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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Сөзтаным

Құстар біздің
 досымыз

31 мамыр - 
Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын еске 

алу күні

5-бет

12-бет

9-бет
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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

ТӘРЖІМЕЛІК ТӘЖІРИБЕЛЕР27-МАМЫР – ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН 
АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ!

 Бұл лексикология, с�зжасам, тер-
минжасам мәселесін зерттеуші маман-
дардың тікелей міндеті болғандықтан 
біз кейінгі 7-8 жыл к�лемінде осы 
бағытта зерттеу жүргізіп, ХХ ғасырдың 
басынан қазіргі кезеңге дейінгі ауда-
рыл ған әлем классиктерінің 200-дей 
роман, хикаят, әңгіме мәтінінің қазақ-
шасын орыс тіліндегі нұсқасымен 
 салыстырып, олардағы жаңа атаулар 
мен қолданыстарды анықтадық. Ондай 
атаулар %.Б�кейхан, А.Байтұрсынұлы, 
Ж.Аймауытов, М.%уезов, %.Кекілбаев 
сынды к�рнекті ұлт зиялылары мен 
белгілі аудармашылар тәржімелеген 
Э.Хемингуэй,  А.Камю,  Р.Тагор, 
Г . М а р к е с ,  Ф . М о р и а к ,  Г . Б е л л ь , 
У.Фолкнер, Дж.Стейнбек, М.Астуриас, 
И в о  А н д р и ч ,  И . Б у н и н  с и я қ т ы 
 Нобель сыйлығы лауреаттарының, 
О.Бальзак,  Г.Мопассан,  В.Гюго, 
Дж.Лондон, О.Уайлд, П.Мериме, 
Л.Фейхтвангер, А.Кристи, К.Гамсун, 
Дж.Купер, Дж.Голсуорси, А.Конан 
Дойл, Лу Шүн, Л.Толстой, А.Чехов, 
И.Тургенев,  Ш.Айтматов тәрізді 
әлемге әйгілі классиктер мен белгілі 
орыс жазушыларының еңбектерінен 
 жиналды. Аталған зерттеуімізге аударма 
мәтіндерден жинақталған жаңа атаулар 
мен қолданыстардың орысша-қазақша 
с�здігі мен лексикалық варианттардың 
салыстырмалы кестесін қоса жасап, 
баспаға ұсынып отырмыз. Аталған 
еңбектегі ой-тұжырымдарымыздың 
кей бірін осы мақала арқылы «Ана тілі» 
газе тінің оқырмандарына жеткізсек 
дейміз. 

Аса қамқор, ерекше Мейірімді 
Алланың атымен бастаймын!

Құрметті мұсылман бауырлар, 
отандастар!

Баршамызды қасиетті рамазан 
айына аман-есен жеткізген Алла 
тағалаға сансыз шүкірлер болсын. 
Сіздерді күллі мұсылман қауымы 
асыға күткен мүбәрак рамазан 
айының келуімен құттықтаймын! 

Рамазан – он екі айдың сұлтаны, 
берекелі  де  кешірімі  мол ай. 
 Қа сиетті айда адам баласы к�бірек 
жақ сылық жасап, ізгі амалдарды 
атқаруға тырысады. Ораза пендені 
тақуалыққа тәрбиелейді. 

Рамазан – Алланың мейірімі 
т�гіліп, жұмақтың есігі айқара 

КӨРКЕМ АУДАРМАДАҒЫ 
жаңа атаулар мен қолданыстар

Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни 

басқармасының төрағасы, Бас мүфти

РУХАНИ 
ЖАҢҒЫРУ АЙЫ – 
РАМАЗАН ҚҰТТЫ 

БОЛСЫН!

К�ркем аударма мәтіндерінде 
қол данылған жаңа атаулар мен қол-
даныстардың барлығы сол шығарманы 
аударған қаламгердің, аудармашының 
қаламынан туындаған с�здер деп түсінуге 
де болмайды. Олардың бірқатары басқа 
ғалымдар, жазушылар мен журналис тер, 
�зге де  түрлі сала мамандары  тарапынан 
жасалып, қазіргі бұқаралық ақпарат 
құралдарында, ресми құжаттар мен 
ісқағаздарда, ғылыми әдебиеттерде 
қолданылып жүрген атаулар. Он-
дай атаулардың қолданылу жиілігі 
де әркелкі. Бірі �те жиі қолданылса, 
е к і н ш і л е р і  ж е к е л е г е н  а в т о р л а р 
еңбектерінде ғана қолданылатынымен 
ерекшеленеді. К�ркем аударма жасау 
барысында қаламгерлер мен аударма-
шылар баламалардың бәрін �здері жасай 
бермейді. Олар тілде қолданылып жүрген 
жаңа атаулар мен қолданыстар арасынан 
�здерінің к�ңілінен шыққан с�зді таңдап 
алып, аударма мәтінде пайдаланады. 
С�йтіп, олар кейбір БАҚ-тарда, ғылыми 
әдебиеттерде ғана пайдаланылып жүрген 
жаңа с�здердің к�ркем әдебиет тіліне 
енуіне ықпал етіп, қазақ тілінде әдеби 
кітап оқитын бүкіл оқырман қауымның 
ондай  атаулармен к�ркем шығармалар 
арқылы да  танысуына мүмкіндік 
туғызады. Бір функционалдық стиль 
шеңберінде немесе белгілі бір автордың 
еңбектерінде ғана қолданылып жүрген 
с�здер қалың оқырманға, к�пшілік 
қауымға жол тартады. Жаңа атаулар мен 
қолданыстардың к�ркем әдебиетке енуі 
олардың кең таралып, әдеби тілге ену 
мүмкіндігін де арттыра түседі. Тағы бір 

ашылатын, иманды күшейтуге мүм-
кіндік берілген берекелі ай. Бұл – 
Жаратушы Иеміздің ұлы сыйы әрі 
нығметі. 

Сауаптар еселеніп жазыла-
тын айда жасалған қайырлы істің 
қайтарымы адам баласы үшін 
құпия-сыр. Тіпті ауыз бекітушіге 
берілетін сый мен сауап, құрмет 
пен марапат пайғамбарлар мен 
періштелерге де белгісіз. 

Құдси хадисте Алла Тағала: 
«Ораза – тек Мен үшін. Оның сыйын 
(сауабын) �зім ғана беремін...» деп 
оразаның қадірі мен қасиетін, мәні 
мен маңызын баяндаған. 

(Жалғасы 12-бетте)

ескеретін мәселе – әлем әдебиетінің 
жауһарларын, Нобель сыйлығын иелен-
ген жазушылардың, батыс, шығыс, орыс 
классиктерінің таңдамалы еңбектерін 
әркім аудара салған жоқ. Мұндай 
аса жауапты іске негізінен қазақтың 
белгілі қаламгерлері мен аударма 
ісінің ең білікті мамандары ғана бел 
шешіп барды немесе солар таңдалды. 
Қазақ әдебиеті дамуының арғы-бергі 
кезеңдерінде к�ркем аудармамен 
айналысқан Ыбырай, Абай, Шәкәрім, 
% . Б � к е й х а н ,  А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы , 
Ж.Аймауытов, М.Жұмабаев, М.%уезов, 
%.Кекілбаев сынды қазақтың аса 
к�рнекті тұлғаларынан бастап,  Сәйділ 
Талжанов, Хасен Lзденбаев, %бен 
 Сатыбалдиев,  Мұхтар Жанғалин, 
Нұрғазы Шәкеев, Хайдолда Тілемісов, 
Ісләм Жарылғапов, Мәжит Дәулетбаев, 
Қадыр Тайшықов, Нияз Сыдықов,  
Қ а ж ы м ұ р а т  С ы з д ы қ о в ,  Н ы ғ м е т 
Ғабдуллин, Жұмағали Ысмағұлов, 
%білмәжін Жұмабаев, Құрманбек 
Сағындықов, Тельман Жанұзақов, 
C а ф у а н  Ш а й м е р д е н о в ,  Н е м а т 
Келімбетов, Рымғали Нұрғалиев, 
Қ а л и х а н  Ы с қ а қ о в ,  М ә т к ә р і м 
%кімжанов, Нәбиден %буталиев, 
Балмағамбет Қойшыбаев, Аманғали 
Сұлтанов, Ғаббас Жұмабаев, Сәкен 
Иманасов, Бекмырза  Баймаханов, 
Ж ү с і п б е к  А л т а й б а е в ,  Қ а л ж а н 
Нұрмаханов, Зейтін Ақышев, Бексұлтан 
Нұржекеұлы, Сарбас Ақтаев, Темірхан 
Медетбек, Кеңес Юсуп,  Герольд 
 Бельгер,  Дидахмет %шімханұлы, 
 Сауытбек Абдрахманов, Таласбек 
%семқұлов, Бекболат %детов, Ғазизбек 
Тәшім баев, Дүкен Мәсімханұлы, 
Ақайдар Ысымұлы сынды қаламгерлер 
мен кәсіби аудармашылардың жасаған 
к�р кем аудармаларын оқып, таныстық. 

(Жалғасы 4-бетте)
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АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

ОТАНДЫҚ ТУРИЗМ 
ЖАЙЫН ОЙЛАСАҚ...
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Бұл орайда әркімнің ай-
тар �з уәжі бар. Біреулері 
Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  т у р и с т і к 
орын дарда қазіргі  тілмен 
айтқанда дұрыс сервис жоқ 
немесе бағалары тым қымбат 
дегенді алға тартады. Одан да 
сол кеткен ақшаға бірнеше 
елді аралап қайтуға болаты-
нын дәлелдейді. Бірақ қалай 
болғанда да біз ішкі туризмді 
дамытуға күш салуымыз керек 
емес пе? Жасыратыны жоқ, 
әлемдік талаптар тұрғысынан 
қарайтын болсақ, бізге әлі 
к�п шаруаларды атқаруға тура 
келеді. Lйткені туризм бұл 
мемлекеттің бет-бейнесін 
танытатын бірден бір жоба. 
Демек, оған стратегиялық 
тұрғыдан қарауға тиіспіз. 
С т а т и с т и к а ғ а  ж ү г і н с е к , 
дамыған елдер осы саладан 
қыруар пайда тауып отыр. 
Кішкентай аралдың үстінде 
отырып-ақ мол табысқа ке-
неліп отырған мемлекеттерді 
білеміз. Ал сонда біздің елдегі 
туристік әлеуеттің мүмкіндігі 
бірнеше есе үлкен емес пе 
деген ой келеді. Бәлкім, ар-
найы бағдарламалар қабылдау 
керек шығар. Кәсіпкерлер 
мүдделілік танытып, жақ-
с ы  ж о б а л а р ы н  ұ с ы н с а , 
қанеки. С�з к�п, атқарылып 
жатқан нақты істер аз. Осы 
тақырыпты зерттеу барысында 
отандық туристік базалардың 
бағаларын біршама шолып 
ш ы қ қ а н ы м ы з  б а р .  С о н -

да байқағанымыз, ба ғалары 
шарықтап, аспандап тұр. 

Мәселен, Алматы қала-
сының маңында орналасқан 
сауықтыру орындарының 
құны тәулігіне 10 мың мен 
53 мың аралығында екен. 
Ал Сарығаш шипажайла-
ры 7000 теңгеден 200 мың 
теңгеге дейін барады. Ал-
тай аймағындағы сауықтыру 
орындарының құны – 9000-
25000  теңге .  Бұл  б ір-екі 
мысал ғана. Сонда мұндай 
баға қарапайым халық үшін 
қолжетімді емес екені түсінікті 
ғой. Осындай құнды к�рген 
азаматтар бұдан бірнеше есе 
арзан шетелдің демалыс орын-
дарына бармағанда қайтеді? 
Демек, мемлекеттік тұрғыдан 
реттейтін арнайы заңдар ке-
рек шығар. Мұндағы басты 
мәселенің бірі – баға саяса-
ты. Ол ақылға қонарлықтай 
болмай, туризмнің тасы �рге 
домаламайтыны анық. 

Мамандар болса ту ристік 
қ ы з м е т т і ң  д ұ р ы с  ұ й ы м -
дастырылмауына, заң ның 
шикілігіне, қаптаған туристік 
фирмалардың ала қойды 
б�ле қырқатынына сілтейді. 
Қымбатшылықпен туризм 
саласын дамыта алмайтыны-
мыз бесенеден белгілі. Олай 
болса, жергілікті тұрғындарға 
арнайы жеңілдіктер жасау 
жағын неге қарастырмасқа?

Дина ИМАМБАЕВА

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ТЕРМИНОЛОГИЯ 
ЖӘНЕ УАҚЫТ

  –      
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Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ

М.Әуезов атындағы №128 жалпы білім беретін мектебінің 11 «ә» сынып оқушылары және сынып жетекшісі Жансая Инкибаева. 

соңғы қоңырау!соңғы қоңырау!
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АНА ТІЛІ

-АҚОРДА

ТҰСАУКЕСЕР

«ЕҢБЕК ЕРІ» АТАНДЫ

КӨНЕ ТҮРКІ ЖАЗУЫ

Жуырда елімізге белгілі актер, сахна +нерінің 
жарық жұлдызы Асанәлі 0шімов +зінің 80 
жылдық мерейтойын салтанатты түрде атап 
+ткені белгілі. 

Тұғырлы тұлғаның қазақтың мәдениеті мен 
�неріне сіңірген еңбегі лайықты бағаланып, 
 Елбасы Асанәлі %шімовке Ақордада «Еңбек Ері» 
атағын салтанатты түрде тапсырды. «Мәдениет 
пен �нерді дамытуға қосқан үлесіңізді, еліміздің 
әлеуметтік-гуманитарлық дамуы жолындағы 
орасан зор жетістіктеріңізді, белсенді қоғамдық 
қызметіңізді, сондай-ақ халқымыздың тілегін 
ескеріп, мен Сізге Қазақстанның Еңбек Ері 
атағын беру ж�нінде шешім қабылдадым. Соған 
орай «Алтын жұлдыз» белгісін табыс етемін» 
деді Президент.

К+не түркі жазуы қазіргі таңда к+птеген тіл 
мамандарының назарын аудартып отырғаны 
белгілі. Бұл орайда Астанадағы Л.Гумилев 
атындағы Еуразия Ұлттық университетінде 18 
мамыр – К+не түркі жазуы күні ретінде атап 
+тіліп келеді. 

О с ы ғ а н  о р а й  ж у ы р д а  у н и в е р с и т е т 
қабырғасында «Байырғы Түркі құндылық-
тары – 2017» атты халықаралық ғылыми-
теория лық және практикалық конферен-
ция ұйымдастырылды. Бұл басқосу к�рнекті 
т ү р к і т а н у ш ы  п р о ф е с с о р  Қ а р ж а у б а й 
Сартқожаұлының 70 жылдық мерейтойы-
на орайластырылды. Жан-жақтан жиналған 
ғалымдар т�рт б�лім бойынша ғылыми 
тақырыптарды талқылады. Жиында ғалымның 
«Тас  к ітаптың құпиясы» жинағы және 
«Арыс» қоры баспаларынан жарық к�рген 
«Қ.Сартқожаұлы. Биобиблиография», «Таста 
қалған тағылым», «Записки казахского тюрко-
лога» атты жаңа кітаптарының тұсауы кесілді.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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ТҰҢҒЫШ КӘСІБИ ҚАЗАҚ АҚЫНЫ –                                               
МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ

*Қалың елім, қалың қара ағашым,
Қайраты мол, айбынды ер Алашым!
...Қазағымды, қалың елді сағындым,
Сарыарқамды – сайран жерді сағындым.
...Абақтыда, айды, күнді жаңылдым,
Сарғайдым ғой, сар даланы сағындым.
«Қарашығым! Құлыным!» деп зарлаған
А л ы с т а ғ ы  с о р л ы  а н а м д ы  с а ғ ы н д ы м ! 

(«Сағындым» �леңінен)
*Жалғыз жатып ойланам,
Күңіренемін, толғанам:
Балдан тәтті �мір не?
Қорқынышты �лім не?
Жалынды жүйрік жас жүрек
Неге ақырын с�неді? –
Бұған жауап кім табар?
...Lмірмен тәтті қоштасып,
Lліммен қол ұстасып,
Үстіме топырақ үюлі,
Суық к�рде к�мулі,
Қара жерді құшақтап
Жатқанымда мен сорлы,
Мені есіне кім алар?!. («Күзді күні» �леңінен)
*Түркістан – екі дүние есігі ғой,
Түркістан – ер Түріктің бесігі ғой.
Тамаша Түркістандай жерде туған,
Түріктің Тәңірі берген несібі ғой.

...Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе?!
Түрікке адамзатта ел жеткен бе?!
Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял,
Тұранның ерлеріне ер жеткен бе?!

...Тұранда Түрік ойнаған ұсап отқа,
Түріктен басқа от боп жан туып па?!
К�п Түрік енші алысып тарқасқанда,
Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?!
*Жүрегім, мен зарлымын жаралыға,
Сұм �мір, абақты ғой саналыға...
Қызыл тіл, қолым емес, кісендеулі,
Сондықтан жаным күйіп жанады да.

Ғарифолла 0НЕС
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100 жыл

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 
Б.Сағынтаевтың т+рағалығымен +ткен Үкімет 
отырысында «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясының ағымдағы 
қызметіне қатысты мәселелер қаралды.

Жиында Ақпарат және коммуникациялар 
 ми нистрі Д.Абаев мемлекеттік қызметтерді кор-
пора цияға �ткізу жұмыстары туралы баяндама жа-
сады. Бұған дейін мемлекеттік қызметтердің 37 түрі 
Мем лекеттік корпорация арқылы ұсынылатын 548 
қызмет түріне қосылған болатын. Стандарттарға 
�зге рістер енгізілгеннен кейін тағы 48 қызмет 
түрі ба ламасыз негізде тек корпорация арқылы 
ұсынылмақ.

Министр азаматтардан талап етілетін құ-
жаттар санын қысқарту жұмыстары жүргізіліп 
жатқанына тоқталды. Мәселен, 2016 жылы тек 
5 мемлекеттік қызмет түрі бойынша (мекен-жай 
анықтамасы, жылжымайтын мүлiктiң болмауы, 
тіркелген құқықтар, зейнетақы аударымдары және 
сотталмағаны туралы анықтама) 18 миллионға 
жуық электронды анықтама алынған. Оларды 
қағаз түрінде талап етуді шектеу материалдық 
шығындарды айтарлықтай қысқартып, уақытты 
үнемдеуге ықпал етеді.

Д.Абаев «Азаматтарға арналған үкіметтің» 
еліміз бойынша 350-ге жуық кеңсесі бар екенін 
айтты. Жыл сайын 200 мыңнан астам қызметкер 
«бір терезе» қағидаты бойынша 40 миллионнан 
астам қызмет к�рсетеді. Алыс елді мекендердің 
тұрғындарына қызмет к�рсету үшін 70 мобильді 
ХҚКО жұмыс істейді. Сондай-ақ корпорация 
мүмкіндігі шектелуі адамдарды кедергісіз орта-
мен қамтуға ерекше к�ңіл б�леді. Биыл есту және 
с�йлеу қабілеті бұзылған жандарға арналған он-
лайн-сурдоаударма сервисі іске қосылды. Ал І және 
ІІ топтардағы мүгедектер үйде отырып «Азаматтарға 
арналған үкімет» қызметтеріне қол жеткізе алады. 

Жуырда ақпараттық-коммуника ция лық са-
ланы дамыту мәселелері ж+ніндегі қоғамдық 
кеңестің отырысында Ақпарат және коммуника-
циялар министрлігінің 2016 жылғы қызметінің 
қорытындысы қаралды. 

Жиында Ақпарат және коммуникациялар 
министрі Дәурен Абаев «Ақпараттық Қазақстан» 
мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру туралы 
баяндама жасады. Министрліктің �ткен жылғы 
қызметінің қорытындыларына тоқталған Д.Абаев 
барлық мақсатты индикаторларға қол жеткенін 
атап айтты. Оның ішінде бюджеттік бағдарламалар 
бойынша қаражат 99,8%-ға игерілген. Ақпарат 
саласында мемлекеттік органдардың ашықтығын 
жүзеге асыру тәсілдері жетілдіріле түскен. Бірыңғай 
республикалық медиажоспар бекітіліп, мемлекеттік 
органдардың барлық іс-шараларын біріктіру 
ережесі қабылданды. 

Қоғамдық кеңес мүшелері Ақпарат және комму-
никациялар министрлігінің 2016 жылғы қызметіне 
оң баға беріп, тиісті қаулы қабылдады.

«Ақпараттық Қазақстан» 
бағдарламасы жүзеге 

асырылуда

Сала қызметі оң 
бағаланды

ҮКІМЕТ

Эр-Рияд төріндегі пікір алмасу
ынтымақтастық көкжиегін кеңейтті

Халықаралық және аймақтық қауіпсіздік, 
терроризм мен экстремизм, гибридті соғыстар, 
босқындар мен мигранттар мәселесі, түрлі 
дағдарыстар сияқты толып жатқан әлемдік 
саясат пен ғаламдық экономикадағы  заманауи 
мәселелер ислам әлемінің қатысуынсыз 
шешілмесі анық болып отыр. Осылайша, «АҚШ 
– Ислам әлемі» саммитінің күн тәртібі қазіргі 
заманғы �те �зекті мәселелерді қамтуымен 
саясаткерлер мен сарапшылардың назарын 
аударды. 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев «АҚШ 
– Ислам әлемі» саммиті аясында бірқатар 
мемлекеттердің басшыларымен және деле-
гация жетекшілерімен келісс�здер жүргізді. 
Атап айтқанда, Н.Назарбаев 21 мамырда 
Сауд Арабиясының астанасы Эр-Риядта 
�ткен «АҚШ – Ислам әлемі» саммиті ая-
сында АҚШ президенті Дональд Трамппен 
кездесті. Ақорданың баспас�з қызметінің 
хабарлауынша, Н.Назарбаев пен Д.Трамп 
қазақ-америка қарым-қатынастарының негізгі 
бағыттары туралы әңгімелесіп, екі жақты 
сауда-экономикалық серіктестік, саяси, 
мәдени-рухани салалардағы байланыстарды 
тереңдетудің келешегін талқылады. Соны-
мен қатар қазіргі кезде �зекті болып отырған 
халықаралық маңызды мәселелер бойынша 
пікір алмасты.

Айта кетерлік жайт – бұл Д.Трамптың 
АҚШ президенті болып сайланғалы бері 
 шетелге жасап отырған алғашқы сапары. Ол 
елуден астам исламдық мемлекеттердің бас-
шылары бас қосқан саммитте барша мұсылман 

қауымына арнаған үндеуін жариялап, жалынды 
с�з с�йледі. Д.Трамп �з с�зінде қасиетті ислам 
дінін ұстанатын әрбір мемлекет экстремизм 
мен терроризмге қарсы шараларды қолдануы 
тиіс екенін айтты. Lз кезегінде АҚШ басшы-
сы мұсылман елдеріне терроризммен күресте 
жан-жақты қолдау к�рсететінін жеткізді. 
%сіресе араб-мұсылман елдері әскери-саяси 
одақ құрып, «бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып», біріккен іс-қимыл жасауы қажет 
деген идея қызу қолдауға ие болды. Осылай-
ша, сарапшылар «араб НАТО-сы» деп атап 
үлгерген, Сауд Арабиясы жетекші р�л ойнай-
тын, 40-тан аса ислам мемлекеттерінің басын 
қосып, терроризммен тізе қосып күресетін 
біріккен әскери құрылым құрылатын болды. 

Геосаяси тұрғыдан қарасақ, «АҚШ – Ис-
лам әлемі» саммитінен кейін мұсылман әлемі 
ашықтан ашық екіге жарылып отырғандай: 
АҚШ қолдау к�рсететін Сауд Арабиясы 
бастаған сүнниттік мұсылман елдер одағы 
және Ресей қолдау к�рсететін шииттік Иран 
мен ресми Сирия одағы. Жалпы сүнниттік 
Сауд Арабиясы мен шииттік Иранның ара-
сында саяси-әскери сипаттағы кикілжіңдер 
бұрыннан бар болатын. Ал Таяу Шығыстағы 
«Ирак-Шам ислам мемлекеті» салған ылаң 
халықаралық дағдарысқа ұласқалы қашан. 
Енді Таяу Шығыс дағдарысына тартыла-
тын мемлекеттер саны бұрынғыдан бетер 
к�бейе түсетін сыңайлы. Аймақтағы Израиль- 
Палестина жанжалы да шешімі табылмай келе 
жатқан қиын түйін. 

Д.Трамп президенттікке дейін табысты биз-

несмен болғаны белгілі. Сондықтан, оның Сауд 
Арабиясына жасаған ресми сапары да АҚШ-
тың экономикалық мүдделерін жүзеге асыру-
мен ерекшеленді. АҚШ Мемлекеттік хатшысы 
Рекс Тиллерсон жасаған мәлімдемеге сүйенсек, 
осы саммит ауқымында жасалған келісс�здер 
арқылы АҚШ үкіметі Сауд Арабиясын он 
жыл ішінде 350 млрд АҚШ доллары к�лемінде 
қару-жарақ жеткізу туралы меморандумға,  
110 млрд АҚШ долларын құрайтын қорғаныс 
келісімшартына қол қойған. Бұл келісімдер 
американдық экономиканы жандандыруға оң 
ықпал етері айтпаса да түсінікті. 

Аталған саммит барысында  Елбасы 
Н.Назарбаев АҚШ Мемлекеттік хатшысы 
Рекс Тиллерсонмен де кездесіп, екі жақты 
ынтымақтастықтың жай-күйі мен кейбір 
аспектілерін дамытудың келешегін талқылады. 
С о н д а й - а қ  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в  п е н 
Р.Тиллерсон мейлінше �зекті халықаралық 
мәселелер ж�нінде пікір алмасты. 

Сонымен қатар Қазақстан Президенті 
мемлекетаралық ынтымақтастықтың түрлі 
мәселелері ж�нінде Кувейт мемлекетінің %мірі 
Сабах әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабахпен, Катар 
%мірі шейх Тамим бен Хамад %л Танимен, 
Бахрейн Королі Хамад бен Иса %л Халифа-
мен, Абу-Дабидің тақ мұрагері, Біріккен Араб 
%мірліктері Қарулы күштері Жоғарғы Бас 
қолбасшысының орынбасары, шейх Мұхаммед 
бен Заид %л Нахаянмен, Йеменнің Президенті 
А.Салехпен, Мавритания Президенті Мохам-
мед ул %бдел-%зизбен, Пәкістанның Премьер-
Министрі Н.Шарифпен пікірлесті. 

Қазақстан бүкіл поскеңестік кеңістікте 
тұңғыш рет Ислам ынтымақтастық ұйымына 
т�рағалық еткен ел екені белгілі. Сондықтан 
Президент Н.Назарбаев Ислам ынтымақтастық 
ұйымының Бас хатшысы Юсеф бен Ахмед 
 әл-Усайминмен де кездесіп, �зара іс-қимылдың 
кейбір мәселелерін талқылады.  

Сейілбек МҰСАТАЕВ, 
шолушы, саяси ғылым докторы

АТАДӘСТҮР

ТАМСАНДЫРҒАН 
ҰЛТТЫҚ ТАҒАМ 

Қазақтың ұлттық тағамдарының +зге мемле-
кеттерде танылып жатқаны қуантады. Жуыр-
да Грекия елінде ұлттық тағамдарға арналған 
фестиваль +тіп, бұл шараға 33 мемлекеттің 
+кілдері қатысыпты. 

Аталған фестивальде қонақтар назарына 
қазақтың ұлттық тағамдары да ұсынылды. 
Б а у ы р с а қ ,  і р і м ш і к ,  қ ұ р т  ж ә н е  � з г е  д е 
тағамдарымыз дәм татқан адамның тілін 
үйіріп, қайран қалдырыпты. Мәселен, Грек 
Республикасының бірінші ханымы Влассия 
Павлопулос-Пелтсемидің �зі жоғары баға 
беріпті.  Мұндағы негізгі мақсат – отандық 
�німдерді насихаттау. Бұл тұрғыдан алғанда 
фестиваль біздің еліміз үшін �те сәтті болғаны 
анық. Lйткені ұлттық тағамдарымызды кеңінен 
танытуға мүмкіндік туды. Екіншіден, кім 
біледі, шетелдік меймандар Қазақстанды к�ріп 
қайтуға қызығып, туризмнің �ркендеуіне де 
жол ашылар. Қарап тұрсақ, кейбір елдер ұлттық 
тағамдарымен-ақ тартымды болып келеді. Істің 
к�зін тапқандар солай жасап та жүр. 

ЖҰМАБАЕВ Мағжан (%білмағжан) Бекенұлы 
(25.6.1893, қазіргі Солтүстік Қазақстан облысы, 
Сасықк�л жағасы – 19.3.1938, Алматы) – классик 
ақын, Алаш қозғалысының қайраткері. 

1910-13 жылдары Lфе (Уфа) қаласындағы 
«Ғалия» медресесінде, 1913-16 жылдары Омбы 
мұғалімдер семинариясында оқиды. Аумалы-
т�кпелі 1917 жылы Ақмола облыстық Қазақ комитеті 
құрамына сайланды; Мәскеу қаласында �ткен 
Бүкілресейлік мұсылман сиезіне қатысты; «Алаш» 
партиясының Ақмола облыстық комитетінің 
мүшесі болды. Жалпықазақ сиездерінің екеуіне 
де қатысып, желтоқсандағы шешуші сиезде оқу 
мәселесі бойынша құрылған комиссияға т�раға 
болды. 1918-19 жылдары Петропавл уездік земство 
басқармасында қызмет етті. 

Лауазымды қызметтермен қоштасқан осы 
кезеңдерден бастап Мағжан ақын бар �мірін қазақ 
баспас�зіне, �лең-жырға ғана арнады: «Бостандық 
туы», «Шолпан», «Сана», «Ақ жол» газет-жур-
налдарына атсалысты, 1923-27 жылдары Жоғары 
әдебиет-к�ркем�нер институтында оқыды.

1924 жылдың соңынан бастап Мағжанды орын-
сыз сынау, қаралау, қудалау науқаны  басталды. 
1929 жылы Мәскеудегі атышулы Бутырка түрмесіне 
қамалып, 10 жыл жер аударылу жазасына кесілді. 
1936 жылы қазақ оқығандарының талайына 
пайдасы тиген М.Горький мен Е.Пешкованың 
арқасында түрмеден босанып, елге келгенімен 
қудалау қуғынынан құтыла алмады: үйсіз-күйсіз, 
жұмыс-іссіз, санда бар, санатта жоқ тірлік кешті. 
1938 жылы екінші мәрте түрмеге тоғытылып, ату 
жазасына кесілді (Алаш. Алашорда. Энциклопедия. 
Алматы: «Арыс» баспасы, 2009, 176-180-бб.). 

Батыс Еуропа мен орыс әдебиетін жетік 
меңгерген, Шығыстың рухани қазынасын туабітті 
бойына дарытқан жаңашыл ақын түрікшілдікті ту 
қылып к�терді, Алаш атын асқақтатты. Lкінішке 
орай, ғасырларда біртуар дара дарын, ұлттың ұлы 
ақыны заманында бауырын жаза алмай, берер 
жемісін бере алмай, арманда кетті. Артында хатқа 
түскен отты жырлары қалды.

*Елге еңбегін сіңірген ер қымбат. Ердің елге 
бағасы – қаны бір болуда емес, жаны бір болуда, 
қуаныш-қайғысы ортақ болуда. Ердің бағасы елге 
еткен еңбегінің зор яки кішілігінде емес, ел деген 
жүрегінің таза болуында, тілегінің елмен ортақ 
болуында, ер �мірінің �рі мен к�рі – ел �мірінің 
�р-к�рімен бір болуында.

*Қазақтың тағдыры, келешекте ел болуы да 
мектебінің қандай негізде құрылуына барып 
тіреледі. Мектебімізді таза, берік һәм �з жанымызға 
(қазақ жанына) қабысатын, үйлесетін негізге құра 
білсек, келешегіміз үшін тайынбай-ақ серттесуге 
болады. Сондай негізде құра алмасақ – келешегіміз 
күңгірт.

*%рбір ел келешегіне негізді балаларын 
тәрбиелейтін, даярлайтын мектебінде қаламақ. 
Бір елдің тағдыры – мектебінің құрылысына 
байланысқан нәрсе. Бұл – ескірмейтін игі с�з, 
�згермейтін бір шындық. 

*Осы күнгі түрік тілдерінің ішінде қазақ тілінен 
бай, орамды, терең тіл жоқ. Түрік тілімен с�йлеймін 
деген түрік балалары күндерде бір күн айналып 
қазақ тіліне келмекші.

*Тегінде, әдебиет – к�ктен түсетін пайғамбарлық 
емес. %дебиет – елдің жанында жүре бастаған 
толқындардың жарыққа шыққан жаңғырығы.

*Күннен туған баламын,
Жарқыраймын, жанамын,
Күнге ғана бағынам.
Lзім – күнмін, �зім – от,
С�зім, қысық к�зім де – от,
Lзіме �зім табынам.
Жерде жалғыз Тәңірі – от,
Оттан басқа Тәңірі жоқ.
...Қараңғылық бұққанда,
Қызарып күн шыққанда,
Күн отынан туғанмын.
Жүрегімді, жанымды,
Иманымды, арымды
Жалынменен жуғанмын.
Жүрегім де, жаным да – от,
Иманым да, арым да – от. («От» �леңінен)
*Ерте күнде отты Күннен Ғұн туған,
Отты Ғұннан от боп ойнап мен туғам.
Жүзімді де, қысық қара к�зімді
Туа сала жалынменен мен жуғам.

Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар,
Мен – Күн ұлы, к�зімде Күн нұры бар.
Мен келемін, мен келемін, мен келем –
Күннен туған, Ғұннан туған пайғамбар.

(«Пайғамбар» �леңінен)
*Ерлік, елдік, бірлік, қайрат, бақ, ардың –
Жауыз тағдыр жойды бәрін не бардың...
Алтын Күннен бағасыз бір белгі боп,
Нұрлы жұлдыз – бабам тілі, сен қалдың! («Қазақ 

тілі» �леңінен)

ТАЛШЫБЫҚ

БУРАБАЙДАҒЫ БАСҚОСУ
Ғалымдар бала тәрбиесіне жастайынан к+ңіл 
б+лмесе, күні ертең кеш болатынын айтады. 
Бүгінгі заман тұрғысынан алып қарайтын 
болсақ, ақпараттық технологиялардың 
қарыштап дамуы балалардың шығармашылық 
ізденістеріне, ой-қабілеттерін шыңдауға да 
мүмкіндіктер жасап отыр. 

Мұны айтып отырған себебіміз, Бурабай 
 ауданында «Біз ХХІ ғасырдың балаларымыз: 
біздің мүміндіктеріміз бен құқымыз» атты VII 
саммит �тті. Ақмола облыстық ішкі саясат 
басқармасы мен республикалық «Жұлдыз» 
балалардың қоғамдық ұйымдары одағының» 
қолдауымен �ткен шара Елбасының «Болашаққа 
к�зқарас:  қоғамдық сананы жаңғырту» 
тұжырымдамасы аясында жүзеге асырылған. Үш 
күнге жалғасқан саммитте Ақмола облысындағы 
30-дан астам балалар ұйымдарының �кілдері 
үшін түрлі  қызықты шаралар �ткізілді . 
Саммиттің алғашқы күнінде Ақмола облысы 
мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл департаментінің �кілдері 
«Адал ұрпақ-2017» слетін ұйымдастырды. 
Одан әрі «ХХІ ғасырдың балалары мәдениет 
пен бейбітшілік жолында» атты ғылыми-
тәжірибелік конференцияға ұласты.
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Атырауда белгілі ақын, драматург Иран-
Ғайыптың 70 жылдық мерейтойы на 
арналған «Мәңгілік елдің алтын адамы» 
атты халықаралық театрлар фестивалі 
+тті. 

Т�рт күнге жалғасқан фестиваль барысын-
да еліміздің танымал театр ұжымдары �нер 
к�рсетті. Шараға Мәдениет және спорт вице-
министрі Ақтоты Рахметоллақызы қатысты. 
Фестивальдің ашылу салтанатында с�з 
с�йлеген облыс әкімі Нұрлан Ноғаев бұл шара 
Елбасының мақаласында атап к�рсетілген 
тапсырмаларды жүзеге асыруға орайлас 
келіп отырғанын жеткізді. Осы ретте �нер 
мерекесінің �туіне қолдау к�рсеткен Мәдениет 
және спорт министрлігіне алғыс айтты. Ақын 
Иран-Ғайып шараны ұйымдастырушылар мен 
�нерсүйер қауымға ризашылығын білдірді. 
К�рермен қауым мерейтой иесінің  «Естайдың 
қорланы», «Адасқан бақ құсы», «Негізгі 
 шаруа», «Қорқыттың к�рі, «Мәңгілік елдің 
алтын адамы» қойылымдарын тамашалады.

Павлодар қаласының Естай атындағы 
Мәдениет сарайында 17 мамыр күні орыс жа-
стары арасында қазақ тілі білгірлерін, қазақ 
тілін жетік меңгерген қабілетті  жастарды 
анықтау мақсатында «Тіл –  парасат» 
қалалық конкурсы +ткізілді.

Байқаудың басты мақсаты – қазақ тілін 
меңгерген жастарға қолдау к�рсету,  тіл 
мәдениетінің деңгейін к�теру мақсатында орыс 
жастары арасында қазақ тілі білгірлерін анықтау.

Байқау қорытындысы  бойынша Инновация -
лық Еуразия университеті колледжінің студенті 
Д.Корчан І орынға ие болды. ІІ және ІІІ жүлделі 
орындар Павлодар бизнес колледжінің студенті 
Д.Афанасьева және С. Торайғыров атындағы 
 Павлодар мемлекеттік  университетінің 
студенті А.Павлюкке бұйырды. Сонымен 
қатар  Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институтының студенттері Евгения Белоусова 
мен  Анастасия Серягина конкурстың «Үміт» 
және «Болашақ» аталымдарына ие болды.
Байқаудың жеңімпаздарына бағалы сыйлықтар 
тапсырылып, барлық қатысушыларға естелік 
кәдесыйлар табыс етілді.

К+кшетау қаласындағы  «К+кшетау» мә де-
ниет сарайында облыс әкiмi  М.Мырза линнiң 
қатысуымен «Ақмола жұл дыздары» атты 
облыстық халық шығар ма шылық бай-
қауының гала-концертi және оның қаты-
сушыларын ресми марапаттау рәсiмi 
+ткiзiлдi. 

Байқауда барын салған �нер майталман-
дары сахна т�рін ән мен күйге б�леді. Гала- 
концертте Аршалы ауданының «Мираж» 
халық тық би ансамблi, қазақ және орыс ұлт 
аспаптары оркестрлерi, дәстүрлi әншiлер 
К�кше жұртшылығына �з �нерлерін к�рсетті. 
«Ақмола жұлдыздары» облыстық халық шығар-
машылық байқауына қатысушыларды об-
лыс әкiмi құттықтап, шара соңында байқау 
жеңiм паздарын марапаттады. Lнер додасында 
бір неше ауданның арасынан озық шыққан, 
талантымен тәнті еткен аршалылықтардың 
�нері лайықты бағаланып, жүлделі 1-ші орынға 
ие болды. 

Жуырда Қызылорда қаласының 
А.Тоқмағам бетов атындағы Мәдениет үйінде 
белгілі ақын, қарымды қаламгер Мырзан 
Кенже бай дың 70 жасқа толуына арналған 
мерейтойлық сал танатты кеш +тті. 

Кешке ақынның қаламдас әріптестері- 
Есенғали Раушанов, Мереке Құлкенов, 
 Толыбай Абылаев және т.б. азаматтар қатысып, 
құттықтау с�здерін арнады. Облыс әкімінің 
орынбасары Р.Рүстемов шығармаларын 
шындықпен �ріп, ұлттық мүдденің үдесінен 
шығып жүрген қайраткер азаматтың еңбегін 
атап �тіп, жерлес терінің атынан ізгі тілегін 
жеткізді. Кеш барысында Мырзан Кенжебай 
жыр шумақтарын оқыды.  ҚР Еңбек сіңірген 
әртісі К.Қалымбетова, термеші А.Үсенов 
әдеби кешті ән-жырымен әрледі. Қаламгерді 
мерейтойлық жасқа толуына орай Қызылорда 
облысының әкімі Қырымбек К�шербаев 
арнайы қабылдап, Қы зылорда облысының 
«Құрмет» грамотасын тапсырды.

ТЕАТР ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ

«БОЛАШАҚ» АТАЛЫМЫНА 
ИЕ БОЛДЫ

АРШАЛЫ ӨНЕРПАЗДАРЫ

ҚАЛАМГЕР ЖЕРЛЕСТЕРІМЕН 
ЖҮЗДЕСТІ

әспеттеген құндылықтарының бәрі бірдей бізге 
опа бермейтінін түсіндік. Lзіміздің бірегей бол-
мысымызды, яғни  ұлттық құндылықтарымызды 
сақтамасақ, біртұтас  ел болып қалуымыз да 
екіталай. Асыл дінімізді ығыстыруға күш салған 
теріс ағымдар халқымызға қаншама қайғы-қасірет 
әкелгендігі – соның айғағы.

Демек, әртүрлі ауа жайылушылықты тоқтатып, 
қай салада болсын �з жолымызбен жүретін күн 
туды. Сондықтан да Елбасы үстіміздегі жылы Ата 
Заңымызға мынадай аса маңызды түзету енгізуге 
бастамашы болды: Конституцияның 4 бабының  
3 тармағы «Қазақстан қатысушысы болып та-
былатын халықаралық шарттардың Қазақстан 
Республикасының аумағында қолданылу тәртібі 
мен талаптары Республиканың заңнамасында 
айқындалады» деген жаңа редакцияда жазылды.  
Бұл біз бұдан былай да халықаралық шарттардың 
басымдығын мойындаймыз, бірақ оларды �з 
еліміздің ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық 
мүддемізге сай қолданамыз  деген с�з. 

Орайы келген соң айта кетейін, ұлттық кодын 
сақтауға ұмтылып отырған басқа да түркітілдес 
елдер бар. Мәселен, біз сияқты «Алдымен – эко-
номика, сосын – саясат» деген қағиданы ұстанбай, 
саясатты бірінші орынға қойып,  демократиялық 
�згерістерге басымдық беріп, Батыстан мақтау естіп 
келген к�ршілес Қырғыз елі былтырғы жылдың 
аяғында референдум �ткізіп, халықаралық шарт-
тарды қолдану тәртібін енді �здері белгілейтін бо-
лып шешті. Бұған қоса, Қырғыз Республикасының 
Конституциясында қарастырылған неке туралы 
бапқа да түзету енгізіп, неке әйел адам мен ер 
адамның арасында жасалады деп, тайға таңба 
басқандай етіп анықтап жазды. Бұл, әрине, 
біздің ұғымымыздағы азғындық к�рінісін адам 
құқығы деп түсінетін кейбір шетелдерге ұнай 
қоймайтындығы с�зсіз. Осындай қадамға барула-
рына қарағанда, айырқалпақты ағайындарымызды 

 «%лем назары ауатын ауқымды шараның 
к�ркін қыздыруда оңтүстік �нерпаздары 
жаңаша бағытта, ешкімді қайталамайтын 
қазіргі заманға лайық туындыларымен 
ерекшеленуі керек. Іс-шара жоспары бекітіліп, 
кешенді дайындық қажет. Ел абыройын 
асқақтатар тұста қай салада болмасын 
аянып қалмауға тиістіміз» деді Жансейіт 
Қансейітұлы. 

Жиын барысында баяндама жасаған 
облыстық мәдениет басқармасының  бас-
шысы Н.Ахметжанов шара аясында Оңтүстік 
Қазақстан облысынан 610 адамнан құралған 
17 шығармашыл  ұжым �нерлерін к�пшілікке 
ұсынатынын жеткізді. Оның ішінде жергілікті 
22 қол�нер шебері де бар. 

– Мәдени шара барысында «Қазыналы 
Оңтүстік» атты қол�нер шеберлері мен 
суретшілердің к�рмесі, концерттік бағдар-
ла малар, �ңірімізде түсірілген анимациялық 
фильмдер мен к�ркем фильмдер жұрт 
 назарына ұсынылады.  Сондай-ақ Ж.Шанин 
атындағы облыстық академиялық қазақ драма  
және орыс драма, қуыршақ, әзіл-сықақ және 
сатира театрлары мен «Оңтүстік-Цирктің» 
қойылымдары Астана жұртшылығы мен к�рме 

– Кәрібай Иманжанұлы,  Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық  мақаласын  
жұртшылық жылы қабылдады. Сіздің ойыңыз қандай?

– Елбасының бұл   мақаласы еліміздің алдағы 
кезеңдегі ішкі саясатының, яғни мемлекеттік 
идеологиясының басты арқауына айналуға тиісті. 
Lйткені рухани жаңғырусыз Қазақстанның Үшінші 
жаңғыруын жүзеге асыру мүмкін емес екендігін 
�мірдің �зі к�рсетіп берді.

Күнбатысты қараңғылық қаптаған,
Жалғыз жан жоқ қараңғыда лақпаған.
Білген емес – иман деген не нәрсе,
«Қарын» деген с�зді ғана жаттаған, – деп жазған 

екен Мағжан Жұмабаев «Пайғамбар» �леңінде. 
Ондағы«күнбатыс» деген с�з  Батыс елдерін мегзеу 
ғой. Түркі әлемі түгел қадір тұтатын ақын бабамыз 
бұдан бір ғасырдай бұрын к�ре білген ащы шындық 
қазір тіпті айқындала түскені хақ.

Біз кешегі кеңес заманында қазақы қалпымыздан 
жұрдай болып, кеңес халқына айналып кете 
жаздадық. Одан кейін батыстағыларша баю жолы 
осы екен деп,  «ақша жасау» ауруына шалдығып, 
адамгершілік пен ар-иманнан айрылуға айналдық. 
Біздің елде де қарынның қамын ғана күйттейтіндер 
к�бейді. Тіпті Елбасы сенім артып, «Болашақ» 
бағдарламасымен шетелге оқуға жіберіп, озық білім 
алғызған жастарымыздың арасында да иманды 
емес, қарынды ойлайтын «қарынбайлар» барлығы 
әшкереленіп жатқандығы �кінішті-ақ. Сондайды 
естігенде ғұлама ғалым әл-Фараби бабамыздан 
қалған «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас 
жауы» деген аталы с�з еске түседі.

Бұдан жасайтын қорытынды – орталықта да, 
жергілікті жерлерде де мемлекеттік органдардың 
басына терең білімді ғана емес, ел мүддесін қара 
басының қамынан биік қоятын, адамдық ар-
ұяты, ұлттық намысы бар, иманды да парасатты, 
мемлекетшіл тұлғалар келуге тиісті. Осы ретте 
кейінгі уақытта бірқатар облыстардың әкімдері 
болып, жергілікті жерде де, орталықта да басшылық 
қызметтер атқарып, саяси тәжірибе жинақтаған, 
яғни халықпен жұмыс істей білетін азаматтар 
тағайындалғандығы к�ңілге үміт ұялатқандай.

– Елбасы +з мақаласында  «Күн санап +згеріп 
жатқан  дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен 
дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған таптаурын 
қағидалардан арылмасақ, к+ш басындағы елдермен 
тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін емес» деген 
болатын. Халқымыз тауқымет пен азапты, бір с+збен 
айтқанда, тағдыр тәлкегін аз кешпеген ғой. 0рісін 
айтпағанда, жетпіс жыл бойы бодандықтың шыр-
мауына байланған уақыттың, сол кездегі солақай 
саясаттың  сарқыншағы әлі де бар сияқты. Қоғамдық 
сананы +згерту үшін қандай қадамдар жасау керек 
деп ойлайсыз?

– Президентіміз �з мақаласында: «Мен 
қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі 
ережені түсініп, байыбына 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» деп, атап 
к�рсетті.

Ұлттық код, ұлттық мәдениет деген ұғымдар 
�те кең. Қарапайым тілмен айтқанда, бізді Алла 
тағала қазақ қылып жаратқандықтан, біз қазақ 
болып қалуымыз керек. Қазақ болғанда да қазақ-
кеңес әдебиетінің классигі Бейімбет Майлиннің 
кейіпкері – Мырқымбай  қазақ емес, �зге ұлттармен 
терезесі тең, қай жағынан болсын бәсекеге қабілетті 
һәм білімді, іскер, еңбекқор, парасатты, намысты, 
иманды, бауырмал қазақ болып қалуға тиіспіз.

Ойлап қарасақ, біз – 25 жастағы тепсе темір 
үзетін жігіт сияқты жас елміз. Рас, біздің де «балалық 
ауруымыз» болды. Lз асылымызды – жасық,  
�згенің қаңсығын таңсық к�ргендігіміз – сондай 
дерттің белгісі. Енді ес жиып, жат жұрттардың 
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ТУҒАН ЖЕРДІ 
ТҮЛЕТУ – ПАРЫЗЫМЫЗ

да ұлттық кодты сақтау мәселесі ойландырып 
отырғандығы даусыз. 

– Осы бағдарламалық мақалада халқымыздың  
талай адамның к+ңілін толқытып, жүрегін елжірететін  
«Туған жерге туың тік!»  деген нақыл с+з кездеседі. 
Туған жер адамның бойындағы перзенттік парызын 
оятады ғой. Бұл тұрғыда сіздің ойыңыз қалай?

– Елбасы патриоттық тәрбие беруге бағытталған 
«Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсына 
келіп: «Жергілікті билік «Туған жер» бағдарламасын 
жинақылықпен және жүйелілікпен қолға алуға 
тиіс. Бұл жұмысты �з бетімен жіберуге болмайды, 
мұқият ойластырып, халыққа дұрыс түсіндіру 
қажет. Туған жеріне к�мек жасаған жандарды 
қолдап-құрметтеудің түрлі жолдарын табу керек» 
деп тапсырды.

%рине, бұл істе к�п нәрсе облыстар дың 
әкімдеріне байланысты. Мысалы, Жансейіт 
Түймебаев былтыр Оңтүстік Қазақстан облысының 
әкімі болып тағайындалған соң жоғарыдан 
ешқандай нұсқау күтпей-ақ «Туған жерді түлету 
– перзенттік парыз» атты үлкен жиын �ткізіп, 
оңтүстіктен түлеп ұшқан республикаға белгілі 
азаматтарды �здерінің туған �ңірлерін к�ркейтуге 
атсалысуға шақырғаны белгілі.

Елбасы мақаласына сәйкес Солтүстік Қазақстан 

жазушысының ішінен келешекке бой ұрып, артқы 
күнге анық қалуға жарайтын с�з – Мағжанның с�зі. 
Одан басқамыздың бәріміздікі күмәнді, �те сенімсіз 
деп білемін» деген пікірін ескерген ләзім. Кеңес 
одағының жазушыларға арналған ең басты мара-
паты – Лениндік сыйлығына ие болған қаламгер 
осы пікірін  Мағжанды мақтап, оның шашбауын 
к�теру үшін айтпағандығы шүбәсіз. Социалистік 
реализм әдісімен кеңестік идеологияның ыңғайына 
жығыла әрі қатаң цензура арқылы жазылып, 
жарияланған әдеби шығармалардың сол кездегі 
 заман шындығы мен �ткен тарихты таптық тұрғыдан 
әдейі бұрмалап к�рсеткендігін меңзеп айтқандығы 
кәміл. Сондықтан да қазақ-кеңес әдебиеті 
�кілдерінің шығармаларын сыни к�зқараспен 
қайтадан зерделейтін кез келді. Олардың ішінен 
ұлттық мүддемізге сай келетін, тарихи әділдікке 
қиянат жасалмаған шын асыл дүниелерді ғана 
латыншаға к�шіріп, басып шығарып, �скелең ұрпақ 
игілігіне пайдаланғанымыз ж�н болар.

– Руханият – алып күш. Оның ауқымы кең. 
 Заманауи  қазақстандық мәдениетке қол жеткізу 
үшін не істеу керек?

– Елбасы мақаласында ұсынылған соны 
да салиқалы идеяларды к�п болып қолдап, 
жүйелілікпен жүзеге асыра білсек, халқымыздың 

мәдени деңгейі айтарлықтай биіктейді деп сенемін. 
%сіресе Президентіміз айрықша назар аударған 
прагматизм мәселесінің мән-маңызы зор. Бұл 
ретте бәрінен бұрын ел ішінде тым белең алып 
кеткен ысырапшылдық пен даңғойлығымыздан 
арылуымыз қажет. Lйткені, бүгінгі байлардың дүние 
шашқыштығын айтпағанда, әл-ауқаты шамалы 
ағайындардың �здері де, «Кедей тыраш келеді» 
дегендей, банктен миллиондаған теңге кредит 
алып, жүздеген қонақ шақырып, аста-т�к той жасау 
әдетінен жаңылар емес. Ал тамыр-таныстарын 
жағалап, құрметті атақ пен орден-медаль әперуді 
сұрап жүрген даңғой ағайындардың арасында елге 
еңбек сіңіріп жарытпақ түгіл, кезінде ірілі-ұсақты 
қызметтерін теріс пайдаланып, жаман аттары 
шыққан экс-шенеуніктер де т�бе к�рсетіп қалады...

– Осы арада с+здің арнасын +зіңізге бұратын 
кез жеткен сияқты. Жуырда асқаралы алпыс  жасты 
бағындырдыңыз. 0детте қаламгерлер қауымы 
дүркірете атап +тіп жататын бұл мерейтойды сіз 
қалай атап +ттіңіз? Жалпы артқа бұрылып қарағанда 
қандай  ой түйесіз?

– Мен елуге келгенімде де, жуырда алпысқа 
толғанымда да дүрілдетіп той жасаған жоқпын. 
Саусақпен санарлықтай ғана сыйлас әріптестерім 
мен отбасымның ортасында қарапайым түрде 
атап �ттім. 

Lз басым үлкен той  үлкен қуанышқа орай 
жасалғаны ж�н деп санаймын. Ал менің елуде де, 
алпыста да артыма бұрылып қарағанымда атқарған 
ісім, жеткен жетістігім �зіме тым аз сияқты  болып 
к�рінді, яғни кеудемді жұртпен б�лісетіндей 
қуаныш кернеген жоқ. Сондықтан да «айдағаны – 
бес ешкі болса да, ысқырығы жер жаратындардың» 
қатарына қосылғым келмеді...

Сұхбаттасқан
Нұргүл ОҚАШЕВА,

журналист

облыстық басқармалар тарапынан 1361,  ал 
аудан-қалалардан 8800-ге жуық мерекелік шара 
ұйымдастыру жоспарда бар. 

Жалпы бүгінде Оңтүстік Қазақстан 
аймағында туризмді дамытуға үлкен к�ңіл 
б�лініп отырғаны белгілі. Облыс әкімі жуырда 
бұл мәселеге де назар аударған еді. Ол еліміздегі 
тарихи-мәдени ескерткіштердің 80 пайыздан 
астамы Оңтүстік жерінде орналасқанын айтты. 
Осы бағытты дамыту үшін үш басымдыққа к�ңіл 
б�лінбек. Біріншісі, туристік инфрақұрылымды 
дамыту, оның ішінде серпінді жобаларды жүзеге 
асыру. Олар: Түркістан, Шардара, Сарыағаш, 
Қасқасу кешендері. Екіншісі, қызмет к�рсету 
сапасын арттыру болса, үшінші басымдық 
�ңірдің туристік әлеуетін насихаттау және жарна-
малау.  Аймақта «Қасқасу» тау-шаңғы курорты, 
«Сарыағаш» жаңа курорт қалашығы, Түркістан 
мен Отырарда тарихи-танымдық туризм кешені, 
ал Шардарада жағажай туризмі дамытылатын 
болады. Нәтижесінде, 2021 жылы ішкі туризм 
к�лемін 220 000 адамға және кіру туризмінің 
к�лемін 20 000 адамға  арттыру жоспарлануда.

Сонымен бірге облыста туризм индустрия-
сының дамуына Елбасы ұсынған «Қазақстанның 
қасиетті рухани құндылықтары», «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы», «Мәдени-
географиялық белдеу» жобаларын жүзеге асыру 
шаралары үлкен үлес қосқалы отыр. Нақты 
айтқанда, «Ханқорған», «Сайрам», «Ескі шаһар, 
Шымкент», «Күлт�бе», «К�не Түркістан», 
«Оқсыз» арнайы бағыттары ашылған жағдайда 
к�птеген жұмыс орындары ашылып, салық 
к�бейіп, туристік сауда түрлері дамиды.  

Нұрбақ ЕДІГЕ
ШЫМКЕНТ

облысының әкімі Құмар Ақсақалов та  жерлестер 
форумын �ткізу ж�нінде тиісті тапсырма бергенін 
білемін. Соның алдында аталған �ңірдің бірінші 
басшысы Наурыз мейрамын тек Петропавл 
қаласының орталығында ғана тойламай, к�пқабатты 
үйлердің аулаларының бәрінде барлық к�ршілердің 
бастарын қосып, бірге атап �ту ж�нінде бастама 
к�тергенін естіген едім. Бұл ұлт пен ұлыстың ара-
сын жақындатып, біріктіре түсетін тамаша бастама 
деп санаймын. Осындай игі істерге жергілікті 
 зиялылар мен кәсіпкерлер,  сондай-ақ басқа жақта 
бизнес жасап жүрген азаматтар жан-жақты қолдау 
к�рсетуге тиіс. Бұл – қайсымыздың болсын туған 
жер алдындағы перзенттік парызымыз. Белгілі ақын 
Бәкір Тәжібаевтың: «Туған жерін сүйе алмаған, сүйе 
алар ма туған елін?!» деген с�зінде шындық бар. 

– Қазіргі қоғамда қазақ  әліпбиін  латын әліпбиіне 
к+шіру  туралы екіұшты пікір бар...

–  Ондай пікірлерді мен де әлеуметтік желілерден 
оқып, біліп жүрмін. Қоғамда әртүрлі, соның ішінде 
керітартпа к�зқарастар да болуы – сол қоғамның 
ашықтығының айғағы. %йткенмен, түбі бір түркі 
дүниесі латын әліпбиіне к�шіп жатқанда біздің 
тартыншақтай беруіміз дұрыс емес. Мәселен, 
%зербайжан мен Түрікменстан – 1992 жылы, ал 
Lзбекстан 1993 жылы к�ше бастаған. Бұл мәселе 
қазір к�ршілес Қырғыз елінде де к�теріліп жатыр. 

%рине, Қазақстанның к�пэтносты ел  болуына 
байланысты �зіндік ерекшелігі ескерілуі ке-
рек.  Елбасы айтқандай, жұрт жаңа әліпбиге 
бейімделгенше кириллицаның біраз уақыт қатар 
қолданылғаны дұрыс. 

Латыншаға к�шуге қарсы пікір айтушылар осы 
уақытқа дейін кириллицамен басылып шығарылған 
қыруар дүниеміз, әсіресе ұлттық әдебиетіміз қажет 
болмай қалады деген уәж айтады. Меніңше, бұл 
мәселеге де тәуелсіз еліміздің ұлттық мүддесі, 
ұлттық кодын сақтау тұрғысынан қарау қажет.

Бұл ретте Мұхтар %уезов: «Бүгінгі күннің бар 

қонақтарының к�зқуанышына айналады, – 
деді Мәдениет басқармасының басшысы.   

 Оңтүстіктің мәдени күндері ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігі  бекіткен кестеге 
сәйкес �ткізілетін болады. Мерекелік кон-
цертте Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық 
филармонияның «Сүгір» атындағы ұлт аспап-
тар оркестрі, «Тұмар» фольклорлық ансамблі, 
«Қазына» және «Тұмар» би ұжымдары �нер 
к�рсетеді деп күтілуде.  Сонымен қатар облыстық 
опера және балет театрының симфониялық 
оркестрі, хоры, жеке солистері, балет труппа-
сы, «Биг-бенд» эстрадалық джаз ансамбльдері 
к�пшілікке �з �нерлерін таныстырмақ. 

 Бұдан б�лек, ЭКСПО қалашығының 
 амфитеатрында «Нұрын шашқан – Оңтүстік» 
атты Оңтүстік Қазақстан облысы �нер 
шеберлерінің гала-концерті ұйымдастырылады. 
Ал Астанадағы «Қазанат» ипподромында бой 
к�теретін этноауылда облысымыздың атынан 
бірнеше киіз үй тігілетін болады.   

 Айта кетейік, Оңтүстік Қазақстан облы-
сында жыл соңына дейін «ЭКСПО – 2017» 
Халықаралық мамандандырылған к�рмесіне 
арналған 10185 іс-шара �ткізіледі. Оның ішінде 

ӨҢІР ТЫНЫСЫПІКІР

Мемлекет басшысының жуырда жарық к�ріп, бүкіл 
 зиялы қауым �кілдері, ұстаздар мен ғалымдар арасында 
қызу талқылауға түскен стратегиялық мақаласын Қазақстан 
халқын рухани дамыту мен ұлттық сананы жаңғыртудың 
негізі деп есептейміз. Бұл саяси-идеологиялық құжат 
стратегиялық бағытымызды анықтайтын, �ткеніміз бен 
болашағымызды үйлесімді сабақтастыратын ұлт жадының 
жаңа тұжырымдамасы екені с�зсіз. 

Мақалада Мемлекет басшысы Қазақстанның үшінші 
жаңғыру кезеңіне қадам басқандығын және бұл жаңғыру 
еліміздің әлемдегі дамыған 30 елдің қатарына енуін мақсат 
ететіндігін атап айтып,  болашақ қазақ халқын рухани 
кемелденген, Біртұтас Ұлт ретінде қалыптастырудың 
басымдықтарын ұсынады. 

Елбасының рухани құндылықтарымызды алға тар-
тып, руханияттың әр саласын түгендеп, тарихымыз бен 
мәдениетімізді дамыту жайлы айтылған зерделі пікірі 
к�ңілге қуаныш ұялатып отыр. %рине, дамыған елдердің 
қай-қайсысын алсақ та, ең алдымен, ұлттық рухты да-
мытып, саясат пен экономика ұлт мүддесі үшін қызмет 
етуге бағытталған. 

Елбасы айтқандай, Қазақстанның революциялық 
емес, эволюциялық дамуға бет бұрғаны к�ңілімізді к�кке 
жеткізіп отыр. Эволюциялық дамудың негізі ретінде 
әлеуметтік және гуманитарлық білім саласын дамыту 
– бабалар мұрасы мен еліміздің ұлттық ғұрыптары, салт-
жоралғылары және ұлттық тәрбие беру арқылы �скелең 
ұрпақ бойында ұлттық сана қалыптастырудың бірден-бір 
жолы деп түсінемін. 

ҰЛТ ЖАДЫНЫҢ 
ЖАҢА 

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Жанатбек ІШПЕКБАЕВ, 
Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық  университетінің 
тәрбие ісі жөніндегі проректоры, 

саяси ғылым кандидаты, профессор
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ТҰСАУКЕСЕР

БӘРЕКЕЛДІ!

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ, 
филология ғылымының докторы, 
профессор, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент мүшесі

 

Осы мәдениет бізде де орнықса, с�зжасам, 
терминжасам ісінің тарихы нақтылана түсумен 
қатар оның тәжірибесі де, кезеңдік келбеті де 
айқындала түседі. 

Қазіргі кезеңде де с�з жасау, термин жа-
сау үдерісі жалғасып, сан түрлі жаңа атаулар 
тілдік қолданысымызға еніп жатыр. Оны жа-
сап, ұсынушы автордың к�пшілігі арамызда 
жүр. Мәселен, белгілі журналист «Прези-
дент және халық» газетінің редакторы Марат 
Тоқашбаевтың қаламынан «әнұран», «елтаңба», 
«ақорда», «доғарыс», «кәдесый», «тосынсый» 
сияқты атаулардың туындағанын, журналист-
қаламгер «Ана тілі» газетінің бас редакторы 
Самат Ибраимның ұсынысы бойынша «нарық» 
(рынок), одан туындаған «нарықтық эко-
номика» атауларының қолданысқа енгенін, 
«т�лқұжат» атауының авторы журналист, 
ақын-сатирик марқұм Басқар Битанов екенін 
айналасындағы жекелеген әріптес қаламгерлер 
болмаса, жалпы к�пшілік қауым біле бермейді. 

Осы сияқты Б.Қалиұлы, %.Жүнісбек, 
Н.Уәли, К.Юсуп, С.Тоқсанбай, 
С.Медеубекұлы сынды қаламдас фи-

лолог, журналист әріптес те ріміздің талай тамаша 
балама атаулар жасап немесе тіліміздің қойнау-
қатпарларынан ұмыт болған к�не атауларды 
тауып, қолданысқа енгізгенін және бұл іспен 
әлі де жүйелі түрде айналысып жүргенін білеміз. 
Қазақ с�зінің барын құнттылықпен жиып-теріп, 
жоғын барла рының негізінде жасап жүрген 
қалам иелері біз аталғандармен де шектелмейді. 
Тілші, әдебиетші, жазушы, журналист, аудар-
машылар мен түрлі саланың ғалымдары ара-
сында ондай мамандар аз емес. Олардың к�бі 
бұл жұмысын �зінің кәсіби міндеті, қалыпты 
жұмысы санайды. Сондықтан да олардың 
к�бі «мына с�зді мен жасадым», «мына с�зді 
тауып қолданысқа енгізген мен едім» деп жат-
пайды. Алайда бұл шығармашылық үдерісті 
зерттеп, сол с�з байлығын жинақтап, оларды 
жасаған, тіл байлығының еселенуіне үлес қосқан 
шығармашыл тұлғалар еңбектерін ескеріп, 
тәжірибелерін үлгі ету ұлт тілінің лексикалық 
қорының дамуын зерттеуші тіл мамандарының 
міндеті екенін ұмытпағанымыз абзал. Мәселен, 
%.Кекілбаевтың «Үркер», М.Мағауиннің «Ала-
сапыран», І.Есенберлиннің «К�шпенділер», 
Қ.Жұмаділовтің «Тағдыр» романдарында, �зге 
де қаламгерлер шығармаларында қаншама 
к�не атаулар, тарихи с�здер бар. Олардың 
қаламынан туындаған жаңа қолданыстар да 
жетерлік. Солардың бәрін ыждағаттылықпен 
зерттеп, хатқа түсіріп талдау, тәжірибесіне үңілу, 
қажетімізге жарату тіліміздің �ткен кезеңін 
зерделеуден г�рі оның ертеңі үшін к�бірек 
маңызды. 

К�ркем аудармаларда ресми бекітілген 
с�здер мен терминдер к�бірек қолданылған. 
Мысалы, біз қарастырған к�ркем аудармалар-
да Мемлекеттік терминология комиссиясы 
бекіткен айдауыл, айыппұл, ақпарат, әкім, 
әкімдік, әл-ауқат, әнұран, әуежай, ғаныш, 
даңғыл, дәйекс�з, дәрісхана, дәрумен, дәріс, жар-
нама, жасуша, жәрдемақы, жеделхат, заңгер, 
зейнетақы, зейнеткер, зертхана, зиялы қауым, 
қағидат, құжат, кеден, келісс�з, келісімшарт, 
кепілдеме,  кепілзат, қаржыгер,  қағида, 
қағидат, құжат, құқық, мәтін, мүшелтой, 
отбасы, пайыз, рәсім, салым, салымшы, са-
раптама, сарапшы, тағылымдама, тапсырыс, 
тапсырысшы, терім, тұсқағаз, ұшақ, хаттама, 
шығармашылық, іссапар сияқты к�птеген атау-
лар жиі қолданылады. Бұлай болуы орынды 

да. Бұл бір жағынан аудармашылардың ресми 
мақұлданған, бекітілген терминдерді қадағалап, 
олардың ұтымды жасалғандарын орнымен 
пайдалануға деген кәсіби жауапкершіліктерін 
сезіну болса, екінші жағынан, мұны олардың 
жаңа атаулар мен терминдердің нормалануына, 
жалпы қолданысқа к�шуіне, мақсатты, саналы 
түрде қолдау к�рсетуі деп те қабылдауға болады. 
Сонымен қатар бұл мемтерминком жұмысының 
тиімділігін, олар бекіткен атаулардың сапасын, 
�міршеңдігін, кәсіби мамандар тарапынан 
қабылдануын да к�рсетеді. 

Т�лтума әдебиетте болсын, телтума әде-
биетте болсын, к�ркем шығармалардың қай-
қайсысында да бекітілген атаулардың қол-
да нылуы оларды к�ркем с�з шеберлерінің 
жат сынбай, қалың жұртшылыққа ұсынып 
жатқанын к�рсетеді. Бекітілген атауларды 
к�рнекті қаламгерлер мен кәсіби аударма-
шылар дың пайдалануын жай кездейсоқ қол-
даныс деп қарауға болмайды. С�з жасау, жаңа 
атауды қолданысқа ұсыну дегеннің не екенін 
�з тәжірибелері арқылы жақсы сезінетін ондай 
мамандардың к�пшілігі әр с�здің баламасына 
жіті мән береді. Сондықтан бекітілген термин-
дер мен атаулардың к�ркем шығарма тілінде 
қолданылуын елеусіз қалдыруға болмайды. 
Керісінше, оған мән беріп, тиісті қорытынды 
шығарып отыру қажет. Қолданысы белгілі бір 
ғылым, техника саласымен ғана шектелетін 
тар салалық терминдерді айтпағанда, бүгінгі 
қоғамдық-саяси лексика мен елдің құқықтық-
экономикалық �мірінің негізгі ұғымдарын 
білдіретін атаулардың қоғамдық сипаты ба-
сым терминдер мен с�здердің ел �мірінен сыр 
шертетін к�ркем әдебиеттерден к�рініс табуы 
табиғи нәрсе. Егер олардың орнына к�ркем 
шығармаларда кірме с�здер немесе аударма-
шылар тарапынан ұсынылған басқа баламалар 
пайдаланылып жатса, онда ол терминдерді 
жасау, іріктеу, реттеу, бекіту және қолданысын 

Байқауды �ткізудегі мақсат – мемлекеттік тілдің қолдану 
аясын кеңейту, жастар арасында Абай шығармаларын 
наси хаттау арқылы �зге ұлт �кілдерінің қазақ тілін үйренуге 
ықы ласын арттыру, рухани бірлікті қуаттау, отансүйгіштік 
сезімді арттыру. Байқау Абай �леңдерін оқу, қарас�зін мә-
нер леп айту, әндерін орындау және Абайдың орыс тіліне 
ауда рылған �лең-жырларын жатқа оқу бойынша т�рт 
кезеңде �тті. 

Lнер додасында тамаша �нер к�рсетіп к�ш бастаған 
к�лік және коммуникация колледжінің 1 курс студенті 
Харчук Марина І орынға ие болды. ІІ және ІІІ жүлделі 
орындарды инновациялық к�ппрофильді колледжінің 1 
курс студенті Торгашина Лаура мен Б.Ахметов атындағы 
педагогикалық колледжінің 1 курс студенті Ковтун Тальяна 
�зара б�лісті. Сонымен бірге №36 жалпы орта білім беру 
мектебінің ағылшын тілі мұғалімі Колот Розалия «К�ңілім 
әнді ұғасың» және «Павлодарэнерго» АҚ инженері 
 Буженко Анастасия «%нді сүйсең, менше сүй» аталымда-
рымен марапатталды. Байқаудың жеңімпаздарына бағалы 
сыйлықтар тапсырылды. Барлық қатысушыларға естелік 
кәдесый табыс етілді. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ 

Е ң б е к  L з б е к с т а н н ы ң 
а с а  к � р н е к т і  ж а з у ш ы с ы 
Адил Якубовтың С.Досанов 
шығармашылығы жайлы мақаласымен ашылған. Кітап 
бетін  жабар түйін с�здің авторы – Lзбекстанның Халық 
жазушысы,  Мемлекеттік сыйлықтың екі  мәрте лауреа-
ты, Қазақстан  Республикасы Президентінің  Руханиат 
сыйлығының иегері, 88 жастағы ғұлама Насыр Фазылов.

Осыған орай Ташкенттегі %лішер Науаи атындағы 
Ұлттық кітапханада «Қасқыр ұлыған түн» кітабының 
тұсаукесер рәсімі  �тті .  Баяндамашы, филология 
ғылымының докторы, профессор Қазақбай Йулдашев бір 
томдыққа енген роман, повесть, әңгімелер жайлы талдау 
жасады. Lзбекстан жазушылар одағы жанындағы қазақ 
әдебиеті ж�ніндегі кеңестің хатшысы,  Халықаралық 
«Алаш» сыйлығының  лауреаты Мехмон Исламқұлов, �збек 
әдебиетінің  абыз ақсақалы Насыр Фазылов,  к�рнекті 
ақын Мирпулат Мирзо, білікті әдебиетшілер   Адхамбек 
Алимбеков, Сувон Мелиев, т.б. қазақ қаламгерінің 
шығармашылығы мен туысқан �збек-қазақ  халықтарының 
достығын нығайту жолындағы  қоғамдық қызметіне 
жоғары баға берді. Lзбек шайыры Лола Жүнісова, қазақ 
ақыны Қасымхан Бегманов  оқыған жырлар к�ркем  кешті 
онан әрі  әрлендіре түсті.

Lзбек зиялылары «Ташкенттегі әдеби мереке бауыр-
лас халықтардың достығын  нығайта түсуге қызмет еткен 
мазмұнды шара болды» деген баға берді.  

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Жамбыл ауданы Ақбұлым ауылының еңселі үлкен 
к+шелерінің  біріне Ұлы Отан соғысының ардагері 
Тұрсынбек Дүйсенбаевтың есімі берілді.  К+ше  атын 
беру салтанатына аудан әкімінің орынбасары Үміт 
 Найманова және майдангердің к+зін к+рген замандаста-
ры, ауылдастары қатысты. 

Ардагер Тұрсынбек Дүйсенбаев майдан шебіне 24 
жасында аттаныпты. Талай рет нәтижелі шабуылдарда 
к�зге түсіп, еңбегі орден-медальдармен атап �тілген. 
 Калининград түбіндегі шайқаста ауыр дене жарақатын алып 
қалады. Бұған қарамастан соғысқа қатысуды жалғастыра 
беруін �тінеді. Алайда дәрігерлер рұқсат бермей, 1944 
жылдың соңында елге оралады. Елге оралған соң еңбекке 
араласады. Тараз қаласындағы кірпіш зауытында жұмысшы 
болып қызмет істейді. 31 жылдан кейін зейнетке шығады.  
Майдангер «Ұлы Отан соғысы», «Германия жеңгені 
үшін», «Георгий Жуков» және басқа к�птеген мерекелік 
медальдардың иегері атанған. 

Есет ДОСАЛЫ
Жамбыл облысы

мен бұрқақ, дүңгіршек, медбике, мейрамхана, 
жеделсаты, мұражай сияқты кейінгі жылдары 
қолданыла бастаған атаулар да кездесті. К�зі 
тірі болғанда тәжірибелі қаламгер бекітілген 
атаулардың к�бін �з қолымен қолжазбаға 
енгізіп, ал «жанұя» мен «дүңгіршек», «жедел-
саты» сияқты соңғы атаулдардың бәрін бірдей 
таңдай қоймас еді деп ойлаймыз. 

 Бұл тұрғыдан келгенде тәржімешілері қазір 
арамызда жоқ ертеректе жасалған аударма-
ларды баспаға дайындайтын редакторлардың 
соңғы 20-25 жыл к�лемінде тілімізде қолданысы 
орныққан, ресми бекітілген атауларды кейінгі 
басылымдарға енгізгені �те орынды. Бүгінгі 
оқырман мен тіл мүддесі тұрғысынан қарағанда 
бұл с�зсіз атқарылуға тиіс жұмыс. Ал жарыса 
жұмсалып жүрген, әлі жұртшылық елегінен 
�тіп, сұрыптала қоймаған жаңа қолданыстарды 
қолдануға �те абай болған абзал. 

Аударма әдебиеттерден жиналған 
жаңа атаулар мен қолданыстардың 
м о л д ы ғ ы  –  к � р к е м   а у д а р м а 

мәтіні олардың жасалуы мен қол  данысын 
қалыптастырудың құнарлы к�здерінің бірі 
екенін к�рсетті. Дегенмен, ондай атаулардың 
қолданылу жиілігі мен нор ма лану деңгейі бірдей 
емес. Оларды шартты түрде іштей үшке жіктеуге 
болады: Біріншісі – республикалық терминоло-
гия комиссиясы ресми бекіткен терминдер мен 
атаулар. Бұл топқа кіретін с�здерді мамандар 
елегінен �тіп, арнаулы салаларда, ғылым тілінде 
қолда ны луға ұсынылған, жалпы әдеби тілге 
енуге жолдама алған с�здер мен с�з тіркестері 
деп таныған орынды. Lзіндік ерекшелігі, 
ұғым дық белгісі тұрғысынан бұларды толық 
мағынасындағы жаңа атаулар мәртебесін ие-
ленген с�здер қатарына қосуға болады. Ресми 
бекітілген мұндай атаулардың бұқаралық 
ақпарат құралдарының тілінде, ресми-іскери 
тілде, к�пшілігінің к�ркем әдебиет тілінде, 
аударма мәтіндерде жаппай қолданылып жүруі 

қадағалау жұмыстарының ұйымдастырылуы мен 
кәсіби түрде жүргізілу мәселесінде кінараттар 
бар деген с�з.

Мемтерминком бекіткен терминдердің 
бәрі к�ркем шығармада, аударма әдебиеттерде 
қолданылуы керек деген түсінік туындамауға 
тиіс. Олар қажетіне қарай ғана қолданылады. Ал 
біз �зіміз сүзіп оқып шыққан, жаңа атаулар мен 
қолданыстар жинақтаған к�ркем аудармалар 
бойынша айтар болсақ, бекітілген атаулар олар-
да кеңінен қолданылады.  Аударма әдебиеттерде 
қолданылған бекітілген терминдерді жаңа 
баламалармен алмастыру фактілері �те  сирек 
ұшырасады. Негізінен ресми бекітілген 
терминдердің комиссия мақұлдаған нұсқасы 
жұмсалады. Бұл бір жағынан қаламгерлердің, 
аудармашы мамандардың ресми бекітілген 
терминдермен жақсы таныс екендігін, олардың 
тұрақты қолданысқа к�шуіне, нормала-
нуына жауапкершілікпен қарайтындығының 
айғағы. Екіншіден, кейбір терминологиялық 
жұмыстар жайын сырттай ғана білетіндердің 
ресми бекітілген терминдер туралы «бекітілген 
терминдердің к�бі жарамсыз, олар тілде 
қолданылмайды» деген пайымдауларының 
к�п жағдайда негізсіз, үстірт айтылатынын да 
к�рсетеді. Аудармашылар мен қаламгерлер 
оларды шығармашылығында кеңінен қолданып 
жатқандығы олардың басым к�пшілігінің тер-
миндерге қойылатын талаптарға жауап беретінін 
айғақтап тұр деген қорытындыға келуге болады. 
Бекітілген атаулар арасында тәржіме жасау-
шылар тарапынан таңдауға ілікпеген әрі бірлі-
жарым жарыса жұмсалып жүрген атаулардың 
да бар екендігін жоққа шығармаймыз. Мысалы, 
«семья» с�зінің баламасы ретінде терминология 
комиссиясы «отбасы» с�зін бекіткені мәлім. 
К�ркем аудармаларда бұл с�здің «үйелмен» және 
«жанұя» нұсқаларын қолданушылар кездесті. 
К�ркем аударма әр с�зді с�збе-с�з, дәлме-дәл 
беретін ғылыми еңбек емес. Сондықтан онда 
мәнмәтінге қарай синоним с�здердің бірінің 
таңдалуы қалыпты құбылыс, к�ркем шығармаға 
тән сипат. Бұл тұрғыдан келгенде, «үйелмен» 
с�зінің қолданысында ешқандай ерсілік жоқ. 
Ал «жанұя» деген жасанды с�здің қолданысы 
туралы олай дей алмаймыз. Бұл аудармашының 
таңдауы мен талғамына байланысты нәрсе. 
Эрнест Хемингуэйдің «Қызығы мол сол жыл-
дар» хикаятында «Суреттерге немесе әдеби 
шығармаларға жақындығың, оны ұнатуың �з 
жанұяңа деген сүйіспеншіліктен айырмасы жоқ 
деп есептеп, сол себепті �зім ондайды сынап-
мінеуді әдепсіздік деп түсінемін (96-б.)» деген 
с�йлем бар.

Эрнест Хемингуэйдің «Қызығы мол 
сол жылдар», «Килиманджаро – 
қарлы тау» хикаят тарын тәржімеле-

ген тәжірибелі аудармашы, қаламгер марқұм 
Нәбиден %буталиев еді. Осындай қаламы 
т�селген ақын-жазушының «жанұя» с�зін 
қолдануы күмән туғызған соң, мәселенің 
мәніне үңілгенде бұл �згерістер аудармашының 
�зі тарапынан енгізілмеген деген тоқтам 
жасауымызға негіз жеткілікті болды. Аударма 
авторы қаламгер Нәбиден %буталиев 2010 
жылы 82 жасында дүниеден озды. Ал  аударма 
2011 жылдың соңында жарыққа шықты. 
Қолжазбаны автордың жақындарының бірі 
 немесе баспа редакторы басуға дайындағаны 
к�п күмән туғызбайды. Осы басылымға енген 
бірқатар жаңа атаулар қолданысы да ойымыз-
ды растай түседі. Аудармада жеделхат, ұшақ, 
тапсырыс тәрізді терминком бекіткен с�здер 
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(Басы 1-бетте)

Бұл аталған қаламгерлер мен аударма-
шы лар дың, әдебиетші ғалымдардың 
қай-қайсысы да аударманың қыр-

сырына жетік, �з ісінің білгірлері. Сондай-ақ 
біз еңбек те рі мен таныспаған, осы қатарға 
кіретін есімдері аталмаған басқа да бірқатар 
белгілі мамандар бар. %детте, тіл қасиетін 
ұғатын, с�з қадірін білетін мұндай маман-
дар мерзімді басылымдардың бірінде немесе 
бір сала маманының еңбегінде қолданылып 
жүрген жаңа қолданысты кездейсоқ ала сал-
майды. С�з зергерінің, с�зжасам шеберінің, 
аударма жайынан хабары мол тәжірибелі 
маманның таңдауы ұғым мазмұнын бере ал-
майтын, сәтсіз жасалған, тілдік нормаға сай 
келмейтін с�зге түсуі тиіс емес. Яғни әдеби 
шығармаға енгізілетін с�здерді осы саланың 
жайын жақсы білетін таңдаулы мамандар 
таңдап алады деген с�з. Ендеше, жаңа атаулар 
мен қолданыстардың қазақ қаламгерлерінің т�л 
шығармалары мен белгілі мамандар аударған 
к�ркем шығармаларда қолданылуын олардың 
ұтымды жасалғандығының, әдеби тілге ену-
ге мүмкіндігі бар екенінің бір белгісі деп 
тануымызға болады. С�зді кімнің жасағанына 
және оны кімнің таңдап, қолданғанына да мән 
берген ж�н деп ойлаймыз. %рине, мұны жаңа 
жасалған с�зді әдеби тілге енгізудің, жұрт болып 
жаппай қолданудың басты �лшемшарты ретінде 
қабылдау керек дей алмаймыз. Алайда кәсіби 
маманды, к�рнекті тұлғаны мойындайтын 
жұртшылық оның кәсіби таңдауын да ескерусіз 
қалдырмауы керек деген пікірдеміз. Жеке 
тұлға қандай дарынды, қанша жерден білімді, 
тәжірибелі болса да, ұлттан, халықтан жоғары 
тұра алмайды. Сол себепті соңғы таңдау қашан 
да тіл иесі болып табылатын қалың қауымның, 
халықтың еншісінде болады. 

Жаңа с�зді, авторлық қолданысты сол қара 
орман қауымның құлағына құйып,  санасына 
сіңіруде к�ркем әдебиеттің алатын орны 
айрықша. Lйткені к�ркем әдебиеттің ауди-
ториясы белгілі бір мамандық шеңберімен 
шектелмейді. Жақсы к�ркем шығарманы 
инженер де, химик те, дәрігер де, ғарышкер 
мен  шопан да, ғалым мен құрылысшы да, му-
зыкант пен диқан да оқиды. Сонымен қатар 
к�ркем әдебиет оқырманының білім деңгейі, 
таным түсінігі, ғылыми пайымы мен саяси 
к�зқарастары да әркелкі бола береді. Оны хат 
танитын баладан бастап, ғұлама ғалым ака-
демикке дейін оқиды. Шығарманың идея-
сы мен мазмұнын, тіл шеберлігі мен мәтін 
астарындағы ойды к�ркем ойлау к�кжиегінің 
тар-кемдігі мен білім-парасатының таяз-
тереңдігіне, тілді меңгеруі мен түйсінуіне 
қарай олардың әрқайсысы әртүрлі деңгейде 
түсініп қабылдауы, әрқалай пайым жасауы 
мүмкін. Балаларға арналған шығарма деп 
атағанымызбен Б.Соқпақбаевтың «Менің 
атым Қожа», С.Мұратбековтің «Жусан иісі», 
Қ.Қазиевтің «Ақ бантик», Д.Дефоның «Ро-
бинзон Крузо», Дж.Гринвудтың «Lгей бала», 
Дж.Лондонның «Тектік сарын», Дж.Купердің 
«Могиканның соңғы тұяғы» сияқ  ты к�птеген 
шығармаларды кез келген жаста оқуға бо-
лады. Толық ұғыну үшін терең білімді, ар-
найы дайындықты қажет ететін тілі күр делі, 
философиялық ой-тұжырымдардан тұра  тын 
әдебиеттер де болатынына қарамастан, к�р-
кем шы ғарманың бәрі бірдей жаспен шектеле 
бермейді. 

Міне, сондықтан да жаңа қолданыстардың 
к�ркем шығармаға енуі  оның екі  түрлі 
басымдыққа ие болғандығын к�рсететін фак-
тор. Біріншісі – с�здің белгілі қаламгердің, 
кәсіби аудармашының таңдауына ие болуы. 
Ал екіншісі – қазақ тілінде кітап оқитын бүкіл 
оқырман қауымға ұсынылғандығы. Бұл фактор-
ларды сол с�зді әдеби тіл қорынан орын алды 
деп есептеуге негіз ретінде қабылдай алмасақ 
та, соған жасалып отырған алғышарт деуімізге 
болады. Енді ол с�зге халықтың елегінен 
�тіп, сұрыпталу қажет болады. К�пшіліктің 
к�кейіне қонған с�з, санасына да сіңеді. 
Мәселен, біз оқып-танысқан к�ркем аудар-
маларда жұртшылық жиі қолданып жүрген, 
к�пшіліктің к�з-құлағы үйренісе бастаған мына 
т�мендегідей жаңа атаулар мен қолданыстар 
кездеседі: Ақжайма, ашықхат, әуіз, борышкер, 
бұрқақ, дәмхана, дүңгіршек, жолайрық, жедел-
саты, зияткер, кәдесый, кемежай, медбике, 
мейрамхана, мұражай, орынтақ, оташы, �тіл, 
пәтерақы, саябақ, саяжол, субұрқақ, тәлімгер, 
т�лқұжат, түсірілім, үлесші және т.б. 

Қазіргі мерзімді басылымдарда жиі ұшыра-
сатын бұл с�здердің бәрінің де авторлары бар. 
Бірақ с�зжасам, терминжасам үдерісін үздіксіз 
қадағалап, арнайы зерттеп жүрген мамандарды 
болмаса, оларды кімнің жасағаны к�пшілік тіл 
тұтынушыларын қызықтыра бермейді. Бізде 
осы жаңа с�здерді, терминдерді жасаған автор-
ларды анықтап, қажет жерінде атап к�рсетіп 
отыру дәстүрі аса орнықпаған. С�зжасам 
шебері, тұтастай сала термин жүйелерін жасаған 
Ахаң екенін де Алаш қайраткерлері ақталған 
80-жылдардың соңы мен 90-жылдардың ба-
сынан бастап қана айта бастадық. ХХ ғасыр 
басындағы пәнс�здер мен к�птеген жаңа 
атауларды жасаған Алаш оқығандарының 
еңбектері, олардың терминқор мен с�здік 
құрамымызды байытуға қосқан үлесі туралы 
нақты әрі жиі айтыла бермейді. Шындығына 
к е л с е к ,  % . Б � к е й х а н ,  Қ . К е м е ң г е р ұ л ы , 
Х.Досмұхамедұлы, Т.Шонанұлы, Ж.Күдерин, 
Ж.Аймауытов, М.Жұмабайұлы сынды алаш 
зиялыларының бұл іске қосқан үлесі орасан 
зор. Ал одан бергі кеңестік кезеңдегі аударма 
мен с�з жасау шеберлері ж�нінде с�з бола 
қалса Ісләм Жарылғаповтан �зге есім к�п атала 
бермейді. Олардың қаламынан туындаған ата-
улар  туралы �те аз айтылады немесе мүлде ай-
тылмайды. Себебі тілдік қорымызды байытқан 
жүздеген атаулардың авторлары ұмытылған, 
белгілілерінің, анықталғандарының �зі атап 
к�рсетіле бермейді. Бұл кезеңде аудармамен 

«АБАЙ ОҚУЛАРЫ»

ТАШКЕНТТЕГІ 
ӘДЕБИ МЕРЕКЕ

КӨШЕ АТЫ БЕРІЛДІсоның айқын дәлелі. Жұртшылық еш жатсын-
бай қолданатын дәрежеге жетсе де олардың 
жаңа атаулар деп аталып жүргені кейінгі 
кезеңде жасалғандығының, қолданысқа енген 
мерзімінің әлі толық ұмытыла қоймаған ды-
ғынан. Бекітілген атаулардың арасында да тар 
саламен шектеліп, к�пшілік тілінде қолданыла 
бермейтіндері де бар. 

Ал екінші топқа кіретін с�здер тілімізде жиі 
қолданылып жүрген, к�пшілік жатсынбайтын 
дәрежеге жеткен, бірақ әлі жаппай қолданысқа 
к�шіп, ресми мақұлдана қоймаған жаңа атаулар 
мәртебесін иеленуге жетеқабыл тұрған с�здер. 
Мысалы, біз жоғарыда атап к�рсеткен атаулар 
арасынан дәмхана, жолайрық, кәдесый,  оташы, 
�тіл, пәтерақы, саябақ, саяжол, субұрқақ, тә лім-
гер, түсірілім, үлесші сияқты с�здерді осы қа тарға 
қосуға болады. Бұлар – әдеби тілге енуге, рес ми 
мақұлдануға мүмкіндігі мол, ең әлеуетті атаулар. 

Енді үшінші топқа келер болсақ, олар белгілі 
бір авторлар жасап �здері қолданып жүрген, 
сол автор айналасындағы әріптестерінің 
еңбектерінде, жекелеген шығармаларда біршама 
қолданылғанымен әлі к�пшілік қауым толық 
біле бермейтін, жалпы жұртшылыққа онша 
таныс емес, қолданысы мейлінше шектеулі 
с�здер. К�ркем шығармалардан жинақталған 
атаулардың негізгі басым к�пшілігі осын-
дай атаулар екенін айтуымыз керек. Олар-
ды жинақтап, к�пшіліктің, с�збен жұмыс 
істейтін мамандардың назарына ұсынудың 
маңыздылығы да осында. Мәселен, анаеркі – 
матриархат, ақжолақ – пунктир, аяшы – сидел-
ка, бүркінді – брызги, гүлбақ – оранжерея, дауа-
гер – целитель, дуагер – маг, елкезбе – странник, 
жапқы – покрывала, жегім – упряжка, ояныс 
– подъем, сенімпаздық – доверчивость, тән�рнек 
– татуировка, тұшытқыш – опреснитель, 
шырғалаңқұмар – искатель приключений сияқты 
с�здер осы қатарға кіреді. 

Бірді-екілі еңбекте немесе бір ғана автордың 
айтқан-жазғанында ғана қолданыс тауып 
жүрген асадал – буфет, асылзатты – благород-
ный, бақтақ – кресло, басар – фишка, баспашы 
– издатель, бәңші – курильщик, бейтағлым – 
безнравственно, белтартар – корсаж, бетәлпет 
– физиономия, бозым – парень, бойтұлға – фи-
гура, біртума – шедевр, дәретсауыт – горшок, 
есікші – вахтер, желең – халат, жерсорғыш 
– землечерпалка, жерт�сеніш – дорожка, 
кіреміт – черепица, қауырт сағат – час пик, 
қисындама – формулировка, құмаршылық 
– азартность, майшайғыш – маслобойня, 
мейманбезді – негостеприимный, отшақпақ 
– зажигалка, сопытай – монашка, текқағаз 
– визитная карточка(визитка), торықпа – 
пессимист, т�зімтал – сдержанный, уазипалы 
– заслуженный, үйсынық – вдовец, шаруабасы 
– староста, шауыпкел – курьер, ішермен – со-
бутыльник, іштартпа – корсет деген авторлық 
неологизмдерді де осы топқа кіретін с�здер 
аясында қарастырған ж�н деген пікірдеміз. 
Осы үшінші топқа жататын с�здер арасында 
да с�здік қорымызды толықтыратын атаулар 
аз емес. Мұндай с�здерді дер кезінде жиып-
теріп, к�пшілік пен мамандар талқысынан 
�ткізіп, сәтті жасалғандарын іріктеп алып, 
жаппай қолданысқа ұсынып отырсақ, олар 
тасада қалып қоймай, тілдік айналымға түсуге 
мүмкіндік алады. Бұл жұмыстар үздіксіз әрі 
жүйелі түрде жүргізілгенде ғана тіліміздің 
лексикалық баюымен қатар әдеби тілге енген 
с�здердің сапасы да артып, с�зжасам үдерісі 
жолға қойылып, с�з мәдениеті к�теріледі. 

КӨРКЕМ АУДАРМАДАҒЫ 
жаңа атаулар мен қолданыстар

айналысқан авторлар арасында да тамаша бала-
малар тауып, с�здік қорымызды байытуға үлесін 
қосқан қаламгерлер, ғалымдар, сала мамандары 
бар. ХХ ғасыр басы мен ортасындағы с�з жасау 
тәжірибесі мен авторлық терминдер туралы 
айтпағанда, тәуелсіздік тұсындағы кейінгі 20-
25 к�лемінде жасалған атаулардың да к�бінің 
авторларын біле бермейміз. Бірқатар тілдерде 
белгілі бір терминді кімнің қашан жасағаны, ол 
термин немесе жалпы қолданыстағы с�з алғаш 
қай еңбекте қолданылғаны атап к�рсетіледі. 
Бұл к�бінесе жазу мәдениеті жоғары тілдерге 
тән сипат. Мәселе бір автордың с�зді аз, 
екіншісінің к�п жасағанында емес. Оның 
қалай жасағанында, сапасында екенін басты 
назарға алып, тәжірибесіне үңілу маңызды. 
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сан Қазақстанда Каспий маңының 
құмдарында, Мұғалжар, Торғай, Ұлытау, 
Зайсан, Балқаш Алак�л ойысында �седі. 
Биіктігі 25-30 см, жапырағы ұсақ. Қара 
жусанның құрамында шырышты және 
шайырлы заттар, каротин, С дәрумені, 
эфир майы мен аздаған алкалоидтар 
бар. Қара жусанның емдік қасиеті ерте 
кезден-ақ белгілі болған. Дәрмене жусан 
тұқымдасына жататын дәрілік �сімдік. 
Оның дәнінен адамның ішкі ағзаларына 
ем ретінде пайдалануға арналған дәрі-
дәрмектер жасалады. Сонымен қатар 
жусан астралылар тұқымдасына жа-
татын к�п жылдық ш�птесін �сімдік. 
Жусанның биіктігі 10-60 см, кейде 1,5-2 
м-дей болады. Сабағы тік немесе жерге 
жайылып �седі. Жапырағы кезектесіп 
орналасқан, қауырсын тәрізді, шеті 
тілімденген, кейде бүтін жиекті. Ұсақ гүлі 
қос жынысты, сары түсті, себеттері к�п, 
әбден піскен кезде шашыраңқы иіліп 
келген сыпыртқы гүлшоғырын құрайды. 
Шілдеден қыркүйекке дейін гүлдейді. 
Жемісі – тұқымша. 

Жусанның 17 түрі – сирек кездесетін 
э н д е м и к  т ү р г е  ж а т а д ы .  Ж у с а н н ы ң 
жапырағының құрамында 15%-дай ка-
ротин болады. Оны к�к�ніс тұздағанда, 
консерві жасау үшін, сондай-ақ дәм-
татымдық �сімдік ретінде пайдалана-
ды. Тағамға жапырақтары қолданылады. 
Моңғолия мен Оңтүстік Сібірден тараған. 
Құрамында эфир майлары, С дәрумені, 
минералдық және тұтқырлы заттардың 
болуымен ерекшеленеді. 

Жусан – мал азығы. Ақ жусан — қорегі 

Мысалы, аса қымбатқа бағаланатын 
қайыңнан иілген шаңырақтың тоғыны 
осындай жолмен жасалады. К�рнекті эт-
нограф Х.Арғынбаев қазақ үйшілерінің 
тәжірибесінде қайыңнан жасалған үйдің 
ағаш қаңқасы берік, к�лемі үлкен, бірақ 
�те ауыр болып келетіндігін айтады. 

Қайыңнан жасалған үй ағашты боя-
маса да, ол �зінің табиғи түсін сақтайды. 
Қайыңның қатайып беріш болып 
қалған б�лігі қайынның безі деп ата-
лады. Осындай қатты келген б�лігінен 
шоқпар, сойыл және таяқ тәрізді қару 
түрлері және саптыаяқ, тостаған, шара 
және қымыз аяқ сияқты ыдыс түрлері 
жасалады. Ағаштың мұндай б�лігін 
ойып, �ңдеу қиын іс болғанымен, 
онан жасалған зат �те берік, әрі табиғи 
�рнегін еш бұзбайтын келісті бұйым 
ретінде бағаланады. 

Қайың – емдік ағаш .  Дәстүрлі 
емшілікте қайыңның с�лі (шырыны), 
тозы, жапырағы, гүлі, бүрі сияқты 
б�ліктері пайдаланылған. Жазғытұрым 
бүрлеген кезінде қайыңнан арнайы 
тәсілмен с�лін (шырын) жинап алып 
отырады. Қайың с�лін жазғытұрымғы 
«ұзынсары шақ» деп аталатын адам 
ағзасының әлсіреген кезінде емдік 
сусын ретінде пайдаланған. Ол ағзаны 
әлдендiрiп, бойға қуат береді деп 
есептейді. Сондықтан қайың с�лін 
жұттан титықтаған малға берсе тез 
к�теріліп, әл жинауына к�мектеседі. 

Қайың сауу – к�ктемде қайың бүр 
жарған кезде оның діңінің арасынан с�л 
тәрізді сұйықты арнайы тәсілмен алу. 
Қайың с�лі к�бінесе дәстүрлі емшілікте 
адам мен малды әлдендіруге пайдаланы-
лады. К�ктемде ақ қайың және қотыр 
қайың деп аталатын түрлері бүрленген 
шағында ағаш діңінің қабыршық сы-
заттары арасынан шымшымдап сұйық 
с�л шығып тұрады. Ел арасындағы 
мәліметтерге қарағанда, қайың сауу 
үшiн �ткiр пышақ, тескiш қуысқұлақ 
және екi жағы тесiк жiлiк немесе шүмек 
қажет. Қайыңның діңін адамның бойы 
жететiн тұстан қуысқұлақпен тесіп, оған 
шүмекті немесе екі жағы шабылған түтік 
тәріздес жiлiктi к�лбеу орналастырады. 
С�йтіп, қайың діңінде жиналған с�л әлгі 
шүмек арқылы ыдысқа құйылады. С�л 
әбден сарқылып аққан соң сол тесілген 
тұсын ақтықпен, яғни ақ матамен орап 
таңып байлайды. Қазақ тарихында небір 
«қайың сауған, ел ауған» қиын замандар-
да, жұтта мал мен адам қайың шырынын 
талғажау еткен.

мол, малды тез семіртетін күздік және 
қыстық жайылымдық ш�п. Мал азығы 
үшін жусаннан пішен шабылып сүрлем 
дайындалады. Малды отқа жібергенде 
жусанның жаңа жайқалып шыққан балғын 
түрін жеген ірі қараның еті дәмді, сүті қою 
болады екен. Жусанды қой, ешкі малдары 
жақсы жейді. Бұл жайылымға жайылған 
малдың еті мен сорпасы дәрі болады. 
Мал мен күн к�рген қазақ халқының таны-
мында жусанның қасиетті ш�п ретінде 
сақталуына осы деректер де негіз болуы 
мүмкін.

Иә, табиғат пен адам егіз.  Адам 
табиғатсыз �мір сүре алмайды. Lйткені, 
табиғат – бүкіл тіршілік атаулының алтын 
ұясы, ырыс пен мол қазынаның қайнар 
к�зі. Табиғат адам бойына шабыт, к�ңіліне 
қуат, сезіміне сұлулық пен сағыныш 
ұялатады. Қазақстан жері �сімдік түрлеріне 
қаншалықты бай болса, халқымыздың 
тілдік қорында �сімдік атаулары молынан 
ұшырасады. Мәселен, к�рнекті ақын Ілияс 
Жансүгіров �зінің «Жетісу суреттеріндегі» 
«Жер түгі» деп аталатын небәрі 54 жолдық 
�леңінде 30 түрлі ағаш пен 60-қа жуық 
ш�птің, құрайдың барлығы 90 түрлі �сімдік 
атауларын т�мендегі �леңінде келтіреді. 

Ағашта �зің білген қарағай, тал,
Жалғыз-ақ неше алуан түрлісі бар.
Долана, ұшқат, шетен, ырғай, арша,
Ақ сасыр, қызыл қайың, барша, шынар.
Шырғанақ, с�ңке, терек, с�гет, емен,
Үйеңкі, шырғай, балғын тораңғылар,
Сарыағаш, қойқарақат, жиде, шетен,
Тобылғы, түйеқұйрық, бауырқұрттар;
Қараған, бозқараған, шеңгел, шілік

дай мұңлы, алыстан талып жетер қаңбақ 
к�шкінінің шуындай әуезді» деген тәрізді 
тіркестер кездеседі. 

%детте жусан �те жұмсақ ш�п болған-
дық тан жел қайда соқса, солай қарай 
құлап тұратын бейнесі, тіпті ала құйыннан 
кейінгі кейпі жүзі салбыраған, мұңлы 
адамды суреттеуде ұтымды бейне болғанын 
байқаймыз. Тілімізде жусандай жайқалу 
деген тұрақты теңеу бар. Бұл тұрақты тіркес 
жусанның тегіс �сіп, біркелді жайқалу 
қасиетінен туындайды. Публицистикалық 
стильде «жусандай бұрқырап шыға келді» 
деген с�з тіркестерін к�руімізге бола-
ды. Сонымен, жусан қазақ даласының, 
қазақ болмысының нышанына айналған 
символдық бейне, этнотаңба. Қазақта 
«жусан жеген қойдай семіріпті», «жусанды 
дала», «жуалы жер», «жусан иісі мүңкіп 
тұр», «жусандай сасиды», «жусанды да-
лада хош иіс бар», «боз жусандай аңқыған» 
деген с�з тіркестері халық жадында терең 
сақталуы ұлттық дүниетанымда кең орын 
алуына байланысты деп түсінеміз. Енді 
жусанның емдік және �зге де қасиеттеріне 
тоқталайық. 

Жусан – емдік ш�п. Қазақстанның 
барлық жерінде – ш�л-ш�лейтті дала-
да, таулы жерлерде �сетін 81 түрі бар. 
Сондай-ақ қазақ емшілері дәрмене 
жусанды ішек құрты ауруына қарсы 
қолданған. Бабаларымыз бұл �сімдікті 
шет елдерге сауда керуендері арқылы 
к�п м�лшерде жіберіп отырған. Ал қара 
жусанның тамырын тәбет ашуға, асқазан, 
бауыр, ішек, �т қалтасы  ауруына ем 
ретінде пайдаланған екен. Қара жу-

%бейлеу – әлдилеу. 
Ғауам – әлеумет, қауым, жұртшылық. 
%беқоңыр – жүдеубас,  жайсыз, 

жұпыны. 
Аумыт – ой, ояң. Мысалы, аумыт жер-

ге егін жақсы шығады
Ғұзыр – �тініш, тілек. 
Бауалақ – қол диірменнің үстіңгі та-

сына кигізетін ағаш. Мұны бағалақ деп те 
атайды. 

Аусапы – уағыз, насихат, үгіт, ағуа. 
Ап-тап – әуре-сарсаң, қиыншылық. 
Елгей – ежелгі дәуірдегі күміс ақша, 

с�лкебай, теңге, жамбы. «Үйден барып 
беремін жүз елгейді» («Қозы К�рпеш – 
Баян сұлу») 

%йкеш – әйел. «Сенің әйкешің ғой». 
Бүлде – сапалы, қымбат кездеме. 
Зайық – қор, кем.
Арзу – ниет, мақсат. 
Ғәйіш – ойын-сауық, тамаша, рақат 

�мір. 
Қинақ – белгі. 
Некес – арам, жексұрын. 
Қарак�мбе – тұрақты мекен. 
Пиған – ынтық, құмар; мұқтаж, зәру. 

Мүшкіш – ауыртпалық. «Басыңа 
мүшкіш түскенде, жәрдем берер дедің бе?»

Мүсибат – қайғы. «Ерлік іс мүсибатқа 
белін буған». 

Керғайзаң – кертартпа, бойкүйез. 
«Қашанда қалпың керғайзаң, түртпесе 
ықылас, ынтықтық» (Ғ.Орманов). 

Мүрсал – жіберілген елші, пайғамбар. 
Серсаумалдану – мәңгіреу. «Бірдеңе -

нің салқыны тиіп, серсаумалданып келіп 
отыр». 

Сердебелеу – шашылу, үріп-ішіп 
шайқап т�гу. 

Тағайын – рас, шындық, ақиқат.
Желғабаз – ақ к�ңіл, ашық. «Желғабаз 

жігіт». 
Деребен – арбаның қалқаны. 
Тағыман – үйдің т�ргі қабырғасындағы 

к�рпе т�сек жиюға арналған орын. 
Жәнжіл – есікке құлып салатын темір. 
Жәрендік – арбаның қалқаны, қанаты. 
Егізек – жұлдыз шоғыры (шоқжұлдыз), 

елек. 
Деңгередей – даңғарадай. 
Тәрнек – қауынның тез пісетін, 

сопақша келген түрі. 

Тері – мал мен хайуан денесінің 
сыртқы қабы. Жеңіл �неркәсіп орында-
ры ның аса бағалы шикізаты. Қазақ хал-
қы ның тұрмыстық жағдайында әртүрлі 
мақ сатта кең қолданылған нәрсе. Атау-
лары:

Жабағы тері – қой мен ешкінің 
к�кек, мамыр айларындағы жабағы жүні 
қопсымаған қалың түбітті терісі. Одан �те 
жылы күпі, тон, б�стек тігіледі.

Қырықпа тері – жабағы және күзем 
жүндері қырқылғаннан кейін сойылған 
қойдың сұйық жүнді терісі. Жеңіл-желпі 
киімдер тігіледі.

Күздік тері – қазан, қараша айларын-
да сойылған қой мен ешкінің �ңі қалың 
терісі. Тон, ішек, б�рік тігуге қолайлы.

Соғым терісі – жүндес, қыртысы 
қалың берік тері. 

Тақыр тері – жүнін қырқып алысымен 
сойылған малдың немесе жүні жидітіліп 
алынған тері. Қап, дорба, тұлып тігіледі.

Сеңсең – үш-бес айлық арасында 
сойылған, қырқылмаған қозының терісі. 
Ішік, тымақ, б�рік, б�стек, тон жасалады.

Күдері – әбден иі қанған жұмсақ, 
жылтыр тері. 

Пұшпақ – тізеден т�менгі сирақ терісі.
Тулақ – жүні алынбай қатырылған 

шикі тері.

Саң – бітеу сойылған мал терісі.
Шуйды – суға тиіп, күнге қақталып 

құрысқан тері.
Жұрын – иленіп, бұйым жасалған 

терінің қалдығы.
Ұлпан – ұлпа жүнді тері.
Құрым – иленген жұмсақ тері.
Жақ – құлын, бұзау терісі.
Жылбысқа, жылпысын – іште жатып 

�лген, іш тасталған немесе туысымен 
�лген, жүні жоққа тән қозының терісі. 
Lте жұқа.

Шылғи – илеуі жетпеген, бабына 
келмеген тері.

Тоқтышақ терісі – сеңсеңі қырқыл-
ған нан кейін біркелкі майда жүн �скен, 
т�рт-бес айлық қозы терісі. Жеңіл, 
жұмсақ, жылы теріден киімнің к�птеген 
түрін тігуге болады.

К+нтері – жүні қырқылып күнге 
қақталған тері.

Мари – туа сала немесе бір-екі 
тәуліктен кейін �лген қозының, лақтың 
терісі. Жүні қысқа, жылтыр, тақия, б�рік 
тігіледі.

Елтірі – екі-үш айлық қозы мен 
лақтың терісі. Жеңсе, ноғай б�рік, тымақ 
тігіледі.

Таспа – иленген қалың теріден 
тілінген жіңішке қайыс.

Қайың – нәзіктік символы. Қазақ 
к�ркем мәтінінде нәзік,  талдыр-
маш бола тұрса да берік, қайратты, 
иілгіш, майысқақ, жайқалған балғын, 
солқылдаған, жып-жылтыр дүниелерді 
қайыңға теңеу үйреншікті әрі сте-
реотиптенген құбылыс. Сондықтан 
қайыңның бір-біріне иіліп �сетіні қос 
ғашықтарды теңеуде, ақ пен қараның 
үйлесімімен алыстан әсем к�рінетін 
болмысы балғын әдемілікті сипаттауда 
жиі қолданылады. Мысалы: Қарағай 
мен қайыңдай, Қатар тұрып жайқалдық; 
Енді қалған �мірдің жапырағынан 
айрылған қайыңдай жап-жалаңаш болып 
озғаны ма? Су ішіп, тауда шие теріп 
жүрген. Қайыңдай мінсіз, таудай таза 
жігіт; Бейне біткен қайыңдай, Білегі 
мінсіз балғынның. Ақша т�сі айдындай; 
Жас қайыңдай солқылдаған; 

Қайда барсам да, қайыңдай бұралған 
қыл-к�пірден �те алар емеспін. Бұл ағы-
сының да сипаты тамаша, оған шыбық 
қайыңның майыс қақ, иілме лілігін ойға 
оралтып: «Бала қайыңдай солқылдап 
бұлақты елестетті; Қайыңдай тербелген 
қазақ қыздарының �нерін бүкіл әлем та-
ныды; Жапырақ жүрек жас қайың, Жа-
нымды айырбастайын. Сен адам бола 
бастасаң, мен қайың бола бастайын; 
«Ақ қайың, қызыл қайың, сырлы қайың, 
Баласы Қошқарбайдың Шашубай-
мын. Күніне мыңды алып, жүз берсем 
де, Қалтамның түбі тесік, байымай-
мын. Ақ қайың, жалған, �тті-ау дәурен, 
Халқымның арасында салдым сайран» 
деп келетін белгілі �лең жолдары бар.

Қайың – қол+нер ағашы. Қайыңды 
қол�нерде к�п қолданады Қайың да 
қатты ағаш санатына жатады. Ол киіз 
үйдің ағаш қаңқасын, сондай-ақ жиһаз 
және ыдыс-аяқ түрлерін жасауға тап-
тырмайтын материал деп саналады. 
Lйткені қайың ырыққа к�нетін ағаш, 
яғни оны �ңдеуге жеңіл деп түсіндіреді 
ағаш шеберлері. %сіресе қайың және 
оның безінен жасалған ыдыстар күнге 
қаңсымайды, ыстық-суыққа т�зімді, 
к�шпелі ортаның талаптарына үйлескен 
болып келеді. Қайыңның сүрегі де 
ақшыл сары түсті болып келеді. Қабығы 
аршылмаса тез шіріп кететіндіктен 
кескен қайыңның сыртын дереу ар-
шып, тазалайды. Суға салса майысып, 
пошымын �згертетін қасиеті шеберге 
оны қажетіне қарай �ңдеп, алуан түрлі 
бұйым жасауға мүмкіндік берді. Суға 
салған қайыңды қоздаған морға салып 
қатты балқытып барып июге к�неді. 

Сөз сырыөз сыры

Елкей ханның әмірі жүріп тұрған заманда Оңғар деген әрі 
ақын, әрі жыршы кісі �мір сүріпті. Менмен хан бір жиын-

да Оңғарды атымды тұсап кел деп жұмсайды. Оңғар «бармай-
мын»  деуге қатыгез ханнан қорқады. Атты тұсап болып жоғары 

қарағанында қарақұстың ұясына к�зі түседі. Ұядағы бір балапанды 
қойнына тығып ала қайтады.

Қайтып келіп:
Ханеке, атыңызды тұсап келдім,

Бүгін бір мал баққанға ұқсап келдім. 
Жарлыда жарылқайтын ештеңе жоқ,
Мінеки балаңызға құс ап келдім, –

деп, қойнындағы балапанды ханға ұсыныпты. 
С�зден жеңілген хан ақыннан ат-шапан айып 

беріп құтылыпты.

ОҢҒАР АҚЫННЫҢ ЖАУАБЫ

ҚЫЗЫЛ ТІЛ – ЖАННЫҢ МИЯТЫ
ЖЕЛҒАБАЗ, 

КЕРҒАЙЗАҢ, ЗАЙЫҚ...

МАЛ ТЕРІСІНІҢ АТАУЛАРЫ

ААйтса айтқандай-ақ екен!йтса айтқандай-ақ екен!

Сықылды ағаштардың талайы бар.
Биікте бітед ш�птен сарыкүйік,
Тістеніп жатыр жұлып малы сүйіп,
«Қымызын сарыкүйіктің ішеміз» деп,
Албандар қоныстайды құстай биік.
Тауқонақ, шайш�п, маңқа, құлынембес
Сүттіген, еңдік, мейіз, киізкиік.
Ақшалғын, к�кемарал, бетеге, раң,
Жапырақтеңге, бұйра, қисық, иық.
Балдырған, уқорғасын, атқұлақты,
Елік жүр сонысында соны қиып.
Желкеуір, бәрпі, шырыш, шытыр,
Сауыны биеемшектің кеп тұр иіп.
Мыңтамыр, жуа, рауғаш, жаужапырақ,
Балауса, сорғыш, селдір, ермен, бақбақ,
Сыбызғы, жалбыз, құлмақ, қарақияқ,
Шоңайна, меңдуана, сора, шақпақ.
Ішінде сол қурайдың сұлу солар,
Шырмауық, кендір, қылша, жыланқияқ,
Қанжыға, қоға, сасық, аққой болып
Б�лінед жуалар мен таусарымсақ.
«Қымыздық», «қызсаумалдық» 

дейтіндерге
Ат қойған тау елінде сүйіп шын-ақ.
?ріске біткен осы �ңкей сүттің
Ішінде бір сүйкімсіз отыр бір-ақ:
Қалақай қара тарғыл – ол айтқаным,
Сүйеді сүйкенгенді шымшып, бұрап.
?зге жан �мірі оған жоламайды,
Т�ңбекшіп түйе жесе, қалар құлап.
Шалқиды шалғын к�лдің қамысындай,
Атқұлақ Тасарықтың тарысындай
Үш қырлы, сұлу қырлы айылқияқ,
Кіндігі қырғыз �рме қамшысындай.
Селтеңдеп сепсе қурай сырға қадап,
Саржағал сәлемдесед танысындай.
Жуалар шайқаңдаған, ол – бір кербез,
Шалма орап мұсылманның абызындай.
Құс таңдай самал соқса – сыбырласад
Bзілді әйел, ажын-абысындай.
Солармен судырласып ойнайды жел
Дүрмектің к�кпар тартқан 

шабысындай.
Неше елді аттандырған құтты қоныс
Bлі тұр әсемдігі тауысылмай.
Суретін с�з баяндап жеткізе алмас,
Жерінің Жетісудың бәрі сондай!
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Бетті дайындаған 
Айгүл 0МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

ССіз білесіз бе?із білесіз бе? ССөз төркініөз төркіні

өзтанымөзтанымөзтаным
«Ақ қайың, қызыл 

қайың, сырлы қайың...»
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Иә, ұлан-байтақ даламыздың қай 
қиы рына барсақ та, жусанды кездесті-
ре тініміз анық. Сондықтан туған жерді, 
атамекенді аңсататын, сағындыратын 
нә р се  жусанның иіс і .  Қазақ  үшін 
жусанның орны б�лек. К�ркем әдебиетте 
жусанның бірнеше образға теңелу түрлері 
де кездеседі. Мысалы, «Даладағы жусан-

Қызыл тіл – жанның мияты, 
Абырой – ердің  қуаты.

***
С�з атасы құлақ,
Жол атасы тұяқ,
Су атасы бұлақ.

***
Суды шым тоқтатар,
С�зді шын тоқтатар.

***
Шешеннің с�зі мерген, 
Шебердің к�зі мерген.

***
С�здің басы бір пышақ, 

 Аяғы бір құшақ.
***

С�з бергенге ерме, 
Б�з бергенге ер.

***
С�з бейнет болар,
Б�з к�йлек болар.

***
С�зінді айт ұққанға,

Айтып-айтпай не керек, 
Құлағына мақта тыққанға.

***
С�з салысқан дауға ортақ,
Ат салысқан жауға ортақ.

***
К�п с�йлесең тақылдақ дер,

С�йлемесең ақымақ дер.
***

Жыламасқа жылаған екі 
к�зім, 

Тыңдамасқа қор болған есіл 
с�зім.
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ҚАЗЫНАЛЫ ТҮБЕКҚАЗЫНАЛЫ ТҮБЕК
жаңғырудың жаңа жолына қадам бастыжаңғырудың жаңа жолына қадам басты
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Елбасы Жолдауындағы міндеттер сан-
тарау, олардың қай-қайсысы да Отанның 
жаңа индустриядағы күш-қуатын арт-
тыру бағытымен кең ұш тасып жатыр. 
Мәселен, жаңа кезең дегі жаңғырудағы 
басты кешенді міндеттердің бірі деп, 
Елбасымыз «жаңа индустриялар құрумен 
қатар, дәстүрлі базалық салаларды 
дамытуға серпін беруіміз керек» дегенді 
нақтылап айтты. Жолдаудағы осы бағыт 
мұнайлы �ңірдегі маңғыстаулықтарға 
да дем беріп, жігерін тасыта түскендей 
болды. Маңғыстау �ңірінде �ндіріс алып-
тары жетерлік. Солардың к�пшілігі 
�ндірістегі дәстүрлі базалық салаға жа-
тады. Солардың бірі – кезінде �ндірістік 
қуатымен жер жүзіне аты жайылған 
Жетібай мұнай кеніші. Биыл ел �нді рі-
сінің қуатты бір қайнары болып отырған 
Жетібай мұнайының тұңғыш мұнай 
бұрқағы болып атқылағандығына биыл 
55 жыл, «Жетібаймұнайгаз» �ндіру 
бас қар масының құрылғанына 50 жыл 
толып отырғандығы да к�ңілге бір 
ерекше қуаныш ұялатады. Осындай-
да еске түседі, бұл қазыналы �ңірге 
мұнай барлаушылардың табаны тұңғыш 
рет 1958 жылы тиіпті. Оған дейінгі 
Қызан мен Түбіжіктегі мұнай к�зін 
іздес тіру жұмыстары үмітті ақтамаған 
соң,  «Маңғыстаумұнайгазбарлау» 
(«ММГБ»-«МНГР») тресінің Дүйсен 
Үсенов бастаған бұрғылау бригадасы 
мен сейсмикалық барлау бригадала-
ры Оңтүстік Маңғыстауға – Жетібай 
жеріне қоныс аударды. Жетібай мұнай 
барлау экспедициясының басшылық 
құрамында Р.Сағындықов, есептеу-жо-
спарлау, жабдықтау жағында Х.Бейсеуов, 
А.Аяғанов, С.Қаналиев, т.б. еңбек етті. 
Жетібай кен алаңындағы ең бірінші 
терең бұрғы жер қойнауына 1959 жылдың 
24 қаңтарында жіберілді. Ұңғының 
тереңдігі 2500 метрден асқан кезде, 
орталық юра ш�гіндісінен кернге сіңген 
мұнай белгісі алынды.Екінші №2 ұңғыны 
Салық Рысқалиев бастаған бригада 
1959 жылдың 5 тамызында қаза баста-
ды. Бұл ұңғыны бұрғылау жұмыстары 
оңай болған жоқ. Бұрғышылардың 
ерен еңбегінің арқасында 1960 жылдың 
ақпанында 1700 метр тереңдіктен тағы да 
мұнай сіңген керн анықталды. Бұл керн 
түгелге жуық мұнай болып шықты. 1960 
жылы қазан айында осы ұсталып қалған 
бұрғылау құбыры �ндірістік құбырдың 
орнына шегенделіп, 1905-1909 метр 
тереңдіктен тәулігіне 1,6 текшеметрдей 
таза мұнай алынды. Бұл �те жоғары 
сапаға ие Маңғыстаудың тұңғыш мұнайы 
еді. Ақыры Маңғыстау мұнайының 
ашылған күнін тарихта алтын әріптермен 
айшықтап қалдырған 1961 жылдың 5 
шілдесі келіп жетті.

Маңғыстау мұнай эпопеясының 
бастау-бұлағы болған Жетібай мұнай-
газ конденсат кені ашылған соң, 1965 
жылдың 13 ақпанында КСРО Мем-
лекеттік қор комитеті Жетібай кен 
орнындағы мұнай қорын ресми түрде 
бекітті. Кен орнының геологиялық қоры 
375 миллион 653 мың тонна деп есептелді.

Павлодар облысының тілдерді 
дамыту ж+ніндегі басқармасының 
қолдауымен  оқу жылының 
аяқталуы қарсаңында «Достық» 
үйінің концерт залында 
Қ.Даржұман атындағы ұлттық 
жаңғыру мектебі мен «Кенжек+л 
жастары» қоғамдық бірлестігі 
«Бірлік» этнофестивалін +ткізді. 

Іс-шараның мақсаты – мем-
л е к е т т і к  с а я с а т т ы ң  н е г і з г і 
басымды лығының бірі болып са-
налатын этносаралық келісімді 
және толеранттылықты нығайту,  
э т н о м ә д е н и  б і р л е с т і к т е р і н і ң 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті – Елбасының қоры жас 
таланттарға қашанда қолдау к+рсетіп 
келеді. Мәселен, қор ғылымдағы, 
мәдениет пен +нер саласындағы 
үздіктерді анықтап, шығармашылық 
әлеуеттерінің дамуына мән береді. 

«%сіресе студенттер үшін к�птеген 
жобалар ұйымдастырылады» дейді 
қордың бас маманы Тимур Исмаилов. 
Бұл орайда «Болашақтың ғалымдары», 
«Қазақстан Республикасы жоғары 
оқу орындарындағы үздік студенттік 
ғылыми қоғам» атты республикалық 
байқаулар мен шығармашыл жастарға 
арналған «ЖасSTAR» Халықаралық 
фестивалі секілді жобаларды атап �туге 
болады.

Осы ретте Құрманғазы атындағы 

Ұлы Абайдың: «Адамның адам-
шылығы істі бастаған дығынан 
білінеді, қалайша бітіргендігінен 

емес» деген дана с�зі еске түскен сайын 
Оразалы досым к�з алдымда тұрады. 
 Оразалы еліміз тәуелсіздік алған кез-
ден бастап ға лым ғана емес, қажырлы 
қайраткер ре тін де үнемі іс басында, жұрт 
назарында бо  лып, даралық қасиетімен 
ерекшеленіп келеді.

Иә, ол �зінің даралығын ой салар 
сүбелі с�зімен де, ілгерілететін игі ісімен 
де, �з ұлтын, елін шексіз сүйетіндігімен 
дәлел деуде. Қашан да ізденіп, жан сүй-
сінтер жаңалық тауып, үнемі назардан 
тыс қалып бара жатқан �зекті мәселелерді 
қозғап, күрмеуін шешуге құмар боп 
жүретін менің білуімдегі Оразалы ылғи 
да мазасыз. Күрделі ғылыми, қоғамдық 
тақырып тың қақ ортасына батыл сүңгиді 
және жасқанбай алға жүзеді. Том-том 
зерттеу кітаптары �з алдына, аракідік 
жоғары оқу орындарының студенттері 
алдында болсын, мейлі теледидар мен 
радиодан болсын, к�сіле с�йлеп бүгінгі 
ел дамуының болашағы туралы орынды 
ұсыныстарын айтып, кейде қатты, кейде 
тәтті с�йлеп ой додада белдесуге шығады. 
Жасқанбайтын, жалбақтамайтын мінезі 
бар. «Тура с�йлеп туғанына жақпайтын» 
ұлтжанды азамат.

Еліміздің ғылымы мен білімінің 
 дамуына сүбелі үлес қосқан жаңашыл 
ғалым үнемі ой үстінде жүріп, ғылыми ой-
қиял дарынан шыққан тың идеялардың 
бастаушысы болып қана қоймай қалың 
к�пшілікке ой салған жаңалықтар жар-
шысы ретінде танылуда. Ғалымның 
білімге, ғылымға құштарлығынан туған 
«Түркістан – рухани астана» мегажо-
басы республикада қызу қолдау тапты. 
Бұл жоба Ұлы Жібек жолында Шығыс 
пен  Батысты біріктіретін дүниежүзілік 
тәртіптің, рухани және жаңа техникалық 
дамудың, қауіпсіздіктің аймақтық үлгісі 
ретінде ұсынылды. Негізгі мақсаты да 
Түркістанды рухани астанаға айналдыру 
арқылы ел тарихында тұңғыш рет бір аймақ 
мысалында екі аса ірі түбегейлі мәселені 
ұштастыру, яғни бір жағынан адамзаттың 
рухани дамуын, екінші жағынан жаңа 
алты технологиялық құрылым ды үй лес-
тіру арқылы инновациялық даму мүм-
кін дігінің қазақстандық үлгісін әлемге 
таныту.

Осы жобасын таныстырған  Оразалы: 
«Егер Астана ХХІ ғасырдың модерн қаласы 
болатын болса, Түркістан ескі  на қыш тағы 
біздің тарихымызды к�рсететін үлкен 
құбылыс болайын деп отыр» деп еді. Осы 
ойы арқылы инновациялық дамудың 
Қазақстандық жаңғыру («ренессанс») 
үлгісін бүкіл дүниежүзіне к�рсетуді мақсат 
еткен болатын.

Оразалының бұл жобасы тіпті еліміздің 
Парламент сенатының жалпы отырысын-
да жеке мәселе ретінде с�з болып, сол 
кездегі сенатор, белгілі қоғам қайраткері 
Ғани Қасымов Үкімет басшысының аты-
на сауал жолдаған еді. Сонда сенатор: 

«Жоба ның еліміз үшін үлкен маңызы 
бар деп есеп теймін. Алдағы жылдары 
 ЭКСПО-2017 халықаралық к�рмесін 
�ткізуге дайын дық жасап жатырмыз. 
Осы ған байла нысты біз к�не Түркістанды 
жаң ғырту арқылы мыңдаған шетел аза-
маттарына т�л тарихымызды, рухани-
мәдени құндылықтарымызды к�рсетуге 
мүмкіндік алар едік» деп аталған жобаны 
жүзеге асыру жолдарын үкімет деңгейінде 
қарауды сұраған болатын. Жете түсінген 
адамға бұл жобаның шынында маңызы 
зор. Оның үстіне Елбасының «Мәңгілік 
ел» патриоттық жобасы мұраттарына да 
үндес келіп тұр емес пе?!

Оразалы – үнемі ой үстіндегі 
адам. Оның тағы бір оралымды 
ойынан туған тамаша туынды-

сы – «Абай және қазақ елінің болашағы» 
атты еңбегі деп білемін. Жаңа кітап – 
Абайдың қара с�здерінен туындаған 
ойтолғам. Біз қашан да Абайға жүгінеміз.
Абай туралы, ұлы ойшылдың ұлық с�здері 
туралы аз айтылған жоқ. Ал Оразалының 
сиясы кеппеген мына жаңа еңбегі мүлдем 
тың пікірлерге құрылған. Отандық эко-
номист ғалымдар арасынан ол Абайдың 
қара с�здерін жаңа ғасырда іске асы-
ру тетіктеріне �з ой тұрғысынан келіп, 
жұрт шы лыққа біраз тыңғылықты ой 
тастаған сияқты к�рінді. «Біз кім едік, 
қазір кімбіз, қайда бара жатырмыз, алда 
не күтіп тұр» деген қадау-қадау сұрақтар 
т�ңірегінде ой қозғаған ғалым с�зін Абай 
феноменін әң гіме етуден бастап, қазіргі 
жаһандық құ бы лыстарды тілге тиек ете 
келіп: «Дүние нің қайда бара жатқанын 
біліп алма сақ, онда біз Абайды біле ал-
маймыз, Абай ды білмесек, онда дүниенің 
қайда бара жат қа нын да түсіне алмаймыз» 
деп тұжырымдайды. 

Жер шарында болып жатқан ғаламат 
соғыстар мен адамзатқа т�нген қауіп-
қатер лердің, экономикалық дағдарыстың 
себеп-салдарын адам баласының рухани 
дағдарысқа түскендігімен түсіндірген 
ғалым бұл күрмеуі қиын мәселелердің 
шешімін Абайдың қара с�здерінен шарқ 
ұрып іздейді. Саналы оқырман да �зін 
қы  зықтырған, толғандырған сұрақтар 
 жауа   бын мүмкін осы кітаптан табатын 
шығар.

Абайдың әр қара с�зінің мазмұны екі 
б�ліктен тұрады. Біріншісі – мәселенің 
қазіргі жағдайы қалай, ал екіншісі – 
осыған байланысты не істеу керек деген 
сұрақтарға жауап іздеп, ұсыныстар беруге 
саяды. Оразалының діттеген ойы да осы 
ұлы ақын с�здері арқылы елімізді жаңа 
�ркениетке, ізгілендіру қоғамына к�теру. 
Абай қара с�здерінен жасалған соңғы 
түйінде адамзаттың ХХІ ғасырда �мір сүру 
жолдары айтылған. Бұл дегеніміз рухани-
мәдени, ғылыми-техникалық революция, 
экология, ғарышты игеру, қауіпсіздік, эко-
номика туралы алға жетелейтін базалық 
құндылықтардың тетіктері берілген.

«Біз Абайға қайта бет бұрып, оның 
туындыларынан ақиқат пен шындықты, 
оның толық адамынан ар-ұят, намыс пен 

мейірімділікті алып, �зімізді �згертуге, 
рухани жан дүниемізді түзетуге бет алсақ 
екен» дейді жаңашыл ғалым. «Рухы мықты 
ха лық қана мықты мемлекет құра алады» 
деп Елбасы айтқандай, қазақтың бәрі 
Абай ды түсінуге жеткенде ұлы мемлекет 
құрамыз.

Жылдар жылжып �ткен сайын Абай-
дың артына қалдырған �шпес мұрасы 
жарқырай түсіп, сәулесін молынан ша-
шуда. Оразалының Абай с�здерін Қазақ 
елінің болашағымен сабақтастырған 
сүбелі ой орамдары да еліміз руханиятын 
жаңғыртуға септігін тигізеді деп кәміл 
сенемін.

%рине, бір қарағанда Оразалының 
Абай қара с�здерімен қабыстырған кейбір 
тұжырымдары бұрыннан айтылып келе 
жатқан к�пшілікке белгілі жайттар болып 
та байқалуы мүмкін. Тереңірек үңілсек, 
бұл сыртқы әсер ғана. Шынтуайтына 
келсек, оның әлеуметтік-экономикалық 
ой-тұжырымдарының ғылыми талдаулары 
мен орынды ұсыныстарынан тың идеялар-
ды, жаңа бастамаларды аңғарамыз.

Оразалы Сәбденді біз әлеуметтік-
рухани реформалар саласындағы ерекше 
жаңашылдығымен к�зге түсіп және оларды 
шешудің нақты жолдарын к�рсете білген 
дарынды ғалым ретінде де бағалаймыз. 
Ең бастысы – ұлттық имандылық құнды-
лықтарын жан-жақты насихаттауда заман 
ағымына байланысты туындаған ең басты 
мәселелерді д�п басып, оны ғылыми тұр -
ғыдан саралауда зерделілік танытып келеді.

Елу жылдан аса ғылыми-шығар-
ма шы лықпен үзбей айналысып, 
үлкен қоғамдық жұмыспен ай-

налысып келе жатқан Оразалы досым-
ның басқа еңбектеріне, к�птеген тама-
ша мақалаларына, оқулықтар мен оқу 
құралдарын жазғанына тоқталғаным 
жоқ. Қаншама шәкірт дайындаған, іргелі 
ғылыми еңбектерімен алыс-жақын шет 
елдерге мәшһүр қазақтың қабырғалы 
қайраткерлерінің бірі ретінде танылған 
әрі әріптес, әрі сырлас, ниеттес, үзеңгілес 
досымыздың қажымай-талмай жетпіс де-
ген белесті биікке к�теріліп отырғанына 
қуаныштымыз. Бұл да үлкен абырой.

Профессор Оразалы Сәбден – үлкен 
әкімшілік-ұйымдастырушылық және 
ғылыми-педагогикалық тәжірибесі бар 
интеллект иесі. Ол әр адамның жүрегіне 
жол таба білетін арда азамат. Олай болса, 
к�рнекті ғалым, кемел азамат  Оразалы 
досым қашанда осындай �лшемнен 
к�ріне беретін, сол тұғырдан түспейтін 
нағыз ұлтжанды зияткер, халықтың ру-
хани жәдігерлерін іздеп жүрген алғыр да 
ізденімпаз, жаңашыл экономист ғалым. 
Ой үстіндегі адамның ғұмыры ұзақ болғай!

Уәлихан ҚАЛИЖАНОВ,
М.О.0уезов атындағы 0дебиет және

+нер институтының директоры,
ҚР ҰҒА корреспондент мүшесі,

филология ғылымдарының докторы, 
Қазақстанның Еңбек сіңірген 

қайраткері

келіп қосылды. «Жетыбайнефть» мұнай 
кәсіпшілігі басқармасының алғашқы 
бастығы Сағидолла Нұржанов болатын. 
Басқарманың қазіргі бастығы – білікті 
маман Жолдасбек Ешманов. Бүгінгі 
таңда жаңа индустрияландыру бағытында 
ілкімді қадамдар жасап отырған Жетібай 
мұнай-газ �ндіру басқармасында 2200-
дей адам жұмыс істейді. Осыған орай, 
аталмыш мұнай кәсіпшілігінің алғашқы 
басшыларының бірі болған, бүгінде 
« М а ң ғ ы с т а у м ұ н а й г а з »  а к ц и о н е р -
лік қоғамының Бас директоры Болат 
Иманбаевқа жолығып, ой-пікірлерімен 
б�ліскен едік.

– Реті келгенде, айта кету керек, 
осын дай дабысы б�лек даңқты кен 
орын   дары бар «Маңғыстаумұнайгаз» 
ак цио нерлік қоғамы �ндірістегі дәстүрлі 
базалық сала ретінде �лкенің дамуы мен 
кемел келешегі үшін �зінің қолынан 
кел ге нін аянып қалған емес. Компания 
Елба сы мыздың қазіргі индустриялан-
дыру бағы тындағы жүргізіп отырған 
сара саяса тының Маңғыстау облысында 
жүйелі түрде жүзеге асуына барынша қол-
дау к�рсетіп келеді, – дейді кәсіпорын 
басшысы. 

– Компания қаражатының есебінен 
�ңірде қаншама мектеп пен спорт 
алаңдары, мәдени-әлеуметтік ны-
сандар, жаңа жолдар салынып, тари-
хи ес керткіштерді ж�ндеу жұмыстары 
жүргізілгендігінен де хабардармыз.

– Иә, акционерлік қоғам облыстың 
елді мекендерін жан-жақты қолдау 
мақсатында демеушілік к�рсету жұмыс-
та рын жыл сайын жалғастырып келеді. 
Атап айтқанда, Маңғыстау және Қарақия 
аудандарына �ткен жылы 78 млн теңге 
қаржылай к�мек к�рсетілді. Бұндай 
әлеуметтік жауапкершілік компанияның 
дамуындағы маңызды стратегиялық 
бағыт тардың бірі болып табылады. Бұл 
ретте біз 2015 жылы қазақстандық тауар-
ларды, жұмыстарды және қызметтер ді 
 сатып алуды тиісінше 35,70 және 90  пайыз 
к�лемінде қамтыдық. Кәсіп орын әрқа-
шан да жергілікті тауар �нді рушілердің 
�нім дері мен қызметін дамытуға қолдау 
танытады.

– «Маңғыстаумұнайгаз» акционерлік 
қоғамының басшылығы �лкедегі туризм 
мен спорттың дамуына да зор үлес қосып 
келеді ғой. 

�кілдерін бір арнаға тоғыстыру, 
халықтар арасында рухани және 
мәдени саладағы қарым-қаты-
настарды арттыру. 

«Бірлік» этнофестивалі  «100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының 
және  қазақстандық біртектілікті 
ны  ғайтудың «Үлкен ел – үлкен от-
басы» жобасын жаңғыртудың жарқын 
үлгісі. 

Іс-шараға этномәдени бірлес тік-
терінің жетекшілері мен мүшелері, 
Қ.Даржұман атындағы ұлттық 
жаңғыру мектебінің ұстаздары мен 
оқушылары және студенттер қатысты. 
Фестиваль ұйымдастырушылардың 

Қазақ ұлттық консерваториясының 
студенттері де Тұңғыш Президент қоры -
ның байқауларына қатысып, жүлделі 
орындарға ие болғанын айта кету орын-
ды. Үздіктердің қатарында Құрманға зы 
атындағы Қазақ ұлттық консервато-
риясының студенттері Гүлсая Мағазова, 
А й д а н а  Т е м і р ғ а л и е в а ,  Э л ь м и р а 
 Шпекпаева, Айдана Мусина бар. 

Қордың шәкіртақы иегерлерін 
 марапаттау рәсімі салтанатты түрде 
�тті .  Жеңімпаздарды марапаттау 
үшін  шетелден арнайы шақырылған 
қонақтар – Сорбонна университетінің 
социология профессоры Филипп 
Штайнер, Мумбайдағы зерттеушілер 
қорынан келген Гаутам Киртане, Ресей 
Ғылым Академиясының жас ғалымдар 
кеңесінің т�рағасы А.Котельников 
ж а с т а р ғ а  м а қ т а у  қ а ғ а з ы м е н 
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руын, ҚХР-мен �зара тәжірибе алмасу 
сияқты оқуларына дейін жіті қадағалап, 
арнайы қаржыландырып келеді. Ал 
ұжымдық келісімшарт  бойынша, 2015 
жылы «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ-ның 
жұмысшы-қызметкерлеріне 243 млн 
теңге к�лемінде материалдық к�мек 
берілсе, соның 67 млн теңгесі зейнет-
керліктегі қызметкерлерге жәрдем 
ретінде жұмсалды.  Жаз мезгілінде 
жұмыс шы-қызметкерлердің 1700-
ден астам балалары Қазақстан мен 
Ресейдің жазғы сауықтыру демалыс 
орындарында демалды. Сонымен қатар 
компанияда жалақы мен тоқсандық 
сыйақылардың т�мендеуі, қызмет-
керлердің қысқартылуы болған жоқ. 
Қазіргі таңдағы дағдарыс қиындық та-
рына қарамастан, біз ұжымдық шарт 
міндеттемелерін орындап келеміз.

Lндіріс ардагерінің ой-пікірлері 
алып кәсіпорынның бүгінгі �мірімен 
де жан-жақты үндесіп жатыр. Қазіргі 
таңда құрамында ірілі-ұсақты 14 кеніші 
бар Жетібай кен орнының әуел бастағы 
игерілетін мұнай қоры 166 413 мың 
тонна болса, күні бүгінге дейін соның 
90 900 мың тоннасы игерілді. Бұл – 2016 
жылдың 1 қаңтарындағы мәлімет.  Демек, 
алда әлі де қара жердің қойнауынан алы-
натын 75 513 мың тонна «қара алтын» 
қоры бар деген с�з. Осының барлығы – 
дәстүрлі базалық �ндірістер алыбының 
қатарынан саналатын «Жетібаймұнайгаз» 
�ндірістік бірлестігінің жарты ғасырлық 
торқалы тойларына, Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасының құрылғанына былтыр 
ғана аталып �ткен мерейлі мерекесіне 
лайықты тартулармен келгендігінің 
айқын айғағы әрі даусыз дәлелі десек 
жарасар еді. Елбасымыздың биылғы 
Қазақстан халқына арнаған Жолдауын-
дағы индустрияландырудың жаңа 
кезеңінде де бұл ұйымшыл ұжымның 
асқаралы асуларды бағындырып, асқақ 
биіктерден к�ріне береріне еш күмән 
жоқ. Маңғыстаулық барша мұнайшылар 
қауымын осынау қос мереке және алдағы 
жаңа межелерімен құттықтап, дендеріне 
с а у л ы қ ,  о т б а с ы л а р ы н а  а м а н д ы қ , 
еңбектеріне жеміс тілейміз.

Бектұр Т�ЛЕУҒАЛИЕВ,
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің 

Маңғыстау облысындағы +кілі

құттықтау с�здерімен басталды.  
Аталған шара барысында Ұлттық 
жаңғыру мектебінің тәрбиеленушілері 
к�пшілік алдында шығармашылық 
қабілеттерін паш етіп, кештің сәнін 
келтірді.  Кеш соңында шараны 
ұйымдастырушылар мемлекет тік 
тілдің дамуына үлес қосып, хал-
қ ы м ы з д ы ң  ә д е т - ғ ұ р ы п ,  с а л т -
дәстүрлері мен ұлттық мәдениетін 
насихаттау жолында еңбек етіп келе 
жатқан оқытушыларды алғыс хат-
тармен және сыйлықтармен мара-
паттады.

0білмансұр ЖАСАН

қатар т�сбелгі, ай сайын берілетін 
шәкіртақыны тапсырды. 

%рине, консерватория студент-
терінің мұндай табысқа жетіп жатқаны 
қуанышты жайт.  Халық музыка-
сы факуль тетінің деканы, профессор 
Кәрима Сахарбаева «Біздің талант-
ты, әрі жан-жақты ізденетін жастарға 
қолдау к�рсетіп жатқан Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
– Елбасы қорына әр уақытта алғысымыз 
шексіз. Дәстүрлі музыканы насихаттап 
жүрген студенттер к�бінесе ауылдық 
жерден келген балалар. Сондықтан жас 
таланттардың дамуына мұндай қолдау 
к�рсетудің маңызы зор» дейді.  

Ғалия ҚАЛЫМОВА,
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық

консерваториясының аға оқытушысы

Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 1966 
жылғы 11 мамырдағы №750-Р қаулысына 
орай шығарылған «Қазақстанмұнай» 
бірлестігінің 1966 жылғы 27 мамыр күнгі 
№183/П бұйрығымен «Жетыбайнефть» 
мұнай кәсіпшілігі басқармасы құрылды. 
Басқарма бастығы Сағидолла Нұржанов, 
бас инженері Сусын Қалжанов, бас гео-
логы Бекен %лиев болды. Сол жылдың 30 
желтоқсанында Жетібай кен орнындағы 
үш ұңғы мұнай �ндіруді бастады да, кеніш 
�неркәсіптік пайдалануға берілді. 1982 
жылы Жетібай кен орнынан кәсіпорын 
құрылғаннан бергі уақыт ішінде 40 мил-
лионыншы тонна, ал1988 жылы 50 мил-
лионыншы тонна мұнай �ндірілді.1990 
жылдары Жетібай мұнай-газ �ндірісіне 
жергілікті кадрлардың үшінші толқыны 

– Бұл да – басты назардағы мәсе-
лелер. Компания «Маңғыстау облы-
сының бокс федерациясы» қоғамдық 
бір лестігіне жарыстарды �ткізу үшін 
және жас спортшылардың әртүрлі рес-
публикалық жарыстарға қатысуы үшін 
де 60 млн. теңге қаржы б�лді.Білімді 
маман, білікті кадр, жалпы адам ресур-
сы �ндірістік жаңғыруға бағыт алған 
компанияның басты байлығы болып 
табылады. Кәсіпорын басшылығы 
бұндай гуманистік бағытынан ешқашан 
айныған емес. Сол себепті, 2015 жылға 
жұмысшы-қызметкерлердің бала-
ларын оқыту үшін 53 млн. 500 мың 
теңге қаражат б�лінді. Сонымен бірге 
жұмысшы-қызметкерлердің міндетті 
оқуын, мамандардың біліктілігін артты-

АТАМЕКЕН

БІЛІМ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Бірлік пен татулық шарасы

Дәстүрлі өнерді қолдады
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«Халқым сүйген әндер-ай»

Ақын жырларын оқыды
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Қаракерей Қабанбай батыр есімі ғасырдан ғасырға жалғасар, қазақ тарихындағы ай-
тулы да тұғырлы тұлғалардың бірі де бірегейі екені с+зсіз. Дарынды тұлға, күрескер, 
намысты да қайратты, халқының азаттығына сүбелі үлес қосқан батыр есімін ұлықтау 
бүгінгі патриотизмді насихаттауға, елдік, отаншылдық санамызды қалыптастыруға, 
+ткен тарихымызға деген құрметімізді арттыруға септігін тигізетін +негелі іс. 
Конференцияның мән-маңызы да осында. Бұл, біріншіден, Қабанбай батыр мен оның 
жасаған ерлігіне деген бүгінгі ұрпақтарының жасаған тағзымы болса, екіншіден, осы 
шара арқылы Қабанбайдың тарихтағы орнын тануға, жадымызда сақтауға, тұлғатану 
жолындағы жаңа да тың деректердің табылуына жол ашатыны мәлім. Бұдан б+лек, 
осы конференция арқылы елдік-ұлттық құндылықтарымыздың қалыптасуына, 
халқымыздың кешегісі мен бүгінін сабақтастырып, алдағы бірлесіп атқарар жұмыстарға 
назар аударудың да +з мән-маңызы бар.  Баяндамашылар айтқандай, Қаракерей 
Қабанбайдың тұлғасын, +негелі қасиеттерін тарих, әдебиет, кино+нері арқылы кеңінен 
насихаттау алда тұрған келелі істердің бірі. Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында тарихымызды, салт-дәстүрімізді, ұлттық құндылықтарымызды 
ардақтауға үлкен бетбұрыс жасалып отырғаны с+зсіз.  Олай болса, рухани негізіміз 
болып табылатын асыл дүниелерімізді қадірлей білсек, бұл болашағымыздың жарқын 
болуы үшін жасалған нақты қадамға айналар еді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
АЛМАТЫ – ТАЛДЫҚОРҒАН – АЛМАТЫ

Ахмет ТОҚТЫБАЙ, тарих және 
 этнология институтының бас ғылыми 
қызметкері,тарих ғылымының докторы:

– Қабанбай батырдың атағы ерте 
шыққан. «Қабан» деген с�з тарихта 
бас батыр, бас қолбасшы деген ұғымды 
білдірген. Бұлай деп оны кезінде қалмақтар 
атаған екен. Ерен ерлігін, жаужүрек 
батырлығын мойындағаннан осылай 
деп атап, құрметтеген. Қазіргі таңда 
ауызша айтылған тарихи материалдар 
бойынша Қабанбай батыр жайындағы 
деректерді зерттеудемін. Жалпы Қабанбай 
есімі қазаққа ғана емес, түркі-мұсылман 
халықтардың к�пшілігіне жақсы та-
ныс. Қарап тұрсақ, сонау жаугершілік 
замандардағы халықтардың бүгінгі 
ұрпақтарының жадында сақталып қалған. 
Тіпті Қабанбай дүниеден �ткеннен кейін де 
оның есімі түркі-мұсылман халықтарында 
ұранға айналғанын к�руімізге болады. 1864 
жылы дүнгеннің Бур деген атақты батыры 
қытай басқыншыларына қарсы шабуыл 
жасар кезде Қабанбайдың ұлы %ділбектен 
батырдың сауытын алдырып киіп, қолына 
туын ұстап, «Қабанбайлап» ұрандап 
шапқан. Заманында Абылай хан мен 
Қытайдың императоры шекаралық сауда-
ны дамытуға байланысты уағдаласқанда, 
Абылай хан қазақ шекаралық саудасының 
басшылығына Қабанбайды тағайындапты. 
1758 жылы Қабанбай жылқы саудасын 
жүргізген екен. Сонда Үрімжі базарына 
Қабанбайдың 300 жылқы әкеліп, �ткізгені 
туралы тарихи дерек бар. Оны алғаш 
тапқан Кузнецов есімді новосібірлік тарих-
шы. Қабанбайдың Қытай императорымен 
келісс�з жасағанда �з қолымен басқан 
м�рі де табылып отыр. Бұл орайда бір 
айта кетерлік маңызды жайт, қазір бізде 

КЕШ

ҚҰРМЕТауылдық, аймақтық батырларды халықтық 
батырға айналдыру үрдісі бар. Бұл дұрыс 
емес. Lйткені тарихта әр батырдың �з 
орны болған. Батырдың да маршал, ге-
нерал, сержант тәрізді шендері бар. Он-
басы, жүзбасы, түменбасы деген сияқты. 
Осыны ажыратып үйренуіміз керек. Қазақ 
тарихындағы батырларымыздың �мірі мен 
қызметін зерттегенде осындай мәселелерге 
сақ болуымыз керек. Барлығын бірдей ұлы 
қолбасшы деп дәріптеуге де болмайды. 
Қорыта айтқанда, Қабанбай батырдың 
тұлғасы арқылы бүгінде біз ұлттық-елдік 
патриотизмді жастар арасында кеңінен 
 насихаттауымыз керек. 

Кәкен ХАМЗИН, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың профессоры, 
филология ғылымының докторы: 

– Дарабоз бабамыз қолдан жасалған, 
әсіреленген тұлға емес. Талғампаз да 
сабырлы тарихтың, салиқалы елдің бел 
баласы. Хақтың қазаққа тартқан ерек-
ше сыйы. Қазақ ғылымының басында 
ұлы әл-Фараби, қазақ тарихнамасының 
бастау-бұлағында Қадырғали Қосымұлы 
мен Мырза Хайдар Дулати сынды ұлы 
тұлғалар тұр. Заманалы қазақ с�з �нерін 
қалыптастырушы ұлы Абай деп айтып та, 
жазып та жүрміз. Ендеше қазақ әскери 
�нерін тиянақтаушы, ұлттық әскери 
стратегия мен тактиканы реформалау-
шы ұлы қолбасы Қаракерей Қабанбай 
дей алатын шығармыз. Оған ешкімнің 
таласы болмауға керек. Lзге елдердің 
даңқты қолбасыларынан Қаракерей 
Қабанбайдың қай еңбегі, қай жолы кем? 
Ұлтымыздың ұлы қолбасшысы ұлт-
азаттық майданына басшылық жасады, 
елін басқыншылардан тазартты, әділетті 
соғыс жүргізді. Басқалардың жеріне де, 
байлығына да к�з алартқан жоқ. Демек, ол 
– қазақ ұлысының іргесін бекіткен, ұлттық 
аумағымызды межелеп берген ұлы мемле-
кет қайраткерлерінің бірі. Қазір еліміздің 
аумағында 25 мыңдай мәдени-тарихи 
ескерткіш бар екен. Енді ұлы қолбасшыға 
арналған арнайы әскери, дипломатиялық 
мұражай сол қатардан орын алуы қажет. 
Сонымен қатар Қаракерей Қабанбай 
батырдың ғылыми жағынан тиянақталған 
ғұмырнамасын шығару кезекте тұрған 
үлкен шаралардың бірі деп білемін. 
О с ы л а р ғ а  қ о с а  ж а ң а  д е р е к т е р м е н 
толықтырылған «Қаракерей Қабанбай 
батыр» энциклопедиясын дүниеге әкелу 
де – ауқымды шаруалардың бірі. Оның 
үстіне Қаракерей бабамызға арналған к�п 
сериялы к�ркем фильмнің сценарийін, 
түсірілімін қолға алатын мезгіл де жетті. 

Камал 0БДІРАХМАН, «Қаракерей 
Қабанбай батыр» қоғамдық қорының 
т+рағасы: 

–  К ү д і к  п е н  к ү м ә н  Қ а б а н б а й 
батырдың туған, жерленген орны тура-
лы анда-санда шығып қалады. Мен осы 
мәселе, яғни «Қабанбай батыр қайда 
туып, қайда жерленді?» деген сұраққа 

К о н ф е р е н ц и я н ы 
ашқан М.%уезов атын-
дағы әдебиет және �нер 
институтының дирек-
т о р ы  У . Қ а л и ж а н  Қ Р 
Парламенті Сенатының 
т�рағасы Қ.Тоқаевтың 
және Білім және ғылым 
министрі Е.Сағадиевтің 
құттықтауын оқыды. 

З а м а н д а с т а р ы 
М.Базар баевтың қайсар 
мінезді, табанды, талап-
шыл болғанын айтады. 
Жиында с�з алған жазушы %.Нұрпейісов 
досы жайлы айта келе, «Оның тұла бойы 
тұнған жалын мен жігер еді. Қандай істе 
болмасын �з ұстанымынан таймайтын 
табандылығы, �рлігі, тәкаппарлығы 
тәнті ететін. Адамшылық қасиетті 
алдыңғы орынға қоятын Мүсілім пен-
де лікке бой ұрмай, әдемі �мір сүрді. 
Ж�ні б�лек, жолы ерекше тұлғасымен 
к�кі регімізде мәңгілікке қалып қойды» 
деп, аяулы досының адами келбетін атап 
к�рсетті. 

М.Базарбаевтың қайраткерлік 
бол мысымен қоса айрықша еңбек-
қорлығын тілге тиек еткен академик 
С.Қирабаев ол жазған «Қазақ совет 
әдебиеті» оқулығының мектептерде 
1989 жылға дейін пайдаланылғанына 
назар аударды. Қазақстан Жазушы-
лар одағы басқармасының Т�рағасы 
Н.Оразалин М.Базарбаевтың ғалымдық, 
қайраткерлік және азаматтық қырына 
т о қ т а л д ы .  « Ж а с т а р ғ а  ү л г і - � н е г е 
к�рсетіп, шарапатын тигізген бірегей 
тұлғаның ағаларына ықыласы да ерек-
ше еді. %деби зерттеулерді жүйеге салу 
арқылы қазақтың жоғын жоқтады, тар 
шеңберде қалмай, әлемдік үрдіспен 
ұштастырды» деген ол ұстазының ағалық 

Сахна т�рінде әншінің қос қызы 
 Зарина Омарова мен Бибімариям Ома-
рова, ұлы  Азамат та әннен шашу ша-
шып, халықтың ыстық ықыласына 
б�ленді. Сазгердің «Анашым» және 
«Қоштасқым келмейді» әнін әнсүйер 
қауым қосыла шырқады. Концерттік 
б а ғ д а р л а м а  с о ң ы н д а  к е ш  и е с і 
қуанышына ортақтасып келген, сахна 
т�рінде �зінің әнін шырқап, қолдау 
білдірген барша �нер жұлдыздарына 
Түркия еліне 5 күндік жолдама билетін 
табыс етті. 

Концерт барысында Марат Омаров: 
«Мен – �нерімді бағалайтын халқым 
барда бақыттымын. Ендігі мақсатым –  
шәкірт тәрбиелеу. Талантты жас �рендер 
ел сахнасында ғана емес, әлемдік сахна-
да да ән шырқаса екен деп армандай-
мын» деп ағынан жарылды. 

Айта кетейік, биыл Марат Омаровтың 

С.Жиенбаев атындағы облыстық 
жас+спірімдер кітапханасында 
қазақтың к+рнекті ақыны Сағи 
Жиенбаевқа арналған «Сырлы 
ақынның нұрлы жырлары» атты 
әдеби шара +ткізілді. 

Шараның мақсаты – ақын шығар-
м а  ш ы л ы ғ ы н  н а с и х а т т а у ,  ж ы р л а -
рының тәлім-тәрбиелік мәнін тү-
сіндіру, �леңдерді мәнерлеп оқуды 
үйрету. Жастардың поэзияға деген 
сүйіспеншілігін оятып, халқының асыл 
құндылықтарын құрметтеуге баулу. 

Жастар ақын �леңдерін жатқа 

қысқаша ғана жауап бермекпін. Бұл үшін, 
ең алдымен, аңыз-дастандарға, шежіреге 
арқа сүйейміз. М.%уезов атындағы 
%дебиет және �нер институтының 
қолжазбалар қорында бабамыз туралы 
18 дастан сақтаулы. Олар Қазақстанның 
әр түкпірінен және Қытайдан 1927 жыл-
дардан бері жиналып алынған екен. 
Міне, осы жылдарда соңғы демі шығар 
алдында Қабанбай батыр мынадай ама-
нат айтады: «...Жиылып тегіс ас беріп, 
Ту биені сойыңдар. Арқаға арнап, бейіт 
соғып, От орныма қойыңдар». Арқа туған 
жері екенін нақты айтқан. Қысқасы, 
аңыздар мен дастандар Қабанбай 
батырдың Арқада туып, сонда қайтқаны, 
ж е р л е н г е н і  ж � н і н д е  б і р а у ы з д ы . 
 Сонымен қатар Қабанбай батырдың 
үшінші атасы Байжігіт Арқада, Нұрада 
ғұмыр кешкені анықталды. Тағы бір 
дерек - 1931 жылы Қабанбай батырдың 
тікелей ұрпағы Қыдырмолда жырау 
%бдікәрімов Ақмолаға айдалып барып-
ты. Одан амалын тауып қашып, қаладан 
25 шақырымдағы Қабанбай батырдың 
моласына келіпті. Қыдырмолда «Ер 
Қабанбай» қиссасын жазған. Қиссада 
Қабанбай батырдың атамекені туралы: 
«Ежелден мекен етіп жүреді екен, Ащысу, 
Есіл, Нұра, Сарыбелді» деп Дарабоздың 
туған жері дәл аталады. Ащысу Қабанбай 
кесенесінен 37 шақырым жерде. 

Нұрдәулет АҚЫШ, М.0уезов атын дағы 
0дебиет және +нер институтының б+лім 
меңгерушісі, филология ғылымының док-
торы: 

– Бүгінгі  қазақ романдарының 
б ә р і н д е  б о л м а с а  д а ,  Қ а р а к е р е й 
 Қабан бай образының бейнесі же-
к е л е г е н  ш ы ғ а р м а л а р д а  ж а с а л ы п 
келеді.  Олардың ішінде Жолдасбай 
 Тұрлы байұлының «Райымбек батыр», 
Қабдеш Жұмаділовтің «Дарабоз» ди-
логияларын, Ұзақбай Доспанбетовтың 

қамқорлығын айрықша 
атап �тті.

Конференция аясын-
да «Қазақ университеті» 
 баспасынан «Lнегелі 
� м і р »  с е р и я с ы м е н 
ш ы қ қ а н  « М ү с і л і м 
 Базарбаев» атты кітаптың 
тұсаукесер рәсімі бол-
ды. Сондай-ақ к�рнекті 
т ұ л ғ а н ы ң  9 0  ж ы л д ы қ 
мерейтойына орай ҚР 
Сыртқы істер министрі 
Қ . % б д і р а х м а н о в , 

Қ ы з ы л о р д а  о б  л ы  с ы н ы ң  ә к і м і 
Қ.К�шербаев, Абай атындағы ҚазҰПУ 
ректоры С.Пірәлиев, ҚазМемҚызПУ 
ректоры Д.Нүкетаеваның құттықтау 
хаттары ғалы мның зайыбы Гүлбараш 
апайға табысталды. 

Жиынды ұйымдастырушылардың 
бірі М.Базарбаев атындағы  №138 
гимназияның �нерлі оқушылары да 
қалыс қалмай, ән мен күйден шашу 
шашты. Сондай-ақ осы мектептің 
үздік оқушыларына ғалымның отбасы 
тағайындаған шәкіртақыны осы конфе-
ренция үстінде Г.Байтоғаева тапсырды. 
Жыл сайын ғалымның туған күні 15 
мамырда табыс етілетін сыйлықпен 
биыл  аталмыш мектептің жоғары сынып 
оқушылары Ғазиз Сабыржан, Бексұлтан 
Қырықбаев және Қуантхан %лден мара-
патталды. 

Қазақ ғылымына, мә дениеті мен 
�неріне �лшеусіз үлес қосқан, к�рнекті 
қоғам және мемлекет қайраткері дәре-
жесіне к�терілген Мүсілім Базарбаев  тың 
мұрасы бүгінгі рухани жаң ғыру жолына 
түскен еліміздің ұлттық құнды лық та-
рының қатарында лайықты орын алады. 

Дина ИМАМБАЕВА

шығармашылық еңбек жолына 30 
жыл толды. Ол осы уақыт аралығында 
халықтың к�ңілінен шыққан тама-
ша әндерді дүниеге әкелді. Олардың 
қатарында «Анашым», «%ке арманы», 
«Қоштасқым келмейді», «Қыз сыны», 
«Сыңарым», «%нші балапан», «Ар-
ман қала – Астана», «Мекке-Мәдине», 
«Наурыз» атты белгілі  туындылары 
бар. Lнер иесі Қазақстан компози-
торлар одағының және Лос-Анжелес 
қаласындағы «FIDOF» әлемдік компо-
зиторлар қауымдастығының мүшесі, 
«Талант» �нер орталығының директоры. 
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
сыйлығының, Жастар кеңесі сыйлы-
ғының лауреаты, Алматыдағы «%нші 
балапан», «Балб�бек» байқауларының 
ұйымдастырушысы. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

оқыды. «Майданнан келген ағайлар», 
«Ана хаты», «Бала хаты» және т.б. туын-
дылары бойынша сахналық к�рсетілім 
ұсынылды. Аудандық Т.Жүргенов 
а т ы н д а ғ ы  м е к т е п т і ң  о қ у ш ы л а р ы 
Н.%кімжан «Ана қолы», А.Мұқатайқызы 
«Ауылға барғанда», %. %лімжанова «Дән 
жұпары», Н.Орынбасарқызы «Оймауыт», 
А.Саматқызы «Бозторғай», К.Ғалымова 
«Достарым», А.Мұқатайқызы мен 
%.Нұрислам «Қайран шеше» моно-
логын оқыды. «Екі жүрек бір тағдыр» 
бағдарламасынан үзінділер ұсынылды. 

Бақтыгүл БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

« А б ы л а й д ы ң  а қ  т у ы »  т р и л о г и я -
сын атап �туге болады. Жолдасбай 
Тұрлыбайұлының «Райымбек батыр» 
романында екінші қатарда к�рінетін 
Қ а р а к е р е й  Қ а б а н б а й  б е й н е с і н і ң 
де �з орны бар екендігі байқалады.  
Қазақ  халқының  тарихындағы  елеулі 
жаугершілік кезеңдер  туралы осындай 
шоқтықты дүниелердің қатарын Қабдеш 
Жұмаділовтің Қаракерей Қабанбай ба-
тыр  тұлғасын  негізге ала отырып жазған 
«Дарабоз» дилогиясын аттап �туге бол-
майды. Жазушы Қабанбай тұлғасын 
біржақты суреттеумен шектеліп қалмай, 
оны әр қырынан ашып к�рсетуді 
ж�н санаған. Мысал үшін айтқанда, 
Абылайханның бас батыры болған 
тұлғаның к�зсіз батырлығымен қоса, 
адамгершілік, азаматтық, шешендік, 
ағалық қасиеттері  де суреттелген 
кезеңдерге ілесіп, әртүрлі сипатта дамып 
отырады. Бір с�збен айтқанда – бүгінгі 
таңдағы қазақ романдарында Қабанбай 
батыр бейнесі жазушылар назарынан 
тыс қалып отырған жоқ. Бір романда 
тарихи тұлға толық ашылмағанымен, 
екінші шығармада басқа бір қырымен 
к�рініп, тұтас алғанда, �зіндік дара 
тұлғасы толыға түседі. Қай шығармада 
болсын, Қабанбай  халық  тағдыры  
шешілетін  елеулі шайқастарды әскери 
стратегиялық деңгейден  мейлінше 
ұтымды  ұйымдастыра алатын  шебер  
қолбасшы, парасатты ақсақал, елге ие 
бола алатын тұтқа деңгейінде к�рінеді.   

Аман Т�ЛЕМІСОВ, І.Жансүгіров 
атындағы Жетісу мемлекеттік 
университеті гуманитарлық факультетінің 
деканы, тарих ғылымының кандидаты: 

– Қабанбай батыр Қытай жазба-
ларына 1757-1758 жылдардан  бастап 
«қазақтың туму батұлы – яғни бас ба-
тыры» ретінде хатқа түсіп,  Қазақ 
хандығының Абылай, %білпейізден 
кейінгі 3-ші ірі тұлғасы, кейде Абылай, 
%білпейіз, %білмәмбеттен кейінгі 4-ші 
ірі тұлғасы ретінде аталып отырады. 
Циянлұң патшаның 1760 жылы 25  наурыз 
күні Қазақ хандығына жолдаған хатын-
да: «Қазақтың %білмәмбет,  Абылай, 
%білпейіз және Қабанбайларына...» де-
ген есімдердің аталуына қарап біз осын-
дай тұжырымға келеміз.Мұның �зі сол 
Абылай заманында �ткен қазақтың ұлы 
жыраулары Бұхар, Үмбетей,  Саршуаш, 
кейінгі Мәшһүр Жүсіп, Құрбанғали 
аталарымыздың Қабанбай батырды бар 
батырдың басына қойып жырлаған жыр-
ларымен және жазба деректерімен бірдей 
шығып отыр. Бір с�збен айтқанда, аты 
аңызға айналған, батырымыз Қаракерей 
Қабанбайдың қазақ халқының басы-
на күн туғанда жасаған ерліктері мен 
 Отанына сіңірген еңбегі  ұшан-теңіз. 

Жақсылық ОМАРОВ, 
Алматы облысы әкімінің орынбасары 
(қорытынды с+з): 

– Ел тәуелсіздігі үшін, азаттық үшін 
күрескен батырлардың ерлігін насихат-
тау – ұрпақ парызы. Бүгінгі конферен-
цияда тарихи зерделеу, ғылыми дәлел, 
терең ізденістерге куә болдық. Қабанбай 
батырдың 325 жылдығына арналған бұл 
конференцияның ғылымға қосар үлесі 
мол деп білемін. Сонымен қатар біз 
жас ұрпақты білімді, отансүйгіш рухта 
тәрбиелей отырып, тәуелсіздікті баянды 
ете аламыз. Бұл орайда ұйымдастырылып 
отырған шараның тигізер ықпалы зор 
болады деп есептейміз. 
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СЫР ШЕРТЕДІ 

«СЫР СҮЛЕЙІ – 
ӘЛШЕКЕЙ»

Ұлағатты ұстаз

Той көркіне сән берген

КӨЗАЙЫМӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ 

РУХАНИЯТ

Музей құрылған сегіз жылда қаншама 
адам ерекше қызығушылық танытып зор 
бағасын берген. Небір асыл тілектерін жа-
зып қалдырған. «Лебіздер кітабына» түскен 
бірінші пікірді Дүниежүзілік түркітанушылар 
қоғамының президенті,  қарайым тілі 
грамматикасының негізін салушы, мәскеулік 
түркітанушы Кеңесбай Мұсаұлы жазыпты. 
«Қазақ Мемлекеттік университетінде білім 
алған атақты ғалым, ұстазым  Бейсембай 
Кенжебайдың музейінің қасиетті жерде, 
Түркістанда құрылуы қазақ зиялылары 
үшін үлкен оқиға. Бұл �те тамаша бастама! 
Түркология ғылымын бүтін Түркістанда 
 дамытуда, ғылымның сапасын бұдан әрі 
қарай к�тере беру үшін де музейдің маңызы 
зор. Осы жолда Бейсембай Кенжебайдың 
�мірі, ғылымға, �з халқына, Отанына жан-
тәнімен сіңірген еңбегі жастарға жолбасшы 
болады. Ұйымдастырушы Құлбек Ерг�бекке 
ризамын!» деген екен академик. 

Бұл ретте Бейсембай Кенжебайұлының 
�мір жолын қысқаша түрде былай �рнектеп 
�туге болады: балалық шақ (Б�ген ауы-
лы), Жастық шақ (Ташкент), студенттік 
кез  (Москва), журналистік, ғалымдық 
жол Орынбор, Қызылорда, Алматы («Жас 
алаш» газетінің редакторы, орынбасары), 
Қызылорда, Алматы («Егемен Қазақстан» 
редактордың орынбасары), Баянтау (Павло-
дар облыстық «Қызыл Ту» газетін негіздеуші), 
Оңтүстік қазақстан (облыстық газетті 
құрушы), Мәскеу (КСРО Жоғарғы кеңесі 
ведомствосының бас редакторы) болып 
жалғасады. Қазақтың Мемлекеттік біріккен 
баспасы, Академияның әдебиет секторының 
меңгерушісі, әл-Фараби атындағы ұлттық 
университет болып сабақтасады. 1904 жылы 
Түркістан уәлаяты, Б�ген елді мекенінде 
туған Б.Кенжебайұлы 1987 жылы шілдеде 
 Алматыда к�з жұмады.

Түріктану музейінде Ташкентте %.Жүсіпов 
(М.Ж.К�пеевтің баласы), С.Оспанов (тұңғыш 
дирижер Т.Османовтың әкесі), Мәскеуде 
ұлы ақын М.Жұмабаевтан білім алған, Таш-
кентте басылған «Жас қайраттан» «Жас 

Ұлағатты ұстазымыз, академик 
Зекең – Зейнолла Қабдоловтың мерей-
тойға байланысты айтқан: «60-қа, 70-ке 
дені сау жанның бәрі келеді. Мәсе ле сол 
жасқа қалай келді, несімен келді?!» деген 
пікірі еске түсіп отыр. Шынында, бұл 
ретте ойланатын, толғанатын ж�ні бар. 
%лбетте, мұндай белестің баспалдағына 
шыққанда  пенде  атаулының бір 
қайрылып, артында қалдырған сайраған 
ізіне, тындырған ісіне ойша есеп берері 
хақ. Отыз жылға жуық табан аудар-
мастан республикадағы жоғары оқу 
орындарының қара шаңырағы сана-
латын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-
дың журналистика факультетіндегі 
оның ұстаздық қызметі сан алуан сырға 
толы екенінен хабар береді. Lйткені 
шығармашылық факультетте дәріс 
берудің �зі үнемі таным к�кжиегін 
жетілдіру мен жаңашылдық ізденісті 
талап ететін зор жауапкершілік міндетті 
жүктейді.

%мір  %бусағитұлының шығарма-
шы лық қызметі 1971-1988 жылдар 
аралы ғында Қазақстан телерадио 
комитетінде студиядан тыс хабар та-
рату б�лімінен басталады. Телерадио 
саласының қарқынды дамып, кеңестік 
идеологияның насихат құралы ретінде 
пәрменді күшіне айналған дәуірде 
қазандай қайнаған шығармашылық 
ортаның қым-қуыт тынымсыз тірлігіне 
т�зудің �зі үлкен табандылықты қажет 
ететін. Осы жылдары ол күнделікті 
телевизиялық түс ір іл імге  қоян-
қолтық тікелей араласуына, кәсіби 
маман ретінде шыңдалып, мол тәжірибе 
жинақтауына мүмкіндік туды. Енді 
іс жүзіндегі тәжірибені теориялық 

Аталған концертте %лшекейдің «Тайшұбар» күйін Қызылордадан 
арнайы келген домбырашы Тынысбек Дүйсебеков, «Қыз тоқтаған» 
күйін Жексен Нұржауов, «Ол кім?» туындысын Т�лепберген Тоқжанов 
шебер жеткізе білді. %лшекейге арналған Еркін Нұрымбетовтың 
«Тарту» және Бәден Айсыновтың «%лшекейдің сарыны» атты 
шығармалары да концерт бағдарламасын байыта түсті.

Кеш барысында таяуда жарық к�рген «Толқын» атты кітаптың 
таныстырылымы болып �тті. Онда %лшекей Бектібайұлының 12 
күйі оркестрге �ңделіп, алғаш рет жарияланған. Елімізге таны-
мал дирижерлер мен �нер майталмандарының күйлерді арнайы 
әрлеуіндегі бұл партитуралар жинағы музыкалық оқу орындарының 
оқушылары мен студенттеріне, кәсіби дирижерлер мен оркестр 
жетекшілеріне к�мекші оқулық құралы ретінде ұсынылады. Жинаққа 
%.%бдіқалықов, Т.Дүйсебеков, Ж.Дәнебеков, А.Жаманқұлов, 
З.Мұсабаев, Қ.Тасбергенов сынды күйшілердің орындауындағы 
күйлер және композитор Е.Нұрымбетов  туындылары енгізіліп отыр.

Экономика ғылымының докторы, қаламгер Мырзагелді Кемел: 
«%лшекейдің керемет күйші екенін 1990 жылдардың басында танымал 
�нер иесі Шәміл %білтаевтың «Күйші %лшекей» атты радиохабарынан 
алғаш рет естіген едім. Одан кейін терең ізденуші Илья Жақановтың 
радиохабарын тыңдадым. Бертін келе %лшекейдің �мірі туралы газет 
арқылы кеңірек таныса бастадық. Ал бүгінгідей толыққанды концерт 
к�рген жоқ едік. Күйшінің �зі Абаймен замандас, Кеңес �кіметінің 
зобалаңын бастан кешкен, қуғынға ұшыраған, жер ауып кетіп, сүйегі 
шетелде қалған екен. Енді күйлері елге оралып жатыр. «Жаяу кербез», 
«Аққу кеткен» деген күйлері қандай тамаша?! Тыңдаған адам үлкен 
рухани қуат алды деп ойлаймын. Осындай ұлттық құндылығы мол 
концертті отандық телеарналарымыз жазып алып, халыққа к�рсетсе, 
қандай ғаламат болар еді?» деген ойын білдірді. 

«Оркестрлердің репертуары енді %лшекей бабамыздың 
 туындыларымен толыға түсті. Бұл істе Астана қаласы Мемлекеттік 
академиялық филармониясының Қазақ оркестрі де �з үлесін қосуда. 
Ендігі жерде туған елінде қанат жайып, екінші тынысы ашылған 
%лшекей күйлерінің халыққа кеңінен тарала беретініне кәміл сенеміз» 
дейді Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор Айтқали 
 Жайымов.

Айдын Б0ЙМЕН
АСТАНА

:  

Ұлттық игілік, нышан белгілердің тағдыры 
сол халықтың азаматтарына, ұрпақтарына, ұл-
қыздарына байланысты, солардың қолында. 
Олар әлгі игіліктерді ілгері дамытып отырса, 
халық �се береді, жасай береді. Ал азаматтар, 
ұрпақтар халықтың халықтық қасиеттерін, 
халықтығын қадірлемесе, сақтамаса, ілгері 
дамытпаса халық �шеді, жойылады».

«Осы заманғы қазақ азаматтары, бүгінгі 
қазақ ұрпақтары қазақтың халықтық 
қасиеттерін, қазақтың мінез-қылығын, 
әдет-салтын, тілін, мәдениетін, тарихын 
қа дір лемейді, сақтамайды, қолданбайды. 
К�бі оларды ұмытты, білмейді. Білсе, қазір 
кей біреуі еміс-еміс, шала-бұла ғана біледі. 
Ұзамай әбден ұмытады, мүлде білмейтін бо-
лады». 

«Бүгінгі қазақ �з бала-шағасына үй ішінде 
қазақ тілін үйретуге ерінеді, жалқау. Тіпті 
бала-шағасының ана тілін білуі қажет деп 
ұқпайды; баланың ана тілін білуі мақтаныш 
екенін білмейді, тек орыс тілін білсе болады 
деп қарайды. Халықтың болашағы саналатын 
ана тілін білмеуді жастардың �здері де, ата-
аналары да ұят, намыс к�рмейді».

Бұл �ткен ғасырдың 60-шы жылдары 
айтылған мәселелер. Бүгінгі ұрпақ үшін 
де үлкен ескерту. Музей жасақтаушылар 
ғалымның соңғы аманатын да әдемі пайдала-
на біліпті. Аманат с�зі бүгінгі ұрпақты тіліне, 
діліне енжар қарамауға шақырып тұр.

О с ы м е н  ғ а л ы м н ы ң  � м і р  ж о л ы 
аяқталады. Бірақ тұйықталмайды. Lйткені 
Б .Кенжебайұлы заманында  қаншама 
қарсылық, ылғи теперіш к�ріп �тсе де, 
ұлттың тағдырын, ұлт әдебиетінің тари-
хын ойлап, соңына �нікті ой, �німді мұра 
қалдырғандықтан мектебі қалыптасады, 
�мірін шәкірттері жалғайды. 

Кезінде данаг�й %біш Кекілбайұлы: 
 «Жиырмасыншы ғасырдағы қазақ к�ркем 
с�зі мен ойының �рлеуіне, қазақ азаматы 
санасының қалыптасуы мен дамуына қадірлі 
Бейсекеңдей, Бейсембай Кенжебайұлындай 
еңбек сіңірген азамат кемде-кем. Ол со-
циализм дәуірлеп тұрған �ткен кездің 
�зінде халқымыз бен мәдениетіміздің та-
рихын тереңнен қозғап, оның әлеуметтік 
философиялық салиқалылығын жан-
жақты талдап бере алды. Ғалым ретінде де, 
ұстаз ретінде де кейінгі кезеңдегі рухани 
гүлдеуімізге мұрындық бола білді. Азат елдің 
азат ойының дәуірлеу тұсында Бейсекеңе 
ұлт болып тағзым етуіміз әбден заңды» деп 
жазған еді. 

Баласындай бауырында �скен адал шәкірті 
Құлбек Ерг�бек бас болып Түркістанда 
жасақтаған «Бейсембай Кенжебайұлының 
түр іктану  музейі»  сол  данаг�й %біш 
Кекілбайұлы айтқан ұлы түркітанушы ғалым 
атына жасалған құрмет, рухына к�рсетілген 
тағзым деп ойлаймыз. ТҮРКСОЙ аясын-
да ұлық талып отырған Түркістандағы 
Б.Кенжебай ұлының музейі азат заманда, 
тәуелсіз елде жасалған, атынан бастап жаңаша 
аталған, экспозициясы жаңаша жүйемен 
жасалған, күллі түркі халықтары тағдыр-тари-
хын қам тыған соны мінезді музей деп білеміз. 

 Нарқұлан РАЙХАНҰЛЫ 

Оңтүстік Қазақстан облысы

алашқа», «Түркістан республикасының» үні 
«Ақ жолдан» «Егемен Қазақстанға» дейін 
қазақ баспас�зінің бір байрағына айна-
лып қызмет еткен, қазақ әдебиеті тарихын 
Түрік қағанаты дәуіріне дейін тереңдеткен 
« қ а һ а р м а н  ғ а л ы м »  ( Б . М о м ы ш ұ л ы ) 
Б.Кенжебайұлы �мірі һәм шығармашылық 
жолы әлемдік түркітану ғылымы контексінде 
айшықталған. Музей экспонаттары нақты 
архивтік дерек, суреттік айғақпен заттай 
дәйектеліп ұсынылады. Журналист, жазушы, 
ғалымның �мір жолының қаншалықты ауыр 
болғанын айқын аңғарамыз. Түркітанушы 

жайында естелік жазып, жариялатқысы 
келеді, оларды ақтауды ұсынып ізденеді. 
Бірде-бір баспас�з жарияламайды. Алаш 
рухынан емес, коммунистік қоғамнан 
қорқады. Кеңестік қоғамдікі – қорлық, 
Б.Кенжебайұлынікі жанкешті ерлік. 

Музейдің жаны – экспонат, қазақша 
айтсақ «бұйым-тайым» (L.Жәнібеков). 
Б.Кенжебайұлының әлгі біз кейбірін ай-
тып �ткен рухани ерліктері қолжазба, фото 
к�шірме, сия сауыт, тоқыма, кескіндеме секілді 
алуан-алуан бұйым-тайым арқылы жүйелі 
к�рсетілген. «Түркістан республикасының» 
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ғалымның біздің де жүрек т�рімізден орын 
алғанын музейді тамашалай жүріп білмей 
де қаламыз. Lздеріңіз ойлаңыздаршы, 1920 
жылдары Абайды арашалау, 1930 жылда-
ры Шәкәрім үшін тартысу, 1940 жылдары 
«Едіге батыр» жырын тарихи халықтық 
жыр етіп ақтау, 1941 жылы тоқтатылып 
тастаған М.%уезовтің «Абай жолы» эпопея-
сын жасырып  бастырып, жарыққа шығарып 
жіберу, 1941 жылы хан Абылай туралы кітап 
жазу, 1941 жылы «Қазақ хандығы дәуірінің 
әдебиетін» қорықпай к�теріп мақала жазу, 
1945 жылы А.Байтұрсыновтың «40 мысалын» 
И.Крылов атымен жасырып жариялату, 1950-
ші жылдары Сұлтанмахмұт пен Алашорда 
үшін партиядан шығарылып (М.О.%уезов 
екеуі )  ҚазМУ-ден қызметтен қуылу, 
1941 жылдан 1970 жылдарға дейін қазақ 
әдебиетінің тарихын түрік қағанаты дәуіріне 
дейін тереңдету... Осының баршасын бір 
адам жасаған, ұйымдастырған, әдебиетімізге 
кеніш олжа етіп қосқан. Lмірінің аяғында 
М.Жұмабайұлы, Ж.Аймауытұлы, М.Дулатұлы 

Үкімет үйі, №4 жетім балалар үйі (Ташкент), 
Қазақ АССР-ы үкіметтік құрамы (Қызылорда) 
к�не фотосуретпен берілсе, Түрік қағанаты, 
Қорқыт баба тоқыма (гобелен) бұйымдар 
түрінде, ұстаз М.Жұмабайұлы, шәкірт 
Б.Кенжебайұлы Абылаевтың к�ркем карти-
насымен экспозицияланған. Б.Кенжебайұлы 
араласқан ғылымдық орта олармен бірге 
түскен фотосуреттер арқылы к�рсетілген. 
Қала берді, олардың қолтаңбасы да экспози-
цияны ажарлап ашып тұр дер едік. 

Э к с п о з и ц и я  л о г и к а л ы қ  т ұ р ғ ы д а н 
түркітанушы ғалым �мірінің ақырына 
жақындайды. Сол сәтті музей жасақтаушылар 
түріктанушы ғалымның к�з жұмар алдындағы 
аманат с�зін ойып жазумен беріпті. Аманат 
с�з «Зар» аталады екен. Онда ғалымның ойла-
ры жазылған. Солардың кейбіріне тоқталсақ. 

«Тарихтан, ғылымнан мәлім, халық �зінің 
жан мінезімен, тілімен, дәстүрімен, ар-
намысымен, тарихымен, мәдениетімен халық. 
Lзіне хас жан мінезі, тілі, дәстүрі, ар-намысы, 
тарихы, мәдениеті жоқ халық болмайды. 

біліммен ұштастыру мақсатында 
сырттай ҚазМУ-дың журналисти-
ка факультетіне түсіп, 1988 жылы 
қызыл дипломмен тамамдап, теле-
радиожурналистика кафедрасына 
оқытушылық қызметке қалдырылады.
Содан бергі бар саналы ғұмырын 
 буын-буын шәкірт тәрбиелеуге арнаған 
%мір Молдабековтің екінші тыны-
сы ашылып, ғылыми зерттеушілік 
қырын танытты. Оның бағына телеви-
зия саласын ғылыми тұрғыда негіздеп, 
жанрлық жіктелуі  мен табиғаты 
 туралы іргелі еңбектер жазған білгірі, 
профессор Марат Барманқұловтың 
жетекшілік етуі бұйырды. Қыр-сыры 
мол, жаңашылдыққа жаны құмар 
Мәкеңнің жанашырлық ақыл-кеңесі 
мен тағылымы %мірдің ғылымдағы 
�з соқпағын табуына ықпал етті. Ұзақ 
жылдар бойы ізденісінің нәтижесінде ол 
2003 жылы «Хабар» және оның пробле-
малары» атты тақырыпта кандидаттық 
диссертация қорғады. Ғалым осы 
еңбегінің негізінде «Хабардың бес 
белесі», 2008 жылы жан-жақты де-
ректермен толықтырылып «Бес бе-
лес» деген атпен «Қазақ университеті» 
 баспасынан жеке монографиясы жарық 
к�рді. 

Ғалым «Хабардың» бес жыл ішінде 
тындырған істерін жалаң баяндап 
қана қоймайды. Күнделікті берілетін 
шағын жаңалықтардан бастап, ірі-
ірі бағдарламалардың сценарийлерін 
талдау арқылы сол хабардың мән-
мазмұнын, жетістіг і  мен кемшін 
тұстарын оқырманына нақты деректер-
ге сүйеніп, пікірін сабақтайды.

%мір %бусағитұлы журналистика 

Сол сияқты қазақстандық «Келіндер 
бәйгесі» жобасы 2015-2016 жылдары бірінші 
және екінші маусымда �те жоғары рейтингтік 
к�рсеткішке ие болды. Жыл �ткен сай-
ын қазақстандық к�рерменнің оған деген 
ықыласы артып, қатысушылар саны к�бейіп 
келеді. Жақында жобаның т�ртінші маусымы-
на арналған түсірілім Талдықорған қаласынан 
басталды. 

Естеріңізге салайық, реалити-шоудың 
ережесі бойынша, әрбір шыға рылымда 
қатысушы т�рт қалыңдық бір-бірінің той-
ына қатысып, тойдың ұйымдастырылу 
деңгейіне баға береді. Сонымен бірге жоба 
барысында 31- арна к�рермендері той ма-
мандарынан ақыл-кеңес алады. Маусым 
соңында тойы үздік деп танылған жеңімпаз 
екі адамға арналған бал айына жолдама ұтып 
алады. Бірінші және екінші маусымның 
жеңімпаздары бал айларын Түркияда және 
БА%-де �ткізіп қайтты. 

Уақыт �ткен сайын шоу сапасы артып, 
к�пұлтты тойлар пайда болып, тіпті той 
салты да �згеріп келеді. Бұл жолы жоба 
жасаушылар Қазақстанның Түркістан, 
Қызылорда, Талдықорған және еліміздің 
Қытаймен шекаралас аудандарында тұратын 
қалыңдықтарға баса назар аударған. Алай-
да Алматының қалыңдықтары да қалыса 
қойған жоқ. Айта кетерлігі, оңтүстік астана-
мыз к�пұлтты тойларға бай �лке. «Келiндер 
бәйгесi» шоуының бұл маусымында жасы 
отыздан асып, �з кәсібін д�ңгелетіп отырған 
қалыңдықтар да аз емес. 

факультеті жанындағы «Марат Бар-
ман құлов атындағы телестудияны» 
құрушы әрі студенттердің тәжірибелік 
«Сана» теле және радиостудиясының 
жетекшісі. Болашақ теле және радио 
журналистері үшін «Сана» теле және 
радио студиялары ашылуы студенттерге 
үлкен мүмкіндіктер берілді. «Қазакстан 
– 1» арнасынан әр сенбіде эфирден 20 
минут уақыт «Сана» телестудиясының 
бағдарламасына б�лінуі студенттерге 
кәсіби тәжірибелік мектептің бастама-
сы болды. 

Шығармашылық тұлға еңбегінің 
бір парасы – «Электронды универ-
ситет жобасы» авторларының бірі, 
профессор Марат Барманқұловтың 
« Т е л е ж у р н а л и с  т и к а »  н е г і з д е р і 
кітабының рецензент-шолушысы, 
«Мүсірепов туралы с�з» атты акаде-
мик Зейнолла Қабдоловтың және 
профессор Жанғара Дәдебаевтың 
«Ұстаз» электронды лекцияларының 
авторы. Сондай-ақ марқұм Марат 
Барманқұловтың к�зі тірісінде ақын, 
тележурналист Жұмаш [К�кб�рі] 
 Ке небаймен шығармашылық бірлес-
тікте түсіріліп, жыл сайын эфирден 
беріліп тұрған «Түрік даналары», 
«Дара тұлғалар», «Тұлпардың тұяғы» 
атты тізбекті теле бағдарламаларының 
тұрақты  ғылыми кеңесшісі болды. 
Осы және басқа да телебағдарламалар 
үшін 1995 жылы оған Халықаралық 
 ЮНЕСКО сыйлығы берілді. 

%мір Молдабеков «Түрік данала-

Жоба арқылы Қазақстаның әр ай-
мағында үйлену тойына қатысты дәстүр-
салттардың саналуан екенін білдік. Тіпті бір-
бірімен к�рші орналасқан Қызылорда мен 
Түркістан қалаларының салттары бір-біріне 
мүлде ұқсамайды. Алайда барлық тойға 
ортақ нәрсе бар. Ол – той иелерінің тойды 
мейлінше салтанатпен �ткізіп, мол дастарқан 
жайып, залды ерекше безендіріп, ойын-
сауық бағдарламаларымен әрлеуге, келген 
қонақтардың к�ңілін тауып, �здері де сәнді 
к�рінуге деген ниеті. «31 арна үйлену тойына 
арналған жобаны ұсынып, қалыңдықтарды 
жарыстыру арқылы к�рермендердің той 
ұйымдастыру, оны �ткізу мәселесіне жіті 
назар аударғанын қалайды. Сол арқылы біз 
той �ткізу үлкен еңбек пен қаржыны қажет 
ететінін және оны егжей-тегжейлі к�ңіл 
б�ліп ұйымдастыру керектігін к�рсеткіміз 
келеді» дейді 31 арнаның Бас продюсері 
Нұржан Мұхамеджанова. Жоба продюсері 
Игорь Паськоның айтуынша, ең мейірімді 
қалыңдық жеңіске жетеді екен. Мәселен, 
�ткен маусымдардың бірінде, бал айына 
берілетін жолдаманы неке қию салтанатын 
ауылда, �те қарапайым ұйымдастырып, тіпті 
жеңіске жетемін деп ойламаған бойжеткен 
ұтып алған. 

– %рине, ең бастысы, жас жұбай  лардың 
бақытты болуына, отба сыларының �сіп-
�ркендеп, ұзақ �мір сүруіне тілектеспіз, – 
дейді Н.Мұхамеджанова. 

Гүлім СЕРІКҚЫЗЫ

ры» авторлық бағдарламасы бойынша 
Түркия, Германия мемлекеттерінде 
іссапарда болып, тізбекті хабарлар 
дайындауға белсене атсалысты. Ұзын 
саны «Түрік даналары» авторлық 
телевизиялық бағдарламасының 40 
сериясын түсіріп, эфирден �ткізді. 
Турасын айтсақ, кеңестік дәуірде 
түрік әлеміне ортақ белгілі  дара 
тұлғаларды ауызға алуға зар болған 
ұрпақ үшін бұл тізбекті бағдарламалық 
сюжеттердің тақырыбы танымдық 
және тағылымдық-ғибраттық мәні 
к�рермен қауымға ерекше әсер еткені 
ұмытыла қойған жоқ. Сонымен бірге 
ол түсірген бұл телехабарларды Түркия 
телевизиясы, %зербайжан телевизиясы 
эфирден к�рсетіп тұрды. Күні бүгінге 
дейін ол түсірген «Түрік даналары» 
телебағдарламасы Түркия мәдениет 
министрлігінің ұсынысымен «Ни-
хал Атсыз» деген ғаламтор-сайттан 
к�рсетілуде. %мір Молдабековтің 
а т а л м ы ш  т е л е б а ғ д а р л а м а л а р ы 
 туралы шетелдік басылымдар жарыса 
жазғаны әлі к�ңілден �ше қойған жоқ. 
Қазірге дейін ол телебағдарламалар 
Түркістандағы Қазақ-Түрік универси-
тетінде пән ретінде оқытылады.

%мір Молдабеков отбасында жан 
жарының сенімді серігі, үлгілі әке, 
немересіне сүйікті ата.

Ақын Жұмаш Кенебай: 
«...Бір кезде Есіл бойын 

қыстап қалған,
Қазақтың бар асылын ұстап қалған,
Сұрасаң арғы тегі бұл %МІРДІҢ
%йгілі �сіп  �нген Қыпшақтардан…» 

деп жыр шумақтарын арнаған %мір 
Молдабеков заманауи дамыған ақпа-
раттық кеңістікте тарихи-танымдық 
«Дешті Қыпшақ» сайтын ашып, бағзы 
бабалардың мәдени-рухани мұрасын 
жаңа қырынан  насихаттап жүр. Дәстүр 
сабақтастығын жаңашылдық пен 
ұштастырған әріптес, шығармашыл 
тұлғаны мерейлі жасымен құттық-
таймыз.

Сағымбай ҚОЗЫБАЕВ, 
профессор

Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ
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Римде ежелден келе жатқан 
құрылыс нысанының қабыр-
ғасы қирады. Сонау 275 жылы 
тұрғызылған к+не қамалдың бір 
б+лігі жаяу жүргіншілер жолын 
басып қалған. 

Ұзындығы 19 шақырым 
болатын қорған император 
Аврелианның есімімен атал-
ды. Он бес ғасыр бойы сыр 

бермеген құрылыс қаланың к�рікті жерлерінің бірі 
саналады. Ғалымдардың айтуынша, к�не құрылысқа 
күтім қажет. Аталған қамалдың іргесіне соңғы 
рет осыдан 10 жылдан астам уақыт бұрын ж�ндеу 
жүргізіліпті. Содан бері ескерткіш қараусыз қалған. 
Қабырғасы қақырап тұрған ежелгі қамал биыл осы-
мен екінші рет құлаған. 

0зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

РИМ

Тарихи ғимарат сыр берді

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Бүгінде Ұлыбритания экономикасы қиын кезеңді 
бастан +ткеруде. �ткен айда тұтыну бағаларының 
 инфляциясы болжамды к+рсеткіштерден асып түсті. 

Тұтыну бағаларының �суіне себепші болған 
мәселе ол – Брексит. Сондай-ақ фунт-стерлингтің 
құлдырауына мұнай бағасы, электр энергиясы 
тарифтеріндегі қолайсыз �згерістер, к�лік акциздері 
және әуе билеттері бағасының қымбаттауы әсер еткен.  

Сарапшы Иан Уолкер «Аз-маз инфляцияның 
болғаны жақсы. Бұл экономиканың сергек тұруына 
себепші болады. Меніңше, бизнес пен жалпы қоғам 
бұл жаңалықты дұрыс қабылдайды. Иә, бағалар �сіп 
жатыр. Бірақ жалақылардың к�лемін к�рдіңіз бе? 
Олар да еселеніп келеді. Егер дұрыстап таразыласаңыз, 
жалақы м�лшерінің инфляцияны жауып тастап 
жатқанын аңғарасыз» деп жағдайдың жақсаратынына 
сенімді екенін жеткізді.

Бішкекте халықаралық қа лалар форумы +тті. Онда 
азаматтардың қауіп  сіздігі, к+лік кептелісі, алаңдарды 
к+галдандыру және тағы басқа да кез келген  мегаполисте 
туындайтын осындай +зекті мәселелер талқыланды. 

Сала мамандары мен сарапшылар түйткілдерді 
шешудің оңтайлы жолдарын қарастырды. Олар ірі 
қалалар мәселесіне тек жергілікті билік қана емес, тұр-
ғындар да атсалысып, қордаланған мәселелерді бір-
лесе шешу қажеттігін алға тартты. Форумның ұйым-
дастырушысы Сайкал Жунушова Қырғызстанда «Ба-
қытты қалалар» жобасын іске асыруға назар аударды. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының 
ЮНИСЕФ қоры 2015-2016 
жылдары 300 мыңдай бүлдіршін 
ата-анасы немесе үлкендердің 
к+мегінсіз шекара асып кет-
кендігін мәлімдеді. 

Екі жылдың есебі бой-
ы н ш а  ж а с а л ғ а н  б а я н -
дамада мұндай сипаттағы 
балалардың 170 мыңнан аста-
мы Еуропаға келуді к�здегені атап к�рсетілген. 
Ал 2016-2017 жылдары Жерорта теңізі арқылы 
Италияға �ткен бүлдіршіндердің 92%-ы �з бетімен 
келген. Олардың дені Африкадан: Эритрея, Гам-
бия, Нигерия, Египет және Гвинея елдерінен 
шыққан. Мәліметтерге қарағанда, балалардың жа-
нашырынан айырылу себептері әртүрлі. Кейбірін 
шетелге ата-анасының �зі жіберген болса, енді бірі 
аласапыран кезінде адасып қалған. Арасында адам 
саудасымен айналысатын қылмыстық топтардың 
құрбандары да бар екен.

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ТМД

БҰҰ

Баға ырық берер емес

Бішкектегі басқосу

Босқын балалар саны көбеюде

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары Қазақстан Республикасы 
Орталық музейінің редакциялық баспа орталығының редакторы, 
Қазақстан Жазушылар одағының, Журналистер одағының мүшесі

Алпысбай ШЫМЫРБАЙҰЛЫНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен 
туған-туыстарының қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

%л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Жур-
налистика факультетінің ұжымы Баспас�з және электронды 
БАҚ кафедрасының меңгерушісі, саяси ғылымдар докторы, 
профессор Гүлмира Сұлтанбаеваға және оқытушы Эльмира 
Серікбайқызына аналары

Күлбала ОСПАНҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып к�ңіл 
айтады.

К+лік жасау саласындағы 
роботтарды пайдалану  бойынша 
ү з д і к  е л д е р  а н ы қ т а л д ы . 
 Франция Еуропада к+лік жасау 
саласында роботтарды пайда-
лану  бойынша екінші орынға 
шықты. 

Мұны Халықаралық робот 
жасау ж�ніндегі федерация 
мәлімдеді. Себебі француз дар-

дың бір жылда машина жасау саласында қолданған 
роботтарының саны 22 пайызды құраған. Жалпы 
сарапшылар бұл саланы Фран ция экономикасын 
жаңғыртушы күштердің бірі деп атайды. Қазір онда әр 
10 мың жұмысшыға 950-дей робот келеді. Ал бірінші 
орында Германия тұр. Мұнда әр 10 мың маманға 1150 
роботтан келеді. Алғашқы бес тік тің қатарында Слова-
кия, Испания және Италия елдері бар.

ЕУРОПА

Роботы көп ел

   

Сабақтасып жатқан тағдыр шығар, екі «халық 
жауының» баласы қосылып 1954 жылы отау құрды. 
%кем Нәби мен анам Гүлбаршын отау құрғанда 
«халық жауының баласы» «халық жауының қызына» 
үйленді деген кейбір туыстарынан мұқатқан атақ 
алған (бұл күнде о дүниелік ол жандардың атын 
атап, түсін түстеуді ж�н санамадым). Бірақ оларға 
таңылған «халық жауларының балалары» деген 
«таңба» оларды мойыта алмады, абыройлы еңбек 
етіп 46 жыл тату-тәтті отбасылық ғұмыр кешті, 
алты бала тәрбиеледі, ағайын-туысқа қамқор 
болды, қара қазаны әрқашан тасып тұрды. Оған 
ел-халқы куә.

Енді бұл екеуінің отау құрғанға дейінгі �мір 
жолдарын зерделесек – екі түрлі тағдыр, бір-біріне 
қарама-қайшы екі орта, санадан ой тартқан екі 
түрлі жол.

Гүлбаршын К�бегенқызының балалық 
шағы «халық жауының қызы» болса да +з 
елінде, «К�бегеннің жалғыз қызы» деп ерке-
леткен ағайын-туыс, дос-жаранның ортасын-
да мұқтажсыз �тті. %кесінің інісі Ұлы Отан 
соғысының ардагері Ыңғай оны мойнына мінгізіп 
�сірсе, соғыстың ауыр жылдарында қызмет 
жасаған жеңгесі Мұқышқызы Қаншайым (қазір 
ол 92 жаста) «Еркежаным» деп айтқанын екі 
етпей еркелет ті. Анасы Айбұланқызы Беренді 
(Ақберен) және отбасын К�бегеннің үзеңгілес 
жолдасы, т�с қағысып дос болған адал серігі, 
ел азаматы Дәріқұлов К�шербай ештеңеден 
тарықтырған жоқ. Ол орта мектептің соңғы жыл-
дарында Дәріқұлов К�шербай отбасында, Тәжен 
бәйбішенің қолында оқыды, оның мырзалығын, 
қамқорлығы мен мейрімін бізге айтудан жалыққан 
емес. Гүлбаршынның жолы кесілген бір ғана сәті 
– «халық жауының қызы» болғаны үшін жоғары 
оқу орнына қабылданбағандығы еді. Ол кезде 
әкесі әлі ақталмаған болатын.

0кесі 1892 жылы туған Лекеров К+беген Сапақ 
бидің баласы Аманжолдың үлкен қызы Сырғадан 
туған. Ол әзіржауап, с�зге шешен, ел биле-
ген, қазаны үнемі қайнап тұратын жомарт жан 
болған. Оның ел басқарып, халқын ұйытқаны 
қызыл империяның «қолшоқпарларына» ұнамады. 
Арал ауданында колхоз т�рағасы болып қызмет 
атқарған кезінде «халық жауы» атанып, онымен 
аралас-құраласта болған, жас шамасы да қатарлас 
Ырғыз тумасы, халық ағарту саласының алғашқы 
қарлығаштарының бірі – Қуаныш Жұбановпен 
қатар ұсталып, 1937 жылдың 15 қарашасындағы 
Ақт�бе облыстық НКВД үштігінің қаулысы оны 
10 жылға бас бостандығынан айырса, Жұбанов сол 
қараша айында ату жазасына кесілді.

10 жыл мерзімнің 4 жылында тұтқындар 
еңбегін аяусыз пайдаланған Кеңестік одақтың 
«бесжылдықтар» құрылысына, Беломор-Балтық 
лагеріндегі жұмыстарға, соғыс кезеңіндегі соңғы  6 
жылда Нижний-Тагильдегі Орал тауы астындағы 
терең шахталарда металдан танк корпустарын құю 
жұмыстарына жегілді. 

 Ол 1961 жылдың 6 мамырында Кеңестер одағы 
құрамындағы Қазақстан үкіметінің жазықсыз 
жапа шеккен «халық жауларын» ақтау саясатына 
сәйкес ақталды.

К�беген ұйымдастырып, басшылық еткен 
колхоздың еңбеккерлері, елге басшы болған 
– Дәріқұлов К�шербай, Нұржаубаев Мұқыш 
Ұлы Отан соғысына тылдан қосқан үлестері 
үшін Социалистік Еңбек Ері атанған халық 
қалаулылары.

Ал Нәби Балапанұлының балалық тағдыры 
зайыбы Гүлбаршын К+беген қы зының тағдырынан 
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оралды.1948 жылға дейін Орталыққа бағынатын 
Қазалыдағы  «Ондатрхоз» мекемесінің �ндіріс 
б�лімін басқарды. 1948 жылдың ақпан 
 айында Мемлекет мүлкін талан-таражға 
салды деген желеумен мекеме басшысы 
 Мубарак Балтачаев екеуіне айып тағылып, 
сол жылдың шілде айында үкім шықты. 
Нақты дәлелдің болмағанына қарамастан 

Ақжанов Балапанның «халық жауы» болғаны 
істегі мән-жайды ауырлатып, тағы да 18 жылға 

бас бостандығынан айрылды, мүлкі тәркіленді.
Сібірдегі Тайга колониясында ауыр халде 

болған талай жанды шығыс тәсілі, ата дәстүрімен 
емдеп сауықтырғаны, үлгілі тәртібі үшін оны 
сотталған мерзімінен 7 жыл ерте босатты. Сібірден 
1959 жылы Отанына оралған ардақты азамат 
 сабырлы да, текті қалпын бұзбастан 1970 жылдың 
1-наурызында ел-халқының, бала-шағасының, 
дос-жаранының, �зінің сүйіспеншілігіне б�леніп 
4 жарым жыл отасып адал жар, бір елге ана 
болған, «ғайыптан тайып» тағдырлы асыл жан 
Қанзия Жоламанқызының алдында 68-ге қараған 
шағында дүниеден озды.

Колонияда бірге отырған, оны құрмет 
тұтып сыйлас іні болған, Ибраhим Санаевтың 
(Қызылорда облыстық Тұтынушылар одағының 
бастығы болған):

Бірінші ағам Балапан
Ақылдың бұл бір данасы.
Ескілерден үлгі алған,
С�йлетсең шығад к�ркем с�з
Аталы с�здің сарасы.
Елуге жасы таянған
Бір елдің болған ағасы,
Қарасақал Bлімнен
Қазалы туған қаласы.., деп хат арқылы 

Балапанға берген бағасы оның адами қасиетінің 
шынайы к�рінісі деп білемін.

Тәуелсіздік алған Қазақстан Республи-
касының жазықсыз сотталып, «халық жаулары» 
деген таңба басылған азаматтарын ақтау саясаты-
на сәйкес ол 1998 жылдың 27 сәуірінде ақталды. 

Ал «НКВД» баласы Нәбидің ержеткен шағы да 
сан қырлы – қудалау, мектеп,Техникум, 0мудария 
мен Сырдарияның жағасы, Тақтак+пір, Тақияташ, 
Н+кіс, Қара пойыз кондукторы, т.т. жалғаса берді.

1948 жылдан Молотов облысында қызмет 
жасап, әскери борышын �теді (2005 жылға дейінгі 
Пермь облысы, қазіргі Перм �лкесі), бір жыл 
Коммунистік партияның (КПСС) мүшелігіне 
кандидат болып, «халық жауының» баласы болғаны 
үшін КПСС мүшелігіне қабылданбай, жоғары оқу 
орнынан шығарылды. Қазақстанға оралғаннан 
кейінгі �мір жолы Арал ауданындағы жаңадан 
ұйымдасқан Алға колхозында ауылдық кеңестің 
хатшылығынан басталды.

%кем басқа да «НКВД балалары» сияқты 
тағдыр тауқыметін тартса да болмысы шуақ ша-
шып тұратын мейрімді жан еді, «жерде жетім жы-
ласа, к+кте періште тебіренеді» деп жетімдерден, 
мұқтаждардан к�мегін ешқашан аямайтын.

%ңгімеге арқау болған ерлі-зайыпты «НКВД 
балаларының» әкелелері – Ақжанов Балапан да, 
Лекеров К�беген де бұл күнде ақталған, «саяси 
құғын-сүргін құрбандары» деген мәртебе берілген 
ХХ ғасырдың рухы биік азаматтары.

Тарих тағлымы – ұрпақтың шамшырағы.

Дәреже Н0БИҚЫЗЫ,
заңгер, Халықаралық Ақпараттандыру 
академиясының корреспондент мүшесі 

АТЫРАУ

« »« »  
қара күзінде әкем алып кетті. Балалар үйінің 
директоры татар жігіті папамды танитын бо-
лып шықты, мені әкеліп тапсырған жігіттің 
одан фамилиямды �згертпеуін �тінгенін 
де айтқан екен. Азан шақырып қойған 
%бдінәби атымның «%бді»-сі жоғалса да 
тегімнің �згермегеніне шүкіршілік етіп, 
папам директорға ризашылығын айтыпты. 
Директор достық ниетін білдіріп: «НКВД 
сіздердің іздеріңізден ешқашан қалмайды, 
Нәбиді тастап кет, жоғарғы білім алсын,  Совет 
баласы атансын» дегеніне папам к�нбеген. 
Амалы таусылған директор, жарайды, онда бір 
шарт бар, тек балаң таныса ғана береміз депті. 
Тәрбиеші орыс апайымыз бәрімізді тап-таза фор-
малы киімімізді киіндіріп ұзын шұбақ тізбекке 
тұрғызды. Тізбекке жылжуға белгі берілгенде бала 
жүрегім аузымнан ытқып шығардай тарсылдап 
қоя бергенін ұмыту еш мүмкін емес еді. Тізбекке 
ілесіп жылжып келе жатқан мені сол жанталасқан 
жүрек лүпілі мінбе жанында тұрған т�ртеудің жа-
нына әкеп кілт тоқтатты. Олар: 1) балалар үйінің 
директоры, 2) қазаққа ұқсамайтын орта бойлы 
жігіт, 3) +зімнің тәрбиеші орыс апайым және 4) әкем 
болатын. Кілт тоқтаған мені тәрбиешім жанарын 
тайдыра директордың қолына ұстата салды. Оның 
маған бірінші сұрағы: мына кісіні танисың ба? – 
деді. Мен: әрине, танимын дедім. Екінші сұрағы: 
бұл кісі кім? – деді. %кем дедім. Осылай бала бол-
мысым балқыған күйі оттай ыстық әке құшағына 
ене бердім. Бұл менің ұмытылмас сәтімнің бірі» 
деп сырын айтқанда оның қызғылт-қоңыр қалы 
мол, к�кшілдеу келген нұрлы к�зіне де, тыңдап 
отырған менің жанарыма да еріксіз жас үйірілетін, 
ал сол тамшының ыстығын жұдырықтай жүрегім 
ғана сезуші еді.

Оның әкесі Қыдыр Ақжан байдың немересі 
Балапан К�кенұлы 1902 жылы туған. Қазалы 
уезінде 1902 жылдың жаз айында аралары 10-
15 күн шамасында дүниеге келген Қарасақал 
руының үш перзентіне �сіп келе жатқан балаң 
шақтарында дана қарттар баға берген к�рінеді. 
Олар: Мұратбайдың Ғаниы, Т+лептің Мелдебегі, 
К+кеннің Балапаны. «...Ғанидың к�зінде от-жалын 
ұшқындап тұр, Мелдебек қайратты, қырандай 
шапшаң, Балапан ойлы, терең, бұлардың тағдыр-
таландары тауқыметті болады» депті. Болжам 
сәйкестігін тарих дәлел деді. Ғани Қазақстан мен 
Орталық Азия жастарының жалынды жетекшісі, 
Ш ы ғ ы с т ы ң  ж ұ з д ы з ы  а т а н д ы .  М е л д е б е к 
зеректімен, сейістігімен к�зге түсті. Ол Т�ртқара 
руының Сейтқұл аталығынан, оның ішінде %йтеке 
биден тараған, Ырғыз �ңірін жайлаған ел ағасы 
Байғабылдың асында Қарасақал Қылышбекұлы 
Кәлмен атамыздың атына шауып бәйгеге жүз 
жылқы тігілген бірінші орынды иемденген 
шабандоз. Ал Балапан Қазалыдағы 4 жылдық 
орыс-қазақ мектебінде білім алған, араб тілін 
меңгерген, діни оқу бітірген (медресесі есімде 
жоқ), ойлы, елге ықпалды адам болды. Ерімбет 
атамның �леңдерін т�те жазудан аударған, ол 
сақтаған шайырдың «Даналық сәлемін» кәмпеске 
кезінде НКВД қызметкерлері тартып алған. Ел 
басына саясаттың қара бұлты т�нген 1928-30 жыл-
дары жалындаған жастығын халқының болашағы 
үшін құрбан еткен Балапан К+кенұлының «тар 
жол, тайғақ кешу» +мір жолы талай әңгімеге арқау 
болары с+зсіз, мұрағаттар қойнауы келер ұрпаққа +з 
елінің шынайы тарихтағы сыбағасын тартары қақ.

Балапан К�кенұлы бірнеше облыстың 
аумағын қамтыған,  ОГПУ құжаттарында 
«Қарақұм к+терілісі» деген атаумен қалған ұлт-

болды. (Зейфунды қарындасым деп «Сарғасқа» 
атандырған Балапанның немерелес қайынағасы, 
үзеңгілес досы, ОГПУ үштігінің қаулысымен 1932 
жылдың қаңтар айында атылған Қосжан Қараұлы 
болатын).

 Тағдыр тоба қазығына таяған аяулы жан 
кіндігінен ажыраған шарана-нәрестесіне 
(%бдіманап) тоғыз күн ғана �мір сыйлап, екеуі де 
ақтық сапарға елсіз даладан аттанды.  Репрессия 
құрбаны болған жазықсыз ана мен баланы қасында 
болған туыстары, жанашырлары Жезқазғанға 
жақын жердегі «Дүйісбай-Тәмен» қорымына 
әкеліп жерлеп, құмды даланың шиімен асығыс 
қоршап, қоштасып кете барды.

Балапанның сол аласапыранда жүріп 
қаншама адамды аштықтан қорғағаны ұрпақ 
білуге тиіс шындық. Ол қанқұйлы Голощекиннің 
«Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» 
 деген құйтұрқы саясатын керісінше орындау 
мақсатында азаматтардың қолдауымен Ырғызға 
жақын жердегі Тәуіп елді мекенінен мал қабылдау 
пунктін аштырды. Оған мал қабылдау үшін �зінің 
жақын туыс ағасы Ниязбай баласы Тұрым мен 
жеңгесі Тәжіні к�шіріп әкелген. С�йтіп, к�птеген 
отбасына мал тапсыртпай-ақ, «тапсырды» деп 
м�р басылған анықтама бергізді және қайратты 
жігіттерге Қызылқұмдағы Қосбүйректің құмды 
жотасының ортасын жарып �тетін керуен жолы-
мен сақтаған малды Қарақалпақстанға айдаттыр-
ды, қаншама адамды к�шіріп аман сақтап ұрпақ 
жалғауға септігін тигізді. К�ш бастаушылардың 
бірі �зінің туған ағасы Мыңтұрған мен әйелі 
Жанбибі безгекке шалдыққандарына да қарамай, 
%мударияға жақын Түрікменстан елімен шека-
ралас жатқан Ауған асуынан соңғы к�шті �ткізіп 
жіберіп, екеуі де бір түнде дүние салған. Олардың 
сүйектерінің қай жерде қалғаны да белгісіз. Ел 
қамын ойлаған сол қайырымды жандардың 
жалғыз ұлы %биболла фин соғысының ауыр 
зардабы салдарынан тұқымсыз �тіп, Қазалыда 
дүние салса, тағдыр айдап �збектер арасын-
да қалған жалғыз қызы – 1922 жылы туған 
Нәзипа Бирунийдің  Бибазарында ғұмыр кешіп, 
Қазақстанмен 1978 жылы табысып дүниеден 
�ткен еді. 

1932 жылы тағдыр Балапанды Гүлзада Бегенай 
қызымен жұптастырды.

Lзі ұсталып кеткен 1932 жылдың қазан 
 айынан 1937 жылғы қазан айына дейінгі ара-
лық тағы Қазалы қаласындағы отбасы мен 
жалғыз баласының белгісіз жағдайы оны Арал 
қаласындағы наубайхана басшысы, қарындасы 
Зылиханың қайынағасы Ұзақбай Мәметековтың 
отбасына табан тіретті. Балапанды күтіп алып, 
жасырын қонақасы берген алқалы топта ел 
азаматтары, туыстары – Арал қаласындағы 

+згешелеу, +мір жолында тұңғиыққа тартар йірім 
к+п болды.

Оның балалық бейнесі буырқанған теңіз 
толқыны тереңнен қайраңға айдап, жағаға 
шығарған шалаң үстіне мезгілсіз қонақтап-
ж а у р а ғ а н  б е й к ү н ә  қ ұ с т ы ң  б а л а п а н ы н 
елестететін. %кесі 1932 жылдың шілде айын-
да тұтқындалып, сол жылдың қазан айында 
ОГПУ-дың Қазақстандағы Толық �кілеттілігімен 
РСФСР қылмыстық кодексінің 58-бабы бойын-
ша айдалғанда жалғыз Нәбиін тапсырып кеткен 
жақын жандары да сақтамады.Нәбидің қаңғып 
қалғанын кеш білген Балапанның қарындастары 
– %нипа, Набира, Зылиха, Гүлшаралардың 
іздемеген жері жоқ, аңырап қала берді. 

%кем Нәби маған бала кезімде болған 
оқиғаларды, әңгімелерді айтса, ақылым толы-
сып азамат болған кезімде жазған естеліктерін, 
�леңдерін,  сырын айтатын,  жарықтық . . . 
«Папамның қайда екенін білмеймін, бір орыс, 
бір татар баласы және мен панасыз қалған 
үшеуміз бір аптадай базарда қаңғып жүрдік. Күн 
суық. Қарнымыз ашқанда базарда сүт сатқан 
әйелдердің шелегінен тамған сүтті кезек жа-
лап қоректеніп жүрдік. Бір аптадан кейін мені 
іздеп жүрген, үстінде әскери киімі бар ұзын 
бойлы адам  «достарымнан» мені б�ліп алып 
балалар үйіне ж�нелтті. Сайрамдағы балалар 
үйіне келгенде 5-6 күн қыздар арасында болған 
мені, тәрбиешілер ұл екенімді білген соң �зім 
қатарлас ұл балалардың қатарына орналастырды. 
Бір күні аяқ астынан болған тырысқақ аурудан 
к�п бала қырылғанда да мен аман қалыппын. 5 
жасқа толар-толмастан бастап мекенім болған 
сол Сайрамдағы балалар үйінен 1937 жылдың 

азаттық к�терілісін ұйымдастырушылардың бірі, 
орталығы Сарман қожа мешітінде орналасқан 
«Хан ставкасының» мүшесі, к�теріліс жоспа-
рына сай басшылықтың қызметін реттейтін хан 
кеңесіне де Арал ауданы бойынша енгізілген 
тұлға. Осы к�теріліске байланысты Қазақстан 
ОАК жанынан халықпен келісс�з жүргізу үшін 
құрылған, т�рағасы – %.Жангелдин, мүшелері 
– С.Сейфуллин, И.Юсупов, Ғ.Мүсірепов, т.б. 
комиссия мүшелелерімен халық атынан келісс�з 
жүргізді және хатшылық (писарь) міндетті атқарды. 
Нәтижесінде бірнеше б�лімнен тұратын халық та-
лабын хаттамаға түсіріп, 1930 жылдың 3-ші мамы-
рында Арал ауданы атынан қол қойды  (немерелес 
қайынағасы Т.Жүргеновтың Ғ.Мүсірепов 
арқылы �зіне тапсырған құпия тапсырмасын, 
әрине, хаттамаға түсірген жоқ). Бұл құпияны 
және «Қарақұм к�терілісіне»  Балапанмен бірге 
қатысқан Қара балалары Досжан мен Қосжанның 
тағдырын маған Балапанның қарындасы, 90-ға 
таяп 2002 жылы дүниеден озған апам Зылиха 
айтқан болатын.

1931 жылғы жанкешті уақыттың жаз айында 
зайыбы, Нәбидің анасы, діни сауатты, Қалдан 
батыр немересі, ел арасында «Сарғасқа» атанған 
Тәшірбайқызы Зейфун (Зипуын) Торғай уезіндегі 
паналауға тиісті жеріне жете алмай құрсақтағы 
сәбиін жапан далада дүниеге әкелуге мәжбүр 

кеме жүргізу ісі  мекемесінде басқарушы, 
оқу б�лімінің бастығы болған Іди Сейілов, 
Арал қалалық атқару комитетінің т�рағасы 
Қайырбай Бекетов, кеме шаруашылығында б�лім 
басқарған Сүйнәлі К�шеров, орыс  достары, 
Қарақалпақстандағы Мойнақ портының, Қазалы 
қаласының азаматтары,қарындасы Гүлшараның 
күйеуі  Бейсенбай, Ырғызда мектеп директоры 
болған Мұса Дайрабаев (кейін «халық жауы» 
деп атылған), т.б. болғанын, �здері үш күн 
аяқтарының ұшымен жүріп жасырын қонақ 
жайлағандары туралы апам Зылиханың,к�нек�з 
қарттардың талай рет айтқаны әлі жадымда. 
Жиналғандар Балапанға жалғыз баласы Нәбидің, 
от басының, туыстарының тағдырын айтуға 
қиналып отырғанда қарындасы Гүлшара к�з 
жасын к�лдете отырып (қазақтың дауыс салу 
әдетімен) баяндап берген екен.Кідірместен Арал-
дан Сайрамға аттанып балалар үйіндегі 9 жасқа 
келген баласы Нәбиді қарындасы Зылиханың 
қолына әкеліп тапсырды. Бұл мерзім Балапан 
үшін айдауда жүрген сапарынан кейінгі тыл-
сым үзіліс секілді еді. Одан кейінгі жылдар да 
оңай болмады – Қазалы.., НКВД.., Ташкент.., 
 Алматы.., Соғыс.., Ленинград қырғыны.., «халық 
жауына» бұйырған Штрафной Батальон... бірін-
бірі жалғастыра берді. Сталинград шайқасынан 
кейінгі госпитальдан 1944 жылы елге жаралы 
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Сол жылдарда берілген �негелі тәрбие 
мен берекелі  білім жас шәкіртті 
қанаттандырып, оның бойындағы ерік-

жігер мен табиғи таланттың к�зін ашты. Lйткені, 
жұрттың бәрінде кездесе бермейтін қарым-
қабілетті байқаған тәжірибелі ұстаздар мектепке 
келген �нер адамдарымен, еңбек ардагерлерімен 
болған кездесулерде, әдеби-мәдени жиын-кеш-
терде оқушы Жарылқасынға үнемі �з �леңдерін 
оқытып, жас дарынды ақындық �нерге бау-
лып жүретін. Сондай әсерлі кездесулердің бірін 
Жақаң «Сырбайдың сыршыл әлемі» атты естелік 
мақаласында жазған болатын. («Ана тілі». 23 ма-
мыр, 2013жыл).

Мұндай �негелі кездесулер мен тағылымы мол 
кештер жас шәкірт бойындағы тұмса талантқа 
түрткі болып, онсыз да жүйрік балалық қиялына 
қанат бітірді. Оны поэзия әлеміне шарлатып, 
ойын шарықтатты. «Отан – отбасынан баста-
лады» демекші, ол барлық бала ақындар секілді 
алғашқы жүрекжарды жырларын туған ауылы 
Ақбастауына, к�не тарих пен жыр тұнған �лке 
Бәйдібегіне, ата-анасы мен �зі оқыған алтын ұя 
мектебіне, ұлағатты ұстаздарына арнаудан баста-
ды. %сіресе, туған ауылындағы «Домалақ ана» 
кесенесі оған күндей ыстық, жанына етене жақын 
еді. Тарихи ескерткіш к�п ой салатын. Соғыстан 
кейін халықтың к�пке дейін қараусыз қалған сол 
кесенені мүжіліп, үгітіліп кетуден сақтап қалуды 
ойластыруы, кесегін қайта қалап асарлатып 
тұрғызуы, сол шақтарда бала Жарылқасынның 
ауылдың қаратабан жалаңаяқтарымен шелектеп 
жарыса су тасығандары әсте есінен шығар емес. 

Алыста қалған сол сағым жылдар туралы сырлы 
сезімдерін Жақаң есейе келе:

...Осы аймақта Ай мен Жұлдыз, Күн к�зі, 
К�рінетін бар Ананың күмбезі.
«Нұрила» дер, «О, Домалақ ене!» дер,
Ұлы Ұмайдай әулие жан бұл �зі.

Қозы қайырып жүргенімде осында,
Шағын қорым соғылғанда басында. 
Жүгіргенмін су әкеліп бұлақтан,
Бал-балалық жеті-сегіз жасымда.
Жол түскенде келіп-кетіп жүремін,
Емін-еркін құшағына кіремін.
«Құлыным» деп сипағандай басымнан,
Ойда-жоқта дір етеді жүрегім.., – деген �леңмен 

�рнектеді. 
1991 жылы «Парасат» журналында ақынның 

«Домалақ ана» атты поэмасы жарық к�рді. 
Кейіннен «Домалақ ана» кесенесін қайта тұрғызған 
кәсіпкер азамат Атымтай Омаров Жарылқасын 
мен ақын інісі %бділда Аймақты Домалақ ана 
тарихын зерттеп-зерделеуге, ел арасындағы 
деректерді жинастырып жазуға кеңесші етіп алады. 
Ақын кейіннен Бәйдібек баба тарихын зерттеуге де 
барынша атсалысып, к�птеген тарихи-танымдық 
мақалалар жазды. 

Отбасы жағдайына байланысты алысқа ұзап 
бара алмай, 1972 жылы Шымкент педагогикалық 
и н с т и т у т ы н ы ң  т і л - ә д е б и е т  ф а к у л ь т е т і н 
тәмамдаған Жақаң сол кездердің �зінде об-
лыс, республика жұртшылығына танымал 
ақын болып қалыптасты. 1971 жылы Қазақстан 
жазушыларының VI съезіне тұңғыш қатысқан 
Нұрлан Оразалин, Смағұл  Елубаев, Баққожа 
Мұқаев, Ш�мішбай Сариев, Сағат %шімбаев, 
Жолбарыс %бішев, Кеңшілік Мырзабеков сынды 
�зі құралыптас ақын-жазушылармен  танысты. 
С�йтіп жоғары оқу орнын бітірген соң �зі оқыған 
№12 мектеп-интернатқа мұғалім болып келді. 
Жас ұстаз институтта алған теориялық білімін 
күнделікті мектеп тәжірибесінде мейлінше 
ұтымды пайдалана отырып, бас-аяғы бір-екі 
жылдың ішінде талантты ақындығымен қоса 
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шығармашылықпен жұмыс жасайтын облыстағы 
озат мұғалімдердің санатынан орын алады. 
Ол комсомолдың республикалық XIII съезіне 
және шығармашыл ұстаздардың бүкілодақтық 
басқосуларына қатысып, жазған �леңдері, 
проблемалық мақалалары республикалық басы-
лым беттеріне жиі жарияланып тұрды. Сол арқылы 
оның жұртшылыққа танымалдығы арта түсті. 

Менің Жақаңмен таныстығым сол жылдар-
дан басталды. Ол кезде Сарыағаш аудандық оқу 
б�лімінде әдіскер болып қызмет атқарамын. 

қазақи қағытпа қалжыңдарының шет жағасын 
к�рді. Жаңылмасам, сол алқалы мәжіліске Шығыс 
Қазақстан облысынан Орағаңның (Оралхан 
Б�кеев) туған қарындасы Мәншүк Б�кеева да 
баяндамашы ретінде қатысып, жүлделі орын 
иеленген еді. Кейіннен Қажыахмет  Балахметов 
ағамыз оқу министрі болып тұрған тұста мұндай 
рес-публикалық деңгейдегі педагогикалық оқулар 
екі-үш жылда бір рет �ткізілетін болып шешілді. 
Сондай дәстүрлі республикалық оқулардың 
екеуін Ұйымдастыру комитетінің  жауапты 
хатшысы ретінде �зім де ұйымдастырғаным 
бар. Мұндай жиындар ұстаздардың шынайы 
шығармашылық мектебі іспетті болатын. Онда 
жаңашыл мұғалімдердің озат тәжірибелері ортаға 
салынатын, талқыланатын, к�пшілік тәжірибесіне 
пайдалануға ұсынылатын. Кейде педоқулар мен 
конференциялардың соңын ала республиканың 
әр тарабынан жиналған Нағашыбай Ердәулетов, 
Аманқос Ершуов, Жарылқасын Боранбаев, 
Ғалымжан Мұқанов сынды баяндамашылар, тіл-
әдебиет мұғалімдері �з �леңдерін оқып, ән айтып, 
мәжілісіміз бейнебір ән-жыр кешіне, к�ңілді 
мереке-думанға айналатын еді.

Бұл кезде Жарылқасын ағамыз Алматыдағы 
О р т а л ы қ  м ұ ғ а л і м д е р  б і л і м і н  ж е т і л д і р у 
институтының қазақ тілі мен әдебиеті кабинетіне 
әдіскер-мұғалім болып ауысқан. Ол жаңа 
қызметінің барысында оңтүстіктің Бәйдібек ауда-
нынан КСРО халық ағарту ісінің озық қызметкері 
Тұрғанай Тойшиева, Шығыс Қазақстаннан 
ж а ң а ш ы л  м ұ ғ а л і м ,  К С Р О  М е м л е к е т т і к 
сыйлығының лауреаты Қанипа Бітібаева, Атыра-
удан КСРО халық мұғалімі Құсайын Айтқалиев, 
Оңтүстіктен Ы.Алтынсарин медалінің иегері, 
филология ғылымдарының кандидаты, ғалым-
ұстаз Елемес Күзембаев секілді бірқатар озат 
мұғалімдердің іс-тәжірибелерін қорытып, 
жеке кітапша етіп шығарып, оны  республика 
мұғалімдері қауымының ортақ игілігіне айнал-
дырды.

Ол институттағы мұғалімдердің біліктілігін 
арттыру және қайта даярлау курстарында 
республиканың әр түкпірінен келген ұстаздар ал-
дында қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесінен 
бірнеше жылдар бойы тапжылмай дәріс оқыды. 

О с ы  ж ы л д а р д а  о н ы ң  ж у р н а л и с т і к -

қаламгерлік қыры айқын таныла бастады. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында к�птеген 
публицистикалық мақалалары «Ана тілі» 
газетінде үнемі жарияланып тұрды. Сондай 
�ткір де �зекті жарияланымдары үшін 1996 
жылы Қабдеш Жұмаділов, Ахмет Жүнісов секілді 
қаламгерлермен бірге Жақаң да «Ана тілінің 
саңлағы» деген атаққа ие болды.

Бұл кезде кәнігі ұстаз арынды ақын, сақа 
 жазушы, қарымды қаламгер ретінде бірнеше жыр 
жинақтары мен зерттеу кітаптарын шығарып, 
елді мойындатқан еді. Алғашқы �леңдері «К�ктем 
тынысы» атты ұжымдық �леңдер жинағында 
жарық к�ргеннен соң, «Жанартаулар», «Мәңгілік 
�мір», «Гүлдесте», «Жаздың жылы жаңбыры», 
«Мазасыз әлем», «Дүние – дүрмек» сынды жыр 
кітаптары жарық к�рді. Оның 1974 жылы шыққан 
«Жанартаулар» атты �леңдер жинағына ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаев оң пікір жазып, тұсауын 
кескенінің �зі ерекше бір тарих, елеулі оқиға 
болған еді. 

Ол Шымкенттен ару Алматыға келген сайын 
Мақатаев к�кесінің қасынан шықпайтын, жас 
ақын достарымен бірге ұлы дарынның айналасында 
жүретін. Lткен жылы к�ктем шамасында «Қазақ 
әдебиеті» газетінің бір н�мірінде Мұқағалидың 
Жазушылар одағының қарсысындағы саябақта екі 
жас жігіттің ортасында ұзын скамейкада отырған 
суреті жарық к�рді. Сирек сурет екені к�рініп тұр. 
Мұқағалидың сол жағында Жарылқасын к�ңілді 
отыр. Оң жақта отырған жігітті тани алмадым. 
Жарылқасын Мұқағалидың иығына оң қолын 
 салып, шалқалап �лең оқып отырғандай. Жақаңның 
�зінен осы сурет жайлы сұрағанымда, ол: «Е-е, 
кезінде талай бірге жүрдік қой» деген еді жай ғана. 

Шамасы жас ақын ұстазына «Менің мектебім» 
атты �леңін шабыттана оқып отырғандай к�рініп:

Шашын сілкіп шалқасынан қайырған,
Екі жаққа салмағы оны айырған.
Мұқағали болды менің мектебім,
Жолықпады Жұмағали Сайындар.
К�к аспанға жұлдыз емес, жыр жайған,
Сабақ алдым сырбаз әлем – Сырбайдан.
«Жарылқасын – жалын Қасым бол!» – деген,
Тілек айтқан түсті еске күн қайдан?! – 
деп тұрғандай әсер етті маған.
Жарылқасын Боранбаев �з шығармаларына 

Ғани Мұратбаев, Саттар Ерубаевтардың құйрықты 
жұлдыздай ағып �ткен қысқа да мағыналы 
�мір жолдарын, одан соң бүгінгі ұлтымыздың 
мақтанышына айналған тұңғыш қазақ ғарышкері 
Тоқтар %убәкіровтың ерлік және �рлік �мірін 
арқау етеді.

Ол «Асан қайғы», «Қожа Ахмет Ясауи», «Ысқақ 
баб», «Баба Түкті Шашты %зіз», «Қарабура», 
«Саңғыл би», «Едіге», «Тарихи тұғыр», «Қара 
шаңырақ қалған жұрт» секілді тарихи-танымдық 
мақалалары мен жеке жинақтарын оқырмандар 
назарына ұсынып, жақсы бағасын алды. Соны-
мен бірге ол Созақ �ңірінен шыққан Құлыншақ 
Кемелұлы, Тәкен %лімқұлов, Асқар Сүлейменов 
сынды с�з �нері иелерінің �мірі мен шығармашы-
лықтарын үздіксіз зерттеп, республикалық «Еге-
мен Қазақстан», «Айқын», «Ана тілі», «Қазақ 
әдебиеті», «Түркістан», «Ақиқат», «Мәдениет», 
«Парасат», «Жас Алаш» сияқты басылымдар-
да жарыққа шығарып келді. К�не Құмкент 
шаһарынан шыққан әйгілі ғұлама әрі ақын 
Шәді т�ре Жәңгіровтің шығармашылық �мірі 
жайлы 2014 жылы «Білім» баспасынан «Шығыс 
шайырларының соңы – Шәді ақын» атты 
тарихи-танымдық кітабы жарық к�рді. 2014 
жылы осы жолдардың авторымен бірге жоғары 
және арнаулы орта оқу орындарына арналған 
«Ұлттық тәрбие және дін мәселесі» атты оқу 
құралын шығарды. Қазақстанның халық жазу-
шысы Сәуірбек Бақбергенов Баба Түкті Шашты 
%зіз әулиеге тәу етіп («Ана тілі» газетінің бас 
редакторы Жарылқасын Бейсенбаймен) келген 
соңғы сапарында Жақаңның үйінде қонақта 
болып, ел-жұртты аманаттаған батасын беріп еді.

«Сегіз қырлы, бір сырлы» демекші, Жақаңның 
келесі бір қыры – оның ән мәтіндерін жазу �нері. 
Бұған қазақ вальсінің королі, ән патшасы Шәмші 
Қалдаяқовтың ерекше ықпалы болғаны анық. 
Lйткені, ол әйгілі композитормен жиі кездесіп, 
дәмдес-тұздас болды. К�біне туыс інісіндей 
болған ақын Шәкеңді Шымкентке барған са-
парларында шашбауын к�теріп, бірге жүрді. 
Шығармашылық байланыста болды. Сүгірәлі 
Сапарәлиев, Тұрдықылыш Ізтаев секілді құрбы-
құрдастарының дені �нер адамдары болғандықтан 
�зі де бірнеше әндерге мәтін жазды. Ол соңғы жыл-
дары ата жұрты – к�не Созақ жерінде еңбек етті. 
Онда мұғалім, мектеп директоры, «Молшылық 
үшін» атты аудандық газеттің бас редакторы бо-
лып қызмет атқарып, �ңірдің қоғамдық-саяси, 
әлеуметтік-рухани �міріне үлкен үлес қосты. Онда 
қазақ хандығына байланысты тың мәліметтер жи-
настырып, бұқаралық ақпарат құралдарына жа-
риялап отырды. Елдігіміз бен мемлекеттігіміздің 
алғашқы тұлғалары Керей мен Жәнібекке ар-
нап аудан орталығында сәулетші-дизайнер, 
марқұм Аманжол Найманбаевтың ескерткіш-
белгі тұрғызуына атсалысты. Сол тұста ауданды 
талай жыл басқарған белгілі қоғам қайраткері, 
бүгінгі Парламент Сенатының депутаты Қуаныш 
 Айтаханов Жарылқасынға: «Сіз елімізде тұңғыш 
рет Шолаққорған кентінде қазақтың алғашқы 
хандары – Керей мен Жәнібекке арналған 
ескерткіш-белгі тұрғызуға мұрындық болдыңыз» 
деп құттықтау хат жолдады.

Ол «Мәдени мұра» Мемлекеттік бағдарламасы 
аясында шыққан «Қазақ к�терілістерінің тари-
хы» атты к�птомдық еңбектің «Созақ к�терілісі» 
деп аталатын 21-томын жазып шықты. 

Ақын-ұстаз, қаламгер-журналист осылай-
ша зерттеуші-шежіреші ретінде де халықтың 
құрметіне б�ленді. Жақаң – Қазақстан Жазу-
шылар және Журналистер одақтарының мүшесі, 
«Қазақстан Республикасы білім беру ісінің 
құрметті қызметкері». 2011 жылы «Қазақстан» 
телеарнасы ұйымдастырған Тәуелсіздіктің 
20 жылдығына арналған электронды дауыс 
беру арқылы анықталған жыр мүшәйрасының 
жеңімпазы, 2014 жылы 7 наурызда Астанада �ткен 
«Мәңгілік Ел – ұлт мұраты» мүшәйрасының 
 арнаулы сыйлығының жүлдегері атанды.

Бұл күнде жасы жетпіске келіп, шашын 
ақ қырау шалған ағамыз �зінің �ткір де 
ойлы, сыншыл да салмақты, терең де тәлімді 
шығармаларын оқырман қауымға әлі де ұсына 
беретініне сеніміміз мол. Оның сан салалы, 
алуан тақырыптағы шығармашылығын терең 
талдап-талқылау келер уақыттың еншісінде деп 
ойлаймыз.

Бақтияр СМАНОВ,
ҚР Ұлттық ғылым академиясының

 корреспондент мүшесі,
педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор

Суретте: Жарылқасын Боранбаев Социалистік Еңбек Ері, 1961 жылдан 1984 жылдары Қазақ КСР-інің 40 жылдығы атындағы 
№12 мектеп-интернатының алғашқы директоры болған ұстазы Маржан Тасовамен бірге 

Шымкент облыстық оқу б�лімінің меңгерушісі, 
оқу-ағарту саласының білгірі, қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің маманы Жәкен %міралин, ол 
кісінің орынбасары «мектеп ісінің тірі энциклопе-
диясы» атанған Жұмагелді Егембериев, облыстық 
мұғалімдер білімін жетілдіру институтының ди-
ректоры Иван Тен сынды абыройлы азаматтар 
білім саласында басшылық қызметтер жасады. 
Олардың әрқайсысы �з алдына дербес тұлға бола-
тын. Сол тұста Жарылқасын Боранбаев облыстық 
мұғалімдер білімін жетілдіру институтының қазақ 
тілі мен әдебиеті кабинетіне зейнетке шыққан 
Қадырбек Нұртазин ағамыздың орнына меңгеруші 
болып, жұмысқа ауысты. Ол заманда бұл қызмет 
мұғалім үшін үлкен лауазым саналатын. Оның 
мойнында облыс к�лемінде қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің бүкіл оқу-әдістемелік жұмыстары тұрды. 
Оған қоса мұғалімдердің біліктілігін арттыратын 
курстарды �ткізу, облыстағы озат тәжірибелерді 
жинақтап-тарату,  насихаттау,  облыстық 
педагогикалық оқулар, ғылыми-практикалық 
конференциялар, әдістемелік семинар-кеңестер, 
пәндік олимпиадалар ұйымдастыру жұмысымен 
айналысатын. Жас ақын-ұстаз бұл қызметке келе 
сала �з шаруасын д�ңгелетіп алып кетіп, облыстың 
ана тілі мен әдебиеті мұғалімдерінің ұстазы секілді 
белсене қызмет атқарды. 

К�рнекті қазақ жазушысы Ғабит Мүсірепов 
Соцалистік Еңбек Ері атағын алатын 1974 жылы 
Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет 
Майлиндердің туғанына 80 жыл толуына бай-
ланысты мерейтойға арналған республикалық 
педагогикалық оқулар Қазақстан Жазушылар 
одағында �ткізілді. Бұл басқосуға еліміздің түкпір-
түкпірінен шығармашылықпен жұмыс істейтін 
озат мұғалімдер, тілші, әдебиетші ғалымдар 
қатысып, оған Ғабең басшылық жасады. 

Сол жиында Шымкенттен келген жас 
ақын-ұстаз Жарылқасын Боранбаевтың «Орта 
мектептерде Сәкен Сейфуллиннің �мірі мен 
шығармашылық жолын оқыту» атты тақырыптағы 
баяндамасы бас бәйгені жеңіп алып, айды 
аспаннан бір-ақ шығарды. Онда Жақаң «Қазақ 
әдебиетінің қуатты шоғыры» атанғандардан 
қалған к�зі тірі классиктер – Ғабит Мүсірепов, 
Ғабиден Мұстафин секілді әдебиет алыптарының 
тағылымды әңгімелері мен уытты әзілдерінің, 

±±

Мамыр айының 11-12-і күндері 
киелі Баянауыл жерінде тұңғыш 
рет І Республикалық «Күй – 
Құдірет» атты жас домбыра-
шылар байқауы +тті. «Алаш» 
қозғалысының 100 жылдық 
 мерейтойына орай Баянауыл 
ауданы әкімдігінің қолдауымен 
+ткізілген бұл байқауды Жаяу 
Мұса атындағы Баянауыл +нер 
мектебі ұйымдастырды. 

Жас домбырашылар байқауын-
да Құрманғазының «Машина», 
«Балқаймақ», Тәттімбеттің «Сыл-
қылдақ»,  Динаның «Сег із інші 
март», Р.Омаровтың «Жастық шақ», 
М.Хамзиннің «Белгісіз солдат» 
күйлері орындалды. Lнер додасы 
домбырашылардың жас ерекшелігі 
бойынша бағаланды. Кіші топта 21, 
орта топта 32, үлкен топта 12 үміткер 
бақ сынады.   

Қазылар алқасының шешімімен 

Бала тәрбиесінде тәрбиелік мәні 
жоғары мультфильмдердің ала-
тын орны аз емес. Себебі балалар 
уақыттарының к+п б+лігін экран 
алдында +ткізеді. Демек, ол не к+ріп 
отыр, қандай құндылықтарды бой-
ларына сіңіріп отыр деген мәселеге 
бейжай қарамауымыз керек. 

Елімізде отандық мультиплика-
ция саласы жыл �ткен сайын дамып 
келеді. Бұрынғы жылдармен салыс-
тырғандағыдай емес, қазір тұшымды 
дүние лердің қатары к�бейді. Бұл �скелең 
ұрпақтың ойы мен сана сының оң қалып-
тасуына әсер етері анық. 

Бүгінгі күні телеарнада к�рсетіліп 
жатқан ұлттық анимациямыздың 
біраз б�лігін Шымкент қаласындағы 
« С а қ »  а н и м а ц и я л ы қ  с т у д и я с ы 
шығарып отыр. Білікті мамандардың 
бірігуімен жұмыс істеп жатқан сту-
дия 15 жылдың ішінде 50-ден астам 
анимациялық фильмдер, 400-500 

 Айтбаев: «Байқау биік деңгейде �тті 
деуге толық негіз бар. Жалпы,  Ба-
янауыл �ңі рінен шыққан күйшілер 
жайында мәлімет аз болғанымен, 
үлкен күйші лік мектептің бар екені 
музыкатану ғылымы арқылы мәлім. 
Оған дәлел Қалидың домбырашы-
лығы, Жүсіпбек Аймауытовтың 
А.Затаевичке �з  орындауында 
бірнеше күйді жаздыруы»  деп атап 
к�рсетті. 

Байқаудың Гала-концертінде 
Қ.Айтбаев Тәттімбеттің «Бозайғыр» 
күйін орындаса,  белгіл і  күйші 
Нұркен %шіров Н.Тілендиевтің 
«%лқисса» мен «Аққу» күйлерін 
нақы шына келтіре тартты. Ержан 
%лімбетов орындаған «Тағзым» күйі 
к�з алдымызға бабалар бейнеленген 
суреттерді әкелгендей әсер қалдырды. 

Айдана АЙТУҒАН

Павлодар облысы

туынды Каир қаласында �ткен форумда 
«Үздік толықметражды анимациялық 
фильм» аталымын иеленді. «Қазақ елі» 
анимациялық фильмінде тарихи туын-
дыларда қамтылған к�не қалаларымыз 
бен Отырар кітапханасының ішіндегі 
ғұлама ғалымдарымыздың еңбектері 
к�рініс тапқан. 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар:  
рухани жаңғыру» жолдауында әрбір ұлт 
ұрпақ жадына �зінің тарихын кино, ани-
мация немесе тарихи кітаптар арқылы 
жеткізу керектігі айтылған болатын. 
Ескертуді ескерусіз қалдырмаған анима-
тор бала психологиясына сай саяси идео-
логиямызды к�рсететін мультфильмдерді 
к�рерменге ұсынуда. Бір айта кетерлігі, 
еліміздің мультипликациясын дамыту 
мақсатында биыл қыркүйек айында 
Түркістан қаласында арнайы шара �тпек. 
Іс-шараға аниматор мамандар қатысады 
деп күтілуде. 

0йгерім ЖҰМАСАҒИЕВА

Шығыс Қазақстан облысы, Абай 
ауданы Ж.Кәрменов атындағы 
саз мектебінің тәлімгері Е.Хапан 
Бас жүлдені жеңіп алды. І орынды 
А.Серік, Р.Бурахан, Д.Баркен ие-
ленді. ІІ орын жүлделері Д.Қасымов  
пен А.Омарбеков, А.Жәні бекова мен 
Р.Исабекке, сондай-ақ, Т.Оразқызы 
мен Д.Оңғарға бұйырды. Жүйріктер 
жарысында ІІІ орын  К.Солтанбай  
мен А.Таушеваға,  Б.Жүніс  баев 
пен А.Сәбитке, Б.Қаппасов  пен 
Р.Серікбайға берілді.  Сонымен 
қатар, байқауда арнайы жүлделер де 
тағайындалған болатын. Халық әртісі 
«Мағауия Хамзин» атындағы арнайы 
жүлдені орта топта �нер к�рсеткен 
%йгерім Оразбай иеленсе, «Т�кпе 
күйде �з шеберлігін к�рсеткені үшін» 
арнайы жүлде Нұржан Нұрланға та-
бысталды. 

Баянауыл ауданында тұңғыш 
рет �ткізіліп тұрған байқау жайлы 
қазылар алқасының мүшесі Қайрат 

минуттық анимациялық роликтер, 
15 сериалдан тұратын «Томпақ» теле-
хикаясын шығарды. Еліміздің рейтінгі 
жоғары үздік бестік мультфильмдердің 
үшеуін «Сақ» студиясының «Қошқар 
мен теке», «Бұғы мен қарақшылар», 
«Толағай» мультфильмдері құрайды. 
«Сақ» студиясының 2016 жылы «Қазақ 
елі»  толықметражды мультфильмі 
к�рерменге жол тартқан болатын. Бұл 

Баянауылды күй сазы тербеді Бүлдіршіндер жүрегіне жол тапқан
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ШАРАТҰСАУКЕСЕР

Адам баласының тірші-
лік-қарекетінде алуан түрлі 
қажетке  жарайтын ағаш 
түрлері к+п. Жерорта теңізінің 
батыс жа ға лауында, Португа-
лия же рінде +сетін тығын дық 
емен деп аталатын ағаш тың 
қабы ғы нан маркалы шарап-
тардың тығындары, суға ба-
тырмайтын белдік, қалқыма, 
линолеум се кілді алуан түрлі керек-жарақтар 
шығарылады. 

Ол суды, газды, жылуды, электр тогын, дыбыс-
ты �ткізбейді, химиялық әсерді қабылдамайды, 
тіпті күкірт қышқылының да әсеріне шыдайды, 
осы себептен де ол тамақ �німдерінің иісіне де, 
дәміне де ешқандай әсер етпейді. 

Тығындық еменнің қабығы әдетте 15-20 жыл 
�сіп тұрған ағаштардан алына бастайды да, он 
жылда бір рет сыдырылып отырады. Бір ағаштан 
ол 200 жыл жасағанға дейін 15-20 рет алынғанда 
әжептәуір қабық алынатынын білу қиын емес. 
Және ағаш �скен сайын қабықтың сапасы да 
жақсара түседі. 

Еті жоқ, сүйегі бар,
Аяғы жоқ, күрегі бар.

Ұшып келген шіркейлер ме екен?
Шіркей шіркіндер
Күннің к�зін бүркей ме екен?
Шіркей шіркіндерді биологтар кітапқа
Тіркей ме екен, тіркемей ме екен?

 (Қайық)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қызық дерек
ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

Шап-шағын кішкене қо-
рапшаның жып-жылтыр қақ-
пағына алтындап +рнек са-
лыныпты. Оның иесінің кім 
болғаны белгісіз. Бұл бір кезде 
атақты Лукутин фабрикасынан 
шыққан темекі сауыт. 

Мұндай темекі  сауыт-
тар Ресейде XVIII ғасырда 
жасалған. Олар қақпағына 
қара лак жағылатын да, үстінен түрлі-түсті бояулар-
мен әшекей салынатын. Ал Шығыс елдерінде мұндай 
әдемі сандықшалар жасау ертеде-ақ басталған-ды. 
Ол, әсіресе Қытай мен Корея, Жапония мен Ин-
донезияда кең етек алған. Шебер жалпақ қаламмен 
қорапшаның қақпағын бірер сүйкеп бояп �теді. Ол 
кезде тек әлгі жерге шаң қонбаса болғаны. Шеберлер 
�те құнды бұйымдар жасағанда, оны қайыққа мініп, 
ешқандай шаңы жоқ, теңіз үстіне барып сырлап 
қайтады екен. 

Адам жетпіс жас ғұмырында 
100 тоннаға жуық тамақ ішіп-
жейді, бұл оның +з салмағынан 
1250 еседей артық. 

Теңіздер мен �зендерден 
алынатын �нім адамзат азы-
ғының тек бір пайызын құ-
райды. Ал су барлық жер бе-
тінің 75 пайызына жуығын 
алып жатыр. 

Адам күн сайын м�лшермен 20000 қадам, 
жыл сайын – 7 миллион және бүкіл �мірі ішінде 
– 50 миллион қадамға жуық жол жүреді. Демек, 
бұл, Айға дейін 20 рет барып қайтқанмен тең. 70 
жастағы адам �мірінің 23 жылы ұйқыға, 13 жылы 
с�йлеуге және 6 жылы тамақтануға кетеді. Адам 
денесінің таза терісі бактерияны жою қабілетіне 
ие. Оның үстіне түскен 30 миллион микробтың бір 
сағаттан кейін тек 120 000-ы ғана қалады, ал екі 
сағаттан соң – оның саны әрең дегенде 7 мыңға 
жетеді.  

Қымбат брендтің басты белгісі  шығарушы 
дизайнерлердің танымалдығында екен. 0лем жұрты 
танымал бренд деп Коко Шанель, Кристиан Диор, 
Стефано Габбана және Доминико Дольчені таниды. 

Сән апталықтары Милан, Париж, Лондон және 
Нью-Йорк қалаларында �теді. Жуырда сән басы-
лымдары ең атақты брендтердің тізімін жасапты. 
Бұл тізімде Версаче итальяндық маркасы бірінші 
орынға лайықты деп танылды. Оны 1978 жылы 
модельер Джанни Версаче құрған. 1997 жылы 
Джанни қайтыс болған соң, сіңлісі Донателла ісін 
жалғастырыпты. Француз үйіне тиесілі  Кристиан 
Диор екінші орынға табан тірепті. Сән үйін 1946 
жылы Кристиан Диор құрған. Бұл бренд тек 
киімдерді ғана емес, аксессуар мен парфюмерия, 
косметикалық �німдерді шығарады. Үшінші орын-
ды Шанель атты француз компаниясы иеленген. 
Штаб пәтері Париж қаласында. Итальяндық �те 
танымал бренд Гуччи сән үйі т�ртінші орынды місе 
тұтыпты. Алғашқы бестіктегі Луи Виттон француз 
үйі бүгінгі күні халықаралық LVMH компания-
сы ретінде белгілі. Алтыншы орындағы Фенди 
итальяндық сән үйі �здерінің с�мкелерімен әйгілі. 
Жетінші орынды иеленген Эрмес бренднің негізі 
1837 жылы қаланған.  

Lткен жылдарға сәл шегініс 
жасасақ, 1997 жылы �зі еңбек ететін 
мектеп директорының шешімі 
бойынша білім ұясында арнайы 
музей жасақтау ісі қолға алынып-
ты. Бұл жұмысты басқару ісі та-
рих пәнінің мұғалімі Ырымкеш 
Байқонысоваға жүктелген екен. 
Ол �зіне тән ыждаһат тылықпен 
бұл жұмысты қолға алып, жақсы 
нәтижелерге жеткен екен. 

– Алғашында-ақ екі  үлкен   
б�лімді ұйымдастыруды қолға ал-
дым. Біріншісі, адам бойындағы 
тұлғалық, азаматтық, перзенттік 
қасиеттер, Отанды сүю, оған деген 
махаббат туған жерден, туған елден, 
туған тілден бастау алатындықтан  
�лке тануға, екіншісі Елбасымыз 
Н.%.Назарбаевтың еңбек жолы-
на арналды, – дейді Шамалған 
ауылдық �лкетану мұражайының 
жетекшісі Ы.Шәйкенқызы. Бүгінде 
аталған мұражай Президент пен 
оның туған жері туралы дерек-
тер қорына бай. Елбасының жеке 
мұрағатынан 60 портретті қала 
әкімі Бауыржан Байбек, ал Дариға 
Нұрсұлтанқызы 40 портретті осы 
жерге әкеліп, салтанатты түрде 
табыс етіпті. Олар «Кемел ойлы, 
кең құлашты саясаткер» деген атау-
мен мұражай қабырғаларында қаз-
қатар ілулі тұр. Жалпы байқағаным, 
Ырымкеш апайдың �з ісіне деген 
тиянақтылығы, ұқыптылығы, ең 
бастысы, жанашырлығы ерекше. 

Қазақ халқының к�неден қалған 
тарихи ескерткіштері, оның ішінде 
ежелгі түркі дәуірінде кездесетін 
тастан қашалып жасалған адам 

Ұлттық кітапханада 
Қазақстан мұсылмандар 
діни басқармасы 
Ғұламалар кеңесінің 
бекітуімен жарық к+рген 
«Жаназа және жерлеу 
рәсімдері» атты кітаптың 
тұсаукесері +тті. Кітапта 
жаназаға қатысты 
үкімдер, қайтыс болған 
кісіні жерлеу, құдайы ас 
пен садақа берудің әдебі 
жан-жақты қамтылған. 

Бас мүфти Ержан қажы 
Малғажы ұлы кітапты шығарудағы 
негізгі мақсат – мұсылман қауымы үшін 
маңызды мәселе саналатын жаназа 
және жерлеу рәсімдерін бір ізге келтіру, 
ысырапқа, шариғатқа қайшы әрекеттерге 
жол бермеу екенін айтты. «Басылым бүкіл 
Қазақстандағы  мешіттерге  таратылады 
және аталған рәсімдерді атқару кезінде 
басшылыққа алынады» деді ол. 

ҚР Ұлттық кітапхана директоры 
Ж.Сейдуманов �з с�зінде еліміздегі 4 
мыңға жуық к�пшілік кітапханалардың 
қорында бұл кітаптың міндетті түрде бо-
луы тиіс екенін айтып, бұл әсіресе, жастар 
үшін �те керек деді. 

Белгілі жазушы Смағұл Елубай бұл 
қазақ қауымы к�птен күткен басылым 
екеніне тоқталды. Жазушының пікірінше, 
мұнда дәстүрімізге, әдет-ғұрпымызға 
ислам діні  тұрғысынан дұрыс баға 
берілген. «Адамның ақтық сапарға атта-

Түрлі-түсті бояулар

Айға дейін жаяу бару

Қымбат брендтер

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ЕҢ...ЕҢ... 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 0зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«Билерге тағзым» велошеруі өтті Мешіттерге таратылмақ

бейнесіндегі ескерткіштер тура-
лы білу ерекше маңызды. Қазақ 
тілінің түсіндірме с�здігінде «бал-
бал» с�зі — «адам бейнелі тас мүсін» 
деген ұғымға саяды. Осы орайда 
оқушылар �з к�здерімен к�ріп, 
қолмен ұстап, жақынырақ таныс-
сын деген оймен Ырымкеш апа 
таңбалы және балбал тастарды 
арнайы тапсырыспен жасатыпты. 

Туған �лкенің тарихи, мәдени 
орындары туралы деректерді 
жинаған Бақберген Ділдабеков, ал 
зерттеу жұмыстарын қағаз бетіне 
түсіруге Шолпан Қайратқызы 
секілді ұстаздар Ырымкеш апаның 
сенімді к�мекшілері бола білді. 
Бір ғана Алматы облысында 400 
жайлау болса, соның 200-і ғана 
картаға түскен к�рінеді. Шоқтығы 
биік  Үшқоңыр,  соған шығар 
жолдағы «Қызылқора», «Үлкен 
н а р » ,  « П р е з и д е н т  б а с т а у ы » , 
«Боқай» сынды бұлақтар, сондай-
ақ «Сәт» жайлауының биігінен 
түсетін Үшқасқасудан бастала-
тын Шамалған �зені, «Шұбар ат» 
қорымы жайлы айтқанда Ырымкеш 
апа әңгіменің майын тамызады. 

Еңбек майталмандары – %нел 
Торғаева,  Тұрсын Баубекова, 
Айымхан %лменбаева, Күлжан 
Нұртаева, Асылхан %лменбаева, 
З е й н е п   Ж ұ  м а  т а е в а ,  З у р а 
Шәймерденова және т.б. суреттері 
к�зді бірден баурайды. Қазақтың 
қасіреті «Қызылқырғын» тура-
лы сыр шертетін б�лімде жаның 
т е б і р е н б е й  ж ү р е  а л м а й с ы ң . 
Жиналған деректі фотосуреттерге 
жайбарақат қарау мүмкін емес, 

нуы алдында ж�н-жосықпен 
ж�нелту әр мұсылманның 
парызы. Жаназаның �зі – 
Алланың ескертуі, әр адам 
үшін �негелі рәсім. Алайда 
кейбір кезде шама шарқына 
қарамай орынсыз шашы-
лу, бәсекелесу секілді теріс 
жайттарға куә болып жүрміз. 
Бұл ұлттың дәстүріне, иман 
шарттарына қайшы. Осы-
ны айтатын кез келді деп 
санаймын. Бұл жайында 
кітапта жақсы айтылған» 
деді қаламгер. 

Он бір мың тиражбен шыққан атал-
мыш кітап «Lзекті жанға – бір �лім», 
«Хал үстінде жатқан кісінің ахуалы», 
«Жан тәсілім еткеннен кейінгі шара-
лар», «Мәйітті жуындыру мен кебіндеу», 
 «Жаназа намазы», «Жерлеу рәсімдері», 
« Қ а б і р д і  з и я р а т  е т у »  а т т ы  а л т ы 
б�лімдерден тұрады.  

Жиында белгілі ақын  Бауыржан 
Жақып,  әдебиеттанушы Сәрсенбі 
Дәуітұлы, этнолог-ғалым %.Т�леубай, 
ауыл-аймақта жаназа рәсіміне белсене 
қатысып жүрген ақсақалдар және басқа да 
зиялы қауым �кілдері кітапқа қатысты �з 
пікірлерін жеткізді, Діни басқарманың ба-
стамаларына сәттілік тіледі. Lз кезегінде 
ҚМДБ Ғұламалар кеңесінің хатшысы 
Ершат Оңғарұлы салмақты ойларымен 
б�ліскен барша қауымға алғыс айтты. 

Дина ИМАМБАЕВА

Оңтүстік Қазақстан 
облыстық соты мен облыс 
әкімдігі бірлесіп, Мемлекет 
басшысының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласын насихаттау 
мақсатында «Билерге тағзым» 
атты дәстүрлі велошеруін 
ұйымдастырды. 

Таңертең Шымкент қаласы-
н ы ң  « О р д а б а с ы »  а л а ң ы н а н 
бас талған шараны облыс әкі-
мінің  орынбасары Е.Садыр 
ашып, Елбасының мақаласында 
айтылған «Қазақ станың қасиетті 
рухани құндылық тары» жобасын 
іске асыру мақса тында дәстүрлі 
вело шеру жалғасын тауып отыр-
ғанын атап �тті. 

Велошеруге облыстық, аудан-
дық соттардың судьялары мен 
облыс әкімдігінің, «Нұр Отан» 
партиясы облыстық филиалының 
басшылары және жергілікті 
мәслихат депутаттары мен жа-
стар, барлығы 120-дан астам адам 
қатысты.  

Облыстық сотының т�рағасы 
Н.Шәріпов: «2015 жылы біз 
Қазақстан Конституциясының 
20 жылдығына орай велоше-
ру ұйымдастырып, облыстық 
соттың алдындағы «Үш би» 
ескерткішінен бастап, Ордабасы 
тауындағы «Бірлік» монументіне 
дейін барған едік. Бұл игі ша-

олар халқымыз бастан кешірген 
зұлматты үнсіз айғақтап тұрғандай. 
Мәселен, «Дала данышпандары», 
«Ерлік – елге мұра, ұрпаққа үлгі», 
«Бабалардың орындалған арманы», 
«Мәңгілік ел – ұлттың ұлы бағдары» 
сынды б�лімдердің �зі бір-бір кітап 
сияқты. Тек соны оқи білу, к�кейге 
тоқи білу үлкен зерделікті, уақытты 
талап етеді. Сондықтан болар, 
мұражайға келушілердің қатары 

қай кезде де үзіліп к�рген емес. 
А л ғ а ш ы н д а  е ң б е к  ж о л ы н 

 бастауыш мектептің мұғалімі бо-
лып бастаған Ырымкеш апаның 
жалпы еңбек �тілі 60 жыл екен. Ол 
�зі тәрбиелеген шәкірттеріне күллі 
жамандық атаулыдан, жағымсыз 
мінез-құлықтардан арылтатын 
нәрсе – кітап оқу екенін айту-
дан жалықпайды. Ұстаз адамға 
елуден астам қабілет пен қасиет 

қажет к�рінеді. Қарапайымдылық, 
адамгершілік, әдептілік, ұқып ты-
лық, талғампаздық, к�ргенділік, 
табандылық,  балаларға деген 
сүйіспеншілік, биязылық, адамгер-
шілік, іскерлік, тәртіптілік, мейі рім -
ділік, рақымдылық, адалдық және 
т.б. қасиеттердің бәрі де Ырымкеш 
апаның бойынан табылары хақ. 

Үйге кіргенде алғашқы байқа-
ғанымыз терезе алдында ғы әртүрлі 
керемет гүлдердің құлпырып �сіп 
тұрғаны еді. Біз Ырымкеш апаның 
ұзын сонар әңгімесін тың дай оты-
рып, ол кісінің әрбір адамның сана-
лы болуына, �ткенімізді бағдарлай 
білуге, келешекке нық сеніммен 
қарауға ғана емес, айналаңдағы 
адамдарға мейірімді болуға, туған 
табиғатты шексіз сүюге және 
құрметтеуге үндейтінін сездік. Таза 
да жинақы б�лмелер ерекше к�зге 
түседі. Кереуетке текшелеп жүк 
жинау, тамақ әзірлеу, ісмерлік, үй 
ұстау сынды әйелге тән істердің 
нағыз шебері екені де байқалады. 

– Отағасы %бдібаймен бірге бір 
шаңырақта 50 жыл тату-тәтті �мір 
сүрдік. Мамандығы – құрылысшы 
еді. Ол кісінің дүниеден озғанына 
да біраз уақыт �тіп кетіпті. Бәрі күні 
кешегідей еді, – деп апамыз күрсіне 
еске алды. 

Осы кезде кенже ұлы Серіктің 
келіншегі Перизат келіп, иіліп 
сәлем беріп, есік ашып, т�рге 
 бастауы, құрақ ұшып қызмет 
к�рсетуінің �зі сол жерде тұрған 
5-6 әйелдің к�ңіл-күйіне бірден 
айрықша әсер етті.

Жарасымды отбасы бола білген 
бұл шаңырақта 3 ұл мен 3 қыз 
тәрбиеленіпті. Ырымкеш апаның 
ұл-қыздарының бәрінің де жоғары 
білімдері бар, үйлі-баранды. Күләш 
– дәрігер, Бейбіт – шофер, Ерлан – 
заңгер, Айгүл – экономист, Анар – 
мұғалім, Серік – фармацевт болып 
еліміздің әр жерінде еңбек етуде.

С е м е й  ж е р і н д е  т у ы п ,  с о л 
жақта �сіп �нген Ырымкеш апа 
бүгінде  Алматы облысының та-
р и х ы н  т ұ т а с т а й  ж а т қ а  а й т а -
ды. Адам қамы, ел қамы, қоғам 
қамы үшін еңбек етіп жатқан 
апамыз 2007 жылы Елбасының 
қ о л ы н а н  « Қ ұ р м е т »  о р д е н і н 
алды. Еңбекқорлығын бағалап 
 «Мерседес» к�лігін де Үкіметіміз 
сыйлаған екен. Сондықтан болар 
ол кісі бүгінгі тірлігіне әрдайым 
шүкіршілік етеді. Кейіпкермінің 
ғибраты мол азаматтық қырлары 
к�п. Оның бәрін бір мақаланың ая-
сында айтып шығу мүмкін болмас. 
Дегенмен, қазағымыздың ұлттық 
салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын к�здің 
қарашығындай сақтап келе жатқан 
осындай иманжүзді, кең пейілді апа-
ларымыз аман болсын деп тіледік. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

   i i i i

раны былтыр облыс әкімдігі 
мен мәслихаты қолдап,  ел 
Тәуел сіздігінің 25 жылдығына 
арналған велошеру Бәйдібек 
би ескерткіші алаңынан бас-
т а л ы п ,  О р д а б а с ы  т а у ы н д а 
аяқталған болатын. Ал бүгін 
�тіп жатқан  велошеру  Мемлекет 
басшысының мақаласында 
айтылған рухани жаңғыруды 
іске асырудың нақты бір к�рінісі 
 деуге болады» деп, шараның 
мән-маңызына тоқталды. 

Велошеру  «Мәңгіл ік  ел» 
 идеясы аясында Ұлы Даланың та-
рихын, соның ішінде 1726 жылы 
барша қазақтың басын қосқан 
Ордабасы тауындағы тарихи жи-
ынды насихаттауда орны б�лек 
шара. Түске таяу велосипедшілер 
р е с п у б л и к а л ы қ  « Ұ л т т ы қ 
тарихи-мәдени қорығын дағы» 
мәреге жетіп, оларды Ордабасы 

ауданының басшылығы мен ауыл 
тұр ғындары салтанатты түрде 
қарсы алды.

Одан кейін Ордабасы тауын-
дағы «Бірлік» монументінде 
сал танатты жиын �тіп, аудан 
әкімі А.Мамытбеков мұндай 
іс-шараның ел тарихын, соның 
ішінде бұдан 291 жыл бұрын 
�ткен Ордабасы тауындағы та-
рихи жиынды насихаттаудағы 
және жастарды отансүйгіштікке 
тәрбиелеудегі мәні зор екен-
д і г і н е  т о қ т а л ы п ,  ж и н а л ғ а н 
қауымға �мірде жетістіктер мен 
жақсылықтар тіледі.

Жиын соңында ауыл имамы 
А.Абылайханұлы бабалар рухына 
арнап Құран бағыштады.  

Қабыл ДҮЙСЕНБИ, 
Оңтүстік Қазақстан облыстық 

сотының б+лім басшысы
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А

Бүгінде жәндіктермен қоректенуші 
қанаттыларды ауыл шаруашылығы 
дақылдары егістігінің маңына  топтастыру 
маңызды міндет болып отыр. Зиянды 
жәндіктермен күресу үшін құстарға ұя 
жасау, арнайы тамақтандыру алаңдарын 
әз ірлеу  қажет.  %сіресе  ағаш дің-
гегінің қуыстарына ұялайтын шым-
шықтарды, қаратамақ торғайларды, 
шы бынқаққыштарды және т.б. құстарды 
бау-бақшаларға үйір ету керек.

Бұрын жыртқыш құстарды аңшы-
лық кәсібінің басты жауы деп санаған. 
Сондықтан адамдар басқа құстарды 
жеп шығынға ұшыратады деп олардың 
к�здерін құртып отырған. Кейін 
келе жыртқыш құстардың қоршаған 
ортадағы р�лі айқындалып, олардың 
зиянды кеміргіштердің санын реттеп 
отыратындығы белгілі болып, қорғауға 
алынды. Атуға рұқсат берілмеді. 
Жыртқыш құстарды қолда к�бейтіп, 
содан кейін табиғатқа жіберу,  азайып 
бара жатқан құстардың санын қалпына 
келтіруде жақсы нәтиже беруде. Жырт-

«Айқын» газетінің 13 жылдық мерейтойына орай 
Алматыдағы «Алматы Арена» спорт кешенінде 
журналистер арасында алғаш рет тоғызқұмалақтан 
«Aikyn Media Open» турнирі +тті. 

Турнирдің ашылу салтанатында «Айқын» газетінің 
бас редакторы Нұрт�ре Жүсіп жарысқа қатысушыларға 
сәттілік тілеп: «Бүгінгі �ткізіліп жатқан турнир 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласымен орайлас келеді. Lйткені ұлтымыздың 
барлық асыл қасиетін кейінгі жас ұрпақ бойына 
сіңіру қажет. Сондықтан осы турнирді �ткізуге ниет 
етіп, алғаш рет бастап отырмыз. Жарыстың сәтті 
�туіне Халықаралық тоғызқұмалақ федерациясының 
президенті %лихан Бәйменов мырза тілектестігін 
білдіріп отыр» деді. 

Ұлттық спорт түрлері қауымдастығының атқа-
рушы директоры Ерлан Оспанов пен тоғызқұмалақтан 
ұлттық құраманың бас жаттықтырушысы Айнұр 
Жақапбаева жарысқа қатысушылардың жеңіске 

«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Мәдениет қызметкерлерінің күні

Топ жарған үздіктер марапатталды

Елімізде 21 мамыр – Мәдениет және +нер 
қызметкерлерінің күні болып есептеледі. Бұл 
– шығармашылық адамдарына деген айрықша 
құрметтің  белгісі және әрбір мәдениет қызметкері 
үшін ерекше күн. 

Жуырда аталмыш мерекеге орай Ақт�бе 
қаласындағы Тұңғыш Президент саябағында «Ұлт 
мәдениетімен мәңгілік» атты мерекелік шара �тті. 
Аталған кешті облыс әкімі Бердібек Сапарбаев 
құттықтау с�зімен ашты. Оған облысымыздың мәде-
ниетіне үлес қосып, осы саланың мәртебесін к�теріп 
жүрген ардагерлер, зиялы қауым �кілдері қатысты. 

Басқосу барысында мәдениет пен �нерде 
жүрген к�птеген қызметкерлердің еңбегі елен-
ді.  Солардың ішінде С.Жиенбаев атындағы 
облыс тық жас�спірімдер кітапханасының б�лім 
меңгерушісі Бақтыгүл Хамидуллинаны Мәдениет 

алынған. Олардың сирек кездесетін 
түрлерін аулауға тыйым салынған, ату 
мерзімі мен м�лшері де белгіленген. 
Мезгілсіз, рұқсат қағазынсыз ата-
тын адамдармен күрес,  аңшылық 
кәсіптің �німділігін арттыру үшін 
биотехникалық шараларды іске асы-
ру, аңшылық �ңірдегі құстардың са-
нын арттыру, ұяларды қорғау және 
т.б. шараларды ұйымдастыру дұрыс 
жолға қойылған. Аңшылық құстардың 
санын арттыруда  тек  қорықтар-
мен шектеліп қоймай, бірнеше жыл 
қатарынан аң аулауды тоқтатқан қорық-
шалар ұйымдастырылып, аңшы лық 
шаруашылықтарда олардың сан м�лшері 
реттеліп отырады. 

Қорыта айтқанда, аңшылар ен далада 
бүркітті немесе буаз түлкіні бақылау-
сыз ататын шоферлер мен тракторис-
терді, геологиялық экспедицияның 
мүшелерін, атуға тиым салынған жану-
арлар арасынан �зіне олжа іздегендерді 
ж�нге салып отыруы тиіс. Аңшылық 
ережелерді сақтау, аң-құс қорын қайта 
қалпына келтіруді қамтамасыз ететін 
елеулі шаралардың бірі екенін естен 
шығармағанымыз ж�н.

Нұржан МОЛДАХАНОВ,
Махамбет �темісов атындағы
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің доценті, ауыл 

шаруашылығы ғылымының кандидаты                  

түйір құрма, тіпті бір ұрттам сумен 
болса да қамқорлық жасағанға сауап 
жазады…» – деген.

Қадірлі жамағат! 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласында халқымызды 
ұлттық құндылықтарды құрметтеуге, 
туған жерді к�ркейтуге, жаңашыл 
ойлап, қоғам үшін игі іс жасауға, �н-
бойымыздағы рухани құндылықты 
жаңғыртуға үндеді. Елімізді руха-
ни жаңғыруға  бастаған мақала 
жұртымызға парасатты ой, пайымды 
пікір тастады. Ал рамазан – руха-
ни жаңғыруымызға септігін тигізіп, 
иманымызды күшейтуге мүмкіндік 
туғызатын қадірі мен қасиеті мол ай.   

Ендеше, рақым айы – рамазан 
құтты болсын! Ұстаған оразамыз, 
жасаған дұға-тілектеріміз, құлшылық-
ғибадаттарымыз, әрбір қайырлы амал-
дарымыз қабыл болғай! Алла Тағала 
отбасымызға амандық, жұмысымызға 
береке-бірлік нәсіп еткей! 

Тәуелсіздігіміз баянды, еліміз 
аман, жұртымыз тыныш болғай! Жа-
ратушы Иеміз баршамызды оразадан 
оразаға дейін айдан аман, жылдан 
есен жақсылықпен жеткізе берсін деп 
тілеймін! %умин! 

ҚҰЛАҚҚАҒЫСБАҒДАР

САЙЫС

лапанын, 1,6 млн б�дененің және 1 млн 
жабайы үйректерді дайындап берді. Олар 
жылына аңшылық �ңірлерге 2,5 млн 
қырғауыл және 0,4 млн құрларды жіберіп 
отырады.

Аңға құс салу аңшылардың, құсбе-
гілердің ежелден келе жатқан ата-
кәсібі. %сіресе сұңқармен, қаршығамен, 
бүркітпен Орта Азияда, Қазақстанда, 
Кавказда кейбір Еуропа елдерінде аң 
аулау күні бүгінгі күнге дейін маңызын 
еш жойған емес. Құстардың әуесқой 
және спорттық аңшылардың ныса-
ны ретінде де маңызы бар. Мұның �зі 
адамды сергітіп, еңбекке қабі леттілігін, 
денсаулығын жақсартады. Кәсіпшілік 
мәніне ие құстар к�птеген елдердің эко-
номикасында елеулі орын алады. Еркін 
аулау, аңшылық �ңірлерінің азаюы, 
қоршаған табиғи ортаның ластануы, улы 
химиялық заттарды пайдалану секілді 
теріс әрекеттердің салдарынан аталмыш 
құстардың қоры азаюда.

Біздің елімізде аңшылық маңызы 
бар құстарды қорғау шаралары қолға 

(Басы 1-бетте)

Шарапаты мен шапағаты мол 
айда сауап жинауға, ішкі дүниемізді 
тазартуға, Жаратушының разылығына 
б�ленуге асығайық, ағайын! Lйткені, 
мұсылманның осы айда ұстаған ораза-
сы, қосымша құлшылықтары, жасаған 
қайырымдылығы, барлық сауапты 
амалдары еселеніп жазылады. Ора-
заны рухани тұрғыдан сезінген жан 
Алланың теңдессіз сыйынан шет 
қалғысы келмейтіні сондықтан.

Ораза – күндіз ішіп-жеуден �зін 
шектеу деген с�з емес. Рамазан – 
рухтың азығы, тәннің шипасы. Ораза 
жан мен тәнді рухани тазартатын 
үлкен сабыр мектебі. Аузы берік жан-
дар әдеп білмес пенделердің �зіне 
жасаған кейбір оғаш іс-әрекеттерін 
к�ріп, тұрпайы с�здерін естісе де: 
«Мен оразамын», – деген бір ауыз 
с�збен нәпсісіне тоқтау салып, сабыр 
сақтайды. Ал сабыр иесіне берілетін 
сый – жәннат.

Денсаулығына байланысты немесе 
кәрілік жетіп ораза ұстауға шама-
сы жетпеген адамдар ауыз бекіткен 
кісілерге ауызашар берсе, ол да – үлкен 
сауап. Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын): «Алла Тағала ең болмаса бір 

Жеті ойыннан құралған турнир швейцариялық жүйе 
бойынша �ткізілді. 

Сайыстың қорытындысында «Айқынның» ынта-
ландыру сыйлығына Гүлмира Аймағанбет («Астана 
ақшамы» газеті), Lмірбек Сансызбаев («massaget.kz») 
және Асхат Шотаев (Оңтүстік Қазақстан облысы, 
блогер) ие болды. «Қамшы» ақпараттық порталының 
тілшісі Алина Болатбек «Үздік ойыншы» атанды. 
Сонымен бірге келген қонақтарға «Айқын» газетінің 
шығарушы редакторы Ермахан Шайхыұлының 
«Қоңыр қажының күнделігі» кітабы сыйға тар-
тылды. Жүлделі үшінші орынды 5 ұпаймен «Қазақ 
газеттері» ЖШС-не қарасты «Үркер» журналының 
б�лім меңгерушісі Нұрлан Құмар иеленді. Алты ұпай 
жинаған блогер Бақытжан Қаділбек екінші орынға 
табан тіреді. «Оңтүстік Қазақстан» газетінің тілшісі 
Ғабит Сапарбеков 6,5 ұпай жинап бірінші орынға ие 
болды.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

архивтер және құжаттама басқармасының басшы-
сы М.Қорғанбаева алғыс хат және арнайы сый-
лықпен, кітапхана директорының орынбасары 
Үржан Кудасова  Салалық мәдениет, спорт және 
ақпарат қызметкерлерінің кәсіптік одағы қоғамдық 
бірлесітігінің Құрмет грамотасымен марапатталды. 

Кітапхана қызметкерлерінің ұйымдастыруы мен 
«Lнер мен әдебиет – халықтың жаны», «Арайлы 
Ақт�бенің мақтаныштары» атты кітап к�рмелері 
�тті. Қонақтар назарына «Кітапхана тынысы» атты 
фото к�рме ұсынылды. Мерекелік шара концерттік 
бағдарламамен жалғасып, к�пшілікке керемет 
к�ңіл-күй сыйлады.

Алтынгүл  ЕРМЕКБАЕВА,
С.Жиенбаев атындағы облыстық 

жас+спірімдер кітапханасының 
б+лім меңгерушісі
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қыштар мен оларға қорек болатын 
құстардың арасында �зара тепе-теңдік 
болу керек, �йткені олар тіршілік етуі 
үшін бір-біріне себепкер болады.

У л ы  х и м и к а т т а р д ы  п а й д а л а н у 
жырт қыш құстардың �міріне қауіпті. 
Ал концентрация м�лшерінің к�п 
 болуы олардың к�беюіне кедергі бо-
лады. Адамдардың тікелей немесе жа-
нама әсерлерінен жыртқыш құстар 
түрлерінің сиреуі де арта түседі. Осын-
дай олқылықтардың орын алуына жол 
бермеуіміз керек. 

Қазіргі  таңда к�птеген елдерде 
қырғауылдарды, құрларды, б�денелерді, 
үйректерді қолда ұстап, оларды аңшылық 
�ңірлерге жіберіп отырады. Польшада 
аңшылық шаруашылығында және ар-
найы қырғауыл �сіретін жерлерде жүз 
мыңға дейін қырғауыл �сіріп, соның елу 
мыңын жылма-жыл аңшылық �ңірлерге 
жібереді. Францияда аңшылық құстарды 
ауыл шаруашылығында к�бейтеді. 1968 
жылы осы шаруашылықта шамамен 
фазанның 2 млн жұмыртқасы мен ба-

жетулеріне тілектестігін білдірді.  Спорт шарасы-
на Алматы қаласының журналис терінен б�лек, 
 Астана, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан және Алматы 
 облыстарынан келген барлығы 20 журналист қатысты. 
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 Суретті түсірген: Рафхат  ХАЛЕЛОВ    

27-МАМЫР – ҚАСИЕТТІ РАМАЗАН 
АЙЫНЫҢ БІРІНШІ КҮНІ!

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЙЫ – 
РАМАЗАН ҚҰТТЫ БОЛСЫН!


