңілде ұялап, 
шегеленіп, бірталайдан бері ойда 
жүрген еді. Соны жазудың реті енді 
келді. «...Дүние бір керуен, �тіп жатқан 
баршадан...» дегендей уақыт деген 
құдірет жұбанышты да, ренішті де 
шабақ ілген шағаладай қылғытып жа-
тыр. Сол ақсаңдаған уақыттың артына 
ілбіп еріп, арман оздырып, айтарыңды 
да кешігіп айтып жатасың. 

М ә н ш ү к  М а м б е т о в а  Ж ы л о й 
 ауданы Құлсары қаласының тұрғыны. 
6 к е с і  –  Т ұ р д ы ғ а л и  О ң д а с ұ л ы 
 Мамбетов кезінде Республикаға таны-
мал, Қазақстан ауылшаруашылығына 
еңбегі сіңген қызметкер. Ел басқарып, 
халық арасында Жылойдың дарабозы 
атанған азамат. Анасы – «Алтын алқа» 
иесі. Мәншүк 1980 жылы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің экономи-
ка-финанс факультетін бітірген. 1980-
1986 жылдары Құлсары автотранспорт 
мекемесінде экономикалық жоспарлау 
да қызмет етіп , 1986-1990 жылдары осы 
мекеменің экономикалық жоспарлау 
б�лімін басқарды. 1990-2006 жылдары 
Құлсары технологиялық транспорт 
мекемесінде, кейін «Жылойк�лік» 
ЖШС серіктестігінде б�лім бастығы, 
жетекші инженері болып жасады. 
Кейін жеке кәсіпкерлікпен айналы-
сып, зейнеткерлікке шықты.

Бұлт қанша қалың болса да арғы 
жағындағы найзағай жарқылын бүркеп 
қала алмайтыны сияқты, �згенің к�зі 
әуелі бүкпесі жоқ, жүрегі таза жақсыға 
түседі. Жақсылардың иілмейтін жерде 
де иілдіретін сиқырлы күші болады. 
Оның кішіпейілділігі, үлкендерге 
үйірсектігі жасынан байқалатын. Бала 
мінезді қалпымен әрқашан жадырай 
сәлемдесіп, қуанышта да, күйзелген 
жағдайларда да ортақтасып, туыстық 
мейірімділіг ін,  бауырмалдығын 
сездіріп жүрді. 8згелермен тез ұғысуы-
на жатты да жақын етерлік ашық-
жар қын жайдары мінезі, кіршіксіз 
к�ңілі, �згелердің жан әлемін тап 
басып тани білетін шынайы қасиет-
тері себепкер болатын. Ол барды бар 
дегізіп тасытпаған, жоқты жоқ де гі зіп 
жасытпаған ортада �сті. 8мір дің қы-
зығын да, қызуын да к�ріп тұ шын ды, 
ащысы мен кермегін де татып к�рді. 

 Ол – саялы бәйтерек саясында 
жетілген балауса шыбық секілді ақ 
жүрек, ақ пейіл, биязы қыз болып 
еді. Мінсіз �скен құба талдай, жел-

шындық. Ендеше, мүрделерін таба 
алмасақ, кіндік қандары тамған 
туған жерлерінен бір уыс топырақ 
әкеліп  Ахмет Байтұрсынов, 6лихан 
Б�кейханов, бастаған барлық Алаш 
арыстарына осы киелі қорымның 
ішінен ескерткіш белгілер орнату 
бүгінгі ұрпақтың парызы деп ойлаймыз. 
Кейкі батырды Смағұл Сәдуақасовтың 
жанына жерлесе де еш с�кеттігі болмас 
еді. К�птің бір тілегі осындай. Астана 
қалалық «Ақ орда» ақсақалдар қоғамы 
бірлестігінің мүшелері үкіметіміздің 
осы мәселелерді халықтың тілегіне сай 
шешеді деп үміт білдіреді.

Тойшыбек ИІПҰЛЫ,
Астана қалалық «Ақ орда» 

ақсақалдар қоғамдық 
бірлестігінің т#рағасы

ге жығылмас дала қызғалдағындай 
сырлы қалпын жоғалтпай, ата-
бабасының тектілік қадір-қасиетін 
бойына сіңіріп бойжетті. Алға тар-
тып, асылдап ұстаған үлгі �негесі 
ата-анасы болып бой түзеп, �зіндік 
�мір бағдарын айқындады. Оқыды, 
мамандық алды, отау тікті. 6ркім �з 
сарайының кірпішін �зі қалайды. 
Кеудесін арманға толтырып, үлкен 
�мірге қадам жасайды. 6р қадамын 
ақылмен басып, әулетінен жұққан 
ізеті бар, ізгілік пен сезімталдығы 
бар, �згені де, �зін де сыйлата білер 
қадірлі ана бола алды. Қазақ әйеліне 
тән қарапайым сыпайылығымен, 
айнала ағайынға инабаттылығымен 
танылды. К�ңілге кірбің түсіретін 
басы артық с�зге  жол бермей, 
тектілік тәрбие үлгісімен алыс-жақын 
ағайындарының іргесін бүтіндеп, ай-
наласынан алыстатпады.

Бойындағы дала қызының наздан-
ған еркелігімен ертерек қоштасып, 
есеюге душар еткен ерінің ерте 
дүние салуы болды. Кенеттен тап 
келген тағдыр тауқыметін қайыспай 
к�терді. Қызулы шоғы мен жалынын 
с�ндірмеді. Жан тазалығын, саудаға 
салынбас ар-ұят м�лдірлігін сақтады. 
Сонысымен кіршіксіз, сонысымен 
аналық махаббатын ұрпағының сусы-
нын қандырар нәріне айналдырды. 
Қоғамдық қызметінде де, тұрмыстық 
тіршілігінде де абройлы бола алды. 
Ерте есейіп, жаңа заманның лебін тез 
аңғарып, сауатты кәсіпкерлік �нерін 
де меңгерді. 8рімдей �рендерін аялап 
�сірді, оқытты. Бірі Алатау аясындағы 
Алматыда, бірі ел Астанасында білім 
алды. 

Жаратушы адамзатқа  қанша 
мейірімді болса да – ақыл, к�рік, 
мінез, біліктілік пен дәулетті барлық 
адамға бірдей бере бермеген ғой. 
Осының бәрін ілеуде бір пендесіне 
беретін секілді. 

Б і з д і ң  б ү г і н г і  к е й і п к е р і м і з 
мейірімге б�ленген жан. Сырлы 
мінез-құлқымен, кесек бітімі мен, 
зеректігі, зерделілігімен �з әуле-
тінің ардақтысына айналды. Тұтас 
бір әулеттің басшылығын қолына 
алып, үлкен-кішісінің ақылг�й анасы, 
бауыр ларының сыйлы апасы атанды. 

Сәкен БОЗАЕВ 
Атырау облысы
Құлсары қаласы
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(Басы 1-бетте)

Елуінші  жылдардың ортасында 
қазақтың ы, і, ұ, ү тәрізді т�л дыбыста-
рын ысырып тастап, орыс тілінің и, у, 
я, ю әріптерін т�л с�здеріміздің жазы-
лымына енгізгеніміз бар. Тіптен белгілі 
бір ақсақалымыз «и, у әріптеріне қарсы 
шыққандардың пиғылы дұрыс емес» деп, 
сес к�рсетіп, партия журналында дәуіріне 
лайық мақала да жариялап жіберген. 

Ол аз болғандай, КПСС, ТАСС, ООН 
деп жазу керек деп, айды аспанға тағы 
бір шығардық. Ең соңында орыс тілінен 
енген с�здерді «сол тілде қалай жазылса, 
солай жазып, қалай айтылса, солай айту» 
керек деп, бір-ақ тыныстадық. 

Сонымен, бұл жолғы реформа нағыз 
саяси идеологиялық реформа болды. Сол 
реформаның «жемісін» күні бүгінге дейін 
теріп жеп отырмыз: орыстақы орфогра-
фиямен �скен орысжанды ұрпаққа т�л 
дыбыстың айтылымы бейтаныс к�рінетін 
болды. Оларға кірме таңбалардың дыбыс 
құрамын түсіндіре алмай әлек болып 
келеміз: олар «тіл дамыды» дейді, біз «тіл 
бұзылды» дейміз, мәмілеге келу мүмкін 
болмай тұр. 

Тіптен басқаларды былай қойғанда, 
тіл мамандарының арасынан орыс тілінің 
и, у  тәрізді кірме «жетістіктерінен» 
айрылғысы келмейтіндер табылып жатыр. 
Олар оны қазақ тілінің «даму жетістігі», 
тіптен «жаңа сатыға к�терілген түрі» 
деп бағалап, қазіргі орыстекті ми, ки, су, 
ту деген жазуымызды латын негізінде 
mi, ki, tu, su деп жазуды ұсынып отыр. 

Осыдан біраз бұрын Елбасымыздың 
«біз орыс тіліне қарсы емеспіз, біз оның 
қазақ қауымына қалай ендірілгенін 
құптамаймыз» деп, мәселенің басын ашып 
айтқаны есімізде. Бұл к�пшілік к�кейінде 
жүрген к�п ойдың шын ақиқаты еді. 
Сондықтан әліпби ауыстыруды белгілі 
бір елдің тіліне не жазуына қарсылық 
деп түсінбей, тағы да қайталап айтамыз, 
қазақ тілінің жазуына реформа жасау деп 
бағалау керек болады.

Қазақ жазуына жасалар болашақ ре-
форманы (тек қана әліпби ауыстыру емес) 
тіл бұзар емле-ережелерден құтылудың бір 
амалы деп түсініп отырмыз. Сондықтан 
орыс тілінің ықпалы дегенде, орыстың тілін 
емес, оның т�ркіні б�лек емле-ережесінің 
туыстығы б�лек қазақ тіліне орынсыз 
тықпаланғандығын айтамыз. Табиғаты 
б�лек орыс әліпбиін орыс тілінің емле-
ережесімен қоса алғандықтан, қазақ 
с�зінің айтылым үлгісі сол жазу келген 
тілдің қанжығасында кеткені рас. Бұл – 
ғылым дәлелдеп, тарих к�рсетіп отырған 
жай. Оған дәлелді алыстан іздемей-ақ, 
орыс жазуының үлгісімен қалыптасқан 
қазіргі ұрпақ тіліне к�ңіл б�лейікші. 
Күні-түні үйде де, түзде де к�з алдымызда 
тұрған орыс жазуы жекелеген қазақша 
дыбыс түгілі, тіліңді де ұмыттырып жібере 
жаздаған жоқ па?

Егер бүгінгі жазуға байланысты нау-
қанды жазу реформасына айналдыра 
алсақ, онда қазіргі қазақ жазуының 
емле-ережесінің к�птеген жаңсақ тұста-
рынан арылар едік. Себебі кезінде араб 
дәстүрімен, кейіннен орыс жазуының 

бірте латын жазуына к�шіріліп отырады. 
6деби шығармалар мен к�пшілік ғылыми 
еңбектер де сол ретпен жаңа жазуға ау-
ысып отырады. Бұрынғы жарық к�рген 
маңызды деген шығармаларымызды бәрі 
бір қайта баспай отыра алмаймыз ғой, 
ал мәнсіздері �зінен �зі түсіп қалады. 
Ендеше олар латын үлгісінде толық бол-
маса да жеткілікті түрде үзбей жалғаса 
жарияланып отырады. Қазіргі ұрпақ кем 
дегенде жарты ғасыр кирилді ұмытпайды 
ғой, ендеше орыс жазуымен к�зін ашқан 
ұрпақ жазба мұрағаттарымыз оқылмай, 
мақұрым қаламыз деп уайымдауға негіз 
жоқ.

Оның үстіне болашақ ұрпақты үш 
тілді етіп тәрбиелеу мәселесі мемлекеттік 
шараға айналып отыр. Сол үш тілдің бірі 
орыс тілі болып қала береді. 8ркениетті 
елдердің тәжірибесі де к�птілді ұрпақ 
тәрбиелеу қажеттігін к�рсетіп отыр. 
Қазақстанға келген шетелдіктердің кез 
келгені кем дегенде екі-үш тіл білетінін 
к�ріп жүрміз. Батыс елдерінде к�п тіл білу 
– кәсіби жетістік болып саналады. Осы 
жағдай бізге де келіп жетті. Сондықтан 
да Қазақстанның тіл саясаты осы бағытта 
�рбіп келеді. Ендеше орыс тілі ұмыт бо-
лып қалады деу орынсыз.

Қазақ жазушыларының шығармалары 
оқылмай қалады деген де күмән бар. 
Оның да жауабын жазушының �з  аузымен 
қайтарайық. 6ліпби мәселесіне қатысты 
бір «д�ңгелек үстел» үстінде «Оқылатын 
шығарма қай әліпбимен жазылса да 
оқылады, оқылмайтын шығарма қай 
әліпбимен жазылса да оқылмайды, 

тілге деген ынтасын тоқтатады, б�лек 
жазу ұлысаралық татулыққа бүлік сала-
ды деген де қауіп бар. 6ліпби тұрқынан 
шошып тіл үйренбейтін болса, онда сол 
орысың да, қазағың да, басқаң да бала-
шағасымен қосылып неге қазір жаппай 
латын жазуындағы ағылшын тілін үйреніп 
жатыр? Ендеше, себепті де орнымен іздеу 
керек.

Ал, енді, «қазақ тілі құрып бара-
ды, жойы лып барады, парламент неге 
қазақша с�йлемейді...» деп, қазақтың 
зарын қазақтың �зіне айтып, жұртты құр 
дүрліктіріп жүргендер қанша десеңізші! 
«Шүкір» деу керек, қазір қазақ тіліне де-
ген бетбұрыс мол. Бала-бақшаларда қазақ 
тілін үйреніп жатыр, мектептерге міндетті 
пән болып еніп жатыр. Осы жас ұрпақтың 
жетілгенін күту керек, бұл – к�п болса 
бес-он жыл деген с�з, тіл тарихы үшін бес-
он жыл деген үлкен мерзім емес. Тәуелсіз 
жылдары қазақ мектептерінде тәрбие 
алған жас ұрпақ қазір қатарға қосылды. 
Бұл үлкен күш.

Ал латын әліпбиі ұлт араздығын 
 тудырады дегеннің тіптен ж�ні жоқ. Ұлт 
татулығы мен ұлт араздығы жазуға емес, 
тұрмыс-тіршіліктің бабына  байланысты. 
Жазуы түгіл,  тілі  бір халықтардың 
�зара қырқысып жатқанын к�рмей 
отырған жоқпыз ғой. Ендеше ұлыстар 
татулығы мемлекет саясатына байла-
нысты. Еліміздің еселі даму қарқыны 
мен орнықты ұлт саясаты кімге де болса 
аян. Ендеше тұрмыс-тіршілік мүддесі 
Қазақстанға қарап тұрса, ешбір ұлт-ұлыс 
оның жазуына �кпелеп теріс айналмайды.

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ
 (КОДЫНЫҢ) БІРІ –

Егер қазақтың мый, кій, сұу, тұу деген 
с�здерін қайтадан mi, ki, tu, su деп, қазақ 
с�зінің түбір, буын, морфем айтылы-
мын бұзып жазатын болсақ, онда әліпби 
ауыстырмай-ақ орыс жазуында қала 
бергеннің �зі ж�н. Оларға қазақ с�зінің �з 
айтылым үлгісі бар екенін түсіндірудің �зі 
қиын. Жазу сол қазақ с�зінің т�л айтылым 
үлгісін сақтаудың амалы болу керектігін 
түсіндіріп әлек болып келеміз. Сондықтан 
қазір жан аяп, жан аясып қалатын кез 
емес. К�ресіні орысша тәлім алған орыс 
тілді ағайындарымыздан к�ретін боламыз. 
Орыс жазуы арқылы тілі шығып, құлағына 
сіңген дыбыс пен қолы жаттыққан әріптің 
бәрін қазақ тіліне әкеліп тықпалай беруге 
болмайды.

Латынға қарсы мамандар «құдай бере 
салған 42 әріптен айрылып қаламыз, 
сол 42 әріп арқылы кез келген с�зді 
жаза береміз» дегенді алға тартады. 
Орыс жазуынан айрылып қалсақ далада 
қалатындай сезінеміз. Ешбір мемле-
кет, ешбір ғылыми жұртшылық әліпби 
санының (құрамының) к�птігін айтып 
мақтанбайды. 6ріп саны к�п болды деген 
с�з – ол тілдің әліпбиінде бір кемшілік 
бар деген с�з. 6ріп саны неғұрлым кем 
болса, ол солғұрлым жетілген әліпби бо-
лып саналады.

Жақсы, орыс жазуы арқылы енген 
с�здерден айрылғымыз келмейді екен, 
айрылмай-ақ қояйық. Ал, бірақ орыс 
тілінен енген дыбыстарға арнайы таңба 
іздеп әуре болмау керек. Оның амалын 
тағы да ағылшын жазуының тәжірибесі 
к�рсетіп отыр. Ағылшындар да орыс 
тілінің с�здерін, орыстар, керісінше, 
ағылшын с�здерін пайдаланбай отырған 
жоқ, пайдаланып отыр. Алайда сол үшін 
қосымша таңба іздеп, әлек болып жатқан 
олар жоқ. Тіптен қосымша таңба іздеу 
деген ойларына кіріп-шығып жатқан 
жоқ. 8здеріндегі бар таңбаны пайдала-
нып, емле-ереже жолымен �зге тілден 
енген с�здерді жазып пайдаланып отыр. 
Оны күнделікті газет-журнал беттерінен, 
теледидар айнасынан күнде к�ріп отыр-
мыз. Ендеше латын әліпбиі арқылы орыс 
с�здерін қалай жазамыз деп сары уайымға 
салынудың керегі жоқ. Кірме дыбыстарға 
бола жаңа таңба алу деген тек бұрынғы 
Кеңес құрамындағы түркі республикала-
рында ғана болды, олардың ішінде біз де 
бармыз. 

ықпалымен енген бір топ кірме әріптер 
мен емле-ережелер қазақ тілінің ішкі 
айтылым заңдылықтарына кереғар келіп 
жатыр. Соның нәтижесінде жазумен тілі 
шыққан кейінгі жас ұрпақтың, тіптен, 
жас ұрпақ қана емес, ересектердің де тілі 
бұзылып барады. Мысалы, мектептен 
бастап «мынау – и» деп, орыс тіліндегідей 
жіңішке айтқызып үйретіп, сонан соң 
жартыкеш емлеге сүйеніп, қазақ с�зін ми 
деп жазып қоямыз. С�йтіп, қазақтың ый, 
ій деген дыбыс тіркесін орыстың и деген 
дауысты таңбасына байлап беріп, ми деп 
жазып, кейінгі ұрпақты мый деп айтқыза 
алмай әлек болып келеміз. Осыдан кейін 
баланың қазақтың мый деген с�зін ми 
деп жіңішке айтпасқа амалы жоқ. Бүгінгі 
күндері солай айтып та жүр. Жас ұрпақ 
тілінен мұндай мысалдарды к�птеп табуға 
болады.

Кез келген қазақ тілінің оқулығын 
алыңыз да бетін ашыңызшы. Қайран 
қаласыз! Қазақ тілінің �зіне тән дыбыста-
ры деп 7-8 әріпті б�ліп қояды. Сонда не, 
�зге дыбыстардың бәрі қазақтікі емес пе? 
Қазақ дыбыстарын осылай б�лектеудің 
�зі шәкірт санасын тұмшалап, есей-
генде мәңгүрт қылады. С�йтіп, 26(28) 
дыбысымыздың бәрінің де (!) дыбысталуы 
сол іспеттес орыс тілінің (сол іспеттес 
араб, ағылшын, т.б.) дыбыстарына баспа-
бас ұқсай қоймайтыны, дыбыстардың 
�зара тіркесім емле-ережелері мүлдем 
б�лек екендігі не тіл мамандары – біздің 
санамызға жетпей-ақ қойды, не оқулық 
авторларының қаперіне ілінбей-ақ қойды. 
Бұл зорлап енгізілген б�тен жазудың 
әсері.

Жазудың с�здің айтылым үлгісіне 
ықпалы зор екенін ескерсек, жазу жүйесін 
қалыптастыруға жауапкершілікпен қарау 
керек. Ол үшін жазу ережелері (әліпби 
құрамы, таңба үлгісі, емле-ережесін 
бірге қарау керек) сол тілдің ішкі табиғи 
заңдылықтарына телінгенде ғана жүйелі 
жазу шығады. 

Кирилшілердің тағы бір дәйегі – 
бұрынғы орыс жазуы негізіндегі жазба 
мұраларымыздан айрылып қаламыз, 
ертең оларды ешкім оқи алмай қалады 
деген қауіп екені рас. Орыс жазуын бүгін-
ертең ешкім �шіріп тастайын деп отырған 
жоқ. Елбасымыз айтқандай, кирил жа-
зуы латын жазуымен біраз жыл қатар 
жүреді. Оқулықтар жыл ретімен бірте-

сондықтан оқылатын шығарма жазыңдар» 
деп қысқа қайырып еді. Ендеше жақсы 
шығарма латын әліпбиімен де оқыла 
беретін болады, тек шығарма жақсы бол-
сын.

Жазу ауыстырудың шығыны да бар 
екені рас. Кез келген шаруа шығынсыз 
бітпейді. Латын әліпбиіне �ту шарасы да 
шығынсыз болмайды.

Алайда шығынның да шығыны бар. 
Біріншіден, латын әліпбиіне қарсылар 
кітап басудың, оқулық шығарудың 
шығынын алға тартады. Сонда немене, 
латын әліпбиіне �тпесек, кітап баспай, 
оқулық шығармай отырамыз ба? Сонда 
немене, кирилше қайта басуға шығын 
кетпейді де, латынша жаңадан басқанда 
шығынның астында қаламыз ба? Кітап 
та басамыз, оқулық та шығарамыз. Оның 
қағаз шығыны, бояу шығыны, жұмыс 
күші, т.б. жайттарды кирилде қалсақ та, 
латынға �тсек те бастан �ткереміз. Ен-
деше бұл бағыттағы шығынды латынның 
шығыны деп есептемеу керек. 

Сонда қалатыны – мамандарды 
латынға икемдеп, қайта дайындау мәселесі 
ғана. Оның да артық шығын шықпайтын 
жолдары к�п. Мұғалімдер үшін, жұмыс 
бағыты бұрыннан қалыптасып қалған, 
мұғалімдердің білімін жетілдіру инсти-
туттары бар. Мектептердің �зі латын 
әліпбиін үйретудің ошағына айналады. 
Мемлекеттік мекемелер мен жекеменшік 
кәсіпорындарының �з мүмкіншілігі бар. 
Қазіргі заманда не к�п – ақылы-ақысыз 
тіл үйрететін орталықтар к�п, олар да 
қарап жатпайды. Жалпы латын әліпбиін 
үйренуге к�п жылдар керек дегенге �з 
басымыз сенбейміз. «Тәуекел» деп кірісіп 
кетсе, берісі үш ай, арысы жарты жылдың 
мерзімінде халықтың негізі сауаттанып 
бітеді. 

Ауыл сауатсыз қалады деп кемсітудің 
де керегі жоқ, ауыл қаладағы сіз бен бізден 
бұрын үйреніп алады. Компьютердің 
тапшылығын алға тартып та керегі жоқ. 
Осыдан бар болғаны бес-алты жыл бұрын 
�зіміз үрке қарайтын компьютеріміз 
бүгінде балалардың ойыншығына айна-
лып кеткен жоқ па? 6ні-міні дегенше 
ауыл к�ркінің бірі компьютер болады. 

Латынға қарсы әріптестеріміз, тіптен, 
мекеме маңдайшасын алмастырудың �зін 
үлкен шығын деп дүрліктіреді. 6р мекеме 
үшін �з маңдайшасын алмастыру к�тере 
алмайтын жүк емес қой. Оның үстіне 
жекеменшік мекемелер үкіметтен қаражат 
сұрамайды.

Баспа орындарын латын әліпбиіне 
икемдеп қайта құруды да даурықтырып 
керегі жоқ. 8йткені бұрынғыдай бат-
пандап қорғасын сапырып, құлақты 
тұндыратын тарсыл-тұрсыл шығып жа-
татын баспаханалар қазір жоқ. Ком-
пьютер тетігінің бір ғана бұрауымен 
қыруар іс бітіп жатады. Оның үстіне 
кез келген баспаханада латын жазуына 
 байланысты компьютер қоры дайын тұр. 
Тіптен басқаны былай қойғанда, болашақ 
қағаздың заманы емес, электронды 
оқу-құралдар мен оқулықтардың, газет-
журналдардың, әдеби шығармалардың, 
ғылыми еңбектердің заманы екеніне де 
күмән келтіреміз бе? 

К�пшілік арасында тұрқы б�лек латын 
жазуы �зге ұлт �кілдерінің мемлекеттік 

6ліпби ауыстыру т�ңірегінде т�рт 
бірдей пікір бар. 

Бірінші, орыс (кирилл) әліпбиіне 
к�зіміз үйреніп қалған, оның үстіне та-
лай-талай жазба еңбектер жарияланған. 
Егер басқа жазуға к�шетін болсақ, соның 
бәрінен бір сәтте айрылып қаламыз дейді.

Екінші, арабы әліпбиді қолдаушылар 
оны діні бір шығыс жұртымен қайта 
табысудың амалы деп үміттенеді . 
О н ы ң  ү с т і н е  А х а ң н ы ң  ( А х м е т 
Б а й т ұ р с ы н ұ л ы н ы ң )  т � т е  ж а з у ы н 
аңсаушылық тағы бар.

Үшінші, латын әліпбиін жақтап 
отырған қомақты да қарулы ғылым 
мен қоғам �кілдері  оны �ркениет 
жетістіктеріне алып баратын бірден-бір 
т�те жол деп дәлелдейді. Оның үстіне еге-
мен түрік елдерінің бәрі латын әліпбиіне 
�тіп болды немесе �тіп жатыр. Қол 
қусырып отыра берсек сыртта қалып 
қоятын түріміз бар.

Т�ртінші, сонау к�не (ежелгі) түрік 
жазуына к�з тігіп отырған шағын топтың 
әрекеті. Осыған орай, біз де әлдеқашан 
�шіп кеткен к�не жазуын қайта жаңғыртып 
жатқан еврей, моңғол халықтарының 
жанкешті әрекеті мен бір уыс қана грузин, 
армян халықтарының елтаңбасындай 
болған бірегей әліпбиін тілге тиек етіп, екі 
жүз миллиондай түрік халықтарының құр 
алақан қалғаны қалай деп қынжыламыз. 
8кініштісі,  түркі жұртының қазіргі 
�ркениетті елдердің жазу тарихын он 
орап алып кететін, атам заманғы тари-
хы бар жазуы бола тұрып, «жазу-сызу-
сыз» жұрт атанғандығында болып отыр. 
Ал «жазу-сызусыз» халық дегеннің ар 
жағында «жабайы, мешеу, телмірінді, тілі 
дамымаған», т.б. сияқты «атақтар» тұрған 
жоқ па? Мұның �зі елдің еңсесін басып, 
ерді езге айналдырудың таптырмас құралы 
болып шықты. Тіптен кешеге дейін кеңес 
құрамындағы түркі халықтары «�зіміздің 
жазу-сызусыз халық екенімізді әлемге жар 
салып айтып, орыс жазуы келіп жанымыз 
қалғанын» жарыса жамырай, мақтана 
мойындап келген жоқпыз ба? Ендеше «к�к 
түрік» жазуын жаңғырту – еріккен мен есі 
кеткеннің ісі емес, түрік жұртының әлеми 
қоғам алдындағы елдік намыс-абыройын 
к�теретін іс.

Қысқасы, әлеми ақпарат кеңістігіне 
шығатын бірден-бір т�те жол, шынды-
ғында, тек латын жазуы. Қанша шатқаяқ-
тағанмен ақылға сала келіп, мойындауға 
тура келеді. 

6ліпби ауыстыру – мамандар шешетін 
мәселе.

Жазу табу – араға ғасырлар салып 
барып ілуде бір туатын даналардың ғана 
қолынан келетін шаруа. Славян жазу-
ын Кирилл мен Мефодий тауып берсе, 
бүкіл түркі жұртына үлгі болған қазақ 
жазуын жалғыз Ахмет Байтұрсынұлы 
жеке шешті. Бұл жерде Ахаң ұсынған 
араб әліпбиінің тұрқын айтып отырған 
жоқпыз. Ахаңның қазақ тіліне тән 
лайық жазудың емле-ереже қисынын 
тапқанын айтып отырмыз. Ахаң тапқан 
жазу қисыны әліпби таңдамайды, 
�зімізге белгілі кез келген әліпбиді Ахаң 
қисынына салып, қазақ тіліне пайдалана 
беруге болады. Сондықтан біз тілтанымға 
( л и н г в и с т и к а ғ а )  « Б а й т ұ р с ы н ұ л ы 
қисыны» немесе орысша айтсақ «эффект 



АНА ТІЛІ 7№20 (1382)
18 – 24 мамыр 
2017 жыл

  –   

ҒАЛЫМНЫҢ 
ЕҢБЕГІ ОЙ САЛДЫ

КӨЗҚАРАС

О.Сәбден бұл еңбегінде адамзат 
және ұлт болашағының толғанысын 
�зіндік тереңдікпен аша білген. 
Тарихи-логикалық ұстанымды жетік 
меңгерген ғалым болашақтануды Абай 
ілімімен терең байланыстыра отырып, 
мынадай маңызды мәселелерге мән 
береді: «Біз қайда бара жатырмыз?; 
Жастардың болашағы қандай? Ұлы 
Абайдың «Толық адамының» бет 
бейнесі қалай қалыптасуы тиіс? ХХІ 
ғасырда оның портреті қандай болуы 
керек? Адамзаттың ХХІ ғасырдағы 
�мір сүру жолы қалай к�рініс табады?» 
және т.б. 

Осы ретте адамзат тарихындағы 
тұтастай рухани ой-сана эволюция-
сы ның маңызды бір қыры – болашақ 
туралы толғаныстар екенін айта 
кету орынды. Болашаққа алаңдау 
қай кезеңде болмасын бұқаралық 
са наның ажырамас б�лігі. Осы рет-
те кейбір ойшылдар заманды сынға 
алып, ұлт болашағына алаңдаса, кей-
бірі адамзаттың келешегі туралы ой 
толғайды. 

Академик О.Сәбден болашақтың 
үлгілерін жасаудың күрделі тұстарына 
тоқтала келе, адамзат алдымен рухани 
тұрғыдан кемелденуі керектігін басты 
идея ретінде ұсынады. Адамзаттың 
рухани-моральдік дағдарысын терең 
пайымдай білген ағамыз оның ал-
дын алу жолдарын ғылыми тұрғыдан 
негіздеп береді. Бұл ретте ғалым хал-
қымыздың данышпан ақыны әрі 
 ойшылы Абай Құнанбайұлының қара 
с�здеріне жүгінеді және оларды қазақ 
елін алға жетелейтін құндылықтардың 
тетігі, болашаққа бағыттайтын жол-
жоба ретінде ұсынады. Ғалымның 
айтуынша, «Абай �з заманының 
ғана емес, бүгінгі қайшылықтарды 
 шешуге де бағыт берген тұлға». Бірақ 
ойшылдың к�зімен тек кемшіліктерді 
к�рмей, ертең не болатынын бол-
жау үшін «Не істеу керек?» деген 
сұрақтың шешімін табуға,  еге-
мен еліміздің ғылым мен білімге, 
кәсіпке негізделген даму тетіктерін 
к�рсетуге тырысу керек. Болашақ 
үшін алаңдаған О.Сәбден қолына 
қалам алып, осы еңбекті жазғанын 
меңзейді. Түпкі мақсаты – Қазақ елін 
жаңа �ркениетке, ізгі қоғам деңгейіне 
к�теру. «Ол үшін �зімізді �згертуден, 
і ш к і  ж а н - д ү н и е м і з д і  т ү з е т у д е н 
бастаған абзал» дейді ғалым. 

Бүгінгі таңда біз моральдық-
рухани мәселелер туралы жиі айтамыз. 
Мыңдаған жылдар бойы қалыптасқан 
ұлттық моральдың іргетасы бола-
тын әдет-ғұрып пен салт-дәстүрдің 
ұмытыла бастауы ойландырмай 
қой майды. О.Сәбден осы тұрғыда 
к�птеген мәселелерді зерделей келе, 
«ХХІ ғасырдағы адамзаттың �мір 
сүру стратегиясының концепциясы» 
атты �зіндік жаңа тың философиялық 
тұжырымдамасын ұсынады. Бұл 
тұжырымдаманың басты мақсаты 
– адамзаттық қауіпсіздікті қалай 
сақтап қала аламыз деген сауалдан 
туындаған. Ал міндеттері: адам мен 
ғарыштың, адам мен табиғаттың, адам 
мен қоғамның, адам мен адамның 
�зара үйлесімділігін қалай қамтамасыз 
ете аламыз деген сауалдарға �зіндік 
ойларымен жауап берген. 

Ол руханияттық ой-санадағы 

түйткілді ойларды «ХХІ ғасырдағы 
із  г ілікті  қоғамның «Моральдық 
 Ко дексі» қандай болуы керек» деген 
тұжы рыммен тиянақтай келе, бо ла-
шақ туралы �зіндік жобасын бүкіл 
адамзатқа және тір шілік иелеріне паш 
етеді. 8йткені О.Сәбден дүниеге тек 
�зіндік жеке бол мыспен емес, әлемнің 
ішкі қыр-сырын терең  пайымдай 
алатын, «�зін �згеден – �згеден �зін» 
к�ре алатын тұғырлы тұлғаларға 
ұқсайды. Сондықтан ғалымды тек 
жеке бас мүддесінен г�рі, «8ткен ата-
баба аруағы – қазіргі заман кеңістігі 
– болашақ» секілді  үш �лшемді 
уақыт қатты алаңдатқан сыңайлы. Ең 
 бастысы, Оразалы Сәбден болашақты 
пессимистік бағытта емес, оптимистік 
рухта к�ре білген. 

Бүгінгі күні әлем елдерінің ал-
дында бүкіл адамзатты ғаламдық 
теріс үрдістерден құтқару мәселесі 
тұр. Климаттың жылынуы, су және 
азық-түлік жетіспеушілігі, әлеуметтік 
мә селелер, миграция, саяси және 
діни шиеленістер және т.б. Ғалым 
мұның себебін табиғат және эконо-
мика заңдарының сақталмауынан 
к�реді. 6лем дамуының ықтимал даму 
бағыттарын саралай келе, ол мынадай 
қорытындыға келеді: «8згеріс жасай-
тын уақыт келіп жетті, ең алдымен, 
адамдардың ой-санасын, сол арқылы 
әлемдік психологияны �згертетін, 
рухани, моральдық құндылықтарды 
қайта жаңғыртатын, адамзатты �з 
отбасында тәртіпке шақыратын жаңа 
жол табу керек». Осы бағыттағы 
ұсыныстарын академик О.Сәбден 
халықаралық беделді ұйымдарға жет-
кізе отырып, Қазақ елінің дамы ған 
елдер қатарына қосылуының те тік -
терін егжей-тегжейлі баяндап береді.   

Орыс және қазақ тілдерінде жа рық 
к�рген аталмыш кітаптың бір б�лімі 
адамзат жолының сүрлеуінде айқын із 
қалдырған ежелгі түркітілдес халық-
тардың ұлы тұлғаларын дәріптеуге 
арналған. Бұл мәліметтер бүгінгі 
саналы жастарымызға ойтүрткі бо-
лары және ұлттық тарихымыздан 
тағылым алуға, туған жер мен елге 
деген патриоттық сезімдердің қалып-
тасуына ықпал етері с�зсіз. Осылай-
ша, Абай с�зіне жаңаша к�зқарас 
қалыптастырып, тұтас ұлтты оятатын 
ойлар мен тың жобалар ұсынған ға-
лымның бұл кітабы барша қауымның 
игілігіне айналады деп білеміз. 

Берік АТАШ,
 Лесхан АСҚАР,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
оқытушылары
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Байтұрсынова» деген дәйектеме енгізіп 
отырмыз. Ахаңның жазу қисынын кезінде 
атақты орыс ғалымдары математикалық 
формулаға салып, әлемдегі ең озық 
және ең ықшам әліпби деп бағалаған. 
С�йтіп, �зге к�пшілік жұрттың ойына 
кіріп-шықпайтын, к�п пенденің қолынан 
келемейтін жаңалық ашылды.

Ал, енді, жасыратыны жоқ, латынға 
к�шетініміз белгілі болды. Ендеше осы 
елдің азаматтары ретінде, осы жазу 
саласының мамандары ретінде біз бұл 
шаруадан шет қала алмаймыз. Ондағы 
мақсат – латын жазуына дұрыстап к�шу. 

Мұндай шешімнің тағы бір себебі 
бар. Қазіргі кезде латын әліпбиіне �тудің 
жүзге жуық жобасы бар. Бір жобаны 
бір кісі, енді бір жобаны ұжым болып 
ұсынып жатқан авторлардың саны жүзден 
асты. Тіптен қазақ тілінде қанша дыбыс 
бар екенін білмей жатып, жоба ұсынып 
жатқандар бар. 6ріп пен дыбыстың 
айырмашылығын білмей жатып, ды-
быс пен әріпті шатастырып жатып, 
жоба ұсынып жатқандар бар. Қазіргі 
әліпбиіміздегі 42 таңбаны қайтсем ком-
пьютер түйметақтасының 26 түймешесіне 
сыйғызамын деп әлек болып жатқандар 
тағы бар. Жоба ұсынушылардың бәрі 
дерлік әліпби ауыстыруды кирилше 
бір таңбаны латынша екінші таңбаға 
алмастыру ғана деп ұғып отыр. Бұл - 
әліпбидің бас қатырмайтын ең оңай тұсы. 
Сондықтан да ұсынылған жобаларда 
ешқандай тілдік дәйектеме жоқ. Осының 
бәрін к�ре отырып, қалыс қалуға дәтіміз 
шыдамады. Себебі әліпби ауыстыру бір 

мен А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтында орындалды, орындалып 
та жатыр. К�ршілер жіберген қатені біз 
қайталамауымыз керек. Ол үшін, бірінші 
кезекте қазақ тілінің т�л дыбыс құрамын 
қоспасыз, таза күйінде анықтап алуымыз 
керек (қазақ тілінің т�л дыбыс құрамы 
бізде әлдеқашан анықталып қойылған, 
жоғарыдағы Институт қоржынында 
 дайын тұр). 

Мәселе – «айтулы қырық екімен» 
байланып қалған к�пшілік санасын оя-
тып, «�зіміздікі деген – мынау, �згенікі 
деген – анау» деп, түсіндіріп алу. Біздің 
ойымызды дұрыс түсінген ж�н. 8йткені 
басқаларды былай қойғанда, қазақ тілі 
пәнінің мектеп мұғалімдері мен жоғары 
оқу орындары оқытушыларының �здері 
т�л дыбыстардың басын ажыратып ала 
алмай жүр. Кірме әріптерді «дыбыс» деп 
жазып беріп отырған оқулықтар мен 
«дыбыс» деп оқытып отырған мұғалім/
оқытушылар әлі баршылық. 6рине, 
бұл олардың кінәсі емес. Мектептен 
 бастап, жоғарғы оқу орнын бітіргенше 
бір ғасырға жуық «қазақ тілінде 42 дыбыс 
(әріп) бар» деп тоқпақтай берсе, кімде 
болса сеніп қалады. Сеніп қалған соң 
бұрыстың �зі дұрыс к�рініп, дұрыстың 
�зі бұрыс к�рініп жатады. Біз бәріміз 
қазір осы күйді бастан кешіп отырмыз. 
8з ағайындарымыздың �зінен қазақтың 
бар дыбысын жоқ деп, жоқ дыбысын бар 
дейтін уәжді әлі к�п еститін боламыз. 
Құлақ үйренген орыс тілінің дыбыс-
тарынан, к�з үйренген орыс тілінің 
әріптерінен арылтып алу оңай бол-

мағанасындағы халықаралық с�здерді 
(орыс тілінің айтылым үлгісіне икем-
демей) сол �з латын үлгісіндегі жазы-
лымын ала салуға болады. Күнделікті 
шет тілін к�ріп-тыңдап, оқып-жазып 
жүрген балаға да, ересекке де оның еш 
қиындығы жоқ. Қайта оқу-әдістемелік 
тұрғыдан ұтымды болып шығады.

Қазақ әліпбиінің бұл үлгісін ұлттық 
жоба деп отырмыз. 8йткені қазақтың 
28 дыбысының әрқайсысына тән 28 
таңбасы бар. Сондықтан компьютер 
түйметақтасына біршама сиымтал емес, 
арнайы бағдарлама керек болады. Оның 
үлгілері түрік, неміс, т.б. тілдердің жазуын-
да бар. Егемен еліміз арнайы бағдарлама 
жасаудың амалын табар. Жоба таңбалары 
Түркі мемлекеттері ұсынған, Астанадағы 
Түркі академиясы қолдаған «ортақ латын 
әліпбиінің» құрамынан алынды.

«Жоба» қазақ с�зінің үндесім әуезін, 

(әліпби, таңба, емле-ереже) қалай шешіп 
берді, бәрі соған байланысты. 

Жазу реформасын іске асыра алсақ, ең 
алдымен әдістемелік тұрғыдан жеңілдік 
болады.

Соңғы кезде әліпби ауыстыру мәсе-
лесін, ауыстыра қалған күнде қай әліпбиді 
таңдау жайын халық талқысына салып, 
референдум арқылы шешу керек деген 
ұсыныстар айтылып жүр. Шындығында, 
б ұ л  м ә с е л е  б ү к і л  х а л ы қ  ж а б ы л ы п 
шешетін іс емес екенін түсінген ж�н. 
6ліпби жобасын тіл мамандары (фоне-
тистер) дайындайды, сонан соң педагог-
ұстаздар, әдіскерлер, сызба шеберлері, 
к�з дәрігерлері, психологтар, т.б. ар-
найы сараптаудан �ткізеді. Жоба арнайы 
сараптаудан �ткен соң мемлекет тара-
пынан бекітіліп, к�пшілікке міндетті 
құжат ретінде ұсынылады. 6рі қарай ол 
талқыланбайды, тек орындалады. 8йткені 

ҰЛТТЫҚ ЖАЗУ
ЕН-ТАҢБАСЫНЫҢ
таңбаны екінші таңбамен алмастыру ғана 
емес. Ең бастысы, әліпби ауыстыру деген 
соқыр (механикалық) к�шірме емес.

6ліпби ауыстырудың үш деңгейі 
бар: бірінші – әліпби (дыбыс) деңгейі, 
екінші – таңба (әріп) деңгейі, үшінші 
– емле-ереже деңгейі. Егер біз әліпби 
құрамын �згертетен болсақ, онда оның ар 
жағындағы таңба және емле-ережелеріне 
де �згеріс ендіруіміз керек. Таңбаға 
�згеріс ендіретін болсақ, онда оның ем-
ле-ережеге әсері қандай болмақ, алдымен 
соны ойлап алуымыз керек. Бұл – тіл 
мамандары мен әдіскерлердің шешетін 
мәселесі. 

6рине, әліпби мәселесіне әртүрлі 
мамандардың қатысы болады. Солардың 
ішінде тіл мамандары мен информати-
ка мамандарының орны б�лек. Алайда 
ешкімнің к�ңіліне келмей-ақ қойсын, 
жоба авторлары бұл тұста неше түрлі ойға 
қонымсыз «шеберлік» танытуда. Мұның 
басты себебі олардың �з алдына ғылыми 
пән болып табылатын жазу теориясы мен 
әлеми жазу дәстүрінен бейхабарлығында 
болып отыр. Сондықтан әркім �з орнын 
біліп араласса дейміз. 

Мысалы, 
–  т і л  м а м а н д а р ы  т і л д і ң  д ы -

быс құрамын анықтап, әліпби ретін 
белгілейді, емле-ережесін құрастырады;

– математиктер әрбір дыбыс пен 
таңбаның кездесім жиілігін есептеп 
шығады;

–  и н ф о р м а т и к т е р  к о м п ь ю т е р 
түйметақ тасына оңтайлы орналастырудың 
амалын (бағдарламасын) қарастырады;

– сызбашылар әріп сұлбасының 
қарапайым үлгісін іздейді;

–  әд іскерлер  оның сауат  ашу 
дағдысын бағалайды;

–  к�з дәрігерлері к�зтанымға әсерін 
байыптайды;

–  психологтар бала жүйкесіне шақ 
келу жағын пысықтайды т.с.с., с�йтіп 
бәріне жұмыс табылады.

Қаз ірг і  кезде  латын әліпбиіне 
8збекстан, Түрікменстан және 6зербай-
жан толық к�шіп алды. 6зербайжанда 
жақында болып қайттық. К�шенің бәрі 
латынша жазу, ешкім с�зінен жаңылып 
немесе жолынан адасып жатқан жоқ. 

Түркі республикаларының латын 
әліпбиіне �ткені дұрыс, ал қалай �тті, ол 
– бір басқа мәселе. Олар әліпби ауысты-
руды саяси шараға айналдырып жіберді, 
с�йтіп асығыстық жасады. Сондықтан 
әліпби ауыстыру жазу реформасына ай-
налмады. Кезінде ол республикалардың 
да таңба саны сол қырықтың үстінде 
болды. Латынға �ткен кезде сол «айтулы 
қырық екіден» бастарын босатып алмай, 
кеңес дәуірінен қалған мұраны түгел 
қамтуға тырысты. Соның нәтижесінде 
олардың әліпби құрамы артып кетіп, 
таңба түрлері күрделеніп, емле-ереже 
жүйесі қиындап кеткен тұстары бар. 
Сондықтан да олар жаңа жазуына жол-
ж�некей �згерістер ендіріп, жазу рефор-
масына қайта-қайта оралып жатыр. Ал 
8збекстан болса, тіптен басқа жолмен 
кетті.

Ал біз болсақ, сол латынға бұрын 
�ткен республикалардың тәжірибесін 
байқап алуымыз керек болды. Ондай 
жоспар Астанадағы Түркі академиясы 

майды. Тағы да қайталайық, «айтулы 
42-ден» айрылсақ далада қалатындай 
сезінеміз.

Сонымен, бірінші кезекте, мамандар 
анықтап берген қазақ тілінің т�л дыбыс 
құрамын танып-біліп, оны бәріміз түгел 
мойындауымыз керек. Соған лайық ай-
тылым/жазылым емле-ережені меңгеріп 
алуымыз қажет.
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Осы дыбыстардың сыртынан �зге қазақ 
дыбысын іздеп әуре бомау керек.

Ең жақсы жазу деп ереже-ескерт-
пелері мейлінше аз жазуды айтады. Он-
дай жазу үлгісі тілдің т�л дыбыстары мен 
т�л таңбалар үйлесімін тапқанда ғана 
құрастырылады. Ендеше, әліпби құрамы 
дұрыс анықталып, оның таңбалары 
қазақы реттелсе, емле-ережені ж�нге 
салудың т�те жолы ашылады. 

Кез келген жазуды кез келген тілге 
жамап-жасқап пайдалана беруге болады. 
Алайда, мақсат «әйтеуір жазу» болмау 
керек. Жазу ең алдымен тілдің ішкі 
заңдылығымен қабысып жатуы керек. 
Сонан соң жазу тілдің дыбыс жүйесіне 
нұқсан келтірмейтін, керісінше, оның 
әдеби үлгісінің қорғанышы болу керек. 
Осы екі мақсатты орындау үшін жазудың 
емле-ережесі к�шірінді емес, т�л болу 
керек. Таңбада тұрған ешнәрсе жоқ.

Жетілген әліпби – қолдағдыны 
жеңіл қалыптастырудың, к�зтанымды 
оңай жаттықтырудың, ең бастысы, 
ана тілінің айтылым үлгісін ұрпақтан 
ұрпаққа бұзбай жеткізудің кепілі. Ла-
тын әліпбиінің қолданба бағыттағы 
саласының аса қажет екеніне еш күман 
жоқ. Бірақ қазақ тілін компьютерге 
икемдеудің оңай да жалған-жасанды 
жолы к�п, ал ауыр да ақиқат жолы біреу-
ақ. Оңай болатын себебі – одан-бұдан 
"гей дыбыс жинап, таңба талғамай 
қиып-құрап, жамау-жасқау әліпбиді 
әркім-ақ түзе береді. Қиыны – бір ғасыр 
бойы баса-к�ктеп, қордаланып қалған 
к�п дыбыстың ішінен т"л дыбысты 
танып-біліп, жиып-теріп, "лшеп-пішіп, 
қазақ тіліне лайықты т"л әліпби жасау. 
Соның нәтижесінде қазақ тілінің т�л ды-
быстарына сай т�л әріптер қалыптасады. 
Қазіргі тіліміздегі басы артық ондаған 
жаңсақ емле-ережелер �зінен �зі 
 жойылып, басы артық кірме әріптердің 
тіл бұзар машақатынан құтыламыз. 

6рине, мұндай ұсыныс орыс с�зде-
рінің айтылымын қазақ тілінің әдеби 
нормасы деп қарастырып отырған қазақ 
ағайындарымызға ұнай қоймайды. 
 Жарайды, орыс с�зінің айтылым үлгісіне 
тиіспей-ақ қояйық, бірақ орыс тілі 
дыбыстарының таңбалау реті басқа бо-
лады. Орыс тілі дыбыстарының айтылу 
үлгісін латын әліпбиі негізінде арнайы 
емле-ереже реттеп отырады. Ондай 
тәжірибе еуропа тілдерінде бар. 

Қазақ тіліндегі кірме с�здер деп 
жүргеніміздің бәрі орыс тілінің ай-
тылым үлгісіндегі с�здер. Ал шын 

морфем құрамын, буын тұрқын, тасымал 
жігін, с"йлеу ырғағын бұзып жазуға еш 
мүмкіндік бермейді. «Жоба» мазмұнынан 
ешқандай тіл бұзар (бүлдіргі) жаңсақ ай-
тылым емле-ереже туындамайды.

Ескерту: әзірге ерін үндестігінің бүгінгі 
дәстүрлі емлесі сақталды.

Осы тұста Түрік Республикасының бір 
тәжірибесіне қарайлаған дұрыс сияқты. 
Түрік Республикасының кезінде латын 
әліпбиіне жарлықпен бір күнде �ткені 
белгілі. Жарлықпен �ткендіктен ла-
тын әліпбиі елдің барлық азаматтары-
на міндетті болды және араб жазуын 
пайдалануға тыйым салынды. Сондықтан 
басы Ата Түріктің �зі болып латын  жазуын 
үйренуді бастады, үйреніп қана қоймай, 
«атақты қара тақтасының» алдында тұрып 
басқаларға �зі бас болып үйретті. Біздің 
Президентіміз Н.6.Назарбаев та �зі 
бастаған игі істі осындай Жарлық жасау 
арқылы жолға қояды деп үміттенеміз.

Бүгінге дейін әліпбишілер әліпбиді 
дыбыс естіліміне қарай түзіп келеді. 
Ал ды быстың естілімін әркім әртүрлі 
қабыл дайды (түйсінеді). Ұсынылып 
жатқан жобалардан кетіп жатқан жаң-
сақтық тар осыған байланысты. Жоба 
ұсыну шы лардың к�п болып жатқаны 
да сондықтан. Бұл дұрыс жол емес, 
дыбыстың таңбасы оның жасалымынан 
(артикуляциясынан) туындау керек. 
Бұл кез келген адамның қолынан келе 
бермейді. Ол үшін жоба жасаушы маман 
фонетист болу керек.

Жазудың дыбыс құрамы мен емле-
ережесін Ахаң шешіп беріп қойған, ал ла-
тын әліпбиі – тарихи дайын тұрған дүние. 
Оның үстіне компьютер түйметақтасында 
қазақ дыбыстарына сай келетін таңбалар 
жеткілікті. Мәселе бірегей 3-4 дыбысты 
қалай таңбалаймыз дегенге ғана саяды. 
Ең бастысы, жоба авторлары әліпбидің, 
жоғырыда айтқандай, кешенді мәселелерін 
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…qazaq tilin birtindep lat n lipbiyine 
kœ irüw jum star n bastaw m z kerek. Biz bul 
m selege ne url m d yektilik qajettigin tere  
tüsinip, bay ppen qarap kelemiz j ne o an 
kirisüwge T welsizdik al annan beri muq yat 
day ndald q. Qazaq tilini  lipbiyi t m tere nen 
tam r taratat n n bilesizder… Ya n y, 2025 j l a 
qaray is qa azdar n, merzimdi baspasœzdi, 
oquwl qtard  b rin de lat n lipbiyimen bas p 

ara bastaw a tiyispiz. Ol keze  de tayap 
qald , sond qtan biz uwaq t utt rmay, bul jum st  
os  bastan qol a aluw m z kerek.
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ABAY JOLI
Ü  kündik jold  bügingi, so  

künine bala kirt bar n sald . Qor qtan 
kün a atqa mineyik dep as qqan-
d . Bun  qaladan al p qaytqal  bar an 
a ay n  Baytast  da ta  atar-atpasta özi 
oyat p tur z p edi. Kün uz n attan da 
tüspey, özge jürgin ilerden oq boy  alda 
ot r an. Key-keyde özine tan s Köküyirim 
men Buwratiygen, Taq rbulaq s yaqt  
qon s-qud qtard  tus-tus na kelgende 
bala oq aw p, ast nda  jaraw qula 
bestisin a z p-a z p ta alad …

– M na balan  aw l a as uw n-ay!

Ортақ түркі латын әліпбиіне негіз делген қазақ әліпбиінің «Ұлттық жобасы» 
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бұл Елбасы құзырымен іске асырылатын 
жауапты жұмыс.

Ендеше, ғылыми ақиқат к�пшілік 
дауысқа салумен анықталмайды, ғылыми 
іс «асармен» бітпейді, ғылыми нәтиже ала-
ман жұрттың қау-қаулауымен алынбайды. 
Ерсі к�рінсе де айтайық, ғылым саласында 
«к�п ақылы – к�л болмайды». Ғылыми 
таным жолында азшылық к�пшілікке 
бағынбайды, тіптен бір адам дүйім жұртқа 
ж�н сілтеп, жол к�рсетіп отырады. Жазу 
саласында ол – Ахмет Байтұрсынұлы. 
Ғылымда қоғами теңдік те (демократия) 
жоқ, адами теңдік те (ғұламалық) жоқ. 
Ғылым – адамзат болмысының бейтеңдес 
(бейдемократиялық) тұсы.

Сонымен, біріншіден, орыс жазуына 
байланысты алған жартыкеш-жарамсақ 
емлеміз бен әліпбиіміздің ана тілімізге 
тигізген бүгінгі зардабын к�ре отырып, 
әлі де болса орыс жазуында қаламыз 
деудің енді реті келе қоймас. Тіптен, 
орыс жазуында қала қойғанның �зінде 
оған түбегейлі �згерістер енгізу керек. Ал 
оған �згеріс ендіреміз десек, оның дауы 
латынның дауынан да асып түсетініне 
еш күмән жоқ. Екіншіден, араға ғасырға 
жуық уақыт салып, араб әліпбиіне қайта 
оралып жатудың тағы ж�ні жоқ. 8йткені 
қазіргі ұрпақ үшін араб жазуы – к�п бей-
таныс жазудың бірі ғана. Үшіншіден, ла-
тын жазуы қалай-қалай дегенде де әлеми 
ақпарат жетістігінің бірден-бір құралы 
болып қалды. Оның үстіне егер латынға 
қазақтың т�л дыбыстарын баптап �те 
алсақ, қазіргі жазуымыздағы тіл бұзар басы 
артық таңбалар мен емле-ережелер жол-
ж�некей �зінен �зі түсіп қалады. Жазу 
реформасы дегеніміз – осы.

Ендеше латын әліпбиін жатырқамай, 
дер кезінде қабылдау керек болады, тек 
емле-ережесін баптап �тейік, ертең-ақ к�з 
үйреніп, қол жаттыққан соң күмән сейіліп, 
үрей �зінен �зі басылады.

Тағылымды шараның 
куәсі болдым

ӨШПЕС ДАҢҚ

Бүгінде баспас#з беттерінде Ұлы 
Жеңіс күніне орай #ткізілген 
«Мәңгілік полк» шеруі жайында 
к#п жазылып, к#п айтылуда. 

Бұл орайда мен П.Чайковский 
атындағы Алматы музыкалық 
коллед жінде де 9 мамыр Ұлы 
Жеңіс мере кесіне орай �ткізілген 
осындай тағылымды шарадан 
алған әсе рімді оқырмандармен 
б�ліссем деймін.  Тәрбиелік 
мәні зор шара оқу орнының ал-
дында ұйымдастырылып, оған 
Қазақстанның Еңбек сіңірген 
қайраткері Біржан Хасанғалиев 
басқаратын ұжым мүшелері, 
ұстаздар мен оқушылар қатысты. 
6 р қ а й с ы с ы  � з д е р і н і ң  а р д а -
гер ата-әжелерінің суреттерін 
қолдарына ұстап, сұрапыл жыл-
дарды еске алды. Қасіретті соғыс 
заманындағы жүрекке ерекше 
әсер ететін әуендер орындалды. 

Үрлемелі, ұрмалы аспаптар �шпес 
даңқтың ерлігін музыка тілімен 
жеткізгендей болды. 

Б ұ л  ш а р а н ы ң  м а қ с а т ы  – 
 жастарды отаншылдыққа тәр-
биелеу, бабаларымыздың ерлік 
істерін  ұмытпай,  жадымызда 
жаңғыртып отыру. Бәріміз де ке-
шегі майдангер аталарымыздың 
ұрпағымыз. Олардың рухына әр-
дайым тағзым етіп тұру біз үшін 
жазылмаған парыз іспетті. 8з басым 
бұл шарадан ерекше әсер алып, 
те бірендім. 8йткені мұнда Жеңіс 
дәстүрін ұлықтаудағы ұрпақтар 
сабақ тастығын к�рдім, үлкенге 
құрмет, кішіге ізет тәрізді асыл 
құнды лық тардың куәсі болдым. Ар-
дагер аталарымызға деген құрметім 
одан сайын биіктей түсті. 

Гүлсара ІЗТІЛЕУОВА, 
Қазақ КСР-нің еңбек  сіңірген  

әртісі, Білім беру ісінің үздігі
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– Марат Шыңғысұлы, бұрынғы #ткен 
күндер мен жылдар жайын ұмыттырмай 
үнемі еске салып, таразылап отыра-
тын уақыт деген т#решіміз бар ғой. 
�ңгімемізді #зіңіз басқарып отырған 
мектептің қысқаша тарихынан бастасақ. 

– Біздің Жыланды орта мектебі 
�скелең ұрпақты тәрбиелеу мен білім бе-
руде іргелі ізденістерімен к�рініп жүрген 
байырғы білім ордаларының бірі. Оның 
іргетасы сонау 1930 жылы қаланып, 
алғаш 15 бала оқуға қабылданыпты. 
Оларға қалам ұстатқан алғашқы мұғалім 
Қабдіғали Тоқпейісов деген ағамыз 
екен. 1937 жылы 7 жылдық, содан соң 
1952 жылы қазақ-орыс орта мектебі 
атанады. Оның тұңғыш директоры – 
6міреев Тәңірберген. Қазіргі үш қабатты 
мектептің ғимараты осы т�ңіректегі 
Т�ңкеріс, Майхан, Шынжылы, К�кжар 
сияқты ауыл халқы санының �суіне 
байланысты 1976 жылы 640 балаға ар-
нап жаңадан бой к�терген еді. Мінеки, 

комиссияның қарауымен мұғалімдер 
іріктеп шақыртылды. Олардың мұнда 
алаңсыз жұмыс жасауы үшін осы  ауылда 
туып-�скен, ұлтжанды тұлға, «Жер-су» 
корпорациясының Басқарма т�рағасы 
Бауыржан Оспанов ерекше қолдау 
к�рсетті. Мұғалімдерге арнап тұрмысқа 
қажетті дүние-мүлікпен жабдықталған 
оншақты баспана тұрғызып, жоғары 
жалақы т�леді .  Ұжымда 2  ғылым 
кандидаты, 1 аға оқытушы, 1 ғылым 
магистрі, 3 жоғары санатты маман жұмыс 
істейді. Бүгінде Республикадағы білім 
ошақтарымен, ЖОО-лармен байланыс 
орнатылып, оқушыларды түрлі жарыстар 
мен байқау ларға қамту жұмыстары қолға 
алынған. 

Онда әртүрлі ұсыныс пікірлері айтыла-
ды, оқушылардың дайындық деңгейлері 
мен үлгеріміне к�п мән беріледі.

Шәкірттеріміздің жақсы табыс тарға 
қол жеткізулеріне әртүрлі үйірмелерге 
белсенді қатысуы да к�п к�мегін 
тигізуде. 

– Үйірме жұмыстарына да тоқталып 
#тсеңіз? 

– 2015 жылы мектеп-лицейімізде 
робот техникасы үйірмесі жұмысын 
бастаған еді.  Оқушылар алғашқы 
электронды құрылғылардан бас тап, 
кейін күрделі электронды құрылғылар 
ж о б а л а у ғ а  к � ш т і .  А т а п  а й т с а қ , 
қашықтықтан басқарылатын к�лік, 
су к�лемін анықтайтын  насос, жаңа 

ЕҢСЕЛІ 
БІЛІМ ОРДАСЫ
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еліміз тәуелсіздігін алғаннан кейін қайта 
түлеп, жаңару үстінде. 

– Бүгінгі күні әр салада қызмет етіп 
жүрген, есімдері елімізге белгілі зиялы 
қауым #кілдері, ұлтжанды азаматтар 
шалғай түкпірдегі ауылдардан шықты 
емес пе?

– Біз Алак�л ауданының Қытай 
елімен шекаралас таудың бір қуысында 
жатсақ та, жүрегі елім деп соққан 
азаматтарымыздың арқасында уақыт 
к�шінен еш уақытта к�з жазып қалған 
емеспіз. Оны ауыл бейнесінен де к�ріп 
отырсыз. Мынау үш қабатты мек-
теп ғимаратының қаладағы осындай 
білім ордаларынан айырмашылығы 
бар ма? Іші де, сырты да мұнтаздай 
таза, айналасының бәрі жасыл баққа 
оранған, к�з жауын алады. Кез келген 
жерде кезіге бермейтін бай кітапханасы, 
оқу кабинеттері түгелдей осы заманғы 
құрал-жабдықтармен, компьютер-
мен қамтамасыз етілген, ғаламторға 
қосылған. Мұндай үздік технологи-
ялар түсімізге кірмеген заманда да 
Жыланды мектебінің мәртебесі 
биік болыпты. 

6р жылдары осы мектепті 
бітірген Қайша Сейтжанова 
мен Ғалым 6ділбаев қазақ 
м е д и ц и н а с ы н ы ң  д а м у ы н а 
зор үлес қосқан профессор, 
медицина ғылымының док-
торлары.  Ауылдан шыққан 
ең алғашқы академик, гело-
гия-минералогия ғылымының 
д о к т о р ы  М . 8 м і р с е р і к о в ,  ә л -
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің профессоры, физи-
ка-математика ғылымының докторы 
Қ.Шәкенов, Т.Жүргенов атындағы �нер 
академиясының профессоры, режис-
сер, киноактер О.Кенебаев, техника 
ғалымының кандитаты М.Жаманбаев, 
қ а р а п а й ы м  е с е п ш і д е н  Қ а р ж ы 
министрлігінің басқарма бастығына 
дейінгі үлкен жолдан �ткен С.Мұқашев, 
филология  ғылымының кандида-
ты Н.Бірбаева, физика-математика 
ғылымының кандидаты М.Шакенов, 
ф и з и к а - м а т е м а т и к а  ғ ы л ы м ы н ы ң 
кандидаты, жоғары оқу орындарына 
арналған Марков үрдістерін модель-
деу оқулығының авторы Р.Шакенова, 
филология ғылымының кандидаты 
А.Қоразова және басқа азаматтар бүгінде 
ел мақтанышы. 

– Бір диплом аздық ететін, бірнеше 
тілді меңгеру заманы туды. Қазақтың 
к#птеген ұл-қыздары елімізді айтпағанның 
#зінде шетелдерде білімін жалғастырып 
жатыр. Ал осының бәрі уақыт талабына 
сай жұмыс істей алатын, #з жұмысын 
ұтымды ұйымдастыра білетін, балаларға 
бағыт-бағдар беретін ұстаздарға байла-
нысты ғой. 

– Сұрағыңыз орынды. Бүгінгі  заман – 
бәсекелестік пен жоғары технологиялар 
заманы. Сондықтан бізге экономикалық 
және қоғамдық жаңаруға сай осы заманғы 
білім беру жүйесі қажеттігін жақсы 
түсінеміз. Педагогикалық ұжымның 
алдындағы басты міндет те осы – білім 
сапасын арттыру. Оқу орны 2013 жылы 
мектеп-лицей болып қайта құрылған 
еді. Сол оқу жылында арнайы құрылған 

Жалпы рухани жаңғыру дегені-
міз адамдардың рухани ішкі жан-
дүниесінің жаңаруы. Жаңару – 
бұрынғы жақсы дүниелерімізден 
б а с  т а р т у  е м е с,  о н ы  з а м а н ғ а 
сәйкестендіріп пайдалану. 8згеру 
– табиғатқа тән нәрсе. Адамдардың 
ішкі рухани дүниесі де �згереді. 
Б ү г і н г і  у а қ ы т  т а л а б ы н а  с а й 
ға ламдық кеңістіктен �зіміздің 
о р н ы м ы з д ы  а л у ы м ы з  к е р е к . 
Осыған орай Елбасы бұқаралық 
са на н ы �зг ер т у д і ң 6 ба ғ ы т ы н 
белгілеп берді. Соның бірі – бүгінгі 
қолданып жүрген кириллицаны 
латын әліпбиіне ауыстыру.

Бұл �те дұрыс шешім. Латын 
әрпімен жазу бұрын бізде болған. 
Бұл сол тарихымызға қайта оралу. 
Ол ұлттық жаңғыруымызды жүзеге 
асырудың маңызды тетіктерінің бірі. 
Біріншіден, 1930-40 жылдардағы 
әдебиетіміз  латын әліпбиімен 
жазылған. Соны оқуға мүмкіндік 
береді. Екіншіден, латын әліпбиімен 
жазатын халықтардың бәрімен ру-
хани байланыс орнатуға септігін 
тигізеді. Үшіншіден, жаңа техноло-
гияларды еркін меңгеруімізге жол 
ашады. 

Бізге басқа батыс, шығыс елдеріне 
еліктеудің қажеті жоқ, �зімізде барды 
қайта жаңғыртып, к�рсете біліп, 
�зіміздің ата-баба дәстүріне қайтып 
келуіміз ләзім. Дүниеге қазақтың 
к�зімен қарауымыз қажет. Оның 
ең басты мәселесі – қазақ тілінің 
қолданылу аясын кеңейту. Тілді 
түзетпей, ділді дұрыстай алмаймыз. 

Түркі тілдес елдердің журналистері  
бас қосқан жиынның ашылу сал-
танатында облыс әкімі Жансейіт 
Түймебаев бүгінгі форум «Түркістан 
– Түркі әлемінің мәдени астанасы» 
аясында �ткізілетін іс-шаралардың 
ішіндегі маңызды жиынның бірі 
екендігіне тоқталып �тті. 

– Түркi әлемiнiң рухани аста-
насында тағы бiр ынтымақты iс-
шарада қауышып отырғанымызға 
қуаныштымын. Ақпараттық кеңiстiк 
құрудағы басты мақсатымыз – 
Қазақстан, Түркия, 6зербайжан, 
Т ү р к i м е н с т а н ,  Қ ы р ғ ы з с т а н , 
8збекстан, Татарстан сияқты түркi 
елдерiмен қатар жер шарындағы 
түркi қауымдастықтарымен ақпарат 
саласында ынтымақтастық орна-
та отырып, жедел ақпарат алмасу, 
баспас�зде серiктестiк құру, түбi 
бiр түркi халықтарына ортақ та-
рих, мәдениет, бiлiм, �нер, рухани 
құндылықтарды бiрге насихаттау 
болмақ. Яғни ол бiздiң бiрлiгiмiзге, 
рухани, саяси және экономикалық 
байланыстарымыздың нығаюына 
жұмыс iстейтiн үлкен дүние болады 
деген сенiмдемiн. Ортақ тарихты 
зерттеп, ұғынуға, бiр-бiрiмiздi та-
нып, мәдениетiмiздiң жақындасуына 
ортақ телеарнаның ашылуы үлкен 
үлес қосады, – деді Ж.Түймебаев.

Алқалы жиында ұлт к�шбасшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Түркі 
бірлігі» идеясын насихаттау жолын-
да еңбек етіп келе жатқан белгілі 
ғалым,  Түркi  Академиясының 
п р е з и д е н т i  ж ә н е  « Е г е м е н 
Қазақстан» республикалық газеті 
АҚ басқармасының т�рағасы Дархан 
Қыдырәліге  �ңір басшысы «Облысқа 

 Сондай-ақ ауылда 2013 жылы 
Б.Оспановтың демеушілігімен ашылған 
мектеп-интернат бар. Физика-матема-
тика бағытында тереңдетіп оқытатын 
интернатта 100 оқушы білім алуда. Та-
лантты балалар аудандық, облыстық, 
р е с п у б л и к а л ы қ  о л и м п и а д а л а р ғ а 
қатысып, жүлдесіз оралған емес. 

Негізгі міндет физика-математи-
ка бағытында тереңдетіп оқыту. Сол 
мақсатпен тест арқылы оқушылардың 
білімдерін анықтап, жан-жақтан та-
л а н т т ы  б а л а л а р  қ а б ы л д а н а д ы . 
О қ у ш ы л а р  а у д а н д ы ,  о б л ы с т ы қ , 
республикалық олимпиадаларға үнемі 
қатысып, білімдерін шыңдайды. Олар-
ды қаржыландыру жағын түгелдей 
 Бауыржан Оспанов ағамыз �з мой-

Осы ретте жазушы Г.Бельгердің 
ағылшындардың 500 мың, орыс 
халқының 400 мың, ал қазақтардың 
2,5 млн с�з қолданатынын айтқаны 
есімізге түседі. Міне, осындай бай 
тіліміз, тағылымды тарихымыз, 
мазмұнды мәдениетіміз бар, енді 
�зімізді рухани тұрғыда к�теретін 
уақыт жетті. 

Рухани дүние дегенде бірінші 
кезекте әдебиет пен мәдениетіміз 
ойға оралады. Сонымен қатар 
сана-сезімімізді жаңғыртуымыз 
керек. Сана дегеніміз не? Ол – 
ұлттың бет-бейнесі. Оны қалай 
жаңғыртуымыз қажеттігі ж�нінде 
Елбасы стратегиялық бағыт беріп 
отыр. 6рқайсымыз осы бағытты 
дамыту үшін жұмыс істеуіміз керек. 

Б ұ н ы ң  б ә р і  т е р е ң  т а р и -
хи та мыры және үлкен мағыналы 
мәні бар «Мәңгілік Ел» идеясын 
жүзеге асыруға жетелейді. Түрік 
шежірелерінде «мәңгі» с�зі «Тәңір», 
«Құдай», «Алла» с�здерімен мағына-
лас қолданылады. «Мәңгілік Ел» 
идеясының негізгі мәні – ғұмырлық 
мақсат-мұраларымызға негізделген, 
мемлекет құраушы қазақ халқы мен 
этностарды бір арнаға тоғыстыратын 
Қазақ мемлекетін құру. 

Сондықтан рухани жаңғыру 
білім беруде, тәрбиеде «Мәңгілік 
Ел» ұлттық идея негізінде ойға ой 
қосу арқылы �ткенімізден сабақ ала 
отырып, болашағымызды баянды 
ету жолындағы мұраттарымызға 
жетелейді.

О с ы  р е т т е  « М ә ң г і л і к  Е л » 

сiңiрген еңбегi үшiн» медалiн салта-
натты түрде табыс еттi.

Форумда 6лем журналистерi 
ұйымы атынан облыс әкiмi Жансейiт 
Түймебаевқа «2016 жылдың үздiк 
дипломат-елшiсi» сыйлығы тапсы-
рылды. ТҮРКСОЙ халықаралық 
ұйымының бас хатшысы Дүйсен 
Қасейiнов түркi  халықтарының 
мәдени және рухани байланысының 
берiк болуына БАҚ-тың әсерi мол 
екенiн жеткiздi. Түркi Академиясының 
п р е з и д е н т i  Д а р х а н  Қ ы д ы р ә л i 
жиналғандарға ҚР Ақпарат және 
коммуникациялар министрi Дәурен 
Абаевтың арнайы құттықтау хатын 
оқып бердi. Сондай-ақ Түркiстан 
т�рiнде Түркi әлемiн насихаттау 
жолында еңбек етiп жүрген бiр топ 
журна лиске Исмайыл Гаспыралы 
атын дағы халықаралық сыйлық тап-
сырылды.

Ф о р у м  с е к ц и я  ж ұ м ы с ы м е н 
жалғасты. Онда түркi әлемiнiң беделдi 
журналистерi келелi мәселелердi 
талқылады. 6сiресе Қазақстан 
Республикасының Президентi 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2014 жылы 
Бодрум саммитiнде ұсынған түркi 
дүниесiнiң ортақ телеарнасын құру 
идеясы туралы жақсы ұсыныстар 
айтылды. Жаңадан ашылатын теле-
арна арқылы Түркі әлеміне ортақ 
қ ұ н д ы л ы қ т а р  м е н  т ұ л ғ а л а р д ы 
 насихаттау арқылы үлес қосуға 
болатындығын тілге тиек етті. 

Сонымен қатар Түркі  әлемі 
баспас�зін бір арнаға тоғыстыру 
жайы да айтылды.  Бұл туралы 
«Егемен Қазақстан» газетінің бас-
шысы Дархан Қыдырәлі алдағы 
уақытта бауырлас түркі дүниесі 

жылдық жарқырауықтар... Ал 2016 жыл-
дан бастап «Lego Mindstorms Egucatuon» 
жинағымен танысып, робот техникасы 
бойынша �тетін олимпиадаға дай-
ындалуда. Бұл үйірмеге 5-10 сынып 
оқушылары қатысады. Олар математика, 
физика және информатика пәндерінен 
алған білімдерін ұштастырып, элек-
тронды құрылғыларды бағдарлама лауды 
үйренеді. 

 Оқушыларымыз �нер жағынан 
да алдына жан салмайды. «Жылан-
ды қалай екен?» атты әзілқойлар мен 
тапқыштар командасы 2015 жылы 
Астана қаласында �ткен «Маусыма-
шар-2015» фестивалінің қорытындысы 
бойынша аймақтық лига ойындарына 
берілген жолдаманы жеңіп алса, 2016 
жылы Алматы облыстық «Жайдарман» 
маусымашарына қатысып, алғыс хатпен 
марапатталды. 

– Жыланды ауылының жастары спорт 
пен #нерде де осал емес екен ғой...

– Ауылымыздың к�ркіне айналған 
Мәдениет үйінің іші ән мен күйден  
бір арылмайды. 6желер ансамблі осы 
�ңірдегі бүкіл жастардың тәрбиешісі. 
Кейінгі 2-3 жылдың к�лемінде ғана 
қазақ әншілерінің ақсақалы, халық 
әртісі Н.Нүсіпжанов, к�рнекті компо-
зитор А.Қоразбаевтан бастап, «Жігіттер» 
тобы, Қ.Нұртас секілді танымал әншілер, 
айтыс ақындары �з �нерлерін к�рсетті. 

 Жастарымыз �нерден де, спорттан да 
құр алақан емес. Мәселен, аудандық 

«6нші балапан» байқауының 
жеңімпаздары Ж.Орымбаева мен 

А.Қалабаева мектебіміздің мақ-
танышы. Таяуда Алматыдағы 
« Қ а з а қ  к о н ц е р т »  з а л ы н д а 
�ткен Республи калық �нер 
байқауында к�ркемс�з оқудан 
Е.Оңдабаев пен А.Абашев, 
э с т р а д а л ы қ  в о к а л д а н 
А.Маратқызы мен Е.Рысбек 
бірінші орын, ал А.Қалабаева 

бас жүлдемен оралды. 
 2010 жылы ауылымыздың 

80 жылдығына орай мәдениет 
үйінің жанынан үлкен спорт кешені 

салынған еді. Соның арқасында бокс, 
самбо, күрес, дзюдо сияқты спорт түрлері 
жақсы дамып келеді. Аядай ғана  ауылдан 
шыққан талай спортшыларымыз аудан 
мен облыс қана емес, республикалық, 
халықаралық жарыстарға қатысып, 
елімізді қуантып жүр. Солардың бірі, 
мектебіміздің түлегі, 2013 жылғы Азия 
және әлем чемпионы, 2014 жылғы Азия 
ойындарының жеңімпазы, халықаралық 
дәрежедегі спорт шебері, Қазақ ұлттық 
құрама командасының мүшесі Жәнібек 
6лімханұлының бокстағы табысы ерек-
ше. Сондай-ақ С.К�пшікбаев сам-
бо күресінен жас�спірімдер арасын-
да республиканың күміс жүлдегері, 
оның інісі Самат қола жүлдегер атан-
ды. Ағайынды екеуі де спорт шебері. 
2015 жылы жас�спірімдер арасын-
да дзюдо күресінен �ткен Қазақстан 
біріншілігінде Н.Тоқтасынов 90 келі 
салмақта алтыннан алқа тақса, 100 
келі салмақта үшінші орынды  Мадияр 
Шәкенғалиев алған еді. Бұл біздің 
жастарымыздың кейінгі 5-6 жылда ғана 
қол жеткізген табыстары. Ауыз толты-
рып айтатын жетістіктеріміз к�п. 

– �ңгімеңізге рақмет. Осы заманға сай 
ой-#рісі кең, алғыр да жүректі, білімді де 
білікті, жас ұрпақты тәрбиелеу жолында 
еңбек етіп жүрген мектеп ұжымына зор 
табыс тілейміз.

Сұхбаттасқан
 Аманжан ЕҢСЕБАЙҰЛЫ, 

Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, Қазақ радиосының ардагері, 

ҚР Мәдениет қайраткері

 идеясын �мірлік қажеттілік ретінде 
қарастырып, оны жақсы �мірге 
жеткізетін жол деп дамытуға бүгінгі 
күн – тамаша кезең деп білеміз. 
Оның негізінде к�регендік, болжау, 
терең сәуегейлік жатыр. Бұл тұрғыда 
барлық �ткен, қазіргі және болашақ 
іс-әрекеттердің адамның �мірінде 
тиісті салдары мен нәтижелерін 
беретіні туралы тұжырым орынды. 
Оны «не ексең, соны орасың» деген 
с�здермен жеткізуге болады. 

Бүкіл әлеуметтік тіршілік сенімге 
негізделген. Сенімсіз ешқандай 
жақсылық пен ізгілік болмай-
ды. Біз ертеңгі күнге сеніммен 
қарап, парасаттылыққа, ізгілікке 
ұмтыламыз. Сенім бүкіл тіршіліктің 
тұғыры болып есептеледі, енде-
ше, ол – басты құндылық. 8зара 
сенім болмаған жерде жақсы от-
басы, сәулетті де дәулетті мемле-
кет, мемлекеттер арасындағы және 
әлемдік тұрақтылық пен қауіпсіздік 
болмайды. Сенім – күрделі үнқатысу 
үдерісінің нәтижесі. 

Ендігі жерде �зіндік «менін» 
сақтауға ұмтылған әрбір жұрт, ең 
алдымен, тарихи санасы мен жадын, 
бірегей ұлттық болмысы мен ойлау 
машығын, �зіндік дүниетанымы 
мен дінін, ана тілі мен ерекше ділін, 
бай дәстүрі мен т�л мәдениетін 
дамыту, аман сақтап қалу жолын-
да жанталасуы қажет. Сондықтан 
демократиялық құндылықтарға, 
адалдыққа, ақыл мен парасатқа 
шынайы б ірлікке  нег ізделген 
ұстанымдар ғана Қазақстанды 
Мәңгілік Ел болуға ұмтылдырмақ.

Аманжол ҚАСАБЕК,
І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университеті 
«Мәңгілік Ел» ғылыми-білім 

орталығының жетекші 
ғылыми қызметкері,

философия ғылымының 
докторы, профессор

елдерінің беделді басылымдарымен 
келісімге келе отырып, �з ақпарат 
кеңістігіндегі тұшымды дүниелерді 
ондағы оқырмандарға ұсыну жайлы 
ақжолтай жаңалығымен б�лісті.

Форум жұмысына қатысқан түркі 
тілдес журналистер мемлекеттер ара-
сында ақпарат алмасудың тиімділігін 
арттыру жайын с�з етіп, алдағы уақытта 
тығыз қарым-қатынаста жұмыс жа-
сасу туралы келісімге келді. Бауыр-
лас халықтардың БАҚ �кiлдерi жиi 
кездесiп, �зара ынтымақта жұмыс 
iстеуге, тәжiрибе алмасып тұруға 
уағдаласты.

Жиын барысында ТҮРКСОЙ 
халықаралық ұйымына мүше елдердiң 
ақын-жазушыларының жиыны мен 
кiтап к�рмесi де ұйымдастырылды. 
Түркiстан қаласындағы тарихи-мәдени 
этнографиялық орталықта �ткiзiлген 
жиынға облыс әкiмi арнайы қатысып, 
зиялы қауым �кiлдерiмен жүздестi. 
Кiтап к�рмесiнiң ашылу салтанатынан 
кейiн Елбасының «  : 

 » атты мақаласын 
талқылауға арналған мәжiлiс �ттi. 
Оған түркi тiлдес елдердiң маңдайалды 
ақын-жазушылары қатысты. Елiмiзден 
Мұхтар Шаханов, Смағұл Елубай, 
Дулат Исабеков, Исрайыл  Сапарбай, 
Ғалым Жайлыбай және  �зге  де 
ақын-жазушылар с�з с�йлеп, латын 
әлiпбиiне к�шу, бауырлас халықтардың 
ортақ тарихы мен мәдениетiн сақтау 
және насихаттау,  жаһанданудың 
жағымсыз тұстарына бiрiгiп қарсы тұру 
мәселелерiн талқылады.

Нұрбақ ЕДІГЕ

Оңтүстік Қазақстан облысы
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нына алған. Ол кісі бізге тек білім 
беріңдер, балаларды оқытыңдар дейді. 
Сондықтан интернаттағы балалардың 
білімі мұғалімдердің жіті бақылауында. 

 Ондағы тәрбиешілер де балалардың 
білімдерін қадағалап отырады. Оқу 
кабинеттері түгелдей заманауи құрал- 
ж а б д ы қ т а р ы м е н ,  к о м п ь ю т е р м е н 
жабдықталған. Мектепте мультиме-
диа кабинеті жұмыс істейді. Мұнда 45 
мұғалім еңбек етеді. Олардың барлығы 
да жоғары білімді. Оның ішінде жоғары 
санатты 7, бірінші санатты 12 мұғалім 
бар. Физика-математика ғылымының 
кандидаты,  доцент  М.Шәкенов, 
қазақ елінің үздік ұстазы т�сбелгісінің 
иегері Т.Досаева, осы оқу орнында 
35 жылдан бері қызмет атқарып келе 
жатқан үздік ұстаз К.6бдірахманова, 
Ы.Алтынсарин атындағы т�сбелгінің 
и е г е р і  –  И . А қ ы ш е в ,  а л ғ а ш қ ы 
әскери дайындық пәнінің мұғалімі 
Б.Ақтымбаев, Ы.Алтынсарин атындағы 
т�сбелгінің иегері Б.Бодарбаева, ҚР 
Білім беру ісінің үздігі Р.Ағынтаева, 
жоғары санаттағы тарих пәнінің мұғалімі 
Б.Кенжебаева, ҚР Білім және ғылым 
министрлігі Құрмет грамотасының иесі 
А.6дікова, республикалық математика 
пәні мұғалімдер байқауының жүлдегері 
Н.Сүйінәлі �з мамандықтарының нағыз 
шеберлері. Мектепте тоқсан сайын ата-
аналармен бас қосу жиналыстары �теді. 
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Еліне еңбегімен еленген Сабыржан Ахметұлы жайлы толғаныс

Францияда президенттік 
сайлауда жеңіске жеткен 
 Эммануэль Макрон ресми 
түрде қызметіне кірісті. 

Б ұ р ы н ғ ы  п р е з и -
дент  Франсуа Олландтың 
Макронға билікті беру рәсімі 
Е л и с е й  с а р а й ы н д а  � т т і . 
Алғашқы с�зін «Француздар 
�з таңдауын жасады. Маған 

артылған жауапкершілік – мен үшін зор мәртебе» 
деп бастаған Э.Макрон оның маңыздылығын 
жақсы түсінетінін жеткізді. Еске сала кетсек, 
мамырдың 7-сінде елде президенттік сайлаудың 
екінші кезеңі �тіп, додада 39 жастағы Эммануль Ма-
крон 66% дауыспен жеңіп шықты. Оның қарсыласы 
«Ұлттық майдан» партиясының �кілі Марин Ле Пен 
33% дауыс жинаған.

�зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

 ФРАНЦИЯ

Қызметіне кірісті

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Иракта босқындарға арналған лагерь ашылды. 
Біріккен Ұлттар Ұйымының босқындар ісі ж#ніндегі 
басқармасы Ирактың батыс б#лігінен тағы бір лагерь 
ашты. 

Бұл – мигранттарға арналған 12-ші лагерь. 
Халықаралық ұйым �кілі Андрей Махечичтің ай-
туынша, жаңа қонысқа алғашқы босқындар келіп 
үлгерген. Олардың арасында 500-ден астам бала 
бар. Ал лагерь жалпы саны 9 мың адамға лайық. 
Халықаралық ұйым осыдан 4 апта бұрын ғана 
аймақтан 30 мың адам паналайтын орын ашқан 
болатын. Бүгінде ол жер лық толы. Мамандар 
алдағы уақытта қақтығыстан қашып шыққандар 
саны артпаса кемімейтінін айтып отыр. 

БҰҰ босқындар ісі  ж�ніндегі  басқарма 
�кілі  Андрей Махечич: «Мосул қаласындағы 
қақтығыстан қашып шығатын тұрғындар саны 
әлі де артуы мүмкін. 8йткені ондағы ахуал әбден 
ушыққан. Лагерге келген адамдар жарылыстардың 
жиілеп кеткенін айтып отыр. Оған қоса азық-түлік 
пен ауызсу тапшы» деп, қажетті қаржының толық 
жиналмай отырғандығына да тоқталды. 

Халықаралық Қызыл крест ұйымының мәліметіне 
сүйенсек, Йеменде тырысқақ ауруынан к#з жұм-
ғандардың саны 115-ке жеткен. 

8ткен аптада ғана Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы індеттен 51 адамның к�з жұмғандығын 
айтса, жергілікті билік елдің 14 аймағына таралған 
кеселге сегіз жарым мың адам шалдыққанын 
мәлімдеген еді. Соңғы кезде оны жұқтырғандардың 
саны үш есеге артқан. Сондықтан ауруханалардың 
науқастарды емдеуге шамалары жетпей жатқан 
к�рінеді. 

Дәрігер Хуссейн әл-Хаддад жағдайдың �те ауыр 
екендігін, ауруға шалдыққан балалардың к�птігін, 
әрі оларға орын жетпей жатқандығын атап �тті. 
«Бұған қоса ауруханада науқастарды емдеуге 
қажетті құрал-жабдық та тапшы» деді  Х.әл-Хаддад. 
Айта кетейік, Йемен билігі бұл аурудың шығуы 
 туралы �ткен жылдың қазан айында мәлімдеген. 
Мамандар дерттің таралуына 2 жыл бұрын басталған 
Азаматтық соғыстың салдарынан санитарлық 
жағдайдың нашарлауы себеп болғанын айтуда.

Египет археологтары Эль-
Минья провинциясындағы 
үңгірден 30-дан астам му-
мия, әктас пен сазбалшықтан 
жасалған табыттар және 
ежелгі мысыр жазулары жа-
зыл ған папирус тапқан. 

М у м и я н ы ң  к � б і н і ң 
ж а қ с ы  с а қ т а л ғ а н д ы ғ ы н 
атап �ткен мамандар бұл 
заттардың барлығы жер астында сегіз метр 
тереңдікте жатқандығын айтты.

Жергілікті билік: «Бұл шетелдік туристердің 
Мысырға деген қызығушылығын арттыруға 
�з септігін тигізуі мүмкін» деп үміттеніп отыр. 
8йткені 2011 жылғы саяси шиеленістен кейін 
мұнда ағылған саяхатшылар саны біршама азайған 
болатын. 
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Босқындар саны артуы мүмкін

Жұқпалы аурудан зардап шегуде

Көне Мысырдан бір дерек

...Арналы Сарыторғайдың түлегісің,
Ата-анаң қабыл болды тілегі шын.
Б"ленген абыройға, алғыс алып,
Туған жердің мықты сен тірегісің!

Мағзұмбек Машайықұлы

Мен Сәкеңді –  Сабыржан 
А х м е т ұ л ы  н ы ң  � т к е н 
жетпісінші жылдардың 

орта кезінен сырттай естігенім бол-
маса, жақын таныстығымыз жоқ еді. 
Целиноград (қазіргі Астана қаласы) 
қаласының құрылыс институтын 
тәмамдағанмын. Ол кезде әке-шешем 
Жангелді ауданының орталығы – 
Торғай селосында тұратын. Демалыс, 
мейрам күндері соларға асығатынмын. 
Шалғайда орналасқан Торғайға жету 
үшін, жолда орналасқан Амантоғай, 
А м а н г е л д і  а у д а н д а р ы н  б а с ы п 
�тетінмін.

Кейінірек Амантоғай ауданы 
жабылып Амангелді ауданының 
құрамына кірді. Екі ауданның да 
�мірде қалай дамып-�рбігендері 
қазіргідей к�з алдымда. «Ауылына 
қарап азаматын таны» дейді дана 
халқымыз. Бұл с�з жас шағынан 
атажұрты – Сарыторғайда электр 
ж�ндеушісі, кейін сол жүйеге иелік 
еткен Сәкеңе арналып айтылғандай 
еді. Сол сияқты 1975-1993 жылда-
ры жұмыстарын ұршықша үйірген 
С а б ы р ж а н  А х м е т ұ л ы н ы ң  е р е н 
еңбегін институтта бірге оқыған, осы 
ауданның тумалары Болат Нақанов, 
Есім Дауылбаев достарым ауызда-

Филиппин елінің Манила 
бұғазында жергілікті «Грин-
пис» ұйымының #кілдері түрлі 
пластикалық қоқыстан #лі 
киттің мүсінін жасады. 

Табиғатты қорғаушылар 
мұны мұхиттың ластануына 
адамдардың назарын аудару 
үшін тұрғызғанын айтады. 
Белсенділер 15 метрлік китті 

жасауға кеткен барлық пластикалық қалдықты осы 
жағалаудан жинаған. Ал «Ғылым» журналының 
жазуынша, Филиппин елі мұхитты пластикалық 
қалдықтармен ластауда Қытай мен Индонезиядан 
кейін үшінші орында тұр. Жыл сайын айдынға 
аралдардан 540 мың тонна қоқыс тасталады екен. 

 «Greenpeace» �кілі Абигейл Абилар: «Адамдар 
мүсінге қарап пластикпен жер бетін ластайтынын 
түсінуі тиіс. Сондықтан бұл мәселемен қазірден 
бастап күресу керек. Бір адамның �зі жер шары-
мызды қорғау үшін зор үлес қоса алады» дейді.

ФИЛИППИН

Кит мүсіні

 :    !

�ткен бе?! 1997 жылы Торғай облы-
сы екінші мәрте жабылғанда, оны-
мен қоса Амантоғай ауданы да оның 
жолын құшты. С�йтіп, Сәкеңнің 
ойлаған ойының ойраны шыққан 
болатын. Сол жылы Амантоғай ау-
даны т�ркініне  қайтып келген 
қыздай болып, Амангелді ауданының 
құрамына қайта қосылды. Ауданның 
әкімі болып Сабыржан Ахметұлы 
сайланды. Ол осы ауданға әкім бо-
лып сайланғанына бір жыл �тер-
�тпестен, Арқалық қаласының әкімі 
болып тағайындалды. Оны қалалық 
активке облыстың сол кездегі әкімі 
Тоқтарбай Қадамбаевтың �зі таны-
стырып, жұмысына сәт-сапар тіледі. 
Сол жиынға қатысқан жандардың 
бірі ретінде Сәкеңнің істің ада-
мы екендігіне, с�зге шешендігіне 
к�зімді  жеткіз іп  қайтқан едім. 
Оқырмандардан несіне жасырайын, 
ол кездері к�ңілімнің хошы болмай, 
жан сырымды б�лісетін ж�ні түзу 
басшы кезікпей жүрген кезім бола-
тын. Сәкеңе дейінгі әкіміміз облы-
сымыз жабылмай тұрғанда бірде-бір 
тексеріс болмаған басқармамызды 9 
ай ішінде 7 рет тексеріс жасатқан бо-
латын. Осыдан кейін к�ңілімнің хошы 
қайдан болсын?! Тексерушілер істеген 
ісімнен ілгешек таба алмай, басқан 
ізімді аңдумен жүрген кез болатын. 
Жүйкем қанша жұқарса да, оны әкімге 
бермегенім, қызметтес әріптестерім: 
«Ұрының арты қуыс – деген, �зінің 
тазалығын дәлелдей алмағандықтан 
жұмыстан кетті» демесін дегендіктен. 
«Аққа құдай жақ» деген, жаңа әкім 
Сәкең келіп, сол қиналған күндерім 
артта қалды. Бұрынғы облыс кезінде, 
кейін қалалық әкімдікте әкім болған 
кейбір басшылардың ауыздарына 
ақ ит кіріп, к�к ит шығып жататын. 
Қашанда сабыр сауытынан табы-

құрдымға кетудің аз-ақ алдында тұрған 
қаланы құтқару әкімнің әкімінің, 
азаматтың азаматының қолынан 
келетін іс еді. Сәкеңмен оңаша сол 
отырысымызда ол ма ған: «Асеке, шы-
нымды айтсам, осы Арқалыққа әкім 
болып келуге алғашқыда үзілді-кесілді 
қарсы бол дым. Бірақ Т�кең мені жан-
ды жерім нен ұстап алып, ол ойымнан 
айнытты. Оның Т�кең деп отырғаны – 
облыстың сол кездегі әкімі Тоқтарбай 
Қадамбаев екен. Сол кісінің айтқан: 
«Сабыржан Ахметұлы, әркімнің 
туған жері – Мысыр шаһары» деген. 
Сені туған қалаң – Арқалық қаласын 
құтқаруға жібергелі отырмын. Оның 
құлдыраған экономикасын к�теріп, 

нып жатқанда, бұл ауылда қалады. 
Оған себеп, асқар таудай әкесінің 
�мірден �туі еді. Бұғанасы толық бекіп 
болмаған бозбалаға бұл қайғы қатты 
әсер етті. К�кейіндегі арманының 
быт-шыт болғанына мойымай, аяулы 
анасы Зейнеп пен жалғыз қарындасы 
Жұмабикеге «қайтіп қорған боламын» 
деп мазасы кетті. Ақыры Қостанай 
қаласындағы қысқа мерзімді электр-
монтерлерін даярлайтын курсқа түсіп, 
электр-ж�ндеушісі мамандығын 
игеріп шығады. Кеңшарда еңбек жо-
лын қарапайым электр-ж�ндеушіден 
бастаған жас жігітті  болашақта 
жауапкершілігі шаш-етектен келетін 
лауазымды қызметтер күтіп тұр 

маты» атағынын берілуі. Мұндай 
а т а қ қ а  к � п ш і л і к  ж ұ р т ,  б и л і к 
басындағыларға тамыр-таныстарын 
салып, қулықтарына құрық жалғап 
қолдарын жеткізіп жатады. Ондай-
дан хабары жоқ, республикаға таны-
мал оташы ағамыз, Сәкеңнің адам 
тани, елге сіңірген еңбегін бағалай 
білетін қасиетін отырған отырыстарда 
жыр қылып айтып отырады. Маған 
«Жақсының жақсылығын айт, естіген 
жан сүйінсін» деген с�з Сабыржан 
Ахметұлына арналып айтылғандай 
әсер етеді. Ол Арқалық қаласына әкім 
болып келісімен қаланың нарықтық 
қарым-қатынастарына үлкен мән 
беріп, оның тамырына қан жүгіртті. 
Бұл оның нарықтық экономиканы 
терең меңгергенін білдірсе керек. 
Осындай іскер әкіммен 1998 жылы күз 
айларының бірінде қоштасуыма тура 
келді. Оған себеп, сол жылы жоғары 
оқу орнын бітіріп келген ұлыма 
лайықты жұмыстың реті келмегені еді. 

Жұмыс іздеп, қай мекеме-
ге бармасын, «Маман-
д ы  ғ ы ң ы з  б о й ы н ш а 

еңбек �тіліңіз жоқ екен, сондықтан 
жұмысқа ала-алмаймыз» деп сұлу-
сыпайы шығарып салғандығынан. 
Желдің қай жақтан шығып тұрғанын 
ішім сезіп жүретін. Бұрынғы әйел 
әкімнің орынбасары болып істеген 
бір құрбысының: «Бір басымызға 
бір Бектемісов те жетер» деген с�зі 
құлағыма жетіп жататын. 6йелдермен 
айтысып, абырой таппасымды біліп, 
жұмыстан �з еркіммен кетуге ары-
зымды бердім. К�п ұзамай Сабыр-
жан Ахметұлының қабылдауында 
болдым. Ол кісі маған: «Асқарбек 
Назарбекұлы, атам қазақтан қалған 
«Битке �кпелеп,  тоныңды отқа 
жақпа» деген с�з бар. Сені �кпелеткен 
әйелдер маған бағынышты ғой. 
Менің айтқанымды олар аяқ асты 
қалдырмас. Істеп жүрген жұмысыңда 
қалсаң қайтеді» деген емеурін таныт-
ты. Мен Сәкеңе үлкен рақметімді 
айтып, келесі күні Нұрланымды алып, 
Астана қаласына жол тарттым. Менің 
сол жолы Сәкеңнің адам жанына 
терең бойлайтынына к�зім кәміл жет-
кен еді. Бұл оның сәулелі сәттерінің 
бір к�рінісі ретінде к�з алдымнан 
әлі күнге дейін кетпейді. Ол �зіне 
«сенімді іні таптым» деп марқайса, 
мен «�мірде арқа сүйер аға таптым» 
деп шаттандым. 2000 жылдың күзінде 
Сабыржан Ахметұлын Ұзынк�л 
 ауданына әкім қылып сайлады. Бұл 
аудан Қостанай облысының Ресей-
мен шекаралас жатқан түйткілі к�п, 
салт-дәстүрімізден, ана тілімізден 
алшақтай бастаған аудан ғой. Жалпы 
Сәкеңнің �мір жолына үңілген адам, 
оның тағдырының мәселесі, шаш-
етектен келетін аудандармен, туған 
қаласы – Арқалықпен тоғысқанын 
к�реді.  Оның басынан �ткерген 
қиындықтарына ердің ері ғана шы-
дайтынын �мірдің �зі дәлелдеп берді. 
Ол Ұзынк�л ауданында 5 жыл әкім 
болып еңбек еткенде, мемлекеттік 
тілімізді менсінбей, қазақшаларына 
қақалып жүрген қандастарымызды 
�рге сүйреумен болды. Мұндай 
жауапкершілігі зіл батпан жұмыс, қай 
әкімнің оң жамбасына келе берген?! 
Бұл шара Сәкеңнің ғана қолынан 
келді. Қазақтың белі қайыспайтын 
қара нары – классик жазушысы Ғабит 
Мүсіреповтің 100 жылдық мерейтойы 
республикалық деңгейде дүркіреп 
�тті. Жұрт «�ткен күнде белгі жоқ» 
деп жатады. Неге болмасын?! Оған бір 
тал қара шашы қалмаған Сәкеңнің ақ 
қырау шалған басы куә. 

2004 жылы мамыр айында Аман-
гелді ауданының басшылығында 
күрделі жағдайдың орын алуына бай-
ланысты, облыс әкімдігі Сәкеңді осы 
ауданға екінші мәрте әкім қылып 
с а й л а й д ы .  А у д а н  ж ұ р т ш ы л ы ғ ы 
оны құшақ жая қарсы алады. 8зіне 
етене жақын ауданның проблема-
сын шешуге білегін сыбана кірісіп 
кетеді. Ауданның жыртығын жамауға 
жетпейтін бюджеттен б�лінетін 
қаржыға телмірмей, осы аудан-
нан шыққан қалталы азаматтарға 
х а т  ж а з ы п ,  и н в е с т и ц и я  т а р т а -
ды. Нәтижесінде аудан адам таны-
мастай �згеріп, алдыңғы қатарлы 
аудандардың қатарына қосылды. 
Егістік жер к�лемі 70 000 гектарға 
жетті. Ерен еңбегі еленіп, «Парасат» 
орденінің және бірнеше медальдардың 
иегері Сабыржан Ахметұлы Ахметовке 
2007 жылы «Құрмет» ордені табыстал-
ды. Ол, сонымен қатар «Қазақстан 
 Республикасы Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері». 

Осындай ел алдында беделі биік, 
абыройы асқақтаған Сабыржан 
Ахметұлы бұл күндері 70 жастың жо-
тасына шығып отыр. Оған: «Алдағы 
уақытта 80 жастың сеңгірінен секіріп 
�тіп, 90 жастың тосқауылына тоқ-
тамай, желмаядай желіп отырып 
100 жасқа жетіңіз» деген тілегімді 
біл діремін. Сол жасыңызда да ел-
жұртыңызға беретін жан жылуыңуыз 
бен жүрегіңіздің сәулесі с�нбесін!

Асқарбек БЕКТЕМІСОВ,
журналист-жазушы,

ҚР Ақпарат саласының үздігі

Сәкең келіп, сол қиналған күндерім
артта қалды. Бұрынғы облыс кезінде, 
кейін қалалық әкімдікте әкім болған 
кейбір басшылардың ауыздарына 
ақ ит кіріп, к�к ит шығып жататын. 
Қашанда сабыр сауытынан табы-i i 

рынан тастамайтын. Ол жайында 
аудан еңбеккерлерімен тілдескенімде 
олардың Сәкеңді т�белеріне к�теріп, 
қатты құрметтейтініне  к�з імді 
жеткізген ед ім.  Бұл   Сабыржан 
Ахметұлының сәулелі сәттерінің 
алғашқы баспалдақтарының бір 
к�рінісі еді. 1993 жылы Арқалық 
қаласының әкімінің орынбасары 
болып тағайындалды. Танымайтын 
басшымен танысудың ретін таба ал-
мадым. Ол кезде облыстық әкімдікте 
шаруашылық басқармасын (ХОЗУ) 
басқаратынмын. 

6йтеуір бұл жұмыста онымен жо-
лымыз бір жолықпады. Бұл кезең 
бұрынғы жоспарлы жұмыстың жайына 
қалып, нарықтық қарым-қатынастың 
қарқынды белең ала бастаған кезі 
болатын. Нарықтың бұлжымас заңы 
– ол айналысқан ісіңнің к�зін  тауып, 
пайда табу. Сәкең экономикасы алға 
жылжымаған қаланың күні қараң 
қалатынын қалалықтарға қадап ай-
тып, к�зге к�рінерлік жұмыстар 
атқарды. Қала тұрғындары нарықтың 
заңын алғашқыда жете түсінбей, әркім 
�зінше күндерін к�руге к�шіп еді. 
Қала әкімшілігіне тікелей �ндірістен 
келген іскер басшыны облыс бас-
шылары Арқалық қаласында к�п 
ұстамай, 1995 жылы экономикасы 
шатқаяқтай бастаған Амантоғай 
 ауданына әкім қылып тағайындады. 
Нарықтың тілін жете меңгерген аза-
мат іскер басшы екендігін бұл аудан-
да да к�рсете білді. Ол аудан әкімі 
ретінде, бұрынғы әкімнің болжыра-
тып жіберген егістік к�лемін 140 мың 
га. к�теріп, ауыл шаруашылығына 
басымдық берді. Негізінде Торғай 
жері мал шаруашылығымен айналы-
сатын �ңір. Сол жылдары «бартер» 
деген бәле шығып, бұрын т�скейі т�рт 
түлік малдан қайысатын Торғайдың 
т�ңірегі аянышты халде еді. 

Сәкең сол жылдары жұртшы-
лықтың қамын ойлап к�п қамықты. 
Жарғақ құлағы жастыққа тимей, 
жергілікті халықтың рухын қайтсем 
к�теремін деген ой маза бермеді. Біз 
қазақ деген халық, �мір бойы жоғын 
іздеген халықпыз. Ол бір ғасыр бұрын 
елінің, туған жерінің тәуелсіздігі, 
а з а т т ы ғ ы  ү ш і н  қ ұ р б а н  б о л ғ а н 
Амантоғай �ңірінің тумасы – Құлан 
Кейкі батырдың аруағын аунатып, 
жергілікті халықпен қауыштырып, 
олардың алғысына б�ленді. Осы 
кезден бастап амантоғайлықтардың 
рухы к�терілді .  8зі  бас болып, 
Алматыға екі кәсіпкерін жіберіп, 
Кейкі К�кембайұлы атасының мүсінін 
жасатты. Оны аудан орталығына 
орнатқызып, салтанатты ашылу 
рәсімінде жұрттан: «Түбі ауданымызға 
батыр атамыздың аты беріліп қалуы 
мүмкін» деген ойын да жасырмады. 
Бірақ �мір адамның ойлағанындай 

латын, с�зі салмақты, ойы орамды 
Сабыржан Ахметұлы әкімдікке кел-
геннен кейін, арқа-басым кеңіп сала 
берді. Оның �ткізген лездемелерінде, 
шұғыл кеңестерінде басы артық 
мәселелер к�терілмейтін. Жұмыс 
барысында түсініксіз мәселелер ту-
ындаса, кейбір әкімдер сияқты даусын 
к�термей, жұмыс столын сабаламай, 
сол мәселенің неден туындағанын 
тәптіштеп сұрап, дұрыс-бұрысына 
к�зін жеткізетін.  Қа рауын дағы 
қызметкерлерден «Тәртіпке бағынған 
құл болмайды» (Б.Момышұлы) деп, 
тәртіпті талап ететін. Тәртіп деген-
нен шығады. Бірде оның жұмыс 
кабинетінде отырып, бұл тақырыпта 
ұзақ әңгімелестік. Ол маған ағынан 
жарылып, �мірдерегін алдыма �зі 
жайып салды. 8зімді толық білмейтін 

қала басшысының менімен бұрыннан 
білетін танысындай ашық-жарқын 
с�йлесуін жақсылыққа жорыдым. 
Ойыма �ткен 70-жылдардың аяғы 
мен 80-жылдардың басында туған 
�ңірімізге  басшы болып келіп, 
оның экономикасы мен әлеуметтік 
жағдайын жақсартып, рухани саласын 
айтарлықтай дамытқан ұлтымыздың 
асыл перзенті, қоғам әрі мемеле-
кет қайраткері Еркін Нұржанұлы 
6уелбеков оралып, «Сәкеңдей басшы 
келгесін Арқалықтың басына үйірілген 
қалың бұлт та сейілер» деп отырдым. 
Сол кездегі Арқалық қаласының жай-
күйі адам айтса нанғысыз аянышты 
еді. Қала тұрғындары айлықтарын ай-
лап ала-алмай, зейнеткерлер жәрдем 
ақыларының жүзін к�ре алмай, жадап-
жүдеп жүрген болатын. Жығылғанға 
жұдырық дегендей, дүкен с�релері жы-
лан жалағандай тазарып, жұрт босып 
кетудің аз-ақ алдында тұрды. Оның 
үстіне электр жүйесі де құбылмалы 
кесте бойынша тәулігіне 3-4 сағат 
жарық беретін. Оның «қызығын» 
жұрт қалың ұйқыға кеткен кезде ғана 
к�ретін. Жылу беретін (ТЭЦ), газбен 
қамтамасыз ететін мекемелердің мар-
дымсыз жұмыстарынан кейін, қала 
тұрғындары үйлерінің қасынан жер 
ошақ қазып, тамақтарын сонда істеп, 
бала-шағаларымен сонда жылынып 
жататын. 

Осындай қиын кезеңде Сабыржан 
Ахметұлы Арқалық қаласына әкім 
болып келді. Экономикасы құл дырап, 

қатарға қосу сенің ғана қолыңнан 
келетініне сенімім мол. Аталарымыз: 
«Нарға артқан жүгің діттеген жерге 
барады, итке артқан жүгің шашылып 
жерде қалады» деген екен. «Осы с�зді 
естігенде қалай сылқ ете қалғанымды 
�зім де байқамай қалдым» деп еді. 
Иә, туған жер кім кімге де ыстық 
қой. Шынымды айтсам, сол кез-
де Сәкеңнің Арқалық қаласында 
туғанын білмеуші едім. 

Кейбіреулердің айтуынша, 
оны Амангелді ауданы-
на қарасты Сарыторғай 

кеңшарының азаматы деп жүргенмін. 
С�йтсем Сарыторғай Сәкеңнің ата-
жұрты екен. Бұл жерде оның Кене-
сары ханның бас сарбаздарының бірі 
болып, еліміздің тәуелсіздігі үшін 
күрескен руы Т�лек, Жәуке батыр 

жерленген. Сол батыр бабасының 
рухы қолдаған болу керек, Сәкең 
туған жерге туын тіккелі келіпті. 
Қанына тартпайтын қазақ болмайды. 
Тікелей атасы Балғожа мен әкесі Ах-
мет те бұрынғы Торғай уезіне атақтары 
шығып, ел басқарған белгілі адам-
дар болыпты. Отызыншы ойранды 
жылдары Ахмет әкесі қуғын-сүргінге 
ұшырап, Атбасар, К�кшетау жақта 
бой тасалауға мәжбүр болыпты. Шаш 
ал десе, бас алатын сол кезеңнен әкесі 
аман қалып, 1947 жылы Қызылқозыға 
оралыпты. Қызылқозы – қазіргі 
Арқалық қаласы. Бұл қалада боксит 
кені �ндіріледі. Шалдардың айтуы 
бойынша, бір інге бір қозы кіріп кетіп, 
қып-қызыл болып шыққандықтан 
жергілікті жұрт Қызылқозы деп атап 
кетіпті. Сол жылы 15 мамырда дүние 
есігін ашқан ұлына әкесі Сабыр-
жан деп ат қойыпты. Онысы – ұлым 
�зім сияқты сабырлы да алғыр бол-
сын – деген ниеттен туындаса керек. 
6ке үміті алдамады. Сәкең жасынан 
алғыр, еңбекқор болып ерте есейіп 
ағайынның аузына ілігіп, сабырлығы 
мен к�пшіліктің к�зіне түсті. 1960 
жылы туған жерге деген махаббаты 
Ахмет ақсақалды жетелеп атамекені, 
жаңадан ашылып жатқан Сарыторғай 
кеңшарына әкеледі. 

Сәкең осы кеңшардың орта 
мектебінде оқуын жал ғастырып, оны 
1965 жылы ойдағыдай аяқтайды. 
Бір сыныпта оқыған 19 сынып-
тастары арман қуып, әр қалаға атта-

еді. «8мір күрестен тұрады» деп 
жатады �мір к�ргендер. Сол �мір 
күресінен Сәкең сүрінбей �тіп, �зінің 
адал еңбегінің арқасында билік 
табалдырығына табаны тиді. Ол үшін 
�мір мектебінен �ту керек бола-
тын. Ол кезде кеңестік армия – �мір 
мектебінің мықты баспалдағы болып 
саналатын. Мектеп бітірген жылдың 
күзінде Сәкеңді әскери міндетін 
�теуге шақырады. Үш жылдан кейін 
�сіп-�нген еліне есейіп оралған оның 
бойынан жерлестері жауапкершіліктің 
табын байқайды. Сол кезден ба-
стап, ол үнемі �рлеу үстінде бол-
ды. Сарыторғай кеңшарында электр 
жүйесін басқарып жүргенінде Зақан 
Қайыркенқызы мен к�ңілдері жара-
сып, Зейнеп әжейдің қолын ұзартты. 
Осы кеңшарда Ахмет ақсақалдың 
Қарлығаш, Арман,  Жанар, Ербол 
атты немерелері �мірге келді. «Ор-
нында бар оңалар» деген осы емес 
пе?! Целиноград қаласына келіп, 
ауылшаруашылық институтына түсіп 
инженер-механик мамандығын алып 
шығады. Текті жердің ұрпағы ретінде 
Сәкең әулетінің атын аспандатып 
жүрген азамат. Оның ұл-қыздарынан 
�рбіген немере-жиендері бүгіндері 
Астана қаласында, оның т�ңірегінде 
аталары сияқты еліне еңкейіп адал 
еңбек етіп жүр. Қазақта: «Еңкейгенге 
еңкей, ол сенің құлың емес. Шалқай-
ғанға шалқай, ол Құдайдың ұлы емес» 
деген даналық с�з бар. Сәкең осы 
даналық с�зді басты қағидасына ай-
налдырып, жұрттың алдында үнемі 
к ішірейіп  жүреді .  Алды ашық, 
кімге болса да кеудесін к�термейтін 
мейірбан жан. Біз қазақ деген халық, 
қашаннан ырымшыл халықпыз 
ғой, ұрпағының ұлағатты жандарға 
ұқсап �скендерін қалайды. Ол бір 
немересінің атын ырымдап Т�лен 
деп атапты. Т�лен деп атамас бұрын, 
қ а з а қ т ы ң  к � р н е к т і  ж а з у ш ы с ы , 
атағынан алыстан ат үркетін Т�лен 
6бдік ағамызға телефон шалып, оның 
рұқсатын алыпты. 

Сәкеңмен телефон арқылы бір 
тілдескенімде, сол Т�лен немересінің 
спорт саласында қол жеткізген 
жетістіктерін естігенім бар еді. Неме-
ресі республикалық деңгейде күрестен 
спорт шебері атаныпты. Т�лен ата-
сы да кезінде университетте оқып 
жүргенде күреспен айналысқан 
ғой. Менің бір байқағаным, Сабыр-
жан Ахметұлы елін, жерін сүйетін 
үлкен ұлтжанды азамат.  Ол қай 
жерде қызмет істемесін, сол жердің 
тұлғалы тұлғаларын танып-біліп, 
«Жандарыңда жүр жақсы адам» деп 
жан-жағына жариялап жүреді. Оған 
мысал, 1999 жылы «Қазақстанның 
құрметті дәрігері», І санаттағы от-
ашы Асқар Байжұманұлына «Ар-
қа лық қаласының құрметті аза-
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Қайролла Мамытанұлы,Мұхаметқазы Мұхамедиұлы, Тұрсынбек Кәкішев, Аманғазы Кәріпжан, Рахат Әбдіқадырұлы. 2014 жыл.

колхоз т�рағасы Н.Гончаровтың 
�зі де елді «астынан су шыққандай» 
дүрліктіргені үшін жақтырмаған екен.

Шығыс Түркістанда 1937 жылы 
туып �скен Мұқаң 1962-ші жылы ата-
жұрт қа бет алған ұлы к�шке ілесіп 
елге оралады. Және ақын Қажытай 
Ілиясовтың айтуынша, сол к�шті 
ұйымдастырған 7 адамның бірі болған 
екен. Келгесін Жармаға қарасты 
Ортабұлақ совхозы мектебінде тарихтан 
сабақ бере жүріп, сол �ңірдің �лкетану 
ісіне де зейін қоя бастайды. Оның жа-
сынан ұлт мүддесі мен тарихына деген 
бейім ділігі к�ңіл-күйіне әсер еткен 
әрқилы әрекеттің қыр-сырын білуге 
де икем дейді. Ол Жәнібек кесенесі 
ғана емес, «Жәнібек биігі», «Жәнібек 
к�ктеуі», «Жәнібек кезеңі» сияқты 
ба тыр бабамызға қатысты бірқатар 
жер атау ларына да ден қойып, тарих 
қой науынан тың жаңалықтар іздеуге 
барын салды. 8зі ғана іздеп қоймай, сол 
�ңір дің қарияларымен ақылдасып, �з 
бағыт-бағдарын анықтап алуға тырыс-
ты. Кәнігі геологтар сияқты, тіпті мек-
теп оқу шыларынан да экспедиция 
құрды.

Бұл күрделі іске Мұқаңды құлшын-
дырған алғашқы оқиға – «әулие қыз» 
жерленген т�бенің басындағы ақсақал-
дар дың әңгіме-дүкені еді. Арасындағы 
бір ақсақал қастарынан �тіп бара жат-
қан атты қариядан жылқының қайда 
жатқандығын сұрайды. Ол «Жәнібек 
шағылында жатыр» деп жауап береді. 
Тосын жауапқа елең ете  түскен 
Мұқаң «Жәнібек шағылы дейді» деп, 
кездейсоқ таңданысымен отырғандар 
назарын бірден �зіне бұрады. Қолқа-
лаған  жастау жігіттің сұрағына атты 
қария да жақын келіп, жауап беріп, 
әңгімені Жәнібекке қатысты жер 
 атауларынан бастайды. С�з арасында: 
«6кем анау т�бенің басындағы зиратты 
Жәнібек батыр бейіті дейтін. Қасиетті 
күндері басына барып құран оқитын. 
Сонда кейде мен де еріп  баратынмын. 
Жасым ол кезде ондар шамасында 
болуы керек. Қазір сексенге таядық» 
деген екен. Бұл қариялардың есімдері – 
Садық Бахтинов, Кәмәш Жарылғапов, 
Жұмаділ  6убәкіров еді .  Осыдан 
кейін-ақ ағамыздың сол зиратқа деген 
құрмет-қошеметі артып, ой-қиялы, 
таным дүниесі арқылы тарих тылсым-
дарын парақтай бастайды. К�ңілге 
түйген тұжырым-болжамдарын жүйелі 
түрде аудандық, облыстық газеттер-

    
  

  

БІЛІМ 

Астана қаласындағы №61 орта мектебі биылғы 2017 жылғы 
оқу жылында да жақсы нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Ең 
бастысы, оқу үлгерімі мен тәлім-тәрбие мәселесі #згелерге 
үлгі боларлықтай-ақ.

Аталған мектептің пайдалануға берілгеніне келесі 2018 жылы 
тура 10 жыл толады. Он жылдық тойды мектеп ұжымы лайықты 
тартулармен қарсы алуды ерте қолға алған. Оның нәтижесі 
қазірдің �зінде к�рінуде.  Мектептегі қол жеткен қандай бір 
к�рсеткіш ол, с�з жоқ, ұйымшылдық пен ынтымақтың, бірліктің 
жемісі екені с�зсіз. Аталған оқу орнында да үлгілі істер жеткілікті. 
Мектептегі оқу мен тәрбие жұмыстары жақсы жолға қойылған. 
Ата-аналар мен ұстаздар арасындағы байланыс берік. Мұнда 
түрлі үйірмелер тұрақты жұмыс істейді. Соның нәтижесінде 
�нер мен спортқа бейімі бар жастар жетерлік. Республикалық 
мектеп оқушыларының байқауында «Сезім» би тобы бірнеше 
рет жеңімпаз атанды. Домбыра оркестрінің күмбірлете т�ккен 
күйіне тыңдаушылар тәнті болады. Ал спорттағы жетістіктер 
ол енді �з алдына  б�лек бір әңгіме етуге тұрарлық. Мектептегі 

игілікті істерді ұйымдастыруда, оны демеп,қолдауда осындағы 
120-ға жуық ұстазға он жылдан бері тұрақты басшылық жа-
сап келе жатқан тәжірибелі басшы,шебер ұйымдастырушы,�з 
ісінің маманы, мектеп директоры Кенжесары Жанғазақованың 
еңбегі ерекше.  Оған ұстаздардың да,ата-аналардың  да айтар 

алғысы мол. Мектепте к�пшіліктің құрметіне б�ленген ұстаздар 
жетерлік. Солардың бірі  бастауыш сынып оқытушысы Сей-
дахметова Равиля Қадырқызы. Оның алдынан білім алған 
жеткіншектер үнемі озаттар қатарынан к�рінеді. Бастауыш 
сыныптан тиянақты білім алған оқушылар әрі қарай да жақсы 
оқып кетеді екен. Үлгілі ұстаз Равиля Қадырқызынан білім 
алған екі немерем Баубек пен Ділназ осы мектептегі үздік 
оқушылардың қатарында келеді. Біреуі күреске,біреуі биге 
қатысады. Сабақтары жақсы. Бұл әрине ұстаздардың еңбегінің 
нәтижесі. 6рине, осындағы үлгілі тәртіп, тәлімді тәрбие мен 
сапалы білім беруде ұстаздардың алдына жауапты  міндеттерді 
жүктеп,оны олардың ойдағыдай орындап шығуына бар қажыр-
қайраты мен тәжірибесін жұмсап келе жатқан мектеп дирек-
торы  Кенжесары 6псейітқызы елдің алғысына, ұжымның 
құрметіне б�ленген жан.Ұйымшыл ұжымның  қол жеткізген 
жаңа жетістіктері жалғаса берсін дейміз.

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ
АСТАНА 

батырдың 300 жылдық мерейтойына 
тарту етті. Кітапқа атажұртқа оралған 
ұлтжанды кәсіп   керлер – Мерей 
Сіләмұлы мен Қай   ролла Мамытанұлы 
демеушілік жасады.

Кітаптың басында ұлт тарихына 
қатысты деректер келтіріп, �з пікірле-
рі мен де жүйелей түскен. Ол «Турфанды 
да, Ақсақ Темірдің алып империясымен 
иық қағыстырған Моғолстанды да, 
Алтай мен Сібірдің ну ормандарына 
билік құрған Алтын ханның елін де 
жайратып, хонтайшыны мойындамаған 
Қалқа мен К�кенұрды да бас идірген 
жоңғарлар болатын» деп, осал жаумен 
алыспағандығымызға айрықша мән 
береді. Бірақ жоңғар да бізге тектік 
жа қындығы бар тайпа еді. Жауласып, 
іргеміздің с�гілуіне сыртқы күштің қай-
сысы ықпал етті? Қытай ма, моңғол ма, 
орыс па, жоқ Халифат па? Оны білу ке-
лешектің еншісінде. Бірақ саяси, діни, 
т.б. к�п �згерістен кейін қазақ то лық-
қанды ұлт болып, жүйеленгені ақиқат. 

Ұлт мүддесіне деген икемділік те 
тектен бастау алады. Мұхаметқазының 
әкесі саятшылардың арасында орны 
бар «Бүркітші Мұхамади» атанған 
құсбегі болыпты. Ал әкесінің інісі 
 Махамади «Кенесары», «Тәуке», «Ағаш 
ат», «Ер Қабанбай» дастандарын жатқа 
білетін «ақпа қызыл» атанған жыр-
шы, бір жағы ескіше сауатты адам 
екен. Ол рулас ағайыны әрі әріптесі 
Қ.Жұмәділовтың әкесімен бірге жаса-
сып, би атасы Күдеріні де, 1961 жылы 

ұшақпен Үрімжіге келген сапарында 
Шығыс Түркістан тарихында к�рнекті 
орны бар Демежанды да к�рген. Басқа 
да белгілі тұлғалармен жиі араласқан. 
Солардың тәрбиесінен де болар, Мұхаң 
апайы арқылы қолдарына түскен 
«Жәні  бек батыр» дастанымен бала 
кез ден, тіпті 1946 жылдардан-ақ таныс 
бола бастайды.

...Жатушы-ек елімізде сар қазы жеп,
Шабатын біз қалмаққа не қылып ек,
«Намысын Қабанбайдың 

бермеймін» деп,
Керейден іздеп кепті Ер Жәнібек... 
Сол кезде әкесі айтқан «Жәнібек» 

хиссасының әсерлі бір шумағы ағамыз-
дың �мірлік ізденісінің алғашқы ба-
ғытын айқындап берді.

Мұқаң Жәнібектің шыққан те-
гінің атақонысынан бастап, әр та-
раптан зерттеу жүргізеді. Шыңжаң 
уни верситетінде сабақ беріп жүрген 
кезінде бірқатар деректер тауып ол-
жалы да болады. Қытайдың сарғайып 
кеткен «Сыжи» тарихи жылнамасымен 
танысқан ол ондағы «Абылай хан зама-
ны, жоңғар шапқыншылығы тұсында 
Абақ керейлер мен Шыңғыстаудың 
К�ксала, Бақанас жерін мекенде-
ген қазақтары арасында жерге, мал 
�рісіне талас, рулық бақ күндестігі 
күшейгесін шығысқа ауа к�шкен 
елін Ер Жәнібек Қалба, Қаратай 
жайлауына дейін қоныстандырып, 
�зі Қызылсу-Шар, Қалба �ңірінде 
қайтыс болыпты» деген жолдарды 

шындыққа жатқызады. Сол сияқты 
кеңестік белсенділер Жәнібектің 
атын атауға мүмкіндік бермегендіктен 
оның зиратын жасыру үшін «Жәнібек 
шағылы» атандырғандығын айта-
ды. 6йтсе де, ағамыз: «1980 жылы ақ 
кірпіштен ескерткіш қойдық. Бірақ 
6шімбек  Бектасов деген қазақтың жер 
басқармасының бастығы біз тұрғызған 
ескерткіш тақтаға «Арғын Шақшақ 
Қошқарұлы Жәнібек» деп қате жазу 
жазып, ол әміршілдік-әкімшілдік 
 заманда қолдауға ие болды» дейді. 
Соңғы екі с�йлем арқылы салыстыр-
малы ой туады. Кеңестік жүйе Ер 
Жәні бектің атын ататпаса, Шақшақ 
Жәні бекті қолдаған екен. Бұлай болу 
себебі, Шақшақ Жәнібектің ерлікке 
толы �мір жолы к�біне Ресейге жақын 
аумақтарда �ткендіктен ел қорғау 
жолында орыспен де бір байланысы 
болған шығар деген де ой тудырады. 
6нуар 6лімжановтың « Жаушы» ро-
маны арқылы 6білқайырды да осы 
тұрғыдан ақтап, тарих сахнасына 
шығардық емес пе? 

1663 жылы Торғай �ңірінде дүниеге 
келген Шақшақ Жәнібектің әскербасы, 
ұлыс бег і  болып,  Цеван Рабдан 
билігімен 30 жыл елді қан қақсатқан 
жоңғарға қарсы ерлік жасағандығы 
Мұхаметқазының кітабында кеңірек 
баяндалған. Еділ қалмақтарымен, 
башқұрт түркімендерімен болған 
ұрыстарда жарқырап к�рінген Шақшақ 
Жәнібек ерлігі XVIII ғасырдың І жар-

тысына, ал Керей Жәнібектің ерлігі 
ІІ  жартысына тиесілі  екендіг ін, 
алдыңғысы кейінгісінің атын қойған 
әкесіндей адам екендігін ескертеді. 

Белгілі айтыс ақыны Қ.Алтынбаев 
�зінің бір с�зінде Жәнібек батырға да 
тас қойылғандығын айта кетті. 6уелде 
кесене тарихынан ол кісінің де толық 
хабары болмаса керек. 6ңгіменің жай-
жапсарын Мұқаметқазының ағынан 
жарылып айтуынан түсінген Қалихан 
ағамыз: 

– Осы �лкеде Ер Жәнібектің зира-
тының барлығы аңызға айналған. Дәл 
ешкім үстінен түсіп, анықтай алма-
ды. «Ерінбеген етікші болады» деген-
дей, бұл нағыз саясаттан именбейтін 
тарихшылардың ерен еңбегі, үлкен 
табысы, – деп, ағамызды қанаттандыра 
түскен екен. 

Кесененің Ер Жәнібекке тиесілі 
екендігі дәлелденгесін М.Мұқамадиұлы 
тарихи орынды қызғыштай қорғауға 
� м і р і н  а р н а д ы .  Е н д і  б і р  а д а м -
дар «Бұл зиратқа шұбарайғыр руы 
Байтайлақ батыр және Жәнібек батыр 
жерленген» деп жазыпты. Осыған 
орай «қазақ ғұрпында екі адамды бір 
к�рге жерлемейді» деп жауап берген 
ағамызды бұл күмәнді жағдай тағы да 
әуреге салып, әркімге жүгініп, дәлел 
іздеуге мәжбүрлейді. Зират тарихын 
бізде тек деректер ғана дәлелдей ала-
ды. Қазылған сүйек арқылы адамның 
түр-түсі мен оқиғаның уақытын ша-
малайтын баяғы кеңестік Герасимов, 
Шаяхметовтер бұл күнде байқалмайды. 
Мұқаң айтқандай, екі адамды бір к�рге 
жерлемесе де бір қорымға жерлеуі 
мүмкін. Бірақ елге белгілі, руға ұран 
болған батырлар к�біне �з ордасымен, 
�з ағайындарымен ғана бір қорымда 
жерленіп жатады. Яғни к�п жағдайда әр 
батыр әр т�бені мекендейді. Ал бірнеше 
батырдың бір қорымда болуы соғыс 
жағдайында кездесетін болар. 

М.Мұхамадиұлы бір батырдың 
есімімен шектеліп қалмай, ғасырлар 
қойнауындағы тарихымызға қатысты 
к�птеген деректерді жүйелеп, ұрпақ 
игілігіне жарата білді. Ол Жәнібек қана 
емес, оған тұстас жатқан Қоңыр әулие, 
Шақантай батыр, тағы басқа толып 
жатқан к�пшілік жете біле бермейтін 
тұлғалардың да тарихын жүйелеуге атса-
лысты. Ұлы даладан жәдігер, ұрпақтан 
естелік жинауға барын салды. Семей, 
Астана университеттерінде еңбек етіп 
жүргенде де дәрісінің к�бінде тарихты 
ұлттық мүдде тұрғысынан түсіндіруге 
тырысты.

Жас кезінде Мәскеудегі әскери 
аке демияда, шет тілдері институтында 
аз уақыт оқып тастап кеткен екен. Қы-
тай тіліне жүйрік болғандықтан оны 
Ішкі істер министрлігіне, қауіпсіздік 
ісіне жұмысқа шақырғанда да бас тар-
тып, ұстаздық қызметін ауылда жал-
ғасты рып, тау-тастың астарына жасы-
рынған тарихпен тілдеседі. Тіпті бүгін 
де шаруа шылық к�зіне айналып кет-
кен тарихи орындардың қараусыз 
жай-күйі не алаңдаушылық білдірген 
еңбектері аз емес.

Моңғолиядан келген академик 
Биғұмар Камалашұлы «Мұхаметқазы 
ағамыз шындық үшін шырылдаған екен 
ғой, міне, алғаш рет осылай Жәнібек 
батыр зиратының басы ашылған 
екен. Мүмкін, батырдың аруағы жыл-
қышы қартқа сыбырлап айтқызып, 
оны Мұхаметқазы ағайдай тарихшыға 
жолықтырды ма екен. Бұл жерде 
Мұхаметқазы мұғалім назар салмаса, 
мәселе екі қарттың арасында жел с�з 
болып кете берер ме еді. Керек десеңіз 
сол қарттар о дүниелік болып кеткеннен 
кейін ешкім де білмей мәңгі ұмытылары 
анық болатын» дейді. Бұл ғалымның 
с�зін бүгінгіге лайықтасақ, еліміздің 
шығыс �ңірінің тарихын, топырағын 
қолымен уыстап зерделеп жүріп зерт-
теген қариялар некен-саяқ. Бүгін де сол 
қариялардан Мұхаметқазыдай жампоз-
дарымызды пайдаланып, ж�н-жосықты 
бүге-шігесіне дейін сұрап алмасақ, 
бардың қадірін білмегенімізді кеш 
ұққаннан еш шара жоқ.

Аманғазы К�РІПЖАН�УЛЕТІ 

М ұ х а м е т қ а з ы  а ғ а м ы з  а й т у л ы 
пікірді атымен жоққа шығаруға да 
мұрын дық болды. Сонымен, бұл ке-
сене таста аты жазылған Жәнібек 
Қошқарұлынікі емес, Керей Ер Жәнібек 
Бердәулетұлынікі болып шықты. Оның 
«8німсіз талас, қисынсыз айтыс», 
«Шақшақ Жәнібек Қошқарұлы мен 
Ер Жәнібектің арақатынасы» атты 
мақалалары бір зиратқа қатысты дау-
дамайдың ұзаққа созылғандығын 
аңғартады.  Жәнібек  мәселес іне 
қатысты Мұхаметқазыны кейбір ұлт 
зиялылары ғана емес, тіпті сол жердің 
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ге жариялату арқылы жұрт құлағын 
тосын жаңалыққа икемдей түседі. 
Сонау жетпісінші жылдар тұсында 
халықаралық «Шалқар» («Біздің 
Отан») газетіне де мақала беріп, әлем 
қазақтарын бір елең еткізсе, кейін олар 
әр қиырдан елге оралып, бабаның ба-
сына келіп, тағзым етеді. Бұдан кейін 
радио, теледидардан бастап, әрқилы 
ақпарат құралдарынан батыр жайлы 
ағамыздың насихаты толастаған емес. 

Ол к�птеген мәдени шараларға 
м ұ р ы н д ы қ  б о л д ы .  « Е р д і ң  е р і  – 
ер  Жәні бек» атты кітабын жазып, 

Қарны бар, қанаты жоқ, 
Ұшып, қонар тағаты жоқ.

Нағыз дәмді – дәм,
Нағыз дәмді – дән,
Не десең? Ол нан 
Нан атасы – дән.

 (Доп)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Адам әу баста-ақ табиғат 
к#рінісін салған. Бірақ оны 
к#пке дейін белгілі бір оқиға мен 
адамның тұлға-тұрпатын бейне-
легенде ғана керек фон ретінде 
пайдаланып келген. Тек ХVІІ 
ғасырда ғана бірыңғай табиғат 
к#рінісін бейнелейтін картина-
лар туа бастады. 

Мұндай жанрды голланд 
сурет шілері ойлап тапты. Голландия – Солтүстік 
теңізінің жағасындағы мұхит деңгейінен т�мен жа-
зыққа орналасқан ел. Табиғатпен қатал да қиын күрес 
голландтарды �здерінің шағын болғанмен к�рікті 
жерін к�здің қарашығындай қастерлеп сүйіп �суге 
баулыды. Сондықтан да олар �з жерін бейнелейтін 
картиналарды ұнатты. 6сіресе суретшілер теңіз 
жағасындағы құм шағылдар мен мал жайылып жатқан 
ну шалғындардың �зен жағасындағы жел диірмендерді 
�з �лкесінің портреті деп ұғып, бейнелей білген. 

Адам ағзасын #з мақсаты мен дұрыс пайдаланбаса 
қа лыпты қызмет атқара алмайды. Шындығында, біз #з 
қабі леттеріміз туралы #те аз білеміз.  

Е г е р  б а й ы п п е н  з е р  с а л а т ы н  б о л с а қ ,  � з 
бойымыздағы ерекшеліктерді байқауға болады. Ал 
ден саулығымыздың мықты болуы тек �зімізге бай-
ланысты. Дегенмен, адамдардың к�пшілігі балалық 
шағынан-ақ 70, керек десеңіз 50-60 жастың �зі �мірдің 
шегі деген ой қалыптастыра бастайды. Егер ондай 
ойды аксиома ретінде қабылдайтын болса, ол санаға 
берік қалыптасып, адамның мінез-құлқы мен к�ңіл-
күйіне одан әрі әсерін тигізуі ықтимал. Сондықтан 
сенімсіздік, күмәндану, қорқыныш туғызу одан әрі қа-
рай қаншама күш салғанымен де, нәтиже бермеуі мүм-
кін. Егер 100 жасқа шейін �мір сүргіңіз келсе, «ма ған 
кәрілік т�ніп тұр», «ауру-сырқау күтіп тұр», «әл   сірей 
бастадым», «денсаулық жағдайым болмай тұр» де ген 
ойлардан аулақ болған дұрыс. Ондай ойлар қауіпті.

Жаңа Гвинеяның дәл орта-
сында, батпақ пен жунглидің 
арасында Асмат деген жер бар. 
Асматта қару-жарақ жасауға 
жарайтын тастар жоқ. Таяу 
уақытқа дейін қолданылып кел-
ген тас балталар да бұл жерде 
жасалған саймандар емес, олар 
тауда не болмаса тау б#ктерінде 
тұратын тайпалардан қалған 
құрал-саймандар. 

Балта – отбасындағы ең құнды әрі қуаттылықтың 
белгісі ретінде бағаланған сайман. Ол кейде әйел 
алу үшін ең жақсы т�лем ретінде де пайдаланыла-
ды. Қазіргі кезде мұнда барлық жерде дерлік тас 
балталардың орнын құрыш балталар басқан. Метал-
дан жасалған қарулар бұл жерде екінші дүниежүзілік 
соғыс кезінде ғана пайда бола бастағанын айта кеткен 
ж�н. Мұнда тас балталардан басқа тас кетпендер де 
бар. Оны қазір де кездестіруге болады. Ал кетпенді жер 
�ңдеуге пайдаланады, оған қоса бұл сайманның басқа 
да – салттық қажеттілігі бар. Бұл аймақты мекендеген 
асматтықтар �зінің момын, тыныш к�ршілеріне үнемі 
шабуыл жасап келді. Олар – тағы, жаусыз, аяусыз 
баскесерлер болған деседі. Сондықтан да кек алудан 
қорқып, аса сақтық шараларын жасайды әрі үйлерін 
�зендерге, биік жерлерге салады екен. 

Ежелгі Афинада құмыра жа-
сау #нері айрықша дәріп   телген. 
Қалада су, шарап сақ тайтын 
әйгілі Афина құмы рала рын жа-
сайтын жүздеген шеберханалар 
болған. 

Кейін қазба орындарынан 
табылған ежелгі құмыралар 
мен олардың сынықтары қазір 
аса қымбат бұйым ретінде му-

зейлерде сақталады. Осынау қос құлақты амфо-
ралар, қымбат иіс май құйылатын ұзын мойын 
құтылар, кішкентай немесе домалақ ыдыстар күні 
бүгінге дейін ғажайып к�ркімен к�з тартады. Қыш 
табақшаларды шеберлер саздан жасап күйдіреді де, 
сыртына суретшілер сан қилы �рнек салады. Т�менгі 
жағы мен ернеуіне әшекей �рнек салынады да, 
бүйіріне грек мифтерінен к�рініс бейнеленеді. 

Кейбір қыш табақтардың қызыл қоңыр сыртына 
м�лт қара �рнектер салынады, немесе керісінше, 
әшекейдегі �рнектер қызыл қоңыр боп, арғы б�лігі 
м�лт қара боп келеді. Ежелгі Афина шеберлері пайда-
ланған осы бір м�лт қара бояудың құпиясы әлі күнге 
ашыл ған емес. Керамика �нері біздің елімізге ежелден 
белгілі. 

Табиғат көріністері 

Өзіңді тану – зор жетістік 

Асмат деген жер бар

Керамика өнері

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП 

ТУЫНДЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Мектептегі игілікті істер
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АНА ТІЛІ

Мөлтек сыр

«Ана тілінің» жастар әдебиеті қосымшасы«Жыл құсы» беті – 
оқырмандарымыздың 

сүйіспеншілігіне бөленген 
бастамалардың бірі. 

Қазақ – ана тілін, әдебиетін 
ардақтаған халық. 

Сондықтан өлең, әңгіме 
жазуға жастарымыздың 

қай өңірде болсын көптеп 
кездесетіні даусыз. 

 c«А
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 ҰЗАҚБАЙ
(баллада)

Иен дала шегі жоқ ыспа құм-ды,
Сықпыты сыпсыған жел, үт жамылғы.
Қырымқұл қонған ауыл паң к�сілген,
Ару аттап шыққандай тысқа нұрлы.

Қаңсып қалған астаудың әлпетіндей;
жалтақтатпай,  жарлы етіп, жалқы �сірмей,
қайран шеше баланы оннан тапқан,
Қой асықтың алшы, омпа, тәйкесіндей.

Баталы елге – с�з қайғы, мұрат қайғы.
Қазжан шалдан бір тұяқ – Ұзақбай-ды.
Қияға кең кеткен ой шідерленбей,
Жиі ағекем мінгенін ұзатпайды.

Бүккен қалпы іс тіккен бір ерінбей,
біздің ш�л ақмоншақ қыз білегіндей.
Домбырасын қолға алып сазарады �ң,
Шайыры аққан еспе құм үлегіндей.

Сексен саз бар сағада тұрған сыңсып,
бір қандырған ш�лімді, бір қаңсытып.
Кейде осы шал еріген қорғасындай,
Құяды әкеп кеудеме жыр балқытып.

Содан кейін дүние к�шеді кеп,
торығамын, құлазып, неше жүдеп.
К�з алдыма келеді еріксізден,
Буралығы ұстаған кешегі үлек.

Бүлкіліндей баяулап Бозінгеннің,
ілкі іңірде шалдардың к�зін к�рдім.

Неліктен 
күзді аңсаймын...

Жыр моншағын жүрегіңе тағы ілгем...

Сейілмеді кеудемнің 
бұлты көптен

Әсел КӘРІБАЙ. 1995 жылы 5 желтоқсанда  Шығыс Қазақстан облысы 
Аягөз ауданы Бидайық ауылында дүниеге келген. Қазіргі таңда әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультетінің 
4-курс студенті. 

Раушан САПАР,
С.Сейфуллин атындағы 

дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған 

облыстық №11 қазақ 
мектеп-интернат кешенінің 

11 сынып оқушысы

Аманжол ШАПАҒАТ.  
1992 жылы 20 

маусымда Ақтөбе 
облысы Әйтеке 

би ауданы Әйке 
ауылында дүниеге 
келген. Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтөбе 
өңірлік мемлекеттік 

университеті филология 
факультетінің түлегі. 

Абай ОРАЗ. 1994 жылы 16 желтоқсанда Қарағанды облысында дүниеге 
келген. Республикалық, облыстық мүшәйралардың жеңімпазы.

Бозбаладай бүлкекке қайта бастым,
Жайы осы екен дегем жоқ езілгеннің.

Күйші кеткен, бұл маңнан жыршы кеткен,
К�лбеңдейді к�з жасым ыршып еппен.
Мен бір әнге басайын жүйрігің ем,
Сейілмеді кеудемнің бұлты к�птен.

Ұйлықпалы желдей боп үзік сарын,
құлағыма келеді – түк ұқпадым.
Ұзақбай шал үйінен ұзағалы,
Ауыл жатыр ішіне бүгіп бәрін.

К]ЗІҢЕ ҒАШЫҚПЫН
(А.Д.- ға)

І. Күзгі бояу. Эллегия.
К�з алдымда
Шықтай боп таңда басылған,
Бір ару жылап тұрады.
...Жәудірдің әр қарасынан
Жауапсыз сұрақ туады. 

Жанардың да
Күздей боп солары бар,
бірдей д�п біздікіндей.
Анау қыздың жанары дәл –
мен ғашық қыздыкіндей.

Ар алдында
Кінәлінің самғамайтынын,
білетін әлем к�п еді.
К�зіңнің алдамайтынын, 
Еш Ақын дәлелдемеді.

Топ алдында
Күз-сұрғылт соқпаққа түстім,
жол табам ба екен?
8ртену үшін аптап та құштым.
Кім к�рер қалқадан б�тен?!

Адасса к�зіңнен к�зім, 
с�здерді күстаналайсың.
Жиіркенем �зімнен-�зім
Сондықтан тік қарағайсың.

Бұл сүрлеу сұрапыл екен:
тамшылар тайғанамасын.
Ұлықбек 
Ұлы ақын екен – 
Абайды қайда қоясың?!

ІІ. Сурет туралы с#з
Дәл сол қыздың суреті тұрған анау,
Мүмкін емес күніне бір қарамау.
Маған қарап тұрады қос қарашық,
Алаңдап-ақ жүрегім күнде жамау.

Жанға рақат жартыкеш – осы маған,
с�йлесімен, күлемін, жекіп алам.
Қырсықпаса бола ма қыз атаулы,
Ынтықпасам боламын несіне адам.

Балауыз шамдай болып сығырайған,
Баяғыдан махаббат жыры – майдан.
К�здеріңе к�міліп қаламын-ау,
Болып жүріп осыған түбі қайран!

ҚАРАҒАНДЫ

ТҮС К]РГІМ КЕЛЕДІ...

8зіңе қол созған үмітпен,
Періште сезімді жылаттың.
Жүрсең де басқамен күліп сен, 
Мен сені сонда да ұнаттым.

Жүректің түндігін түріп кең,
Басқаның бағында гүл аттың.
Қайырылмай кетер деп біліп пе ем,
Орнатып к�ңілге бұлақ мұң.

Ып-ыстық жалындай сезіммен,
Бұрқанып теңіздей тасынам.
Құшқым кеп болаттай т�зіммен,
Мың мәрте оқталып басылам.

Сыр ұғып қарақат к�зіңнен,
Мен саған жетуге асығам.
8ңімде тілдеспей �зіңмен,
Түсімде арнадым ғашық ән.

Қиялдың к�лінде табысып,
Аршын т�с аққудай мүсінмен.
Тәп-тәтті ерніңнен бал ішіп,
Тек сені к�ремін түсімнен.

Таң ата тәтті түс ауысып,
Кететін құр елес пішінмен.
Тағы да мұңыммен қауышып,
Оянам сені аңсап ішімнен.

Түбі бір мен саған ұнармын,
Айым деп, күнім деп еркелеп.
Бүгінде к�ретін шығармын...
...Cол үшін жатайын ертерек.
...Түс к�ргім келеді!!!

САРЫ ҚЫЗ
Сары қыз!
Сарғалдақ сезімдей гүл атқан, 
Күлгені аумайтын бұлақтан.
Сары қыз...
Не түйдік осынау шақтардан, 
Ниеттер ақ болсын ақ қардан!
Сары қыз...
С�нбесін шаттығың санаңнан, 
Айналдым ақ жүрек анаңнан. 
Сары қыз....
Даламның жайқалған гүлісің,
Ақынның ең к�ркем жырысың.
Сары қыз...
Жамалың жұп-жұмсақ мақтадай,
Жырламай жүрмекпін, ах, қалай?
Сары қыз. ..
Бейкүнә, сүйкімді балапан ,
Күлімдеп атса ғой жаңа таң.
Сары қыз...
Санамда сен мәңгі сақталдың, 
Сырымды тек саған ақтардым!
Сары қыз...
Бұл �мір �ткінші елес қой,
Жұлдыз да мәңгілік емес қой. 
Сары қыз. ..
Біздер де кетерміз келмеске, 
Ештеңе қалмайды-ау енді есте.
Сары қыз...
Тек сонда қалады бақта мұң, 
Сарғайған жапырақ хаттарым...
Сары қыз…
Мұңайып, қайтеміз қамығып, 
Қауышар күн тусын сағынып....
8зіңе жетелеп апарар, 
6р сенім, әр үміт!

  АСТАНА

Сырымды тек 
саған ақтардым

Манарбек ҚЫДЫРБАЙ. 1991 жылдың 26 
қыркүйегінде Моңғолия Республикасының 

Баян-Өлгей аймағында дүниеге келген. 
2005 жылы атажұртқа оралып, Көкшетау 

қаласындағы Ақан сері атындағы Көкшетау 
мәдениет колледжін тәмамдады. Бүгінгі 

таңда Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер 
университетінің 3 курс студенті.

КІМ БІЛЕДІ?..

Тұзағына салғандай алдамшы үміт,
Жолдарымыз болса да тегіс мейлі.
Саған деген сезімім калған «сынып»,
Құрауға да келіспейді.

8неріңе отырам қошеметтеп, 
Айырмам жоқ тұрақты к�рерменнен.
Ойымда жоқ �тірік �сек етпек,
Куәгерің – 8лең кеудем.

Сендей біреу жолығар маған басқа,
Мендей саған жолығар ерек тұлға.
Іздестірме...
Сол күні
...Хабарласпа.
Керек қылма.

8зімізше тең едік лайықтардай,
Кімнің кімге теңдігі Хаққа мәлім.
«Махабаттың сотында» айыпталмай
Түбінде мен ақталамын.

Жар саламын тағы да жаным елге,
Бұрынғыдай ұнатып калсаң мені.

6лі айтамын «Еркежан», «Бәрінен де
сен сұлу» деп Шәмші әндерін...

Сабырлыққа �зімді шақырамын,
Жалғыздықтан билесе жанымды ашу.
Сен сыйлаған қолсағат жатыр әні,
Тағып алдым сағынғасын...

Он күніміз болса да оққа ұшырар,
Б�лек бақыт күтіп тұр алда бір күн.
Мен сыйлаған білезік жоқ та шығар,
Кім біледі?
Бар да мүмкін...

]КІНІШ

8зіңді ойлап уақыт �тті күніге,
8згелерден қажетсінбей �зге үміт.
Тілеуіңді тілеп жүрдім. Тіліме
«Гүл... Гүл...» деген с�з келіп.

Жүрегіңнің түкпірінде жатыр ма?
Сол қалпында бұрын айтқан ескі үнім.
Кеудемдегі жүгінбейтін ақылға
Жүрек емес – Жексұрын.

Бұл �леңім болар бәлкім ақырғы,
Мұңға оранып бара жатыр жыр кеудем.
Сенің кінәң сүймеу емес ақынды,
Мені толық білмеуден.

8тіп жатыр �кініштің уақыты,
Сағынатын күндерің бар алда әлі.
Сені сүю – жүрегімнің бақыты,
Еріндердің арманы.

«Қосылам» деп қосып айтам бал ашып,
Болжамыма сенгендей боп барады ел.
Ауыл жаққа қайтып кетсем адасып,
Қала жақта қала бер.

Бақытыңды басым қылып сорыңнан,
Жыр моншағын жүрегіңе тағы ілгем.
Үнсіз кетсем іздеп келме соңымнан,
Бақытты бол барыңмен.

Біріміздің қасымыздан бір �тіп,
Қырсықтыққа салыныппыз байқамай.
Мен жүрермін саған арнап жыр оқып,
Сен жүрерсің қайталай...

АҚТ8БЕ

11 сынып оқушысыын сағынып....
рар,

АСТАНА

Бәрі де, Ана,
Бір �зіңнен басталды.
Сен деп жаздым алғаш �лең-дастанды.
Қуандым ба,
8зің бар деп қуандым.
Жыладым ба,
8зің жоқ деп жас тамды, –  деп ақын 

Қадыр Мырзалиев жырлағандай, бұл 
�мірде аяулы анадан артық мейірімді, 
жүрекке жылу сыйлайтын жанашыр 
жан жоқ шығар,  сірә?!  8міріміздің 
гүлі, мәні мен сәні, к�ңіліміздің нұры, 
қамқор сүйенішіміз – ардақты ана. Түн 
ұйқысын т�рт б�ліп, бауыр еті бала-
сын аялы алақанымен әлдилеп, қандай 
сәтте болмасын, қолдау к�рсететін ол – 
ана. Қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқтырмай �бектеп �сіріп, ақ сүтімен 
әлпештеп, �н бойынан �негесін дарытып, 
даналықтың дәнін, ізгіліктің шуақ нұрын 
себетін ол – ана. Бүгінгі буынның ерен 
істерін жалғастыратын ертеңгі ұрпақты 
тәрбиелеуде де аналарымыздың елеулі 
еңбегі к�п. Дүниедегі жақсылық атаулының 

барлығы біздің бойымызға ананың ақ уыз 
сүтімен тарайды, ананың тілі, махаббаты, 
бәрі-бәрі, ақ сүтімен сіңеді.Барша адам-
зат баласы ана алдында бас иеді. Алып 
та анадан туады, даңқы шыққан батыр 
да, атақты ақын да, артына із қалдырған 
ұлы тұлға да, бәрі-бәрі асыл анасына 
қарыздар. «Ана бір қолымен бесікті тер-
бетсе, бір қолымен әлемді тербетеді» деген 
осы бір ой �те орынды айтылған. Сәбиін 
тоғыз ай құрсағында к�теріп, бізге жарық 
�мір сыйлағаны үшін, бойымызға адами 
құндылықтарды сіңдіріп, тағылым-тәрбие 
бергені үшін, �мірден �з орнымызды 
 тауып, адам боп жетілуде жол к�рсеткені 
үшін мәңгілік қарыз боп қала береміз. 
       Ананың жарқын жүзі, ыстық құшағы, 
«құлыным» деп еркелеткені, тіл қатқанда 
сыр боп т�гілген сұлу с�зі жүрекке жылы, 
күлімдеген к�здері де әрдайым к�ңілге 
қуат береді. 6йел-ана құдіреті шексіз. Ана 
деген мәртебелі аттың қасиеті мен киесін 
айтып жеткізу мүмкін емес.Ұлылығын 
ұлықтаған дана халқымыздың жер, Отан, 

табиғат атауына ана с�зін қосып айтуын-
да да үлкен мән жатыр. Осыдан-ақ, Ұлы 
Отанды, қазыналы жерімізді, тамаша 
табиғатымызды анамыздай аялауды ұғына 
түсеміз. 

6р адамға �з анасынан басқа да,
Тамырына мәңгі етер астана.
Демеп жүрер, жебеп жүрер арқаға,
Болу керек құдіретті т�рт ана, – деп 

Мұхтар Шаханов �з жыр жолдарында 
туған жер, туған тіл, шежірелі тарих және 
ұлттық салт-дәстүрді дәріптейді. Ақын 
осы т�рт ананы сыйлап, қастерлеу – әр 
адамның парызы деп түйін жасайды.
Туған жер, тіл, тарих, салт-дәстүрді ана 
деп атауы, «ана» ұғымымен егіз деп тануы 
– қазақтың әйел-ананы құрметтеуінен. 
Осылайша әйел затына ерекше ізет 
к�рсеткен, ата-ана қадірін жете түсінген, 
танымы терең, �зіндік менталитеті жоғары 
халықтың ұрпағы емеспіз бе?! Ұлан-байтақ 
жеріміздің әр түкпірінде бой к�терген 
«Айша бибі», «Гауһар ана», «Қарашаш 
ана» сынды ескерткіш – кесенелер соның 
бір айғағы. Адалдықтың белгісіндей Бегім 
ана, �згелерге емшілік қасиетімен қол 
ұшын созған Гауһар ана, әулие, даныш-
пан Домалақ ана, к�реген Қарашаш сұлу 
жайындағы ел аузында тараған аңыз-
әңгімелер де к�п. Халқымыз тарихта 
ерлігімен есімі қалған Тұмар ханым мен бе-
реке -молшылықтың тәңірісі Ұмай ананы 
қадір тұтады. Міне, бұдан алаш жұртының 

абыз ананы қалай құрметтеп, аңыз анаға 
қалай табынатынын аңғарамыз.

Ұлы аналардың ұлағатынан нәр алған 
қазақ қызы қандай қиындықта да қабақ 
шытпаған. Ол – шаңырақтың шырағы, 
отбасының ұйытқысы, ұрпақ тәрбиешісі. 
«Ана к�регендігінің теңдесі жоқ. Ана мен 
баланың арасын к�зге к�рінбейтін тылсым 
сырлы жіп жалғап тұрады» деп француз 
жазушысы О.Бальзак айтқандай, балаға ең 
жақын жан – анасы.

Иә, менің қамқоршым, әр ісіме 
қарайлап, үнемі жағдайымды ойлап 
жүретін, әр кез ақылын айтып отыратын 
әрі сыр б�лісер құрбым – ол менің анам. 
Анам – алты баланы дүниеге әкелген батыр 
ана және әр баланың к�ңілін таба білетін 
мұғалім. Отбасымызда әрқайсысымыздың 
к�ңілімізге қараса, жұмыста жүріп, �зге ба-
лаларды білім нәрімен сусындатып, тәлім-
тәрбие береді. Мен анаммен мақтанамын 
және анамның бойындағы адамгершілік 
қасиеттерді �зіме үлгі етемін. Ананың 
жасаған жақсылығын ешкім де жасай ал-
майды. Ол – әлемдегі ең жақын жан. Киелі 
есімі ойға оралса, тебіренбейтін адам жоқ. 

6лемнің әдемілігі – анадан. Мейірім-
махаббат – анадан. Ізгі қасиет те – анадан. 
6рдайым жүрегі елжіреп, «балам» деп тол-
ға нып жүретін алтын аналарымыз аман 
болсын! 

ОРАЛ
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Білмейсіз, Сіз, жарқыным, біздің жайды, 
Балауса гүл сабағын үзді қайғы. 
Сыртында терезенің К�ктем күлген, 
Ішінде Күз жылайды, қыз жылайды. 

Туа қоймас білеміз біз ғашық күн. 
Қай жаққа алып барады Күзді асып мұң? 
Мен неге бұл К�ктемге �кпелімін? 
Мен неге Күзге асықтым, Сізге асықтым? 

Шыдап жүрер екенбіз біз қанша Ай, Күн? 
Жетегінде жүрерсіз Сіз қанша ойдың... 
Неліктен ерте қажып кетті жүрек? 
Неліктен Күзді аңсаймын, Сізді аңсаймын...

***
Тағы Түн. ҚазҰУ. Қалашық. 
Сен жайлы ойлар мезгілі. 
Бағытын таппай адасып, 
Бағым жүр. Сен де сез мұны. 

8зеуреп жүріп �зегім. 
8зіңе мен де айналдым. 
Кезем де к�ңіл кезеңін, 
К�зіңе с�йтіп байландым. 

Сезімге құшақ аш дедім, 
Тылсымды ұқпадың жанымның. 

К�зімнен аққан жасқа сен, 
Тұншығып қалма, Қадірлім. 

Сағынбан! Сен де сағынба! 
Біздерге таныс жайт – осы. 
Мені аңсап жүрген шағыңда, 
Қайрылмай кетсем, қайтесің?! 

Сен жырақ жүрсің. Мен жырақ. 
Осында жатыр бар күмән. 
Келеді сені к�ргім-ақ... 
Кезікпен бірақ алдымнан!

               АЛМАТЫ
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М.6уезов театры сахнасында �нер 
к�рсеткен Жастар театрының актер-
лары қазақ театр �нерін жарқыратып, 
даңқын аспанға к�тере алатын май-
талмандар екеніне к�рермендерінің 
к�зін жеткізді.

Біз 20 сәуірде студенттерімізбен 
«Нартәуекел» спектакліне барған 
едік. (6.Кекілбаев. «Нартәуекел» 
режиссері – Нұрқанат Жақыпбай. 
Биін қоюшы – Шырын Муста-
фина) Содан 26 сәуірдегі «Асауға 
тұсауға» дейін  театрдан айналып 
шыға алмадық. 

Қандай ғажап �нерпаз жастар!..
Қандай керемет �нер ұжымы! 

(6діл Ахметов, Дәурен Серғазин, 
Ербол Тілеукенов, Жандәулет  Батай, 
Ғазиза Мұқан, Айнұр  Рахитова, 
Шехназ  Қызыханова,  Назерке 
Серікболовалардың �неріне тәнті 
болдық). 6ншілік пе?! Бұлбұлдай 
сайрайды ғой �здері. Опералық әнші-
лермен бақ таластыра ма, қалай?! 

«Жауынгерлік күрес» – Қазақстан 
жерінде ежелгі дәуірде пайда болған. Орта 
ғасырда күрес к#шпенділердің әскери 
дайындықтарының бірі саналды. Кейбір түркі 
халықтарында қарусыз ат үстіндегі күрес әлі де 
бар. Бұл спорт түрінде қарсыласын белдігінен 
ұстап, жерге бірінші болып құлатқан адам 
жеңімпаз атанады. 

«Жауынгерлік күрес» тәсілдеріне тек олимпиа-
далық жекпе-жек түрлері (дзюдо, еркін күрес және 
грек-рим күресі, таэквондо, бокс) енгізілгендіктен 
сайысқа түсетін спортшыға аталған спорт түрлерін 
жетік меңгеру зор мүмкіндіктер сыйлайды. 

Бұл күрестің басты ерекшелігі – жекпе-жек 

«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Жарыстағы есеміз қайта ма?

Жауынгерлік күрес ежелгі дәуірде пайда болған

Еліміздің бокс құрамасы Ташкент қаласында 
#ткен Азия чемпионатында 1 алтын, 3 күміс, 4 
қола медаль жеңіп алды. 

Боксшыларымызды тек жеңістің ең биік 
тұғырынан к�ріп үйреніп қалған жанкүйерлер 
Қазақстан бокс құрамасының бұл жолғы сайы-
сын сәтсіздікке балауда. Мәселен, жарыс иелері 
8збекстан құрамасы 10 салмақтың 9-ында топ 
жарып, рекордтық к�рсеткішке қол жеткізді. Қазақ 
боксшыларының негізгі қарсыластары саналатын 
�збек ағайындар бұл жолғы жарысқа сақадай сай 
болып келді ме, әлде біздің жігіттердің дайындығы 
осалдау болып шықты ма деген сан түрлі сауал-
дар туындайды. Мырзағали  Айтжанов баспас�з 
құралдарына берген сұхбатында жеңілістің 
себептерін айтып �тті. Сондағы негізгі себептердің 
бірі жарыс қа қатысқан боксшыларымыздың 

�нерін. 8нерді сендер к�терсеңдер, 
�нер сендерді к�тереді!» дейміз.

Айта кету керек, жеті күндік 
қойылымда Алматыдағы академия-
лық М.6уезов театрының үлкен за-
лында ине шаншар орын болмады.

Осындай �нерпаз  ұландары 
бар халық бақытты! Сол �нерпаз 
ұландарының жұлдыздарын жанды-
рып, балапандай баулып, қиядағыны 
шалдырған режиссер бақытты.

Нұрқанат Жақыпбай сияқты бап-
кер ұстаздары бар актерлер бақытты!

Алматы сән және дизайн 
колледжі оқытушылары мен 

студенттері атынан:
Күлзия АУКАШОВА, 

Насихат ]МІРБЕКОВА

Жатқанда жайраң қағып алып далам,
Ақын ба жыр тасқынын ағытпаған.
Сырлы �лке мың сағыныш 
Сарыторғайым,
Сендегі �ткен күндер бақыт маған. 

Сарыторғай сұлу �лке, әсем тұлға,
Малынған шайы шұғыла барқыт нұрға.
Кеттің ғой сағындырып әлде мені,
Сендегі ақсары қыз тартып тұр ма. 

Тасыған аласұрған кезің бейне,
Кетеді-ау, сапырлысып сезім кейде.
Қалай бұл �зеннің тұнықтығы,
Сұлудың м�лдіреген к�зіндей ме. 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

ЖАҢА ӘН

ӘТТЕГЕН-АЙ!

СПОРТ

жар қырата к�рсету, қайта ланбас 
режиссуралық шешім дері  мен 
жаңашыл ғажайыптар жасау – театр 
режиссері Нұрқанат Жақыпбайдың 
ерен еңбегі деп білеміз. 

Жастар театры биыл 10 жылдық 
мерейтойын атап �туде. Осы он жыл 
ішінде халықаралық фестивальдарда 
жеті дүркін «Гран-При» (бас бәйге) 
иеленіпті. Міне, осы бір тамаша 
тал  пы  ныстарымен аз ғана мерзімде 
қа  зақ �нерінің мақтанышына айнала 
алды.

Бұл жастар театры �з еңбектерімен, 
�з жаңалықтарымен ғана емес, бүкіл 
елдің, бүкіл к�рермен қауымның таза 
тілегіне, ақ ниетіне б�леніп отыр. Бұл 
�нерпаздарға қарап: «Айналайындар, 
осылай к�тере беріңдер қазақтың 

Америкадағы баспас�з беттерінде жарық к�ріп 
жатқанда, �з жерімізде бұл спорт түріне қолдау 
жетіспейді. Біз тарих түбінен сыр шертетін 
құндылықтарымызды насихаттау парызымыз деп 
санасақ, елімізде «жауынгерлік күрес» �нерінің 
қарыштап дамуына �з үлесімізді қосуымыз ке-
рек. Дегенмен, ұлттық құндылығымыздың бір 
б�лігі саналатын «Жауынгерлік күрес» спорты 
болашақта салтанат құратынына сенім зор. Оған 
уақыт �зі т�реші.

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі, 
спорт журналисі

арасында мұндай дәрежедегі байрақты бәсекеге 
бірінші рет қатысқандары болыпты. Ал �збек 
құрамасы соңғы үш жыл ішінде жақсы жасақталып, 
жеңістің биік тұғырынан к�рінуге бар күштерін 
салған екен. 

Д.АЙТҚОЖА

Кітабын салып, 
Сумкасын алып, 
Шимайбек 
Шырқата салып өлеңді
Мектебіне жөнелді. 
Бірақ... жолда
Оңға-солға 
Доп тепкен достарын көріп, 
Ойнап кетті соларға еріп.
Алқам-салқам болған күйде
Күн кешкіре қайтты үйге. 
Ата-анасы түк аңдамай:
–Қандай баға алдың? – десті. 
–Жақсы айтсам да, маған ағай 
Қимады ғой «төрт» пен «бесті».

Шота СМАХАНҰЛЫ Ғабит ТҰРСЫНБАЙ   Жеткерген ӘБДІРЕЕВ

Болат ҮСЕНБАЕВ

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

 
i

‡  ‰

¦

Үлкен болдым демек, 
Қажет емес көмек. 
Ең бастысы төзім, 
Киінемін өзім. 

Өсті еккен гүлім, 
Көздің жауын алып. 
Суғарайын бүгін,
Ішсін судан қанып. 

Құлпырып тұр күнмен, 
Тамсанамын қарап. 
Гүлді аялай білген
Балаға – ол жәннат. 

Дарын неткен ұялшақ, 
Бере алмады бір ән сап. 
Ешкім жоқта үйінде
Айғайлайды ұран сап. 

 ! 
«  »   

 « » 
   

   
   . 

   www.postmarket.kz 
 , « - -

» ( - ) 
    

   
«  »   

,   
  

 .  
 « »   

  . 

САРЫТОРҒАЙЫМ
(Сабыржан Ахметұлына арналады)

�ні: Қалибек Деріпсалдин
              С#з: �бжан �білтаев

    
Би дейсіз бе?! Бидің сан алу-

ан жанрының қисынын тауып, 
алдыңа тартып береді. Кей сәтте 
балет бишілерінің �нерін тамаша-
лап отырғандай боласың (Н.Гоголь 
«Ревизор» Режиссері – Нұрқанат 
Жақыпбай).

К�п дауыстағы ән дейсіз бе?! 
Қойылымдық сюжетпен жымда-
са, қойылым мазмұнын аша түсуге 
қызмет  ет іп,  к�пшілік  биімен 
к�мкеріле бірнеше тілде шырқалып 
тербеледі.  Тіпті  актерлар цирк 
артистерімен де жарысқа түсе алады 
(У. Шекспир «Асауға тұсау»). 

Заманауи �нердің барлық саласы-
нан нәр алған актерлар осы саладан 
меңгергендерін, ең басты, қасиетті 
парыздарын �здері сомдаған образды 
ашуға бағыттайды.

Қойылымдардың шығармашы-
лық қуатын жоғары деңгейге к�теру, 
к�рермен жүрегіне жол табу, киелі 
театр  �нерінің қасиет-қадірін 

уақытында қолмен соққы жасауға, күрескен сәтте 
тобықтан қағуға, шалуға, рұқсат етіледі. Бірақ ба-
спен, шынтақпен, тіземен соққы жасауға болмай-
ды. Жауынгерлік күрестің ауқымы, к�кжиегі �те 
кең. Оның ең бір ерекше тұсы мұнда т�рттағандату 
жоқ. 

Қазіргі таңда айтулы спорт түрінен Қазақстан 
Республикасының жауынгерлік күрес феде-
рациясы құрылып, аймақтық, республикалық 
жарыстар жалауын к�тере бастады. Елімізде 
«Жауынгерлік күрес» түрін дамытуға атсалысып 
жүрген федерация президенті, ҚР еңбегі сіңірген 
жаттықтырушысы Халық Қожахмет бастаған 
азаматтардың еңбектері орасан зор. 

Жауынгерлік күрес спорты теңіз  асып 

Көп көк
Көк көп.
Көк шөп

Көк жеміс көк.
Көк теңіз көк, 
Көкөніс көк!

Көк тастар көк.
Көк көп.
Көп көк.

***
Көк көбелек

Көлеңдеп ұшып,
Көп дөңгелек
Көлеңке түсті.

***
Кеуекке

Кебек көп септім.
Көжекке

Керек деп септім.

 –   
Оқу – білім бұлағы, 

Білім – өмір шырағы. 
***

Оқу – білім азығы, 
Білім – ырыс қазығы.

***
Білім ортақ. 

***
Білім – ер азығы, 

Ер – ел азығы. 
***

Білім ауысады, 
Ырыс жұғысады. 

***
Ақыл – тозбайтын тон, 

Білім таусылмайтын кен. 
***

Оқы да біл, 
Ойна да күл. 

***
Ой түбі оймақ, 

Ойын түбі ойран.
***

Білген кісі тауып айтады, 
Білмеген кісі қауып ай-

тады.

Алтын зерлі шатыр,
Төңкеріліп жатыр. 

Жарқылдайды шақпағы,
Тұтата алмай мақтаны.

Алып садақ керілді, 
Алқызыл боп көрінді.

Көл жағалай көктемде
Көлбеңдейді көк перде.

(Аспан)

(Найзағай)

(Кемірқосақ)

(Бу)

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР


