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НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ: БАСПАСӨЗ – 2017

Бүгінгі санда:

Күміс 
тостағандағы жазу

Қазақтың 
қолөнерін әлемге 
танытқым келеді  

Сахара шаһарлары

5-бет

12-бет

11-бет

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

Қазақ т іл і  – қазақтың бас-
ты бай лығы. Тіл қарым-қатынас 
құралы дейтін болсақ, оның қол-
данылмайтын жері  кемде-кем. 
Ол тарихпен де, мәде ниетпен де, 
әдебиетпен де, ғылым-біліммен де, 

жалпы барлық сала мен тығыз байла-
нысты. Демек, ұлт газетінің к�теретін 
тақырыптары  ау  қым ды. Бір с�збен 
айтқанда, олар елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл 
бойы жүр гі зіледі. Басылымға әр 
айдың 15-іне дейін жазылсаңыз, 
газетті келесі айдан бастап алып тұра-
тын боласыз.
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ТА Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34

«Ана тілі» жан серігіңізге айналсын!

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

АТАМЕКЕН

ТАҒЗЫМ

Семинар-кеңес  барысында 
Ғалым жан Мелдешов «Терминоло-
гия саласында бірқатар жетістіктерге 
жеттік. Қоғамның әр саласы бой-
ынша терминологиялық с�здіктері-
міз шығып жатыр. Жалпы термин-
тану, терминжасау бағыттарында 
�зекті мәселелер аз емес. Семинарға 
қатысушылар бұл тұрғыда �з ойлары 
мен пікірлерін, нақты ұсыныстарын 
ортаға салады, ортақ мәселеге бай-
ыппен назар  аударады деп ойлай-
мын» деді. Жиында баяндамашы-
лар мен пікір білдіруші азаматтар 
күн тәртібіндегі мәселе бойынша 
к�зқарастарын ортаға салды. 

Қазіргі таңда терминология са-
ласында «әттеген-ай»-лардың бары 
рас. Олардың к�бі ха лық аралық 
терминдерді қазақ тіліне тәржімалау 
і с і м е н  б а й л а  н ы с т ы .  М ә с е л е н , 
халықаралық тер мин дердің бәрін 
қ а з а қ  т і л і н е  а у д а р у  ұ с т а н ы м ы 

Бұл науқан халықты жаппай 
қырғынға ұшыратты. Тарихшы -
л а р  д ы ң  д е р е к т е р і  б о й ы н ш а 
1918-1933 жылдар арасында 
ашаршылық тан 3 миллионға жуық 
адам қырылған. Ол аздай, 1937-
38 жылдары  халқы мыздың 100 
мыңнан астам зиялы азаматтары 
жазықсыз қуғын-сүргін құрбаны 
болды. 

Қазақ халқы басынан кешкен 
осы нәубетті еске алу күніне орай  
Алматы қаласындағы  Наурызбай 
батыр және Қабанбай батыр 
к�шелерінің қиылысындағы 
Қарағайлы саябағында 1931-33 

Қатысушыларды құттықтап 
с�з с�йлеген Алматы қаласы 
Туризм және сыртқы байланыс-
тар басқармасының басшысы 
Ерлан Жайлаубай атал мыш 
паркті қаланың тарихи к�ркі 
ретінде таныстырды. «Бүгін 
ұйымдастырылып отырған ша-
раны туризмді және қасиетті 
жерімізді дәріп теу жо лын дағы 
паркіміздің жаңа бір жаң ғыруы 
беп білеміз. Алдағы  уа қытта 
қ о р ғ а н д а р  к е ш е н і н  м ұ р а -
жайландыруды жоспарлап отыр-
мыз. Бас тапқы жұмыстар 2018 
жылы аяқталады деп күтілуде» 
деді Ерлан Жайлаубай.

Бағдарлама аясында ша-
р а ғ а  қ а т ы с у ш ы л а р  а т а қ т ы 
 қа  зақ стандық археолог  Руслан 
Ш е р б а е в т ы ң  ж е т е к  ш і  л і -
гімен парк алаңында ұйым -
дас тырылған арнайы экс кур-
сияға қатысты. Сонымен бірге 
садақ ату дәрістерін тыңдап, 
алаңды абаттандыруға арналған 
жаппай сенбілікке қатысқан 

ТЕРМИНЖАСАМ

«НАМЫСЫН БЕРМЕГЕН 
ҚАЗАҒЫМ МЫҚТЫ ҒОЙ...»

Астанада өткен алқалы жиында 
ғалымдар осы мәселе жөнінде ой бөлісті

қаншалықты дұрыс? Кейінгі кез-
де ғалымдарымыз халықаралық 
терминдерді жаппай қазақ тіліне 
 аудару шарт емес деген қорытындыға 
келіп отыр. Бұл орайда Ш.Шаяхметов 
а т ы н д а ғ ы  Т і л д е р д і  д а м ы т у д ы ң 
республикалық үйлестіру әдістемелік 
орталығының басшысы Ербол Тілешов 
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті тарапынан шеттілінен 
қазақ тіліне аударылған терминдер-
ге мониторинг жүргізілгенін атап 
�тті. Соның нәтижесінде Республи-
калық терминологиялық комиссия 
2014 жылы бірқатар терминдер-
дің қазақ тіліндегі нұсқаларын ха-
лықаралық нұсқалармен қайтадан 
сәйкестендірілген.Олар: мұражай 
– музей (грек. μουσε ον — музей 
үй), мұрағат – архив (лат. Archivum 
қатысатын орын), бұрқақ – фон-
тан (ағылш. The Fountain – бастау, 
қайнар), азатжол – абзац (нем. Absatz 

жыл дардағы ашаршылық құр-
бандарына арналған ескерт кіш тің 
ашылу рәсімі �тті. Жиынға ға-
лымдар мен қоғам қайраткерлері, 
қуғын-сүргін құрбандары ның ұр-
пақтары, қоғамдық ұйым �кіл дері 
мен жастар қатысты. Осы шара ба-
рысында Алматы  қаласы әкімдігі 
Тілдерді дамыту басқармасының 
басшысы Мамай Ахет осы қасіретті 
нәубетте шейіт болған ашаршылық 
пен қуғын-сүргін құрбандарының  
рухтарына арнап бір минуттық 
үнсіздік жария лады.

(Жалғасы 6-бетте)

қонақтар дәстүрлі палау мен 
к�жеден де дәм татты. Одан кейін 
қол�нершілер жәрмеңкесіне қа-
тысқан қонақтар «Сармат абызы» 
атты танымал археоло гия лық 
ол жаның реконструкция сын та-
машалады. 

Аталмыш шара «Алматы Сақ 
Қорғандары» археологиялық 
паркін жетілдіру мен дамыту 
және «Туған жер» бағдарлама-
сын жүзеге асыру мақсатында 
Ту ристік Ақпарат орталығы тара-
пынан әзірленіп жатқан шаралар 
кешенінің алғашқысы болды.

Іс-шара  Алматы қаласы 
 Туризм және сыртқы байланыс-
тар басқармасының және Ал-
маты қаласы әкімдігі Мәдениет 
және мұрағат басқармасының, 
Алатау ауданы әкімдігінің және 
«К�шпелі �ркениет мұрасы» ха-
лықаралық қоғамдық қорының 
қолдауымен �тті.

Жамал С�РСЕНОВА
АЛМАТЫ

— б�лім, мәтіннің б�лшегі) және 
тағы да басқа терминдер. Осындай 
жұмыстар 2016 жылы да жалғас-
ты. Олар: Мұражай үйі – музей үйі, 
киномұрағат – киноархив, қашыртқы 
– дренаж (фр. Drainage – табиғи не-
месе жасанды түрде жерүсті немесе 
жерасты суларды кетіру), үдеріс – 
процесс (лат. Processus – ілгерілету, 
бір нәрсені дамыту).

Бұл үдеріс жалғасын тауып, 
алдағы уақытта терминологиялық 
жұмыстарды ұйымдастыру, тер-
миндерді сараптау және бекіту 
барысында әлемдік тәжірибеде 
қолданысқа енген халықара лық 
терминдерді сол күйінде қалдыру 
қағидатын сақтау керектігіне к�з 
жеткізілді.

Мониторинг барысында белгілі 
болғандай, тек 1992-2016 жылда-
ры ғана 15963 термин бекітілген. 
Олардың 6024-і қазақ тілінде, 1987-і 
халықаралық атауда, 7952-сі қазақ 
және шет тілдеріндегі тіркес ретінде 
бекітілген. «Терминком.кz» сайты 
ашылды. Оған тіліміздегі барлық 
терминдер мен атаулардың, салалық 
терминдер мен атаулардың да толық 
қоры енгізілді. 

(Жалғасы 6-7-беттерде)

4 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК РӘМІЗДЕРІ КҮНІ 
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ЗАМАНХАТ

ТІЛІМ МЕНІҢ

Бәкіжан К�КІМ

Жамылған жасыл к�рпесін, 
К�рдің бе, қазақ �лкесін? 
Жырлаумен мәңгі �термін, 
Sр таңы менен әр кешін.

Тілім бар, менің бағым бар, 
Тіл десе, кеудем жалындар. 
Тіл десе, шалқар даламда,
Арайлап атар таңым бар.

Сезімді біраз шайқайын, 
Естілмей жатса айғайым. 

Жалғызым тілім болмаса, 
Сырымды қалай айтайын.

Ертеңгі күнге бек сенем, 
Мұратым айқын к�ксеген. 
Кейінгі біздің ұрпаққа, 
Сол тілім аман жетсе екен.

Жырлайын және толғайын, 
Жеткендей жұртқа к�п жайым.
Лапылдап іште жатқанда ой, 
Қалайша айтшы, тоқтайын?!

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СӘЛЕМДЕСУ – 
АТАДӘСТҮРІМІЗ
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АНА ТІЛІ
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ТАЛҚЫ

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

МЕДИЦИНАЛЫҚ 
САҚТАНДЫРУДЫ ТҮСІНДІРДІ

КИНО ДА БІР ӨНЕР

Қазір жұртшылық арасында медициналық 
сақтандыру жайында кеңінен талқылау жүріп 
жатқаны белгілі. Денсаулық сақтау министрлігі де 
жаңа жүйенің қыр-сырын түсіндіріп бағуда. 

Uркениеттердің к�пшілігінде осындай жүйе 
бар к�рінеді. Және ол тиімді жұмыс істеп тұрғанға 
ұқсайды. Кім біледі, елімізде ойдағыдай іске асырылса 
халықтың денсаулығын сақтауына септігін тигізе жа-
тар. Жуырда Алматы қаласының дәрігерлері міндетті 
әлеуметтік сақтандыруды түсіндіруге арналған ар-
найы шара �ткізді. Бүгінгі тілмен айтқанда «флеш-
моб» деп аталады. К�пшіліктің назарын аударған ақ 
халаттылар тұрғындарға тағы бір мәрте мекенжайы 
бойынша емханаға тіркеліп, �з мәртебесін анықтау 
қажеттігін еске салды. Концерттік бағдарла ма-
мен жалғасқан «Емханаға тіркел де, �з мәртебеңді 
анықта» шарасында елге танымал бірқатар азамат-
тар тұрғындарды  салауатты �мір салтына шақырып, 
елімізде басталмақ ауқымды шараға белсене қатысуға 
шақырды. Мұндай шаралардың к�бірек атқарылғаны 
керек-ақ. 

Қазір әлемде кино саласы қатты дамып жатқаны 
белгілі. Бір айда бірнеше жаңа фильмдер жарық 
к3ріп жатады десек, қателеспейтін шығармыз. Ал 
енді бұл орайда отандық киноларымыздың жайы 
қалай?  

Жуырда Үкімет отырысында Премьер-министр 
Бақытжан Сағынтаев: «Кино — бұл бизнес. Егер 
фильмнен пайда түспесе, киноиндустрияның дамуы 
да екіталай. Ондайда сапасыз фильмдер к�бейіп 
кетеді. Оны бір рет к�реді де, ұмытып кетеді, ақша 
да құмға сіңген судай жоқ болады. Сондықтан ки-
но ны бизнес ретінде дамытатын болсақ, сапалы 
фильмдерді, xалық к�ретін фильмдерді түсір ген 
дұрыс. Sрине, әзірше біз Голливуд, я болмаса, Бол-
ливудтың деңгейінде түсіре алмайтын шы ғармыз. 
Сондықтан кинематографияны дамыту тұжы рым-
дамасы аясында отандық киноиндустрияны қолдау 
шараларын қайта қарап шыққанымыз ж�н болар» 
деді. Шынымен де, ендігі кезекте тек сапаға ғана мән 
беретін кез келді. Қалай ойлайсыз? 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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Отырыста «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
жүзеге асыру ж�нінде атқарылған жұмыстардың 
есебі талқыланды. Осы кезеңге дейін жүргізілген 
шаралар туралы Премьер-министр Кеңсесі бас-
шысы Н.Алдабергенов пен Алматы қаласының 
әкімі Б.Байбек және Қарағанды облысының 
әкімі Е.Қошанов баяндама жасады. Сондай-
ақ атқарылған жұмыстың негізгі нәтижелері, 
тұжырымдамалық ұстанымдар мен қызметті одан 
әрі ұйымдастырудың нақты шаралары аясында 
латын қарпіне к�шу, «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық», «Туған жер», 
«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы», 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет», 
«Қазақстанның 100 жаңа тұлғасы» жобалары 
бойын ша жұмыс топтарының жетекшілері есеп 
берді. 

Мемлекет басшысының Жарлығымен құрылған 
Ұлттық комиссия қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасын іске асыру және елдің мәдени-
гуманитарлық дамуын жан-жақты қамтамасыз 
ету үшін құрылғаны белгілі. Осы ретте жиынға 
қатысқан қоғам қайраткерлері, ғалымдар мен 
жазушылар негізінен республика к�леміндегі та-
рихи к�не ескерткіштерді қайта зерделеу арқылы 
танып, білудің жай-күйіне баса назар аударды. 
Мәселен, Батыс Қазақстан облысының әкімі 
А.К�лгінов Алаш қозғалысының 100 жылдығына 
орай аймақ орталығынан арнайы «Алаш» музейін 
ашуды  жоспарлап отырғандарын жеткізді. «Ол үшін 
�ңірде тарихи ғимарат та, оның ішін толтыруға к�не 
жәдігерлік бұйымдар да жеткілікті» деді ол. 

Жиында «Рухани жаңғыру» бағдарламасын, 
оның ішінде арнайы жобаларды жүзеге асыру 
ж�ніндегі ұсыныстар тұжырымдалды. Отырысқа 
қатысушылар бағдарламадағы міндеттерді тиімді 
іске асыру үшін жобалық ұстанымды енгізудің 
маңыздылығын ерекше атап �тті. Сонымен қатар, 
Ұлттық комиссия мүшелеріне «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы бойынша әзірленген әдіс темелік 
материалдар, соның ішінде БАҚ-қа арналған 
әдістемелік құрал, жоғары оқу орындарына 
арналған әдістемелік ұсынымдар, ақпараттық-
түсіндіру жұмысы бойынша құрал, Бағдарлама ту-
ралы маңызды сұрақтардың 20  жауабы ұсынылды. 

 Осылайша, алқалы жиынға қатысқан комиссия 
мүшелері Мемлекет басшысы айқындап берген 
тапсырмалары мен міндеттерді орындаудың аса 
маңызды екеніне тоқталды. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын орындауға қатысты жобалар кезең-
кезеңмен қолға алынып жатқаны және арнайы 
комиссия мен жұмыс топтарының �з қызметтеріне 
қызу кіріскені мәлім болды. Ұлттық комиссияның 
кезекті отырысы мұндай ауқымды шараға тұтас 
қоғам болып жұмылу қажет деген ұйғарымға келді. 
Отырыс қорытындысы бойынша бірқатар нақты 
шешімдер қабылданып, мемлекеттік органдар мен 
жұмыс топтарының жетекшілеріне тапсырмалар 
берілді.

Дина ИМАМБАЕВА

Атқарар жұмыс 
ауқымды

БАСҚОСУ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ҰЛТТЫҚ САНА

ТҮЛЕКТЕРГЕ – АҚ ЖОЛ!

БІРТҰТАС 
ҰЛТ БОЛУ ҚАДАМЫ

– К�ктемнің осы шуақты күні 
қуанышты сәтпен – диплом алған 
жас мамандардың кәсіби еңбек 
жолын бастауымен тұспа-тұс 
келіп отыр. Бүгін  Университеттің 
737 түлегі оқуды аяқтады. Оқу 
орнының тарихында біз тұңғыш 
рет 9 ғылым докторын даярлап 
шығардық. Алдыңғы жылдары 
бұл университетті мыңнан астам 
студент бітіріп шықты. Олардың 
жартысы әлемдегі беделді оқу 
орындарында білімін одан әрі 
жалғастыруда. Еңбек нарығына 
қосылған түлектер �здерінің 
бәсекеге  қабілеттіліг ін және 
сұранысқа сай екендерін дәлелдей 
алды. Олар еліміздің ірі компа-
нияларында, ғылым, медицина 
және мемлекеттік қызмет сала-
сында жұмыс істеп жатыр, – деді 
Қазақстан Президенті. 

Е л б а с ы  о қ у  о р н ы н д а ғ ы  с т у д е н т т е р 
санының к�беюіне байланысты келешек-
те оқу ғимараттарының әлеуетін арттыру 
қажеттігіне назар аударды. Сондай-ақ  Назарбаев 
университеті мен мектептерінің есігі білімге 
ұмтылған жастар үшін ашық екенін айтты.   

– Бұл университет – біздің еліміздің активі. 
Түлектер – болашағымыздың алтын қоры. 
Сондықтан да мұнда оқуға түсу үшін 10 мың 
талапкерге дейін �тінім береді, соның ішінде 
400-500-і ғана түседі. Олардың  географиясына 
қарасақ, Қазақстанның барлық �ңірінің ең 
талантты жастарынан құралған, – деді Елбасы. 

Қазақстан Президенті білім беру нары ғын да 
жаһандық бәсекенің күшейгеніне, ғылыми-
зерттеулер сапасын арттыруға және жастарға 
ғылыми байланыстарын кеңейтуге мүмкіндік 
беретін тиісті гранттар б�лудің маңыздылығына 
назар аударды. Сондай-ақ осы университет 
тәжірибесін еліміздегі бүкіл жоғары білім беру 
жүйесі к�лемінде қолданудың маңыздылығын 
айтты. 

Елбасы �зінің «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында айтылған табысқа 
жетудің басты талаптары туралы ойларын 
түлектердің есіне салды. Қоғамның даму үрдісін 
сақтап, әлем тілдерін меңгеру және жаһанда 
болып жатқан жаңа үрдістерді түсіне білу 
тұлға ретінде жетіле түсу үшін аса маңызды 
екенін атап �тті. Жиын соңында  Елбасы 
университеттің Қамқоршылық кеңесінің 
�кілдері мен оқытушыларына шығармашылық 
табыс тілеп, ризашылығын білдірді.

Сонымен қатар Елбасы дербес білім беру 
мекемелері – «Назарбаев Университеті» мен 

Алғаш ойымызға келген нәрсе: Елбасы қа-
ламынан шыққан мына жазбаның мақала ау-
қымынан әлдеқайда кең, к�терілген мәселенің 
ірі екендігі. Мақаладан г�рі Елдің ертеңгі рухани, 
мәдени �суінің бағдары, бағдаршамы дерсіз. Sр 
с�йлемде үлкен мән бар, ой бар, сұрыпталған с�з, 
іріктелген тіркес, к�птен толғандырып жүрген 
ойдың әсерлі толқынысынан туған тұжырым бар. 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» – ең ал-
дымен, еліміздің Біртұтас ұлт болуын мақсат етіп, 
соған барар жолдағы ұлттың рухани болмысының 
мәні қалай болуы керек, нені негізге алып, қандай 
базалық құндылықтарды сақтауымыз қажет, 
ертеңгі ұрпаққа табыстар мұрамыздың сипаты 
қандай болуы керек, бүгінгі жастар мұраты қандай, 
батысқа еліктеу Еліміздің болашақ межесіне үлгі 
бола ала ма деген бүгінде қазақ қоғамын іштей 
толғандырып жүрген басты мәселелердің шешімі 
мен оның бағдары осы бағдарламада кеңінен 
қозғалып, тиянақталған. 

ХХ ғасырдағы батыстық жаңғырудың үлгісі 
бүгінгі егемен қазақ еліне үлгі бола алмайды дейді 
Елбасы, �йткені «жаңғырған қоғамның �зінің 
тамыры тарихының тереңінен бастау алатын ру-
хани коды болады. Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең 
басты шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу». 

Ұлттық код қайда? Ұлттық код – ең алды-
мен, тілде, сосын дәстүріміз бен салтымыз-
ды, мінезімізді айқындайтын ділде, ұлттық 
мәдениетте. Қазақ баласының тағылымы мол 
тарихында мәдени-рухани болмысы ізгілікпен 
әдіптеліп, қарапайымдылықпен шыңдалып, па-

«Назарбаев зияткерлік мектептерінің» және 
«Назарбаев қорының» Жоғары Қам қоршылық 
кеңесінің отырысына қатысты. Қазақстан 
Президенті ғылыми-зерттеу үдерісін дамытып, 
университеттің халық аралық байланыстары ая-
сын кеңей тудің маңыздылығына назар аударды, 
сондай-ақ бүкіл еліміздегі 20 зияткерлік мек-
тептің тиімді жұмыс жүргізіп жатқанын айтты. 

***
Елбасы Н.Назарбаев Ақпарат және ком-

муни кациялар министрі Дәурен Абаевты 

жұмыстарының жүргізілу барысы ж�нінде 
 баяндады.

Мемлекет басшысы кездесу қорытын дысы 
бойынша бірқатар нақты тапсырмалар берді. 

***
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола об-

лысы Ақмол ауылында орналасқан  «АЛЖИР» 
м у з е й і н д е  б о л ы п ,  с а я с и - қ у ғ ы н  с ү р г і н 
құрбандарына тағзым етті.  

31 мамыр Елбасының Жарлығымен 1997 
жылдан бері Саяси қуғын-сүргін және ашар-

БӘРЕКЕЛДІ!

БЕРЕКЕЛІ ӨМІР БАСТАУЫ
Елімізде дәстүрлі түрде 3ткізіліп келе жатқан 
«Мерейлі отбасы» ұлттық байқауы туралы білетін 
боларсыз. Қазіргі таңда бұл байқауда жеңімпаз 
атануға үмітті отбасылар қатары да жыл санап 
к3беюде. Бұл, жалпы қолдарлық бастама. 

Uйткені отбасылық құндылықтарды насихат-
тамай, оларды ойдағыдай қалыптастырмай жақсы 
қоғам құра алмайтынымыз анық. Бұған ел болып 
атсалысуымыз керек. Мәселен, жуырда Шымкент 
қаласында «Мерейлі отбасы» ұлттық байқауының 
облыс жеңімпаздары марапатталды Т�ртінші жыл 
қатарынан �ткізіліп отырған үлкен шараның басты 
мақсаты бір шаңырақ астында берік отбасын құру 
арқылы берекелі �мірді насихаттау болып табы-
лады. Облыстан оза шапқан екі отбасыға 250 мың 
теңгеден сыйақы т�леніп, оған қоса, республикалық 
сайысқа жолдама табысталды. Ал қалған барлық 
қатысушыларға облыс әкімінің мақтау грамотасы 
мен бағалы сыйлықтар табыс етілді. 

КӨРМЕ

«ҰЛЫ ДАЛА ЖАУҺАРЛАРЫ»
Бүгінде халықаралық «ЭКСПО-2017» к3рмесіне 
дайындық қызу жүруде. Бұл жауапты к3рмені 
ойдағыдай 3ткізіп алсақ, еліміз үшін мәртебелі іс 
болатыны анық. 

Uйткені әлемнің шет-шетінен, дүниежүзі 
мемлекеттерінен меймандар атбасын Елордамызға 
бұрады. Санаулы күндер ғана қалған шараға орай 
жуырда «Болашақтың энергиясын қарсы аламыз!» 
атты к�рме �тті. Шараға жиналған қонақтар үш 
қабатқа орналасқан к�рмелермен танысты. Бірінші 
қабаттағы «Ұлы дала жауһарлары» атты б�лімінде 
Ұлы дала к�шпелілер �ркениетінің руxани және 
эстетикалық мұрасы, яғни күмістен жасалған 
қазақтың зергерлік әшекейлері, тұрмыс заттары, 
ат әбзелдері секілді жәдігерлер к�рермен назарына 
ұсынылды. Одан кейінгі б�лімдер «Күмістің сұлу 
сыңғыры» , «Sлем xалықтарының музыкалық аспап-
тары» деп аталды. «Болашақтың энергиясын қарсы 
аламыз!» қор к�рмелерінің топтамасы 2017 жылдың 
31 тамызына дейін жалғаспақ. 
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расатпен шырайланған. Ұлттық кодымызда ізгілік, 
адалдық, перзенттік инабаттылық, адамгершілік, 
парыз, этикет, ақыл-парасаттылық кеңінен 
�рістеген, молынан қамтылған. 

Ұлттық кодта парыз бен әділдік қатар сомда-
лып, Ж.Баласағұни, М.Қашқари, А.Ясауи, Абай 
мен Шәкәрім, Ахмет пен Sлихан, Мағжан мен 
Міржақып шығармашылығы арқылы халыққа 
дәріптелген, астары мен арқауы мықты ора-
лымды с�з �рнегімен, ұғынықты тілмен �рілген. 
Қазақтың ұлттық кодында әділдік тұжырымдамасы 
ежелгі дәуірден бастап жинақталып, туыстығы 
жоқ үлкенге деген сыйластық болып танылған. 
Сыйластық пен ізгілік, ізеттілік пен имандылық 
қазір енді этикетке айналған тұста, осы ұлттық 
кодты дамыта отырып, рухани мәдениетімізді 
жаңғыртуымыз қажет. Ұлттық кодымызда ұят 
категориясы бар. Бесіктен белі шықпаған бала-
дан бастап, ұят боладыны айтып �сірген ата-ана 
баласын жақсылық пен жауыздықтың б�лінетінін 
айтып, мінезін қалыптастырады. Жауыздықпен 
күрес пен жақсылықты дәріптеу коды қазіргі 
мораль мен �негелік категориясын дамыта түседі. 

Ұлттық кодқа негізделген ұлттық сананың 
кемелдене дамуын Елбасымыз үлкен мәселе етіп 
к�теріп, екі қырын атап к�рсетеді: ұлттық сананың 
к�кжиегін кеңейту және ұлттық болмыстың 
�зегін сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын 
�згерту. «Қазір салтанат құрып тұрған жаңғыру 
үлгілерінің қатерінің» де бар екенін ескертеді. Ол 
қандай қатер деңіз? Қатер мынада: �згенің ұлттық 
даму үлгісі жұрттың бәріне ортақ әмбебап үлгі бола 
алмайды. Елбасымыздың к�рсетуінше, «іс жүзінде 
әрбір �ңір мен әрбір мемлекет �зінің дербес даму 
үлгісін қалыптастыруда». Дер кезінде және нақты 
айтылған пікір дер едік. 

Елбасымыз бұл қатерді неге ескертіп отыр. 
Демек, �зге ұлттың даму үлгісінің бәрін к�шіріп 
ала беру, �з еліміздің ерекшелігін, халқымыздың 
ділін, мінезін, рухани және материалдық құнды-
лық тарымызды ескермеу бізде жоқ емес. Осы 
қатер туралы қазіргі басшылар да к�п ойланса, нұр 
үстіне нұр болмақ. 

Осы тұрғыда, қазіргі уақытта халық к�ңілінен 
шықпай, ерекше алаңдатып отырған мәселенің бірі 
– бірінші сыныптан бастап ағылшын тілін енгізу, 
жоғары сыныптарда жаратылыстану пәндерін 
ағылшын тілінде оқыту дер едім. Жаратылыстану 
пәндерін ағылшын тілінде мектепте және жоғары 
оқу орындарында жаппай оқыту қазақ тілінің ғылым 
тілі бола алмайтындығының басты кепілі болмақ. 
Қатер ме? Sрине, қатер. Білім жүйесінде шетел-
дің бәрі жақсы екен деп, түгел сол жүйені к�шіріп 
әкеле салғанда, жоғары деңгейде дамып кетеміз 
деу күпірлік қана емес, оның ар жағында ұзаққа 
шаба алмайтын шабандық та жатады.  Елбасы мыз 
ескертіп отырғандай, қазақ білім жүйесінің �зінің 
дербес даму үлгісі жасалуы қажет. Ол ұлттық 
сананы, ұлттық рухты асқақтатып, жастардың 
бойындағы ұлттық сананың кемелденуіне жетелеуі 
тиіс. Н.S.Назарбаевтың «ұлттық код, ұлттық 
мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру болмай-
ды» деуінің мәнісін терең түсіну абзал. Бірінші 
сыныптан балаларға үш тілді оқытуды немесе жара-
тылыстану пәндерін тек ағылшын тілінде оқытуды 
қолдамау үштілділік идеясына қарсылық емес. 
Ағылшын тілін оқудың, үйренудің бүгінгі таңда 
еліміздегі жастар үшін мотивациясы да жоғары, 
мүмкіндігі де мол. Болам деген баласына ата-ана-
сы кез келген тілді ақылы түрде оқыта алады. Бұл 
біздің ұлттық кодымызда жаңғырған, қажеттілікке 
айналған, кодталған мінез. Ал оқығысы келгендерге 

арнап, тегін әрі �з қалауынша оқып үйрену үшін, 
ағылшын курстарын ашып қою арқылы да к�п 
мәселені шешуге болар еді. 

Елбасымыз таяу жылдардағы басты мін-
деттердің бірі және негізгісі ретінде қазақ жазуын 
латын әліпбиіне к�шіру жұмыстарын біртіндеп 
бастау керектігін нақтылайды. Тәуелсіздік алған 
жылдардан бастап айтыла бастаған бұл мәселенің 
қазір шешілетін сәті келгендей. Sлеуметтік 
желілердегі кешелі-бүгінді жазылып жатқан 
пікірлер легін саралау да, к�пшіліктің бұл рефор-
маны қолдайтынын аңғартады.

Қазақ жазуының �ткен тарихы қиын. Қазақ 
еліне �з �ктемдігі мен �кімдігін жүргізгісі келген-
дер дің барлығы оның рухани болмысына жасайтын 
шабуылын, ең алдымен, жазуды �шіруден баста ған 
екен. Кез келген жазу сол ұлттың дәстүрлі мәде-
ниетін, елдігін, тарихи жадын сақтайтын жәдігер 
екенін ескерсек, мұның мәнісі түсінікті де. Араб 
жаулаушылары атының тұяғы жеткен жерлер-
дің барлығында түркілік таңбаларды жоюға күш 
салыпты, орыс колонизаторлары қазақ еліне 
кең тараған араб жазуымен, араб мәде  ние тімен 
күресіп, жазуды �шіріп, ақыры �з әліпбиін енгізген. 
А.Байтұрсынұлының т�те жазуы ның тағдыры 
қалай болғаны бүгінгі к�зі ашық қауымға белгілі. 
Қазақтың қайран тілі к�ш  пенді ғұмыр-тіршіліктің 
арқасында жазуға  мо йын сұнбағандықтан, �зге 
тілдердің ырқына к�не қоймай, �з болмыс-бітімін 
сақтай дами берген. 

Ал қазіргі жай басқаша. Тәуелсіз Еліміз әлемдік 
�ркениетте �зіндік орнын белгілеп, алдыңғы 
қатарға шығу үшін ұйымдасуда. «Тарихтың 
темір қақпанына түспеу үшін» эволюциялық 
даму бағытымен, �ркендей дамуды басты бағ-
дар ретінде белгілеп, ұлттық құндылықтарды 
ұлықтауды қалайды. Қазір бірінші сыныпқа барған 
балалардың 90 пайыздайы қазақ сыныптарында 
отыр, жоғары оқу орындарындағы аудиториялар-
да қазақ топтары 85-90 пайызды құрайды. Демек, 
латын әліпбиіне к�шудің ең басты алғышарттары 
орындалды деуге толық негіз бар. Ендігі басты 
мәселе қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 
бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдау. Біздің 
пайымдауымызша, мұндай стандарт бізде бар. Ол 
Ахмет Байтұрсынұлы жасаған әліпбидің негізін 
сақтайтын латынша таңбалық нұсқалары. 

Қазіргі тілші ғалымдар емлелер мен жазу ереже-
лерінде бірізділік болатындай жақсы емлелерді 
�зара анықтап алып халыққа ұсынуы тиіс. 

қабылдады. Кездесуде Мемлекет басшысына 
Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің 
алдына қойылған міндеттердің орындалуы 
ж�нінде есеп берілді. Нұрсұлтан Назарбаев 
мемлекеттік саясаттың бірқатар бағыты бой-
ынша сапалы ақпараттық жұмыс жүргізудің 
маңыздылығын атап �тті.   

– Біріншіден, ақпарат құралдарында 
индустриялық-инновациялық даму бағдар-
ламасының іске асырылуы барысын толық-
қанды к�рсету керек. Екіншіден, «Нұрлы 
Жол» инфрақұрылымдық даму бағдарламасын 
орындау жұмысын насихаттауды күшейту 
қажет. Мысалы, «Нұрлы жол» бағдарламасы 
м е н  Қ ы т а й д ы ң  « Ж а ң а  Ж і б е к  ж о л ы » 
стратегиясының ұштасуының оң аспектілері 
туралы халыққа жеткізу маңызды, – деді 
Қазақстан Президенті.

Сонымен қатар  Мемлекет  басшысы 
Қазақстанның транзиттік-к�ліктік әлеуетін 
ақпараттық тұрғыда к�рсетудің �зектілігіне 
тоқталып, ел �ңіріндегі инфрақұрылымдық 
жобалардың іске асырылуын БАҚ-та жа-
рия ету қажеттігін атап �тті. Бұдан б�лек, 
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстанның үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдаудың және «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспарының негізгі ережелерін жүзеге асыру 
үдерісіне ақпараттық тұрғыдан кеңінен қолдау 
к�рсету қажеттігіне назар аударды.   

Ақпарат және коммуникациялар ми нистрі 
Д.Абаев Қазақстан Президентіне «Қазақ-
станның 100 жаңа есімі» жобасының іске асы-
рылуы және қоғамдық сананы жаңғыртудың 
барлық бағыты бойынша ақпараттық-түсіндіру 

шы лық құрбандарын еске алу күні ретінде 
атап �тіледі. Қатыгез саясат салдарынан мил-
лиондаған адам опат болып, қуғын-сүргінге 
ұшырады. «Саяси қайраткерлермен бірге 
олардың әйелдері мен балаларын да репрес-
сиялады. АЛЖИР-де қолдарында кішкентай 
сәбилері бар әйелдер отырды. Сондықтан бұл 
оқиғаны халқымыз әр дайым жадында ұстауы 
тиіс» деген Елбасы та риx тың ащы сабағын 
ұмытпауымыз керектігін айтты.  

***
Елбасы Н.Назарбаев шетелдік елші лерден 

сенім грамоталарын қабылдады. Қазақстан 
Президентіне рәсім барысында Т�тенше және 
�кілетті елшілер: Корея Республикасынан 
– Ким Дэ-Сик, Сербия Республикасынан – 
 Владан Матич, Индонезия Республикасынан 
– Рахмат Прамоно, сондай-ақ Румыниядан 
– Чезар-Маноле Армяну сенім грамотасын 
тапсырды.

Мемлекет басшысы елшілерді Қазақ-
с т а н д а ғ ы  д и п л о м а т и я л ы қ  қ ы з м е т і н і ң 
 басталуымен құттықтап, олардың жұмысы 
мемлекетаралық ынтымақтастықты нығайтуға 
бағытталатынына сенім білдірді. Елшілердің 
Қазақстандағы дипломатиялық миссия-
сы мемлекетіміз үшін жаңа тарихи кезеңде 
басталғалы тұрғанына, еліміздің одан әрі даму 
мен �зара ынтымақтастықты қамтамасыз 
ету бағытындағы шараларына тоқталып, 
Қазақстанның сыртқы саясаттағы қызметінің 
нәтижелеріне назар аударды.

Сейілбек МҰСАТАЙ,
шолушы, саяси ғылым докторы

Анар САЛҚЫНБАЙ,
филология ғылымының 

докторы, ҚазҰУ профессоры
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Биыл Қазақстан Республикасының халық 
артисі Хадиша Б3кееваның 100 жылдық ме-
рейтойы кең к3лемде аталып 3туде. 

Сахна саңлағының есімін ұлықтау мақса-
тында туған жері – Қазталов ауданының орта-
лығында Х.Б�кееваның ескерткіші ашылды.  
Аудандық мәдениет үйінің алдына орнатылған 
ескерткішті ашу рәсімінде Қазталов ауданының 
әкімі Нұрлан Бекқайыр құттықтау с�зін с�йледі. 

Аталған шара Батыс Қазақстан облыстық 
Қазақ драма театрында «Хас талант –  Хадиша» 
атты әдеби-сазды кешпен жалғасты. Танымал 
кино және театр актерлері Құман  Тастанбеков 
пен Меруерт Uтекешова және «Хадиша 
Б�кеева» атты кітаптың авторы, жазушы Сара 
Ләтиева ұстаз мерейтойына  арнайы келіп, 
әсерлі естеліктерімен б�лісті. 

Астанадағы ҚР Ұлттық академиялық кітап-
ханасында жазушы Тұрсын Жұртбайдың 
«Алаш қозғалысы – Движение Алаш» 
атты қазақ-орыс тілдеріндегі үш томдық 
жи нағының және Болат Мүрсәлімнің 
 «Алашорда» атты фотоаль бомының танысты-
рылымы 3тті. 

Басылымдар «Самұрық-Қазына» әл-ауқат 
қоры» АҚ-ның қолдауымен жарық к�рді. 
Шараға тарихшы ғалымдар, зиялы қауым 
�кілдері қатысты. Жиында тарих ғылымының 
докторы, Ыстамбұл қаласындағы Мимар  Синан 
университетінің профессоры Sбдіуақап Қара, 
«Samruk-Kazyna Trust» әлеуметтік жобалар-
ды дамыту қорының ресми �кілі Лима Диас 
с�з с�йледі. Аталған жинақты «Ел-Шежіре» 
қоғамдық қоры шығарды.

«Алаш қозғалысы» атты үш томдық  жи нақта 
1927-1932 және 1937-1938 жылдардағы «Алаш» 
партиясы және «Алашорда» үкіметі қай раткер-
лерін тергеу істерінің деректері кел тірілген. Ал 
Б.Мүрсәлімнің «Алашорда» атты туын дысында 
тұғырлы тұлғалардың �мірі мен қызметі тарихи 
фотодеректер арқылы �р нектелген.

Жақында Аралдағы халықаралық «Қазақ 
тілі» филиалының және жергілікті 
шығармашылық 3кілдерінің қолдауымен 
Зейнолла Шүкіров атындағы жас талап 
ақын-жазушы, қол3нерші, суретші, әнші-
күйшілерді біріктірген шығармашылық 
бірлестік құрылды. 

Бірлестіктің «Қаламгер», «Сазгер», «Мұра-
гер» топтары �з қанаттарының астына алған 
шы ғармашыл жастарды үлкен �нерге баулуды 
мақсат етіп отыр. Алдағы уақытта бірлестік 
мүшелері шығармашылық кештер �ткізу, 
жинақ шығару, жас таланттарға бағыт-бағдар 
беруге атсалысатын болады. Бірлестіктің «Арал 
әлемі» атты жаңа басылымының алғашқы 
саны оқырман қолына тиіп үлгірді. Бірлестік 
т�рағасы, халықаралық «Қазақ тілі» Арал 
аудандық филиалының жетекшісі, жергілікті 
журналист-жазушы Жұмабай Жақып.

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауда-
нында Дүниежүзілік Қазақ күресі федера-
циясы мен Тарбағатай аудандық әкімдігінің 
ұйымдастыруымен 3ткен Ырғызбай 
Досханаұлы атындағы Қазақ күресінен ІІІ 
�лем кубогы 3з мәресіне жетті. 

Ақсуат ауылында �ткен дүбірлі додаға 
әлемнің 26 мемлекетінен келген балуандар 
қатысып, бақ сынасты. Олардың арасында 
Қытай, Корея, Түркия, Украина, Литвия, Бело-
руссия, Ресей, Бельгия, Армения, Германия, т.б. 
елдерінің кіл мықтылары бар. 

Жеңімпаздар туралы айтатын болсақ, 70 
кг. дейін �гіз палуаны атағы үшін 1-орынды 
Қ.Т�ленбаев (Қазақстан), 2-орынды М.Ералиев 
(Қырғызстан), 3-орынды З.Аташашвили (Гру-
зия) иеленсе, 90 кг. дейін 1-орын Б.Ахметовке 
(Қазақстан), 2-С.Аймараловқа (Тәжікстан), 
3-орын Р.Семянға (Уркина) бұйырды. 90+ кг. 
жоғары түйе палуаны атағы үшін қазақстандық 
А.Нұғымаров 1-ші орынды қанжығасына бай-
лап, ресейлік Р.Арсыланов пен �збекстандық 
Е.Данияров 2-3 орындарды �зара б�лісті. 

ХАДИША БӨКЕЕВАҒА 
ЕСКЕРТКІШ АШЫЛДЫ

АЛАШОРДА 
КЕЗЕҢІ БАЯНДАЛАДЫ

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
БІРЛЕСТІК ҚҰРЫЛДЫ

АҚСУАТТАҒЫ 
БАЙРАҚТЫ БӘСЕКЕ

барысында үзінділері газеттер мен журналдарда үзбей 
жарияланып тұрды. Олар ж�нінде жұртшылықтың 
пікірі жақсы болды. Бұл да маған қосымша қуат берді.

Ал Мырзекеңнің �зі туралы айтар болсақ, ол – 
к�рнекті мемлекет және қоғам қайраткері, әдебиетіміз 
бен �неріміздің терең тамырларын зерттеуші, солар 
ж�нінде аса құнды шығармалар жазған, айтыс 
�нерінің, ата тарихымыздың, әдет-ғұрып, салт-
дәстүріміздің қайта жанданып, қанаттануына 
қамқор болып, шешендік, күйшілік �неріміздің 
де зерттелуі мен дамуына аса зор үлес қосып келе 
жатқан ұлтымыздың айтулы, мақтан тұтар тұлғасы 
ғой. Бұрын, Кеңес Одағы кезеңінде қазақ әдебиетінің 
тарихы XVIII ғасырдан, Бұхар жыраудан басталады 
деген жаңсақ тұжырым берік орнығып, жетпісінші 
жылдарға дейін барлық жоғары оқу орындарында 
солай оқытылып келген еді. Осы тұжырымның 
терістігін, әдебиетіміздің тарихы осыдан 1200 жыл 
бұрынғы Түрік қағанаты кезеңінен басталатындығын 
ұстазы Бейсенбай Кенжебаевтың тапсыруымен 
ғылыми тұрғыда негіздеп, толық дәлелдеп шыққан, 
сол кездерде тасқа қашалып жазылып, бүгінге жет-
кен Күлтегін, Тонык�к, Білге қаған жырларының 
мәтінін қазіргі қазақ тіліне аударып, �ткен ғасырдың 
жетпісінші жылдарында оқулықтарға алғаш енгізген, 
әдебиетіміздің тарихын он екі ғасырға тереңдеткен, 
мұны енді ашып айтуымыз керек, басқа ешкім 
емес, Мырзатай Жолдасбеков ағамыз. Бұл ж�нінде 
Мырзекеңнің �зі менің сұрағыма берген жауабында: 
«1964 жылы аспирантураға түстім. Оқу мерзімі үш 
жыл еді. Аспирантураның екі жылын түгел Орхон 
ескерткіштерін – Күлтегін, Білге қаған, Тонык�к 
жырларын аударуға, жаңашалауға жұмсадым. 
 Жиырма редакциясын жасадым. Сол к�не мұраларды 
оқып-үйренуге к�п күш-жігерімді жұмсадым. Ол 

дәуірді тану, к�не мұраларды игеру, ескі жазуларды 
меңгеру оңайға түскен жоқ. Жүйке де тозды. Шашым 
да содан ағарды, к�з де талды. Аударманың алғашқы 
нұсқаларынан үзіндіні «Білім және еңбек», «Жұлдыз» 
журналдарына, бірнеше газеттерге жарияладым. 
«Тастар с�йлейді» деп жеке кітап етіп бастырмақ 
болдым. Оным «Қазақстан» баспасының жоспа-
рына кіріп тұрған жерінен Олжастың «Аз и Я» атты 
кітабының сол кездегі дауынан сызылып тасталды. 
Менен кейін ол ескерткіштерді ешкім аударған да 
жоқ. Менің аудармама осы күнге дейін ешқандай 
сын да болған жоқ. Мен жаңашалаған «Күлтегін» де, 
«Білге қаған» да, «Тонык�к» те бүгінде оқулықтарға 
кіріп, халық шығармасына айналып кетті» деген бо-
латын. Мырзекеңнің қазақ әдебиетінің тарихын 1200 
жылға тереңдеткен еңбегі ж�нінде Sбіш Кекілбаев 
та, Мәскеудегі «Вопросы литературы» журналы 
да жазған. Осы жерде мынадай бір к�пе-к�рнеу 
әділетсіз жағдайға  назар аудара кетуді ж�н деп 
білемін. Uткен ғасырдың жетпісінші жылдарының 
аяғынан бастап қырық жылдай уақыт ішінде 
қазақ әдебиетінің тарихы туралы біраз оқулықтар 
жарық к�рді. Менің досым, академик Рымғали 
Нұрғалиев кезінде, менімен бір әңгімесінде, сол 
оқулықтарды жазып жариялаған ғалымдарымыздың 

– Сіздің соңғы жылдарда к3рнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері, ұлтымыздың с3зін с3йлеп 
жүрген асыл азаматы, бүгінде сексен жастың сеңгіріне 
шыққан абыз ағамыз, ел ағасы Мырзатай Жолдасбеков 
 туралы екі кітаптан тұратын сыр-сұхбатқа құрылған 
ғұмырнамалық роман жазып бітіргеніңізді білеміз. 
Осындай кітап жазу туралы ой қай уақытта және 
қалай туындап еді? 

– 2011 жылдың 28 желтоқсанында «Егемен 
Қазақстан» газетінде Мырзатай Жолдасбеков 
туралы «Алдымызда ағалар бар аймаңдай» атты 
айқара екі бет мақалам жарияланды. Мақаланы 
оқып, риза болған, құттықтаған кісілер к�п болды. 
«Егемен Қазақстан» газетінің сол кездегі президенті 
 Сауытбек  Абдрахманов: «Б�ке, мына мақалаңыз 
елдің к�кейінен шықты. Сіз Еркеғали Рахмадиев 
туралы сұхбатқа құрылған жақсы роман жазған едіңіз. 
Сондай үлгідегі, сол тұрғыдағы бір кітап Мырзекең 
туралы да жазылса, ұлтымыз үшін, халқымыз үшін, 
қоғамымыз үшін �те пайдалы еңбек болар еді. Және 
оны жастарымыз, жұрттың бәрі сүйсініп оқыр 
еді. Uйткені Мырзекеңнің жүріп �ткен жолы – 
халқымыздың жүріп �ткен жолы. Uткен ғасырдағы, 
осы ғасырдың басындағы ол кісінің басынан кеш-
кен, �зі кейде қатысушысы, кейде ұйтқысы болып 
ортасында жүрген оқиғалар бүгінгілер үшін де, келер 
ұрпақ үшін де қызғылықты болары с�зсіз. Uйткені 
ол біздің тарихымыз. Қоғамымыздың тарихы. Sрі 
онда �мірдің талай тылсым сырларымен бірге ұлтын 
сүйген, ел-жұртының үмітін, сенімін, алғысын 
арқалаған, балалықтан даналыққа жеткен азаматтың 
айшықты �мір сапары, басынан кешірген қилы-
қилы оқиғалары к�рініп тұрар еді. Сондай кітапты 
қызықты етіп жазу сіздің қолыңыздан келер еді деп 
ойлаймын» деді. 

Сол мақаланы жазу үстінде, жазғаннан кейін 
�зім де Мырзекең туралы сыр-сұхбатқа құрылған 
роман жазсам деген ойда жүр едім, Сауытбектің мына 
с�зі қамшы болды да, тәуекел деп сол ниетімді іске 
асыруға бел байладым. Менің ұсынысыма Мырзекең 
келісті...

Арада біраз уақыт �тті. Мырзекеңмен телефон 
арқылы с�йлесіп, «кездесейік, әңгімелерімізді 
бастайық» деп бәтуаласқанбыз. Сол сәтте бұрыннан 
ұстап жүрген диктофонымның бұзылып қалғаны 
есіме түсті. Аяқ астынан диктофонды қайдан алсам 
екен деп ойланып, «Егемен Қазақстан» газетін еске 
алдым. Газеттің жолға шығатын тілшілеріне беретін 
диктофондары бар ғой деп. Газеттің вице-президенті 
– бас редакторы Жанболат Аупбаев ініме телефон 
соғып едім, ол:

– Жарайды, аға. Жағдайды анықтап, �зім хабар-
ласайын, – деді. 

Ертеңіне түстен кейін менімен хабарласты.
– Б�ке, �тінішіңізді президентіміз Сауытбекке 

айтқан едім. Ол: «Редакцияның диктофондарына 
тимей-ақ қояйық, ұжымның мүлкі ғой. Б�кеңе 
диктофонды �зім тауып берейін» деген. Жаңа ғана 
сізге бер деп су жаңа диктофонды маған қалдырып 
кетті, –  деді. 

Бардым. Алдым. Жапон елінде жасалған соңғы 
үлгідегі әдемі диктофон екен. Бұрынғылардай 
емес. Кішкентай. Ыңғайлы. Электронды. Қамшы 
салдырмайды. К�п уақытқа дейін жаза береді. Қай 
дүкеннен алғаны, бағасы жазылған чегі ішінде жүр. 
Түймешігін басып қалып едім:

– Б�ке, жаңа диктофоныңыз құтты болсын! 
Мырзекең туралы кітабыңыз жақсы жазылсын! – 
деген Сауытбек інімнің �зіме таныс қоңыр даусы 
естілді.

«Рақмет, бауырым! Гәп – сенің к�п ав тор-
ларыңның бірі болып жүрген маған қалтаңнан 
жүз доллар шығарып, жаңа диктофон сыйлаған 
жомарттығыңда емес, гәп – сол жүз доллардан 
әлдеқайда артық, баға жетпейтін елпілдеген елшілдік 
жүрегіңде, халқымызға, ұлтымызға жақсылықтар бола 
берсе екен деген періште тілегіңде, маған деген інілік 
ілтипатыңда, тілектестігіңде ғой. Бұл кітапты енді 
қалайда жазуға, аяқтауға тиістімін» деген ой жарқ 
етіп, қамшылап, ширықтыра түсті. Содан бастап осы 
жаңа романды жазуға бар ынтаммен кірісіп кеттім.

– Енді Мырзекең туралы, жаңа рома ныңыз дың 
мазмұны жайында азырақ әңгімелеп беріңізші. 

– Осы романды жазуға 2012 жылдан бастап 
�мірімнің бес жыл уақытын арнадым. Sсіресе соңғы 
үш жылда бас алмай отырдым деуге болады. Жазу 

ғұмыры ұлты үшін, халқы үшін аянбай қызмет етудің 
жарқын үлгісі сияқты. 

Мырзекең туралы ойлансам, оның �мірінің 
осы кітапта айтылатын кей сәттері еске түседі. 
Мектепте жүргенде ғалым болуды, профессор бо-
луды армандаған бала Мырзатай. «Профессорлар 
туралы неше түрлі алып-қашпа с�здер еститінбіз. 
«Жаңғалақ болады екен, лекцияға кейде аяғындағы 
бәтіңкесін ұмытып, тәпішке киіп келеді екен» деген 
сияқты. Бәрі балалық наным ғой сол кездегі. К�зіме 
профессор деген тамақ ішпейтін, түзге бармайтын, 
дәрет алмайтын, сондай бір бүтін, ерекше әулие адам 
сияқты болып елестейтін. Кейін есейе келе оның да 
бойында адамға тән нәрсенің бәрі болатынын білдік 
қой» дейді Мырзекең. Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінде б�лім меңгерушісі болып 
қызмет атқарып жүріп, сол кездегі екінші хатшы 
Меңдібаевтың әділетсіздігіне қарсы тұрып, аппа-
рат қызметкерлері алдында �зінен кешірім сұрауға 
мәжбүр еткен Мырзекең. 

«Жас Қазақстанның бас жаршысы, жаңа 
идеологияның алғашқы қарлығашы болғаны әмбеге 
аян. Ел тарихының ең бір шешуші шағындағы 
шарапатты шаралардың басында тұрды. Ірі де ізгі 
істерді жүзеге асырды. Атап айтқанда, ана тіліміздің 
мемлекеттік мәртебе алуына, к�зден кеткен, к�ңілден 

�шкен арыстарымыздың ақталуына, халықтық 
қалпымыз бен сабақты салтымыздың жаңғыруына, 
бір с�збен айтқанда, ұлттың рухы мен санасының 
�суіне �лшеусіз үлес қосты. Ақылы мен сезімін, білімі 
мен білігін, қабілеті мен қасиетін, қажыры мен қадірін 
осынау иманды жұмысқа жұмсады. Басқа еңбектерін 
есептемегеннің �зінде Мырзатай Жолдасбековтің 
сол кездегі халыққа жасаған қалтқысыз қызметі 
үшін енді ел болып алғыс айтса артық емес» дейді 
Мырзекең туралы ұлтымыздың тағы бір тау тұлғасы, 
тәуелсіздігіміздің елең-алаңынан бастап Елбасының 
жанында болып, тәуелсіздігімізді баянды етуге аян-
бай атсалысқан, Мырзекеңмен қатар жүріп қайрат 
к�рсеткен, Мырзекеңді алыстан да, жақыннан да 
білетін Sбіш Кекілбаев.

Иран елінде елші болғанында туған жерге жете 
алмай, «елге жетіп, сүйегіміз сонда қалса арман жоқ» 
деп зарығып жүрген мыңдаған қандастарымызды елге 
к�шірген Мырзекең. «Иранда 12 мың қазақ, 2 мил-
лион түрікмен бар екен. Біз іздеп барған соң, бізбен 
басқосуға сондағы қазақтар түрікменнің шалдарын 
да шақырыпты. Солар: «әй, Нұрымшат, не деген 
бақытты халықсыңдар, біздің елшінің келгеніне жыл 
асып кетті, әлі дидарын к�рмедік, сенің елшіңнің 
келгені кеше ғана еді, дидарын к�ріп отырсың» деді. 
Сондағы тағы бір қазақ қария: «Шырағым Мырза-
тай, шетте елін аңсап жүріп �лген қазақтың сүйегі 
к�рде де қызып жататын шығар» деп қалды. Сұмдық 
с�з ғой, сай-сүйегім сырқырады» деп еске алады 
Мырзекең. Иран Президентімен қандастарымыздың 
елге қайтуын келіскен Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қолдауымен Ирандағы  Отанына 
қайтқысы келген мыңдаған қандастарымыздың 
барлығын елге к�шірді. Ұлы бабамыз Фарабидің 
Иран елінің ежелгі кітапханаларында сақталған, басқа 
жерде жоқ он үш трактатының к�шірмесін жасатып 
әкеліп, �зі білім алған нұрлы шаңырақ – ҚазГУ-дің 
кітапханасына тарту еткен Мырзекең. Халқымыздың 
ардагер ұлы Мұстафа Шоқайдың зиратын іздеп 
Германияға, Батыс Берлинге барып, зиратты  тауып, 
буырқанған дауыл, шелектеп құйған жаңбыр астын-
да, Мұстафаның басындағы құлпытасқа қарап: 
«Халқыңның арысы едің сен, жат елдің топырағын 
жамылмай, �з атамекеніңнің т�рінде жататын адам 
едің ғой» деп, тебіреніп, табиғатқа қосылып, бірге 
жылап тұрған Мырзекең...

Осылай айта берсек, таусылмайды. Екі кітаптан 
тұратын романда Мырзатай ағамыздың балалықтан 
даналыққа дейінгі бүкіл �мір жолы жарқырап к�рініс 
тапты. Uткен ғасырдағы, тәуелсіздік алған жылдар-
дан кейінгі халқымыздың, ұлтымыздың басынан 
кешкен азабы да, тозағы да, зобалаңы да, жетістіктері 
де мол тарихы шынайы баяндалуын басты мақсат 
тұттым. Соның нәтижесінде әдебиеттегі Александр 
Бектің «Волокаламскі тас жолы» (қазақшасы «Ар-
палыс»), Sзілхан Нұршайықовтың «Ақиқат пен 
аңыз» сияқты әйгілі шығармаларының үлгісімен 
жазылған, кейіпкерінің �мірін де, ерлігін де �зіне 
айтқыза отырып баяндайтын тұшымды роман 
дүниеге келді деп ойлаймын. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
Нұрперзент ДОМБАЙ

қазақ әдебиетінің тарихы ертедегі түрік қағанаты 
кезеңінен бастау алады деген концепцияны, 
тұжырымдаманы бейне бір �здері зерттеп, �здері 
тапқандай, орнықтырғандай болып, Мырзатай 
Жолдасбековке сілтеме жасап, атын атамай-ақ 
пайдаланатын әдетке, ауруға  ұшырағанын айтқан 
еді. Бұл ж�нінде Мырзатай ағаның �зі: «Рымғали 
сұңғыла ғой. Дұрыс байқаған. Ондай жағдай бар. 
Мұны ғылымдағы плагиат деуге болады. Sбден 
жеңілдетіп айтқанның �зінде ондай авторлардың 
мәдениетінің т�мендігінен демеске лажымыз 
жоқ. Шынтуайтына келгенде осы күнгі «сол 
тақырыпты зерттеді, соған үлес қосты» деп ай-

тылып жүргендердің барлығы, енді мұны айтпай 
болмайды, менің жазғандарымнан к�шіргендер. 
Қазір әртүрлі оқулықтар шығып жатыр. Жазсын, 
шығарсын. Бұған мен қуанбасам, ренжімеймін. 
Оқулық жазатындар �здерінен бұрын зерттелген, 
ашылған жаңалықтардың жемістерін пайдалануға 
қақысы бар. Бірақ қалыптасқан дәстүрді, жазу 
мәдениетін сақтауға, зерттелген еңбектердің, ашыл-
ған жаңалықтардың алғашқы авторларын сілтеме 
жасап, к�рсетіп отыруға міндетті ғой» деген еді.

Тоқсаныншы жылдардың басында халқымыздың 
ең асыл арманы – тәуелсіздікке қолымыз жеткенде, 
бұрынғы Одақ ыдырап, экономика құлдыраған, 
берекесіздік, жұмыссыздық жайлаған, қатардағы 
қарапайым жандарға нан тауып жеудің �зі қиындыққа 
айналған, қолымыз әрең жеткен тәуелсіздіктің �зін 
сақтап қала аламыз ба, жоқ па деген тарихтың қатал 
сынағы алдымыздан шыққан  алмағайып, қиын кезде 
тәуекелге бел буып, ел тізгінін, халық сенімін, ертеңгі 
күніміз, болашағымыз үшін бар жауапкершілікті 
мойнына алған, халқымыздың бағына туған асыл 
перзенті Нұрсұлтан Назарбаев бұрын-соңды болмаған 
жаңа қоғам орнатуға кіріскен кезде оның жанынан 
табылған сенімді серіктерінің бірі тағы да Мырзатай 
ағамыз болды. Мырзекеңнің күні бүгінге дейінгі бүкіл 
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕ 
ІС ЖҮРГІЗУ – МАҢЫЗДЫ

«Үздік мақала» 
аталымына ие болды

«Тіл керуені – 2017» 
Павлодар облысы тілдерді дамыту 
ж3ніндегі басқармасының қолдауымен 
2017 жылғы 29 мамырдан 2 маусымға 
дейін Павлодар қаласының «Энергетик» 
санаторийінде «Тіл керуені – 2017» тілдік 
жобасының жазғы кезеңі бастау алды. 

Жазғы кезеңнің эстафетасын Ақтоғай және 
Ертіс аудандарының �кілдері жалғастырды. 
Сауықтыру орнында арнайы тыңдаушыларға 
қазақ тілі арқылы қазақ халқының салт-
дәстүрлерін үйрену үшін жағдай жасалды.

Жалпы оқыту сабақтарын осы жобаның 
авторы және қазақ т ілі  оқытушысы 
 Ш.Кинжи кова жүргізеді. Мемлекеттік тілді 
үйрету (базалық деңгей) және жаңаша үлгіде 
насихаттау, тілдік қарым-қатынас жүйесіне 
енгізу мақсатында оқыту барысында автор-
мен қазіргі заманға сай ерекше сабақ түрлері: 
ойын-сабақтары, флеш-тренингтер, ойынның 
психологиялық сипаттағы жаңа технологи-
ялар қолданылды. Орыстілді азаматтарды 
тілдік ортаға бейімдей отырып, сонымен қатар 
қазақ халқының салт-дәстүрлерін, тарихын 
зерттеу арқылы оқыту қарастырылған. Осы 
мақсатта жоба барысында театрға, мұражайға 
және басқа да әлеуметтік-мәдени нысандарға 
бару к�зделген.

Айтуған Д�УЛЕТ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫИГІ ІС

БАЙҚАУ

ЖИЫН

Бекболат ӘДЕТОВ, 
Қазақстанның Құрметті журналисі

 ...

жерден шырылдап отқа түскеніңмен, �зің 
айтып жүрген бірталай с�здердің �ңі ай-
налып, осы бойы кеткені кеткен. Uйткені 
байқайсың ба, енді жас түгіл жасамыс та 
солай с�йлейтін болып барады. Соның 
бәріне қалай тоқтау қоярсың?». Тегі, 
онысы рас. Бүгінде дардай адамдардың 
�здері әлдебіреуге с�зін �ткізгісі кел-
се «Пәленшеңнің құлағына алтын 
сырға» деп қойып, мәйм�ңкелейтіні 
�тірік пе? Тілімізден шығарып тастауға 
қимайтын осы бір асыл текті бейнелі 
с�здің мүлдем керісінше, басқа мағынада 
қолданылатынында шаруасы жоқ. 
Журналистеріміз «Үшбу хат» дейтін к�не 
тіркесті келсін-келмесін орынсыз пай-
даланатынын да, екінің бірінде «толағай 
табыс» деп жазуды сән к�ретінін де 
бұрын айтқанбыз. Махамбет ақынның 
«Қу толағай бастанбай...» дейтін, Шал 
ақынның «Тау толағай тартады тасы кет-
се» деген с�зін, басқа-басқа мысалдарды 
да алға тарта отырып, «толағай» с�зі 
байлық пен барлықты білдірмейді, қайта 
жалаң, жадағай, қу тақыр мағынасында 
қолданылады дегенбіз. Оған құлақ асады 
дейтін қайда. «Толағай табысты» тасы-
тумен келеміз. Оның бержағында үлкен-
кішіміз түгел анадан туғанды қойып, 
«туыла тын» �нер шығарғанымыз тағы 
бар. Sйтеуір бүлдіріп жатырмыз, несін 
айтасың...

М а с қ а р а  б о л ғ а н д а ,  с о н д а й 
солақайлық тарды қызғыштай қорғап, 
«ғылыми түрде» негіздеуге жанын са-
латын тілші-ғалым дардың т�бе к�рсете 
бастағаны күйдіреді ғой �згеден бұрын. 
Менің бір кездегі «Тудық» па, «туылдық» 
па?» деген мақалама орай Сейдін Бизақов 
дейтін филология ғылымының док-
торы солай «т�бе к�рсетіп», ауызекі 
тілімізге де, жазба тілімізге де еркіндей 

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Ақтау обасы – ескерткіш. Ақтау қаласының 

солтүсті гінде орналас қан. Қола дәуірінен 
сақталған андронов  мә де ниетіне жататын 
ескерткіш. Атау Ақтау және обасы с�здерінің 
тіркесі ар қылы жасалған. Ғ.Қоңқашпаев атаудың 
құрамындағы оба – «жотаға не жазық жерге 
жиналған, үйілген тас» дейді. Э.Мурзаев та оба 
с�зі овоо, обоо – «үйінді, үймек», «т�бе», «тас 
үйіндісі», «қорған» екенін айтқан (Э.Мурзаев, 
1984, 401). Сонда атау дың мағынасы «то пырағы, 
тасы ақ түсті тау маңындағы үйінді, қорым».

Ақтебіздің соры – сор. Маңғыстау ауданын-
да орна лас қан. М.Қашқари с�здігінде тебіз – 
«сортаң жер» мәнінде, ал Қазақ тілінің түсіндірме 
с�здігінде: «ш�бі қалың ойпаң жер» мағынасында 
берілген (Жеріңнің хаты – еліңнің хаты, 124). 
Ма ғынасы: «ш�бі қалың ойпаңдағы сортаң жер». 

Ақт3бе – құм. Маңғыстау ауданында ор-
на ласқан. Ақ (сын есім) және т�бе (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Ма ғы насы: 
«�сімдіксіз, сусымалы құм т�бе». 

Ақт3рткіл – тау. Үстіртте. Ақ (сын есім) және 
т�рткіл (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Т�рткілдер – к�нетүркі тілінде «т�ртбұрыш» 
дегенді білдіреді. Географияда т�рткіл деп үсті 
тегіс, қабырға-беткейлері тік т�бені не тауды 
атайды (С.Қондыбай, 2007, 64). Атаудың ма ғы-
насы: «топырағы ақ түсті, үсті тегіс, т�ртбұрышты 
тау». 

Ақтұран – тұзды құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Ақ (сын есім) және тұран (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Тұран дегеніміз – 
«асты тастақты, қар, жаңбыр суы к�п жиналатын 
табиғи су қоймасы» (S.Спан, Ж.Дүйсенбаева, 
212). Мағынасы: «ақ тасты жердегі тұзды құдық». 

Ақтікенді  –  бейіт .  Бейнеу  ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және тікенді (сын 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Мағынасы: 
«тікенді ш�п к�п �скен жердегі бейіт». 

Ақүйік – мола, қоныс. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және үйік (зат есім) 

с�здерінің бірігуінен жасалған. «Үйік – д�ңес, 
үйік. Т�бе секілді д�ңес жер» (М.Қашқари, 1 том. 
1997, 114). Атаудың мағынасы «ақ д�ңес жер, 
т�бе». 

Ақфонтан – бұлақ. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және фонтан (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Фонтан «шапшып 
шыққан сұйыққа қатысты» айтылады (Русско-
казахский словарь, 2005, 1080). Мағынасы: «таза, 
м�лдір, тұщы сулы шапшып ағатын бұлақ».

Ақшабас – тау, қорым. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Ақша (зат есім) және бас (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. Атау «тау басының 
алыстан ағарып к�рінуіне» қатысты қойылған не-
месе «Ақша руының таулы қонысы» мағынасын 
беруі мүмкін. 

Ақшағыл – ойыс. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және шағыл (зат 
есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. «Шағыл 
дегеніміз – �сімдік �скен құм т�белер» (Г.К.Кон-
кашпаев, 1951, 39). Мағынасы: «�сімдікті ақ құм 
т�белер». 

Ақшақұй  – құдық. Қарақия ауданында 
орналасқан. Ақша (акжа) – түр кіменнің ерсары 
және егдір тай пасының руы. «Құй» – құдық. 
Атаудың мағынасы: «Ақша руының құдығы». 

Ақшарбұлақ – бұлақ. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және шар (сын есім), 
бұлақ (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
«Шар» – «тез, қарқынды ағыс» мағынасындағы 
с�з. Мағынасы: «таза, м�лдір, тұщы сулы, ағысы 
қатты бұлақ».

Ақшеку  –  сай.  Маңғыстау  ауданында 
орналасқан. Ақ (сын есім) және шеку (зат есім) 
с�здерінің бірігуінен жасалған. «Шеку – �ткел». 
Мағынасы: «ақ түсті �ткелді сай». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 3лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

кіріп, әсіресе жас журналистердің 
қолданысында және ең сорақысы тілдік 
күнделікті с�йлеу машығымызда етек 
алып бара жатқан  «туылды» с�зін ғылыми 
тұрғыдан заңдастырып бермекші болып 
бейнеттенгені бар  («Орайын келтіріп 
қолданған олжа болатын с�здерді неге 
тілдік қордан алып тастауға тиіспіз?», 
«Түркістан» газеті, 28.12.2016ж.). Тілші-
ғалымның сондағы айтар уәжі не? Баяғы 
сол: «Адам �зін �зі тумайды, шешесі 
 туады емес пе?» дейтін қарадүрсін 
қисын. Табиғаттың осы бір тылсым 
құбылысына Адам атадан бергі бірде-
бір есі түзу жан баласы назар салып, 
к�ңіл аудармай келіп, ғылым докторы 
С.Бизақов қана («оқыған Бизақовтар 
ғана» десе дұрыс болар) «жерден жеті 
қоян тауыпты» демеске лажым жоқ. 
Сол кереметті әлімсақтан бергі қара 
қазақ білмепті, қазақ тілінің қаймағын 
қалқыған ұлы жыраулар, арғы-бердегі 
ақын-жазушылар байыбына бойламап-
ты, «Атадан ұл боп тумас па, ата жолын 
қумас па» деп мақалдап, «Тусаң ту!» деп 
айыздары қанып, «Тумай туа ш�ккір!» 
деп қарғап-сілеп, тілбұзарлықтың 
к�кесін к�рсетумен келіпті,  с ірә. 
Қазақты қойшы, �зіміз әлі күнге дейін 
аузына қарап, «ләппайшылдығымызды» 
қоймаған ормандай орыс та «я родил-
ся», «ты родился», «он родился» деп, 
беталбаты ауа жайылып келеді екен 

Бұл маңызы ерекше басқосуға 
�ңірдегі қалалар мен аудандық 
әкім діктердің, облыстық басқар-
малардың атқарушы органдарының 
қызметкерлері қатысты. 

Осынау тиісті деңгейде ұйымдас-
ты рылған семинардың мақсаты 
— мемлекеттік органдардың жұ-
мыс барысында мемлекеттік тілдің 
қолданылуын реттейтін нормативтік-
құқықтық құ жаттар мен мемлекеттік 
органдардың �кілдерін таныстыру 
және мемлекеттік тілде іс жүргізу 
бойынша жұмыстарды жақсарту 
ж�нінде мемлекеттік органдар үшін 
ұсынымдар қабылдау еді. 

Онда семинарды облыстық тіл-
дерді дамыту басқармасының бас-
шысы Гүлжан Мендекинова ашып, 
күн тәр тібіндегі мәселеге жан-жақты 
тоқталды. 

Содан кейін аталмыш облыстық 
басқарманың б�лім жетекшісі 
Кенжеғали Бимағанбетов «Мем-
лекеттік органдарда мемле кеттік 
т ілдегі  құжат айналымы және 
ісқағаздарын жүргізуді реттейтін 
нормативтік-құқықтық актілері» 
деген тақырыпта баяндама жасады. 

Сонымен қатар басқосуда облыс 
әкімі аппаратының құжаттамалық 
қамтамасыз ету б�лімінің бас мама-
ны, журналист Мираш Жүнісбеков 

К3кшетау қаласында Ақмола облы-
сы тілдерді дамыту басқармасының 
ұйымдастыруымен он үшінші рет 
облыстық «Мемлекеттік тіл және 
БАҚ» байқауының қорытындысы 
жарияланып, «Үздік мақала», 
«Үздік телеарна» бағдарламасы, 
«Үздік радио» бағдарламасы, «Үздік 
сайт» аталымы бойынша жеңімпаз 
атанған жүлдегерлерді марапаттау 
рәсімі 3ткізілді. 

«Мемлекеттік тіл және БАҚ» 
об лыстық байқауының мақсаты 
мемлекеттік тіл саясатын бұқаралық 
ақпарат  құралдарында  кеңінен 
 насихаттау,  мемлекеттік  т ілдің 
қазақ және орыстілді басылымдарда 
 насихатталу белсенділігін арттыру 

Асқардың (Сүлейменов) «Шашылып 
түскен тіркестерін» оқып, аса бір жан 
рақатына б�лендім. С�йтіп отырып, 
�зім бұрынырақта бір жазғандарымда 
�мірімізге тәуелсіздікпен бірге кел-
ген жақсылықтардың бірі ретіндегі 
дін еркіндігінің әсерінен және әсіре 
діндарлардың кесірінен тіліміз құлаққа 
түрпідей  тиет ін  «Аллаһ»  дейт ін 
с�збен (Құдай �зі кешірсін) «байып», 
бұрынғысынан да алашұбарланып 
бара жатқанын жазғаным есіме түсті. 
Олай болатыны: осы «туылды» с�зінің 
соңғы кезде жойдасыз қаулап кетуіне, 
бір есептен, Алланың күллі мұсылман 
баласы жадуалдай жатқа білген Ықылас 
сүресіндегі «ләм йәлид уә ләм йулад» 
сипатының «ол тумады да туылмады» 
деп аударылуы к�п ықпал етті деген едім 
ғой. Сол с�зім – с�з. Бұдан біз аударма 
тілінің қалың қазаққа қандайлық әсері 
болатынына тағы да к�з жеткізе түсеміз. 
Демек, Құранның қазақша аудармасын 
жетілдірген үстіне жетілдіре түсуіміз ке-
рек. Асекең айтқандай, «ырғақты ұстау 
жағынан, әуездің бояу-реңкін сақтау 
жағынан, ой тереңіне бойлау жағынан 
ж�ні б�лек» орысша Құранды академик 
И.Крачковскийдің 40 жыл аударғанын 
«Рәтбек пен Қыдырханов 2-3 жыл-
да қотарма ғып періп шыққанымен» 
қанағаттанбай, бұл міндетке әлсін-
әлі мұсылмандық парыз деңгейінде 

«Сапалы аударма – бүгінгі күннің 
талабы» тақырыбында с�з с�йлеп, 
ой-пікірлерін ортаға салды. Ол қазіргі 
таңда сапалы аударма үлкен мұқият-
тылықты, жауапкершілікті және 
терең білімді талап етерін жеткізді. 
Сол себептен де аудармашылар 
әрқашан да �з қызметтеріне адалдық 
танытқандары абзал екенін айтты.

Жиынға қатысқан облыс әкім-
дігі архивтер және құжаттама бас-
қар ма сының қызметкері Жансая 
Жыл дам құлова, Меңдіқара ауданы-
ның мәдениет және тілдерді да-
мыту б�лімінің бас маманы Sлия 
 Байте мірова, Қостанай ауданы 
әкімінің аппа ратының бас мама-
ны Кенжегүл Тапелова к�теріліп 
отырған мәселеге байланысты 
к�зқарастарын білдірді. 

Шара соңында �ңірде мем ле-
кеттік тілде іс жүргізуді жоғары 
деңгейде атқарып жүрген білікті 
 мамандар Гүлбаһрам Мүкенова, 
Г ү л ш а т  Ж а р б о с ы н о в а ,  S л и я 
Байтемірова, Айнұр Ораз баеваларға 
о б л ы с т ы қ  т і л д е р д і  д а м ы т у 
басқармасының Алғыс хаттары сал-
танатты түрде табыс етілді. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Қостанай облысы

болып табылады. Жыл сайын �ткізіліп 
келе жатқан бұл байқауға еліміздің 
қоғамдық �мірінде мемлекеттік 
тілдің қызмет ету аясын кеңейту 
және мәртебесін нығайту мақсатында 
қазіргі мемлекеттік тілдің ахуалы 
туралы �ткір де �зекті мақалалар 
(бағдарламалар) жариялаған ойы 
ұшқыр, қаламы қарымды жекелеген 
тілшілер мен мерзімді басылым, теле-
арна ұжымдары қатысты. Аталмыш 
байқауда  «Үздік мақала» аталымы 
бойынша Руслан Маханов Алғыс 
хатпен марапатталып, ынталандыру 
сыйлығына ие болды.

Б.РЫСБЕРГЕН
Ақмола облысы
Аршалы ауданы 

(С.Бизақовымыз мақаласында орыс 
тіліне қатысты осы бір мысалды �з 
с�зінің дәлеліне ыңғайламақшы оймен 
қанша бұлталақтатып, тіл білімінің ши-
мандай шиырларына салып, арамтер 
болғанымен, оларда да бұл с�здердің 
«мен тудым», «сен тудың», «ол туды» 
дегеннен басқа аудармасы жоқ!». Осы 
айтылған жайларды тиянақтай түсу үшін 
бұрын-соңды с�з ұстаған сүлейлерден 
келтірген мысалдарыма бола мені 
жазғырынды қылған Сейдекең: «Аталған 
мақала авторларының (авторының 
деңіз!)  «�згені қоя тұрып, Абайға, 
Мұхтар Sуезовке, Ғабит Мүсіреповке, 
Шәкәрімге жүгінейікші» деп (менде 
ондай с�йлем жоқ еді – жә, мейлі), 
олардың ешқайсысының туылмағанын 
алға тартуы да орынсыз, еш қисынға 
келмейді. Uйткені к�ңілге қонымды 
ешқандай дәлел келтіре алмағандықтан 
с�з зергерлерінің беделіне сүйеніп отыр» 
деп айтады. Ал мен осы «туылдыны» одан 
бұрын да с�з еткенмін, бірақ кейбір де 
кейбір тыңқұлақтар естімесе, естігенінің 
байыбына бармаса, «апыр-ай, осының 
қисыны бар екен-ау» деп бір кезек ой-
ланбай, �з білгенімен �зеурей берсе, 
тілдің бірден-бір иесі – халыққа (оның 
мақал-мәтелдеріне, �лең-жырларына), 
тіл байлығын �зімізден (С.Бизақовтан да) 
артық меңгерген алыптарға жүгінгеннің 
қандай айып-шамы болуы мүмкін екенін 
түсінсем бұйырмасын. Бұл шіркінге 
солардан артық қандай дәлел керек 
еді? !  Жоқ,  жаманды-жақсылы тіл 
зерттеушілердің бірі еді ғой деп соның 
�зіне ғана жүгініп, күдік-күмәннан солай 
арылу керек пе еді әлде?..

Орайы келген әңгіме ғой: күні 
кеше дерлік (11.05.2017ж.) «Түркістан» 
газетінен теңдесі жоқ ақылман қазақ 

Жақында қойын дәптерімді парақтап 
отырсам, �ткен жылдың соңына таманғы 
бір жазбамда: «Күні кеше газеттердің 
бірінен: «Хиллари Клинтонның екі  басты 
үміткердің бірі екенінің ресми түрде 
мойындалуы АҚШ-та әйел құқығынан 
бастап әйел басшыға қажет қасиеттер 
 туралы ұзын-сонар талқылауларға 
ұласты» деген с�йлемді оқып, жағамды 
ұстадым» деппін. Шынында, с�йлемнің 
күлді-бадам құралғаны �з алдына, оны 
оқыған адам әуелі «екі басты үміткері 
несі?» деп, ең бері салғанда, қайран 
қалары с�зсіз. Қайта, жеті басты жал-
мауыз яки айдаһар демегеніне шүкір 
айтар-ақ. Оның бержағында «еліміздің 
екі басты қаласы Астана мен Алматы-
да» дегенді де оқығанбыз. Қайдан және 
кімнен оқыдың десе аймандай ғып айтып 
беруге да бармыз. Бірақ мәселе әлдебір 
әріптесіміздің (мүмкін тәжірибесі кемдеу 
жас талапкердің) бетін шимандай ғып, 
жалғанның жалпағына шығаруда емес, 
қосылғыштардың орын ауыстырғаннан 
қосынды �згермейді дейтін арифмети-
кадан тілдің айырмашылығы – с�здердің 
орнын ауыстырғаннан с�йлемнің адам 
танымастай �згеруі, бар к�ркінен, ажа-
рынан айрылып, ұсқынсыз күйге түсуі 
мүмкін екенін, тағысын-тағы еске салуда. 

Осыдан екі-үш жыл бұрын бірсыпыра 
газеттер бір-бірінің аузына түкіріп 
қойғандай болып: «Жеті қасқырдың 
терісінен тігілген Мағжан Жұмабаевтың 
ішігі табылды» деп жарыса жазып, 
оқырмандардан сүйінші сұрап жатты. 
Құдды бір «жеті қасқырдың терісінен 
тігілген» Мағжанның �зі болар ма. Ал бұл 
секілді оралымсыздықты с�йлем ішіндегі 
с�здің немесе с�здердің орнын ауыстыру 
(инверсиялау) арқылы оп-оңай түзетуге 
болатынын шәкірттерге университеттің 
журналистика факультетінде ғана емес, 
тіпті мектеп қабырғасында-ақ үйреткен 
сияқты еді ғой. Бірақ, амал не, ақыл 
қонбастар біздің қаламгерлердің орта-
сында да жетіп-артылады. 

Ал енді ақыл қонбағаннан  туатын 
м ұ н д а й  с о р а қ ы л ы қ т а р д ы  г а з е т -
журналдардың қай н�мірінен де қабат 
табасыз десем сенер ме едіңіз? Солардың 
бәрі болмаса да �те бір �рескелдері 
туралы айта-айта (жаза-жаза) мен де 
жекк�рінішті болып біттім бе деймін, 
бірақ осыны да бір тыңдайықшы деген 
есті адамды к�рсем қанекей. Сол баяғы 
«туылды», сол баяғы «толағай табыс», сол 
баяғы «аллаһ»... Осы қалай деген сайын 
�ндіршектеп, қаулап �сіп барады. Sсіресе 
теледидарды қарап отырсаңыз «барады 
ма», «келеді ме» немесе «қазір келем», 
«қазір барам» емес, «қазір келем»... Бұлай 
деп қай қазақ с�йлеуші еді? Рас, орыс 
айтады – «сейчас приду» дейді. Бұл – 
соның аудармасы әрі біздегі жұғындысы. 
Біздің тілдік қолданысымыздағы соңғы 
жылдары қаулап �скен, әлі де дендеп 
бара жатқан арамш�птердің бірі осыдан 
туған. Енді оны атауға шама-шарқымыз 
келер ме, жоқ әлде ендігі ұрпақ осылай 
с�йлеп кете бере ме дегенді ойласаң 
жаннан безгендейсің. Uзі �мір бойы 
ауылшаруашылық саласында істеген, 
қазақы с�здің қадір-қасиетін білудей-ақ 
білетін бір досым айтады: «Сен қанша 

қарағанымыз ж�н болар. (Айтпақшы, 
кейде бәзбіреулеріміз кекесін рай-
да ауызға алатын болған мына оры-
стар Құранды сонау Пушкиндердің 
заманында �з тілінде с�йлетіп, со-
дан бергі уақытта әлденеше басылы-
мын шығарғанын еске алсақ, «К�ктен 
түскен» т�рт кітаптың бірі –  Тауратты 
(немесе Інжілді) қазақшалауға шама-
шарқымыз келмей, тіпті қолға да ал-
май келе жатқанымыз – елдігімізге 
сын). Ал бұл арада айтылар уәж: 
Асқар Сүлейменов с�з болып отырған 
Ықылас сүресінің т�рт аятына �зінің 
аудармасын беріпті: «Алла жалғыз. Ол 
– �лмес-дүр. Тумаған да тудырмаған 
ешкімді. Ешкім оған тең келмес-дүр». 
К�ріп отырсыз: тумаған да тудырмаған 
ешкімді дейді! Ғалым десең – ғалым, 
жазарман десең – к�зі тірі классик 
жазушымыз Мұхтар Мағауиншылап 
айтқанда, «туылды» дейтін сілімтік 
с�здің нобайы да жоқ. 

Мағауин демекші... Осы «туыл-
ды», «Қазақ тілінің табиғатына жат, 
түйеден түскен емес, жер астынан жа-
рып шыққандай, сұмпайы, с�лекет с�з» 
деп атап, оған «тіл бұзу ғана емес, түйте-
долаң сауатсыздық к�рінісі» дейтін баға 
беріп, �зінің сан-сапа шығармашылық 
жұмысын жиып қойып, бүгінгі тіл 
қолданысымыздағы осы тектес бірталай 
кемшіліктерді с�з етіп, сонау жер түбі 
Америкадағы уақытша мекенінен 
«туылған» мен «�лінген» дейтін к�лдей 
мақаласын жіберіп, «Жас Алаштың» 
үш бірдей н�міріне жариялатқан айту-
лы с�з шебері, заңғар жазушымыздың 
азаматтығына қалай тәнті болмассың! 

С�з соңында айтарым: білген де 
жақсы, білгеннің тілін алған да жақсы. 
Құдай керенау-кердеңдерден сақтасын. 

ТАУСЫЛМАЙТЫН 
ТАҚЫРЫП
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ЖҮЗДЕСУРУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

АТАДАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӨЗ 

Жігіттер, жақсы қайда �нер шашқан,
Жүдеген ғаріптердің к�ңілін ашқан.
Анау озық, мен кейін қалам ба деп,
К�з салып бірін-бірі шамаласқан?
Сүрініп ат аяғы кетер болса,
Дұшпан түгіл, досың да табаласқан.
Бұл жұртта сұмырай нәрсе толып жатыр,
Uтірік, ұрлық, �сек араласқан.
Uңшең сәурік, теке мен бұқашықтар 
Бір-бірін сүзіп, жаншып, жараласқан.
Жақсыны �зі болған к�ре алмаған,
Uрт қойып жан-жағынан қамаласқан. 
Ақылшы шықты бізге үй басынан, 
Данышпан ойы зерек, жұрттан асқан.
Биге – пара, байларға – �сім болды,
Бой тартқан, арамдықтан бар ма қашқан? 
«Сен кімнен қорқасың?» деп жел береді, 
Кісі жоқ «қой» дейтұғын, жұртты басқан.

***
Жүйрік ат, к�ңіл ашар қыран, тазы, 
Жігітті жібермейді малдың азы. 
Sркім-ақ жамандыққа к�ңіл берді. 
Тыятын болмаған соң мықты қазы. 
С�зі бар замандастың терісқақпай, 
Жарассашы бір-біріне айтқан назы. 
Тұйғынға күшігендер ауыз салып, 
Жем болып қарға, ұзаққа қоңыр қазы. 
Басшымыз ел пайдасын с�йлемейді, 
Білгіштер бұл жұмысқа емес разы. 
К�птен к�п іздегені бүліншілік, 
Қанша айтып таусылмайды еш аразы. 
Sлі жоқ аңқылдама түсер жарға, 
Айтпаса, қайдан білсін ел сабазы. 
Sлі жүр біздің қазақ надандықта, 
Қор болып сол себептен �нерпазы. 

***
Қызыл гүл жасарсайшы солып жатқан,
Sр нәрсе шағымызда болып жатқан.
Жақсылық ойлаңыздар, біздің халық,
Тастаңыз жамандықты толып жатқан.
Құрметті ел билеген хакімдер де 
Жыландай зәрін т�гіп, сорып жатқан. 
Бас салып зарлы, мұңлы, кем-кетікті, 
Бүркіттей тырнағымен бүріп жатқан. 
Sркімді арбауына түсірем деп,
Түлкіше сол құйрығын бұлаңдатқан.
Жүзіме к�рінгендер к�з салар деп,
Uн бойын тоты кұстай сылаңдатқан. 
Жатырмыз біз қараңғы ұзақ күнде,
К�рінбей жарық сәуле бір таң атқан.
Желкелер старшының бейшараны,
Таба алмай кедей ақша жапа тартқан.
Ұлыққа кімнің с�зі жете берер, 
Осындай жұмыстар бар толып жатқан.

«Жеті ғасыр жырлайды» кітабынан
Алматы: «Жазушы», 2004. 2-том.

Жігіттер, 
жақсы қайда �нер 

шашқан

Мәшһүр-Жүсіп КӨПЕЙҰЛЫ
(1858-1931)
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Қазақтың к�не жазба әдебиетінің 
бастауларынан мол хабар беретін 
жазуда: «Аға саған (бұл) ошақ! 
Б$тен (жат ел адамы), тізеңді бүк! 
Халықта азық-түлік (мол болғай)» 
(оқыған – А.Аманжолов) деп бе-
дерленген. 

Иә, осылайша күміс тостаған-
дағы жазуды бабаларымыздан 
жеткен әдеби мұра, қазақ жаз-
ба әдебиетінің бастау к�зі деп 
есептейміз. 

Сананы ізгілікке, терең ойға, 
ұ л т ж а н  д ы л ы қ қ а  ү н д е й т і н  ү ш 
с�йлем нің мәні де, мағынасы да 
ерекше. Мәселен, «Аға саған (бұл) 
ошақ!» деген с�йлемге байланысты 
ой �рбітіп к�рсек. Ошақ – отбасы, 
демек, шағын мемлекеттің қазығы, 
бүкіл салт-дәстүр, тәрбие арна-
сы. Бұл т�рт с�з түтін түтететін, ас 
пісіретін ошақтың аса киелі екенін 
аңғартады. Қазақта: «Түтінің түзу 
ұшсын» деген аталы с�з бар. Ба-
баларымыз ошақтың қадіріне 
жете білген. Ошақ бүтін болуы 
шарт. Адалдық, еңбекқорлық, 
ұ л т  ж а н д ы л ы қ ,  о т а н ш ы л д ы қ , 
б а у ы р м а л  д ы қ  қ а с и е т т е р д і ң 
қалыптасуы да ошақ басынан ба-
сталары анық. Ал «Б$тен (жат 
ел адамы), тізеңді  бүк!»  деген 
с�йлемге байланысты айтар болсақ, 
әрине, бұл с�йлем жас ұрпақтарды 
патриоттық рухта тәрбиелеудің 
терең арнасы екенін ұғынамыз. 
Бұл с�йлемде жерді, атамекенді 
жатжұрттықтардан қорғау идеясы 
жатыр. С�йлемнің мағынасы �те 
кең. Жаугершілік  замандарда елге, 
халыққа түрлі қауіп-қатерлердің 
т�нгені анық. Мұндайдан сақтану 
үшін рухани демеу болар осындай 
с�здердің қажеттілігі болды. Бұл 
жерде жатжұрттықтар деп сыртқы 
жаулар айтылып отыр. «Халықта 
азық-түлік (мол болғай)» с�йлеміне 
тоқталар болсақ, мұнда мемлекеттің 

Биылғы түлектер күніне де осы 
университеттің қабырғасында білім 
алып, бүгінде елге танылған аза-
маттар, �з ісінің білгір мамандары 
салтанатты жағдайда жиналып, 
басқосу �ткізді. Мұндай тағылымы 
мол кездесудің ерекше мәні бар. 
Uйткені жоғары оқу орнының 
биылғы түлектері алдыңғы буын 
�кілдерін к�ріп, үлгі-�неге алаты ны 
анық. Болашаққа деген бағдарды 
айқындауға да тигізер септігі аз 
емес. 

экономикасын к�теру, елді азық-
түлік �німдерімен қамтамасыз ету, 
елдің табиғи ресурстарына к�ңіл 
б�лу, жерден �німді пайдалану, т.б. 
идеялар бар. 

Мемлекеттің қорғаныс қуатын 
арттыру үшін халықты азық-түлік-
пен қамтамасыз ету қажет. Молшы-
лық елдің экономикасын к�теріп, 
қорғаныс қуатын арттырады. Бір 
атап �терлігі, бұл с�йлем Күлтегін 
мен Білге қағанға арналған к�не 
түркі жазба ескерткіштерінің ав-
торы Иоллық тегіннің Күлтегін 
ескерткі шін дегі Кіші жазуындағы: 
«Қаған болып, жарлы халықты бай 
қылдым, аз халықты к�п қылдым» 
деген жазуымен үндеседі.

Бұл үш с�йлем, жазба әдебие-
ті  міздің тереңдіг ін  білдіреді . 

жат қан халық мәдениетінде қанша 
мұра ла рымыз бар? Бұл ж�нінде 
белгілі ғалым Х.Сүйіншәлиевтің: 
«Қазақ мәдениетінің сонау к�не 
заманнан бері жасап, сақтап кел-
ген халықтық туын дылары аз емес. 
Сан-салалы �лең-жыр, асыл с�з 
үлгілері, асқақ ән, сәнді де сазды 
т�гілген күй-к�ркем �нер са ла сын-
дағы халық мұрасының куәсі» де ген 
пікіріне зер салғанымыз орынды 
болмақ. 

Sрине, �н бойына телегей-теңіз 
сырды жинап тұрған жазба ескерт-
кіштері тарихи дәйекке баланатын 
негізгі тірек екені рас. Сол арқылы 
жазба әдебиетіміздің к�кжиегін 
кеңейтіп, ұлы дала �ркениетіне 
қосқан мол үлесін танып-білеміз. 

Бұл орайда ежелгі сақтардың 

жазба әдебиеті болғанын белгілі 
ғалым Қ.Сартқожаұлы былай деп 
тұжырым даған болатын: «Сақтар 
�здерінің дүниетанымын, ой-
арманын тас бетіне қашап, сы-
зып қалдырған. Қиял-ғажайып 
ертегілерін, жырларын алып-алып 
ұстындар бетіне бейнелеген». 

Қазақ әдебиеттану ғылымы 
үнемі дамып, жетіліп отырады. Бұл 
табиғи құбылыс. Оны дамытып 
отырғандар қазақтың әдебиетші-
тілші ғалымдары. Соңғы жылда-
ры ежелгі сақ дәуіріндегі әдеби 
жәдігерліктердің там-тұмдап та-
былуы қазақ әдебиеті тарихының 
кезеңдерін ежелгі сақ дәуірінен 
 бастау қажеттігін алға тартты. 
Мәселен, сақ дәуірінен жеткен ауыз 
әдебиеті үлгілерінің бірі «Алып Ер 

қаңлылар.  Бұл туралы ежелгі 
қытай деректерінде «түркілер 
ғұндардың бір тармағы... Арғы ата-
лары ғұндардың солтүстігіндегі  Сақ 
елінен шықты... Күмбез пішінді 
киіз үйде тұрады...» делінген» 
( ' . Т $ л е у б а е в ,  Ж . Қ а с ы м б а е в , 
М.Қойгелдиев, Е. Қалиева, Т.Далаева)

С�з орайы келіп тұрғандай 
айтайын дегенім, қазақ әдебиет-
тану ғылымының осындай келелі 
мәселелерін қозғауда ғылыми 
конференциялар мен ғылыми 
тақырыптарды қамтитын д�ңгелек 
үстелдерді жиі �ткізудің пайдалы 
тұстары аз емес. Сондай ғылыми 
басқосуларда әдебиеттанушы 
ғалымдар күрделі тақырыптарды 
талқылап, ойлары мен ұсыныстарын 
ортаға салса, әдебиет тарихы мен 

Бүгінде Күміс тостағандағы 
жазу – Орхон-Енисей жазба 
ескерткіштерінің де бастау к�зі 
екені белгілі болып отыр. Себебі 
сақтардың жазу әліпбиі болғаны 
ғылыми тұрғыдан дәлелденген.

Белгілі ғалым Н.Келімбетов 
«Қа зақ әдебиеті бастаулары» деп 
атала тын ғылыми еңбегінде қазақ 
әдебиеті тарихын арғы ататегіміз 
сақтар мен ғұндардан бастау 
қажеттігін алға тартады. «Қазақ 
жазба әдебиетінің бастау лары 
Түрік қағанаты тұсында, яғни VІІІ 
ғасырда жазылған «Күлтегін» жы-
рында жатыр дейік. Ал қазақтың 
батырлар жыры негізінен Жоңғар 
шапқыншылығы тұсында, яғни  
ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда пайда болды 
деп жүрміз. Сонда қалай, алдымен 
жазба әдебиеті, сосын ерлік эпосы 
�мірге келді ме? Sрине, бұл арада 
«қазақ» деген этноним с�здің пайда 
болуына ерекше мән беріп, қазақ 
халқының тарихын ХV ғасырдан ба-
стап жүрміз. Дегенмен, біз француз, 
неміс, ағылшын сияқты халықтар 
�здерінің ауыз әдебиеті тарихын 
біздің жыл санауымыздан бұрынғы  
к � н е  д ә у і р д е н ,  я ғ н и  « ф р а н -
цуз», «неміс», «ағылшын» деген 
с�здердің жоқ кезінен бастайтынын 
ескергеніміз ж�н. Тіпті басқаларды 
есепке алмағанның �зінде �збек, 
әзербайжан, армян, грузин ха-
лықтары �з ауыз әдебиеті тари-
хын қадым заман дардан бастай-
ды. Міне, осы жоғарыда айтылған 
ой-пікірлерді ескере отырып, біз 
қазақ ауыз әдебиетінің бастауларын 
�зіміздің арғы ататегіміз сақтар мен 
ғұндар дәуірінің батырлық дастан-
дарынан бастағанымыз ж�н деп 
білеміз...» деп жазады. 

Күміс тостағандағы жазу халық 
мұ расына жататыны анық. Жазудан 
басқа ауыз әдебиеті үлгілерінде, 
ға сырдан-ғасырға жалғасып келе 

Шара аясында университет 
ректоры Ғалымқайыр Мұтанов 
бастаған бір топ түлектер «Мәңгілік 
е л »  с т у д е н т т е р  м е н  т ү л е к т е р 
қақпасының алдында жиналып, 
шығыстың ұлы ғалымы Sбу На-
сыр әл-Фараби ескерткішіне және 
академик Uмірбек  Жолдасбеков 
монументіне гүл шоқтарын қойды. 
Түлектер мен қонақтар Жасыл 
технологиялар орталығын ара-
лап, ҚазҰУ-дың ғалымдары мен 
студенттерінің инновациялық жо-
баларымен  танысты. 

Салтанатты шараны құттықтау 
с�зімен ашқан университет ректо-
ры Ғалымқайыр Мұтанов аталған 
білім ордасының тың жетістіктерін 
баяндай келе, университет �міріне 
белсене араласқан барлық түлектер 
мен қонақтарға алғысын білдірді. 

– Баршаңызды бүгінгі мереке-
мен шын жүректен құттықтаймын. 
Sр жоғары оқу орнының атқарып 

Мемлекет басшысы алға тартқан әрбір бағдарлама халық 
игілігіне арналған. Елбасы 3з мақаласында бүгінге дейін елімізде 
саяси реформа, экономикалық даму мен 3ркендеу мәселесі 
айтылғанын, ендігі уақытта солардың негізгі ұстанымы – рух 
тақырыбын к3теру керектігін айтады. 

К�птеген ұлт осындай ұстанымның жоқтығынан талай 
келеңсіз оқиғаларға тап болғанын тарихтан жақсы білеміз. 
Осындай мәселелердің алдын алу мақсатында Ұлт К�шбасшысы 
барлық қазақстандықтарға рухани жаңғырудың даңғыл жолын 
к�рсетіп отыр. Сондықтан Президентіміз айтқандай, рухани 
мәселелер бәрінен ең бірінші орында тұруы тиіс. Ұлттық рух 
– ұлттың �мір сүруі мен дамуындағы рухани тірек. Ұлтты алға 
қарай жетелейтін, күш-қуатын сәулелендіретін қозғаушы күш 
әрбіріміздің жүрегімізден орын алуы керек. Ғылым мен біліммен 
сабақтасқан тектілік пен кемелді кісілік, асқақ тұратын ұлттық 
рух �здігінен пайда болмайды. Оны, әсіресе жастарымыздың бой-
ына тағылымды тәрбиені сіңіре алмасақ, елдігімізге сын болмақ. 
«Ертеңін ойлаған ел азбайды» деген дана халқымыз. Тек �з ұлтын 
сүйе білген терең ойлы, текті ұрпақ қана тұтас ұлт рухын жоғары 
к�теруге �зіндік үлесін қоса алады. 

Мақалада к�терілген латын әліпбиіне к�шу туралы ой да елді 
жаңа �згерістер белесі мен жаңғыруға бастары анық. Президентіміз 
Н.S.Назарбаев 2012 жылы желтоқсан айында жариялаған 
«Қазақстан-2050» Стратегиясында» латын әліпбиіне к�шу туралы 
айтқан болатын. Міне, енді бұл игі іс те басталып кетті. Дүйім 
жұрт жаңа әліпби арқылы әлемдік �згерістер к�шіне, биік белесіне 
еркін араласады деп сеніммен айта аламын. Бұл бағытта арнайы 
бағдарламалар, әдістеме, әліпбидің �зіндік стандарты әзірленіп, 
к�птеген келелі мәселелер шешіледі деп ойлаймын. Елбасының 
латын әліпбиіне к�шу туралы ізгі бастамасын толықтай қолдаймын. 

жазба мәдениеті жайында ғалым 
 Б.Тое кинаның мына бір пікірін 
маңызды деп санаймын: «К�шпелі 
�мір салты мен отырықшылықты, 
яғни қос мә дениетті қатар ұстанған 
арғы ата-баба ларымыздың т�л жаз-
ба мәдениеті сонау ықылым за-
маннан, біздің жыл санауымызға 
дейінгі дәуірлерде қалыптасты де-
уге негіз де, дәлел де бар. Отандық 
түркітанушылардың «VІ-VІІІ 
ғасырлардағы құлпытастарға тіл 
бітіп, тастар с�йлей бастады» деп 
б�ркін аспанға атқанына жарты 
ғасыр �тпей жатып, Алматыдан 
50 шақырым жердегі Есік �зені 
бойындағы к�не қорымнан ал-
тын киімді сақ жауынгері мен 
жазуы бар күміс тостағанның 
табылғаны белгілі. Ыдыстағы 26 
таңбадан тұратын екі жол жазу түркі 
жазбасының тамыры тым тереңде 
екенін нақты айғақтап берді. Де-
мек, сақтардың т�л жазуы б.д.д. 
V-ІV ғасырларда-ақ қалыптасып 
үлгерген» («Аңыз адам» журналы. 
№20. 2013. 42-43-беттер).

Халық ауыз әдебиеті үлгілері, 
халық мәдениеті мұралары �скелең 
ұрпақ тарға қызмет ететіні с�зсіз. 
Ал күміс тос тағандағы жазу қазақ 
әдебиеттану ғылымында, соның 
ішінде қазақтың жазба әдебиетінің 
қазынасын байыт қа ны ақиқат. 
С а қ т а р д ы ң  2 6  ә р і п т е н  т ұ р а -
тын әліпбиі бар екенін, олардың 

жатқан жұмысының айқын к�р-
сеткіші – түлектері және олардың 
жеткен жетістіктері. Біздің уни-
верситет әрқашан �з түлектерімен 
мақтанады. Қасиетті қара шаңырақ 
қабырғасында алған білімін ел 
игілігіне жұмсау – әрбір түлектің 
басты міндетіне айналғай, – деді 
университет ректоры. 

Кеште түлектер атынан үздік 
студенттерге және кафедраларға 
бағалы сыйлықтар тапсырылып, 
к�пшілік назарына Альма-Ма-
тер жетістіктері туралы арнайы 
фильм ұсынылды. Жиынның рес-

ми б�лімі аяқталған соң, шараға 
қатысушылар ҚазҰУ студенттері 
д а й ы н д а ғ а н  м е р е к е л і к  г а л а -
концертті тамашалады. Sрі қарай 
дәстүр бойынша университеттің 
әр жылғы түлектерімен кездесу 
факультеттерде жалғасын тапты. 
Түлектер �з факультеттерін ара-
лап, оқытушылармен, студенттер-
мен кездесті. Бір күнге созылған 
мерекелік кеш әл-Фараби атын дағы 
кітапханада университет түлек-
терінің би кешімен аяқталды. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Тоңғаны жоқтау» жыры да ұлттық 
мұрамыздың қатарын толықтырды. 
Бірақ қазақтың жазба әдебиетін 
дәуірлеуде әлі де болса нақты бір 
тұрақтылық болмай отырғанын 
ескеруіміз тиіс. 

Ежелгі ғұн дәуіріне жататын ауыз 
әде биетінің үлгілері – «Алты жасар 
Алпамыс» қиссасы, «Алаңқай ба-
тыр» (Uмір зақ жырау нұсқасы), «Он 
үш жасар Алаңқай батыр қиссасы» 
(Теңізбай жырау нұсқасы), осы 
жәдігерліктер туралы ғылыми 
еңбектер қазақ басылымдарына жа-
рияланды. Ғылымда ежелгі үйсіндер 
мен қаңлылар дәуіріне жа татын 
әдеби жәдігерліктер туралы ғы лыми 
тұжырымдар да  қалыптаса бастады. 

«Қазақ халқының орта ғасыр 
т а р и х ы  V  ғ а с ы р д а н ,  д ә л і р е г і 
ертедегі түрік қағанатының құрылу 
қарсаңынан басталады да, оның ерте 
дүние тарихы осы V ғасырмен біздің 
эрамызға дейінгі ІІІ ғасыр арасын 
қамтиды. Бұл ерте тарихының �зі 
бірыңғай архео логиялық дерек-
тер тарихы емес, к�біне жазба де-
ректер негізіндегі тарих, рухани 
қазыналары мол тарих. Демек, біздің 
дәуірімізге дейінгі ІІІ ғасырмен 
б і р г е  б і з д і ң  з а м а н ы м ы з д ы ң 
V  ғ а с ы р ы  а р а с ы н д а ғ ы  р у х а -
ни қазыналар қазақ халқының 
мәдениеті тарихының  деректі 
к�здері ретінде қарастырылмағы 
ж�н» (М.Мырзахметұлы), «Ерте 
мемлекеттік бірлестіктер мен түркі 
кезеңіне байланысты, әсіресе 
қытай деректері  мол мәлімет 
береді. Бұл деректер бойынша 
қазақ мемлекеттілігінің қайнар 
к�здері: сақтар, ғұндар, үйсіндер, 

ғылымы  туралы салмақты тұжы-
рым дар мен к�зқарастарды бір 
арнаға тоғыстырар едік.  1959 
жылы Алматыда �ткізілген ғы-
л ы м и - т е о р и я л ы қ  к о н ф е р е н -
ция туралы,  онда  к�терілген 
мәселе лер дің маңызы мен осы 
басқосудың жеміст і  болғаны 
ж�нінде Х.Сүйіншәлиев әдебиет 
тарихының к�мескі мәселелерін 
айқындауда ғы лыми талқылаулар 
ұйымдастырып отырудың маңызы 
зор екенін айтқан. Сол конферен-
цияда қазақ әдебиетінің келелі 
мәселелерін шешуге бағытталған 
бірқатар ұсыныстар айтылғанын, 
ол ұсыныстар әдебиет тарихын 
тану ісіне пайдасын тигізіп келе 
жатқанын атап �ткен. С�йтіп, 
қазақ әдебиетінің тарихы �зінің 
зерттеуі жағынан әлдеқайда ілгері 
басып, жеке авторлардың моног-
рафияларынан басқа академиялық 
ұжымдық зерттеулер жарық к�рген. 
Бір с�збен айтқанда, әдебиет тари-
хын жасау ісі жаңа сатыға к�терілген. 

Сонымен, қорыта айтқанда, 
қазақ әдебиетінің к�не дәуіріне 
дәлел бола алатын тарихи дерек ол – 
Күміс тоста ған дағы жазу. Ендігі мін-
детіміз – осы жәдігерліктерді қазақ 
жазба әдебиетінің к�не дәуіріне 
жатқызып, жазба әдебиетімізді 
е ж е л г і  с а қ  д ә у і р і н е н   б а с т а у 
қажеттігін алға тарту. 

Меңдібай �БІЛҰЛЫ, 
филология ғылымының

 кандидаты, Тараз 
инновациялық-гуманитарлық 

университетінің доценті, 
профессор

Университеттегі қауышуЖемісі мол бастама

Доғдыргүл 
МОЛДАХАЛЫҚОВА,

Алматы облыстық  
мәслихатының 

депутаты, 
 Жамбыл аудандық 
ауруханасының бас 

дәрігері
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Қазақ тіл білімін ұлттық 
терми нологиясыз елесте-
ту мүмкін емес. Sлемдік 

деңгейдегі  сан алуан �з герістер 
мен құбылыстарға, дүние дегі түрлі 
саланың даму қарқы нына байланысты 
шетелдік жаңа терминдер пайда бо-
лып, оны заман ағымына байланысты 
пайдалану қажеттігі  туындап жата-
ды. Сол жаңа терминдерді ғылыми 
негіздеп, қазақ тіліндегі мағынасын 
дәл тауып, жүйелеу бүгінгі күні 
терминолог мамандардың басты 
міндеттерінің бірі.

Мемлекеттік тілдің ауқымын 
кеңей тетін, қазақ ұғымына ғылы-
м и ,  � н д і р і с т і к ,  и н н о в а ц и я л ы қ 
терминдерді жатық жеткізіп, жалпы 
ұлттық сананың к�кжиегін кеңейтуге 
ерекше үлес қосатын бұл саланың 
маңыздылығы ерекше.  Бүг інде 
ғалымдарымыз ұлттық терминология 
ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде 
қалыптаса бастады деген пайым-
ды алға тартады. Бұл орайда оның 
теориялық және әдістемелік негізін 
салған Ахмет Байтұрсынов екені 
 даусыз. Ол алдымен термин ретінде 
ұғымның мағынасын толық беретін 
қазақ с�здерін алу, ондай с�здер қазақ 
тілінде болмаған жағдайда туыстас 
халықтардың тілінен термин алу, 
жаппай қолданылатын халықаралық 
терминдерді қазақ тілінің табиғатына 
сәйкес қабылдау,  қазақ тілінің 
табиғатына сәйкеспейтін барлық 
�зге тілдердің с�здерін қазақтың 
айтуына сәйкес �згерту қажеттігін 
баса к�рсетеді. Дегенмен, қазіргі 
таңда терминология саласында 
«әттеген-ай»-лардың барын айта кет-
кен ж�н. Мәселен, халықаралық 
терминдердің бәрін қазақ тіліне 
 аудару ұстанымы қаншалықты дұрыс 
деген мәселе жиі әңгіме арқауына 
айналып келе жатқаны анық. Кейінгі 
кезде ғалымдарымыз халықаралық 
терминдерді жаппай қазақ тіліне 
 аудару шарт емес деген қорытындыға 
келіп отыр. 

Семинар-кеңесте пікір алмасқан 
ғалымдар осындай мәселелерге де 
 назар аударды. 

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, филология 
ғылымының докторы, профессор:

– Терминге, терминологияға 
қатысты мәселелердің бәрін рет-
теп, жүйелі бір ізге түсіріп, бекітіп 
беріп отыратын ұйым – Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік терми-
нология комиссиясы (терминком) 
екендігінде дау жоқ. Aлғаш термин 
жасаумен, оларды бекітумен және 
бекітілген терминдердің тілімізде 
дұрыс қолданылуын қадағалаумен 
тікелей айналысқан бұл комиссия 
кейіннен тек термин бекітумен ғана 
шұғылданып кетті де, термин жа-
сау тек с�здік жасаушы мамандарға 
ғана қалдырылды. Соның салдары 
болуы керек, терминком бекіткен 
т е р м и н д е р д і ң  к е й б і р е у л е р і н д е 
жүйелік, бірізділік байқалмай жүр. 
Тіпті олардың арасында кемшіліктер 
де, қарама-қайшылықтар да жоқ емес. 
К�п уақытқа дейін қазақ тіліндегі 
термин жасау ісінде негізінен екі 

ЖАЗУШЫ КІТАПТАРЫ
МӘСКЕУДЕ ЖАРЫҚ КӨРДІ

ТАРИХТЫҢ 
ҚАСІРЕТТІ 

КЕЗЕҢІ

ТҰСАУКЕСЕР 

Шараны жүргізген жазушы 
Смағұл Елубаев таяуда жинақтың 
таныстырылымы Мәскеу қала-
сында �тетінін хабарлады. Т�рт 
томдық жинақтың тұсауын әде-
биетімізд ің  классигі ,  жазушы 
Sбдіжәміл Нұрпейісов пен белгілі 
қаламгер Бексұлтан Нұржекеев кесті. 
S.Нұрпейісов жазушының «Дерме-
не», «Қарғын», «Сүйекші» атты шы-
ғармаларын оқырман қауым жылы 
қабылдағанын атап айтты. «Бұл 
 туындылардан ұтымды сюжет, айқын 
мінез байқалады. Дулаттың «Қарғын» 
деген романы студенттердің сүйіп 
оқитын кітабына айналды» деген 
абыз ақсақал батасын берді.  

Тұсаукесер рәсімінде ақын-жазу-
шылар мен ғалымдар с�з алып, 
қаламгердің шығармашылығы 
туралы ой-пікірлерін ортаға сал-
ды. Ұлттық Ғылым академиясы-
ның президенті Мұрат Жұрынов 
қ а л а м г е р д і ң  « Д е р м е н е »  а т т ы 
шығармасы балалық шағыңды 
к�з алдыңа әкелетінін, жазушы 
ш ы  ғ а р м а л а р ы н ы ң  т а қ ы р ы б ы 
�міршеңдігімен ерекшеленетініне 
м ә н  б е р д і .  А қ ы н  Т е м і р х а н 
 Медетбек тәуір шығармаларды 
 шетелде насихаттаудың маңызына 
тоқталса, ақын Мырзан Кенжебай 
әдебиетіміздің қазіргі жетістіктерін 
ең алдымен �з елімізде к�бірек 
 насихаттау қажеттігін баса айтты.    

Д.Исабеков т�рт томдық шығар-
малар жинағының шығу тарихы, 
жалпы �з шығармашылығы туралы 
әңгімеледі. Мәскеуде жарық к�рген 
аталмыш жинаққа оқырманға 
кеңінен таныс таңдаулы прозалық 
және драмалық шығармалары енген. 
Оның ішінде «Отчий дом», «Новосе-
лье в старом доме», «Транзитный пас-
сажир», «Гауһар тас», «Біз соғысты 
к�рген жоқпыз», «Үндемес» және 
басқа шығармалары бар. Сондай-
ақ кейінгі жылдары жазушының 
к�птеген пьесалары ағылшын тіліне 

аударылып, Лондонда кітап болып 
басылып шықты. Бұл пьесалардың 
к�пшілігі Ұлыбритания, Ресей, Бол-
гария, Түркия және басқа алыс-
жақын шетелдердің сахналарында 
қойылып келе жатқаны белгілі. Бұл 
қойылымдарды жұртшылық жылы 
қабылдаған болатын.  

Тікелей шетелдерге шығып 
мәдени байланыс орната баста-
ғанымыз Тәуелсіздігіміздің ар қа-
сында екенін айтқан Д.Исабеков 
алдағы жоспарларымен б�лісті. 
Таяу күндері қаламгер Мәскеу дегі 
Sдебиет институтында, Лингвис-
ти калық университетте кездесу 
�ткізетінін, ал күзде Лондондағы 
фестивальге қатысатынын жеткізді. 
«Мұның барлығы Қазақ елін, 
қазақ мәдениетін әлемге таныту 
жолындағы қадамдар» деген жазушы 
оқырман қауым мен әріптестеріне 
алғысын айтты.  

Д.Исабеков жайында «Лите-
ратурная газета», «Вопросы лите-
ратуры», «Мос ковские новости» 
және басқа ресейлік газет-жур-
нал беттерінде мақалалардың жа-
рияланып келе жатқаны белгілі. 
Ресейліктердің қазақ әдебиетіне 
осындай қызығушылық танытып 
отырғаны ерекше жетістік деуге 
болады.      

Дана ХАЛЫҚ
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тоқталды. Осыдан 25 жыл бұрын 
«Осы жерге 1931-33 жылдардағы 
ашаршылық құрбандарына арналған 
ескерткіш орнатылады» деген белгітас 
қойылғаны белгілі. Содан бері атал-
ған ескерткіштің орнатылуы ұлт 
жа на шырларының к�птен күткен 
тілегі болатын. Sкім �з с�зінде сол 
арман-тілектің бүгін орындалғанын 
айтты. «Тарихымыздағы қайғылы 
о қ и ғ а л а р  е ш қ а ш а н  ұ м ы т ы л м а қ 
емес. Халқымыздың �сімін жүздеген 
жылдарға кейінге шегерген нәубет 
салдарынан жойылып кетудің сәл-
ақ алдында тұрған ұлтымыз �мірге 
деген құштарлық пен т�зімділіктің 
арқасында аман қалып бүгінгі күнге 
жетті. Енді міне, тәуелсіздік таңы 
атып, ата-бабамыз аңсаған арманға 
қол жеткіздік. Алдағы уақытта тари-
хымыздың ақтаңдақ беттерін жаңаша 
зерделеп, келер ұрпаққа тағылым етуге 
тиіспіз» деді қала әкімі. 

А ш а р ш ы л ы қ  қ ұ р б а н д а р ы н а 
арналған ескерткішті жасауға 2016 
жылы байқау жарияланғаны белгілі. 
Байқауға келіп түскен 21 жоба к�п-
шіліктің,  арнайы мамандардың 
тал  қылауына ұсынылды. Осылай-
ша мемлекеттік комиссияның ұйға-
рымымен жобалардың ішінен бала-
сын кеудесіне қысқан ана бейнесі 
жеңімпаз деп танылды. Ескерткіш 
авторлары – Қанат Биқұлиев, Айдос 
Бүр кітбаев және Дулат Үсенбаев. Қола 
мен граниттен жасалған мүсіннің 
биіктігі 3 метр, тұғыры 70 см. Бар-
ша тіршіліктің қайнар к�зі, ұлттың 
ұйт қысы ана қасіретін ел қасіреті 
ретінде бейнелеген сәулетшілер қазақ 
халқының басынан �ткен қайғылы 
оқиғаны шынайы к�рсете білген. 

– Ана мен бала – �мірдің, ұрпақ-
тар сабақтастығының белгісі және 
бұл әр адамға жақын бейне, – дейді 
шығармашылық топтың атынан Дулат 
Үсенбай. – Қазақ үшін қасиетті қара 
қазан мен ошақтың да иесі әйел-ана. 
Ес керткіште аштықтан әлсіреп, �лім 
үстінде жатқан баласын кеудесіне 
қысқан ананың жүрегі қан жылап тұр. 
Ал т�ңкеріліп жатқан қазан арқылы 
аштық пен жоқшылықты бейнелегіміз 
келді. Бұл мүсін к�рген жанды бейжай 
қалдырмайды деп ойлаймыз. 

Иә, бұдан былай саябақтағы аш-
тықтан бұратылған сәбиін құшақтаған 
ананың қайғылы бейнесі бүтіндей 
бір ұлттың қасіретті тарихын еске 
салып тұратын болады. Бұл ең ал-
дымен бүгінгі және келер ұрпақ 
үшін жасалып отырған шара екені 
с�зсіз. Ескерткіштің ашылу рәсімінде 
Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы 
басқармасының т�рағасы Нұрлан 
Оразалин, Ш.Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институтының 
директоры Ханкелді Sбжанов және 
басқалар с�з с�йлеп, ашаршылық 
қасіретін ешқашан ұмытуға болмай-
тынын айтты және тарихтың ащы 
сабағынан тағылым алуға шақырды. 

Рәсім барысында жазушы Вале-
рий Михайловтың Алматы қаласы 
әкімдігінің қолдауымен қайта басы-
лып шыққан «Ұлы жұттың жазбалары» 
атты қазақ-орыс тілдеріндегі кітабы 
таратылды. Жиналған қауым құрбан 
болғандарға тағзым етіп, ескерткішке 
гүл шоқтарын қойды. Жиыннан кейін 
Орталық мешітте құрбандық шалы-
нып, ас берілді. 

Дина ИМАМБАЕВА

түрлі бағыт ұсталынып келді. Оның 
біріншісі – даяр тұрған орыс тілі 
т е р м и н д е р і  м е н  а ғ ы л ш ы н  т і л і 
терминдерін тікелей қабылдай салу, 
екіншісі – қазақ тілінің �з қорын 
кәдеге жарату. Мамандарымыздың ай-
туынша, қазақ тіліндегі терминдердің 
70-80 пайызы орыс тілі арқылы кел-
ген, орыс тілінің заңына бағынған 
жат жұрттық с�здер құрайды. Бұған 
дейін терминдер екі түрлі жолмен 
бекітіліп келді. Бірі – термин с�здерді 
жеке-жеке жиып, топтап, мезгіл-
мезгіл бекітіп тұру, екіншісі – белгілі 
бір ғылым саласы бойынша жасалған 

с�зін бұрын «коллегия» терминінің 
баламасы ретінде алса, кейіннен ол 
с�зді «совет» терминінің бір мағынасы 
ретінде тағы бекітті.  Сондай-ақ 
«жиынтық» с�зі бұрын «совокуп-
ность» терминінің баламасы ретінде 
бекітілсе, кейіннен ол «комплекс» 
терминінің бір мағынасы ретінде 
ұсынылды (Қазір «комплекс» с�зі 
кешен деген баламамен беріліп жүр). 
Орысша сыңары да, қазақша сыңары да 
бұрыннан дұрыс қолданылып жүрген 
кейбір терминдерге терминкомның 
басқаша баламалар бекітіп берген 
кездері де болды. Мысалы, о баста «эк-

әлі де к�птеп табуға болады. Енді 
не істеуіміз керек? Ол үшін, ең ал-
дымен, мынадай бес түрлі істі қолға 
алғанымыз ж�н сияқты. Олар:    1. Тер-
минком терминологиялық комиссия 
емес, мүмкін терминологиялық ко-
митет болып қайта құрылғаны ж�н. 
Оған Мемлекеттік ономастикалық 
комиссияны да біріктіруге болар 
е д і .  2 .  Ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы н ы ң 
барлық  институттарында, барлық 
ғылыми мекемелерде  тек  қана 
ғылыми терминдерді зерттеумен 
шұғылданатын бір-бір терминші 
м а м а н д ы ғ ы  ш т а т т ы қ  к е с т е д е 
к�рсетілуі тиіс. 3. Терминкомның тек 
термин с�здерді ғана және олардың 
тек қазақша баламалары барларын 
ғана бекітіп отырғаны ж�н. 4. Бір 
ұғымды білдіретін орысша бір тер-
минге екі түрлі балама ұсынуға бол-
майды. Uйткені мұның терминдерді 
тұрақтандыруға зияны к�п. 5. Термин-
ком �зі бекіткен терминдердің дұрыс 
қолданылуына әр уақыт бақылау жа-
сап отыруы керек. 

Ерден ҚАЖЫБЕК, А. Байтұрсынов 
атындағы Тіл білімі институтының ди-
ректоры, профессор:

– Термин тану, терминдерімізді 
толықтыру әлі күнге дейін �те �зекті 
мәселе болуда. Терминдер әдеби 
с�здік қор емес, ол мамандардың 
тілі. Sр сала үшін кемінде 5 мың, әрі 
кетсе 15 мың термин керек екен. Біз 
соңғы 20-30 жылдың ішінде 20-30 мың 
терминді бекіттік. С�здіктер шығарып 
жүрміз .  Салалардың саны к�п, 
мәселен 100 сала десек кемінде 500 
мың термин керек. Sр саланың ішінде 
кемінде 10-20 пайыз �згермейтін 
кәсіби терминдер болады. Бірақ 80-
90 пайызы т�л тіліміздің негізінде 
қалыптасуы керек. Инновация тілі, 
�ндіріс тілі, техника тілі қай тілде да-
мып жатыр? Бұл – ағылшын тілі. Ал 
біздің шығарып жатқан с�здіктерімізді 
мамандарымыз пайдаланбайды. Қазақ 
тіліндегі астрономиялық терминдер 
ағылшын тіліндегі, орыс тіліндегі 
терминдерден әлдеқайда бай. Себебі, 
біздің к�шпелі ата-бабамыздың карта-
сы аспанда болған. Геология мен гео-
дезия терминдері де қазақ тілінде �те 
бай. Uйткені бұл түркі халықтарының 
ежелгі салалары. Айтайын дегенім, 
біздің мемлекеттік тіліміз филоло-
гия, гуманитарлық пәндер тілі бо-
лып қалмауы үшін ғылымның және 
�ндірістің тілін қалыптастыруға 
назар аударуымыз қажет. Ол үшін 
комиссиямыздың жұмысын осын-
дай бағытқа рәсімделген негізде 
бұруымыз керек. Үкіметтің деңгейінде 
басқарылуы тиіс. Себебі, ғалымдар 
термин жасайды, бірақ �ндіріс 
 мамандары қолданбайды. Термин-
жасау үд ерісінің �зін ойластыруымыз 
керек. Міндетті түрде технологиялық 
секциялар болуы тиіс. Оны салалық 
мамандар мен терминолог-тілшілер 
бірігіп қолға алса құба-құп. Sрине, 
бұл жерде терминология нұсқаумен, 
бұйрықпен дамымайтынын түсінуіміз 
керек. Түркияда жыл сайын 20 шақты 
ғалымды біріктірген арнаулы ұйым 
терминдер жасап, басылымдарға жа-
риялап отырады. Ары қарай халық 
қабылдағанын енгізеді. Бізде де осын-

Астанада өткен алқалы жиында 
ғалымдар осы мәселе жөнінде ой бөлісті

с�здіктерді сол қалпында бекіте 
салу. Терминге байланысты кеткен 
кемшіліктердің басым б�лігі осы 
с�здіктер бойынша бекітілген термин-
дерде байқалады. Мемлекеттік терми-
нология  комиссиясы бекіткен бұған 
дейінгі терминдерде кеткен кейбір 
кемшіліктерге аздап тоқталалық. 
Ондай кемшіліктердің ең үлкені деп 
– біз терминкомның бұрын бекіткен 
терминдерді келесі  жолы мүлде 
басқаша түрде бекіткенін айтқан 
болар едік. Мәселен, терминком 
 «творчество» деген терминді бұрын 
«творчество» және «жасампаздық» 
д е г е н  е к і  с � з б е н  б е к і т к е н  е д і . 
Кейіннен аталған қазақша бала-
ма «шығармашылық» деген с�збен 
 ауыстырылды. Терминком «алқа» 

вивалент» с�зінің аудармасы ретінде 
қолданылып жүрген «балама» с�зі 
терминком бекіткеннен кейін «аль-
тернатива» с�зінің қазақшасы болып 
шықты. «Куәлік» с�зі де дәл осындай. 
Ол бұрын «свидетельство» с�зінің 
баламасы болатын. Терминкомның 
кезекті бекітуінен кейін «куәлік» с�зі 
«удостоверениенің» баламасы болды. 

Орыс тіліндегі белгілі бір терминнің 
қазақша баламасы ретінде терминком 
кейде екі с�зді қатар береді. Оның 
бірі – орысша, екіншісі – қазақша. 
Мысалы, аудитория – аудитория, 
дәрісхана; логика – логика, қисын; ры-
нок – рынок, базар; статус – статус, 
мәртебе, т.б. Бұлай етуге болмайды. 
Тізе берсек терминком бекіткен тер-
миндерден мұндай кемшіліктерді 

(Басы 1-бетте)

Ол �ткен жылдың дәл осы күні 
Ал маты қаласының әкімі Б.Байбек 
келер жылы 1931-33 жылдардағы 
ашаршылық құрбандарына арналған 
еңселі ескерткіш бой к�тереді деп уәде 
бергенін және сол с�зінде тұрғанын 
айтып, қала әкіміне с�з берді. 

Бауыржан Байбек 1930-33 жыл-
дардағы ашаршылық халқымызға ора-
сан зор нұқсан келтіргенін және тұтас 
ұлтты жойып жібере жаздағанына 

ТЕРМИНЖАСАМ
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дай тәжірибені қолға алып, «Ана 
тілі» сияқты газеттерде, басқа да 
басылымдарда жариялап отырсақ 
дұрыс болар еді. Енді латын әліпбиіне 
к�шсек, ол терминология саласын 
дамытуға керемет к�мек болады. Яғни 
терминдерді дәнекер тілдерден емес, 
тікелей түпнұсқа тілден қабылдауға 
мүмкіндік туады. Бірақ оны �зіміздің 
тіліміздің табиғатына, ерекшелігіне 
қарай икемдеуіміз керек. 

Uткен ғасырдың 20-30 жылда-
р ы  А л а ш  қ а й р а т к е р л е р і  А х м е т 
Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, 
Мағжан Жұмабаев және басқалар 
қазақ үшін оқулықтар жазған. Қазақ 
тілінің заңдылықтары �згерген жоқ. 
Оны да басшылыққа алуымыз ке-
рек. Қазақ тілі түркі әлеміндегі ең 
бай, ең к�не тіл екенін ескеріп, тер-
минология саласын халықаралық 
деңгейге к�теріп, бір үлгіде жазуы-
мыз керек. К�не түркі с�здері жал-
пы түркі халықтарына ортақ. Біздің 
айырмашылығымыз кірме с�здерде. 
Терминология дегеніміз – мемлекеттік 
тіл. Терминологияны  дамыту қазақ 
тілінің қоғамның барлық саласында 
еркін қолданылуына негіз жасау деген 
с�з. 

заңнама термині. Бұл қалыптасқан 
мәселе, ал оны жандандыру туралы 
әңгіме басқа. Шетелдік терминдерді 
қалай қолданамыз дегенде айты-
лар сын к�п. Біз терминдерді орыс 
тілінен, орыс тілінің жұрнақтарымен 
сол күйінше алып жүрміз. Осыдан 
бес-алты жыл бұрын «режім» с�зін 
бекіттік, енді соны қайтадан «режим» 
деп қарастырдық. Неге бұлай? Қазақ 
тілінің заңдылығымен алған с�зге 
қайтадан �згеріс жасаудың не қажеті 
бар?Ендігі қабылданатын заңдардың 
бәрін орысша-қазақшасын қосып 
латынша нұсқасында жасау керек 
деп ойлаймын. Сол арқылы �зіміздің 
ұлттық терминге жақындай түсеміз. 
2025 жылы латынға к�шеміз дейміз. 
Заңға келгенде осы мәселені қазірден 
қолға ала беру керек. 

Қарлығаш АЙДАРБЕК, филология 
ғылымының кандидаты:

– Қоғамдағы кез келген �згеріс 
жаңа ұғымдардың пайда болатыны 
белгілі. Енді сол ұғымдарға атау та-
уып берер кезде тілдік мәселелер 
алға шығады. Алдымен айтарым, 
біз терминнің жарыспалылығынан 
қашпауымыз керек. Терминжасау – 
саналы, мақсатты үдеріс екені белгілі. 

Алқалы басқосу барысында жиынға 
қатысқан �зге де мамандар к�птеген 
маңызды ойларын ортаға салды. 
Солардың кейбіріне шолу түрінде 
тоқталып кетсек. А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының 
Г р а м м а т и к а  б 3 л і м і  м е ң г е р у ш і с і 
Орынай Жұбаева «Қазақ тіліндегі 
терминжүйенің когнитивті сипаты» 
атты баяндамасында терминология 
саласында қазақы таным мәселелерін 
басшылыққа алу керектігін ұсынды:

– Құдайберген Жұбанов «адам 
дүниені танымас бұрын �зін-�зі та-
ниды» дейді. Терминдерде қазақы 
ұғым, қазақи менталитет сақталу ке-
рек деп есептейміз. Мысалы, қазір біз 
с�йлегенде «қайда барасың?» дейміз. 
Қазақ бұлай ешқашан сұрамаған. 
«Жол болсын?» деген. Қазір біздің 
т е р м и н  ж а с а п  ж ү р г е н ,  ж а з ы п 
жүрген адамдар орысша ойланып, 
орыс тілінің ықпалымен аударады. 
Ұлттық ұғым жоқ. Олардың таны-
мы қазақы танымдағы адамдармен 
үйлеспей жатады. Бүгінде кез кел-
ген шетелдік терминді аударып ала 
бергеніміз соншалықты, с�здіктерді 
сол саланың мамандары ғана түсінетін 
деңгейге жеттік. Сондықтан да Ахмет 

халықаралық терминдер сол күйінде 
қабылдансын дейді. Терминдерді 
жаңғыртуды тиімді қолға алса, бұл 
екі қағидаттың екеуі де оң нәтижесін 
береді. Дегенмен, бұл жаңғыртуды 
к�пшілік біржақты түсініп келеді. 
Қазір қазақ тіліне аударылған бірқатар 
халықаралық терминдер негізінен 
орыс т іл інің  ықпалы нег із інде 
алынған. Мысалы, «модернизация» 
с�зінің түбірі «модерн», «актер» с�зі 
латынша «актор» деп алынады екен. 
Терминқорымыздан осы сияқты мы-
салдарды к�птеп келтіруге болады. 
Егер осындай с�здерді дәнекер тіл 
арқылы емес, түп-түбірінен алып 
қазақ тілінің заңдылығы негізінде 
аударып қолдансақ, тіліміздің мәрте-
бесі арта түсер еді, тіліміздің �зіндік 
ішкі заңдылығы бұзылмас еді. Тәуел-
сіз діктің алғашқы жылдары термин-
қорымыз ұлттық сипаттағы тер-
миндермен толықса, қазір қай та-
дан халықаралық сипатқа кетіп бара 
жат қаны алаңдатады» деген ойын 
жеткізді. 

Семинарға қатысушы мамандар 
қамтылған мәселелерді жан-жақты 
талқылады. Мысалы, Ш.Шаяхметов 
атындағы тілдерді дамытудың рес-
публикалық үйлестіру-әдістемелік 
орталығының қызметкері Салауат 
Кәрім бүгінгі таңда халықаралық тер-
минжасау принципі, ұлттық терми-
нология үшін ғалымдар айтқан прин-
циптер қалып отырғанына тоқталды. 
Бұл орайда ол: «ЮНЕСКО жанындағы 
халықаралық терминология бюросы 
ешқандай шектеу бермейді. Ұлттық 
терминологияны к�теру үдерісі сонау 
80-ші жылдардан бастап қазір Еуропа 
елдерінде жүріп жатыр. Франция-
да терминологиядағы жаңа с�здер 
деген комитет бар екен. Бұл біздің 
мемлекеттік терминология комиссия-
сы сияқты орган. Бірақ ол міндетті 
түрде қаржыландырылатын орган. 
С�йтіп, француз тілінің ағылшын тілі 
ықпалына түспеуі үшін күресіп жатыр. 
Осыдан екі жыл бұрын Германияда 
Гете институты тілге байланысты бүкіл 
ғалымдарды жиып алып, үлкен мәселе 
к�терді. Қытайда да терминологияны 
мемлекеттің үлкен мәселесі ретінде 
қарайды. Ресей �ткен ғасырдың 60-70 
жылдары терминологиялық комитеті 
дегенді құрды. Кезінде немістердің, 
француздардың тілінен қорғану үшін 
Екатерина патшаның тұсынан осы 
мәселеге ден қойды. Қазақ тілінің 
терминологиялық тарихы жүз жылдан 
асып кетті. Терминология әлдеқайда 
алға кетіп қалды және лингвистикадан 
шығып кетті. Бұл кең мәселе» деді. 
Sрі қарай аудармаға белгілі бір стан-
дарттың керек екенін тілге тиек етті. 

К.Кәрімнің айтуы бойынша, 
ғалымдар �здерінше термин жасай-
ды, бұқаралық ақпарат құралдары 
�здерінше аударады. Сондықтан 
бұл мәселе бір жүйеге келуі керек. 
Елімізде 47 терминологиялық с�здік 
шығыпты. Соның бәрі қолданылады 
деп айта аламыз ба? Демек, міндетті 
түрде терминологиялық институт 
керектігін алға тартты. 

Медицина терминдері с�здігінің 
авторы, 40 жылдан бері осы бағыттарда 
тынбай еңбектеніп келе жатқан про-
фессор Мұхамбедия Ахмет-Т3ре де 
түйінді пікірін қысқаша айта кетті: 

– Дүниежүзіндегі терминдердің 
бәрі латын тілінде. Ағылшын тілінің 
�зінің 40-50 пайызы латын тіліндегі 
терминдер. Француздар да латын 
тілі арқылы термин жасайды. Біздің 
латын әліпбиіне к�шуіміз ұлттық 
т е р м и н о л о г и я н ы ң  б а ғ ы н  а ш а 
ма деп ойлаймын. Бүгін айтылып 
жатқан мәселелердің орындалмай 
жатуының себебі, жоғары жауапты 
органдарда сіздердің хаттарыңызға 
назар аударып, қол ұшын беруге тиісті 
азаматтардың к�пшілігі ана сүтінің 
уызына жарымағандар. 

Латын тілінен алынған кез келген 
терминге жалғау, жұрнақ қосу үшін 
оның түбірін білу керек. Бізде термин 
жасаушылар кейде әсіреұлтшылдық 
танытып, соның бір баламасын 
алғысы келеді. Бұлай болмайды. 

 Пікір-ой к�п. Терминологиялық 
комиссия мүшелеріне қойылған 
сұрақтар да жұртшылықтың мәселеге 
бей-жай қарай алмайтынын к�рсетті. 

Мысалы, тілімізге еніп, халық 
қабылдап кеткен «мұражай», «нарық», 
«пайыз» с�здерін неге қайтадан 
«музей», «рынок», «процент» деп 
ж а з у  т у р а л ы  н ұ с қ а у  б е р і л у д е ? 
Кейбір ұйымдарға осындай та-
лап қойылған хаттар келген екен. 
Терминологиялық комиссия мүшелері 
мұндай мәселенің қаралмағанын 
жеткізді. Сондықтан хат жазылған 
жағдайларды анықтау қажеттігі ай-
тылды. Осының �зінен-ақ термино-
логияда бірізділіктің жоқтығы, әлі 
де ретке келтірілмеген мәселелердің 
бар екендігі айқын к�рінді. Семинар-
кеңеске қатысушылар осындай олқы 
тұстарды нақты қолға алатын кез 
жеткендігін, терминологияны зама-
нуи талап тұрғысында жаңа деңгейге 
к�теретін уақыт туғандығын кәсіби 
біліктілікпен к�тере білді. 

Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

Сауытбек  �БДІРАХМАНОВ, 
Қазақстан Республикасы Парламенті 
Мәжілісінің депутаты:

– Б і з д і ң  т е р м и н о л о г и я н ы ң 
жұмысындағы түйіні табылмаған 
үлкен мәселелерінің бірі – баяғы 
кеңестік кезеңдегі  энтузиазмға, 
қоғамдық негізге арқа сүйеу. Прагма-
тизм заманында мұндай іс сен қазақ 
тілінің жанашырысың, осы елдің 
азаматысың, патриотсың, сондықтан 
осы шаруаны жасау міндетің де-
ген тұрғыда жүріп жатты. Кеңестік 
кезеңде Мәскеуде Лениндік және 
мемлекеттік сыйлықтар ж�ніндегі 
арнаулы комитет болды. Тұрақты 
штаты болды. Оның жұмысы бүкіл 
республикаларда басылып, шығып 
жатқан еңбектерге, басылымдарға 
сараптама жасау, рецензиялар жинау, 
эксперттерді тарту, с�йтіп, комитет 
мүшелеріне ұсыныстар енгізу болды. 

Сол тұрғыдан қазірде терминжа-
сам ғылыми институттарда жұмыс 
істейтін адамдарға қосымша қоғамдық 
жүктеме ретінде берілгендігінде к�п 
кілтипан бар. Сен білесің ғой, осы-
ны жинап, сен жасасаңшы дегендей. 
Сондықтан Үкіметтің алдына мәселе 
қойып, штат ашу жағы ойластырылса, 
содан кейін тікелей терминологияға 
тартылған адамдардың еңбектері де 
ескеріліп отырса деп ойлаймын. Мы-
салы, геодезия маманымен шарт жаса-
лады дейік. Ол белгілі бір уақыт ішінде 
ұсынылған дүниені қарап, сараптама, 
рецензия жасап әкеледі. Сол үшін 
комитет шарттық негізде ақы т�лейді. 
Осы мәселенің тетіктері іздестірілсе. 
Сонда бұл шаруаның сапасы жақсаруы 
мүмкін, жауапкершілік артатыны 
анық. Және мотивация пайда бола-
ды. Егер осының к�здері табылып 
жатса, біз Парламентте бюджеттік 
мәселелер кезінде қосымша қаражат 
туралы мәселені жақтауға дайынбыз. 
Латын әліпбиіне к�шу кезінде к�п 
нәрсені қайта қарауымыз керек. Бұл 
жай ғана таңба ауыстыру емес. Uтпелі 
кезеңде қазақ тіліне түбегейлі рефор-
ма жасау үшін пайдаланып қалу керек. 
Қазіргі с�здіктерді қарап отырсаңыз, 
терминдердің басым б�лігі орыс 
тілінің мәнеріне, ыңғайына қарай 
жасалғаны к�рініп тұр. Сондықтан 
оларды енді қазақ тілінің айтылу 
мәнеріне қарай ауыстыру мәселесін 
қарастыруымыз керек. 

Мәди АЙЫМБЕТОВ, Қазақстан 
Үкіметі жанындағы Терминологиялық 
комиссия мүшесі:

–  Т е р м и н  д е г е н  м ә с е л е н і ң 
бәрі заңнамадан айналып �тпейді. 
Заңның қарастырмайтын саласы 
жоқ. Ғылыми термин дегеніміз – 

Терминдерді іріктеп алар кездегі  басты 
критерий – терминнің қолданыс 
жиілігі. Екінші, терминді қолданатын 
т о п т ы ң  б е д е л і  д е  е с к е р і л е д і . 
Тоқсаныншы жылдары түрлі басы-
лымдарда «медсестра» деген с�здің 
оннан астам баламасы болды. Сол кез-
де академик Uмірзақ Айтбаев «медби-
ке» с�зін ұсынды. Солай бейімделдік. 
Жаңа терминдерді кім жасайды деген 
мәселеге келетін болсақ, оны белгілі 
бір саладағы мамандар жасайды. Бірақ 
олардың лингвистикалық білімі жоқ. 
Сондықтан сын к�термейтін тер-
миндер пайда болады. Мамандардың 
терминдерді �з бетінше жасауы 
стихиялық деңгейге алып келеді. 
Оларды іріктеп, нормалау термино-
лог мамандардың шаруасы. Sртүрлі 
саладағы мамандар �здері с�здік жа-
сайды да бір терминннің бүкіл бала-
масын береді. Бұл дұрыс емес, мұндай 
жағдайға жол бермеу керек деп ой-
лаймын. Терминология жұмысының 
е ң  қ а р а п а й ы м  т ү р і –  т ү г е н д е у . 
Осы мәселенің жақсы нәтижесіне 
әлі жеткен жоқпыз. Тіл білімі са-

ласында түгендеу жүргіздік, 10-12 
мың термин бар екен. Бірақ с�здігі 
шыққан жоқ. Uзге тілдерден келетін 
терминдерді алғанда қиындықтар 
туындайды. Терминология сала-
сында теория мен тәжірибенің басы 
қосылмайтынын мойындауымыз 
керек. Терминологиялық норманың 
мынадай параметрлерін ұсынамыз: 
Ол – жүйелілік, бірізділік, терминнің 
қысқалылығы. Сондай-ақ терминнің 
эстетикалық қыры. Оның дұрыс 
дыбыс талуы мен құлаққа жағымды 
естілуі. Терминолог мамандардың ал-
дында жаңадан жасалған терминдердің 
ішінен қажетті, ұтымды терминдерді 
іріктеп алу, оларға дәл белгіленген 
анықтама беріп, тіркеу, терминді 
қажетсіз синонимдерден шектеу 
міндеті тұр. Қазақ терминологиясы-
на, ең алдымен, қажетті шараның бірі 
стандарттау деп ойлаймыз. Онсыз алға 
қадам баса алмаймыз. 

Байтұрсынов, Халел Досмұхамедов, 
сияқты �зге Алаш зиялылары кезінде 
қазақи сипатта,  қазақы ұғымда 
енгізген терминдерден алып, сол 
еңбектерді қайтадан айналымға қосу 
керек деп есептеймін, – деді ол. 

 Семинар-кеңесте, сондай-ақ 
Сүлеймен Демирель атындағы уни-
верситеттің профессоры Құралай 
Күдеринова «Қазақ терминдерінің 
о р ф о г р а ф и я л а н у ы н а  қ а т ы с т ы 
ерекшелік» тақырыбына жасаған 
баяндамасында бірқатар келелі 
мәселелерге назар аударды. Ол 
терминдердің бірге  жазылуын-
да қандай белгі болуы керек, емле 
с�здерде не себепті �згерістер бо-
лып тұрады, жаңа қазақ әліпбиінде 
кірме с�здер қалай таңбаланады, 
1929 жылғы латын жазуынан қай 
ұстанымды алуға  болады деген 
 сауалдар т�ңірегінде к�рнекі құрал 
негізінде ойларын ортаға сала келіп, 
қазіргі қазақ орфографиясының 
бірқатар мәселелеріне тоқталды. 

– Біз орыс с�здерін жазу үшін 
�з імізд ің  әл іппемізге  б ірқатар 

әріптерді мәжбүрлі түрде кіргіздік. 
Қазір орыс тілінің ыңғай, екпінімен 
с�йлейміз. Кірме с�здердің дыбыстық 
ыңғайына бас иіп кеткенбіз. Орта 
буын �кілдерінің �зі осындай. Енді сол 
орыс с�здерін сындырып жазуға жас 
ұрпақ қарсылық білдіреді. Латынға 
к�шсек кірме әріптердің пайдалану 
жағдайларын анықтап алуымыз керек, 
– деді тілші ғалым. 

Бүгінгі таңда тілдің даму к�зінің 
негізгі үлесі терминдерге тиесілі, 
демек тіл тазалығын сақтайтын да, 
оны шұбарлап жатқан да терминдер 
екенін уәждеген А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының 
ғ ы л ы м и  қ ы з м е т к е р і  Б а у ы р ж а н 
 Жонкешов :  «Терминжасау ісінде 
бір-біріне қарама-қайшы екі түрлі 
к�зқарас орын алып отыр. Оның 
біріншісі, халықаралық терминдерді 
т і л і м і з г е   а у д а р ы п  п а й д а л а н у -
ды жақтаса, екіншісі, қалыптасқан 

«Заманның заңғар тұлғасы» 
атты республикалық жастар арасындағы 

жабық жыр мүшәйрасының 
Е Р Е Ж Е С І  

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Қазақстанның халық жазу-
шысы, к�рнекті мемлекет және 
қоғам қайраткері, Қазақстан Рес-
публикасының Еңбек сіңірген 
мәдениет қызметкері Шерхан 
Мұртаза ның шығармашылық жо-
лын талдау мақсатында 2017 жыл-
дың ақпан-тамыз ара лы ғында 
«Заманның заңғар тұл ғасы» атты 
республикалық жастар арасындағы 
жабық жыр мү шәй расын Жамбыл 
облысы әкім дігінің мәдениет, ар-
хивтер және құжаттама басқарма-
сының ұйым дастыруымен Тараз 
қала сында �теді.

Мүшәйраның мақсаты
* Жазушы Шерхан Мұртазаның 

�мірі  мен шығармашылығын 
халыққа кеңінен насихаттау;

* Қазақ әдебиетінің дамуына 
қайраткер жазушының қосқан 
үлесі мен қалдырған мол мұрасын,  
кейінгі ұрпаққа үлгі ету, дәріптеу;

* Ақындарға қолдау к�рсету, 
жоғары деңгейлі шығармаларды 
�мірге әкелуге ынталандыру, 
шеберліктерін шыңдау, шығар-
ма ларын оқырмандар арасында 
насихаттау;

* Жас буынды ұлттық мәдени 
құндылықтар рухына, қазақ стан-
дық патриотизмге тәрбиелеу.

Мүшәйраның талаптары мен 
шарттары

Мүшәйраға т�мендегідей та-
қырыптар бойынша екі  �лең 
қабылданады:

Б і р і н ш і  � л е ң  –  Ж а з у ш ы 
 Шерхан Мұртазаның �мірі мен 
шы ғар машылығына, оның қазақ 
әде биетінің дамуына қосқан үлесі 
мен бай мұрасы туралы �лең.

Екінші �лең – Жамбыл облы-
сына арналған.

* Мүшәйраға жасы 35-тен 
аспаған әр ұлттың �кілдері қатыса 
алады.  

* Sдеби журналдарда, жинақ-
тарда бұрын жарияланған шығар-
малар қабылданбайды.

* Автор �зінің ұсынған �леңін 
�зінің �тініші арқылы ұйым-
дастырушылар комитетінің қа-
рауынан алып тастай алады.

* Ұсынылған �леңдер рецензия-
ланбайды және қайтарылмайды. 

* Ұйымдастыру комитеті ав-
торлар мен ұсынылған �леңдер 
ж�нінде пікір-талас �ткізбейді.

* Ұсынылған �леңдер компью-
тер арқылы терілген болуы тиіс. 
Қолмен жазылған шығармалар 
қабылданбайды.

* Мүшәйра жеңімпаздары 
қо  сымша жарияланып, шақы-
рылады.

* Ұсынылған �леңдер 14-ші 
қарпімен және А4 парақ форма-
тында үш беттен аспауы тиіс.

Жүлдегерлерді марапаттау
* Бас жүлде
* Бірінші орын
* Екінші орын
* Үшінші орын
Құжаттарды қабылдау тәртібі
* Құжаттар 2017 жылдың 1-ші 

шілдеге дейін т�менде к�рсетілген 
мекен-жай бойынша «Каzпошта» 
арқылы қабылданады.

* Мүшәйраға қатысушылар 
9х13 см 2 фотосуреті мен жеке 
т�л құжатының к�шірмесін, шы-
ғармашылық �мірбаянын (резю-
ме) кіші конвертке салады. Соны-
мен қатар мүшәйраға қатысатын 
�леңін (5 дана) және кіші конвертті 
үлкен конверттің ішіне салып, 
сыртына лақап атын жазуға тиіс.

Мекен-жайы: 080012, Тараз қаласы, А.Асқаров к$шесі, 47
Жамбыл облысы әкімдігінің мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасының Облыстық халық шығармашылығы орталығы 
(«Мүшәйраға» белгісімен). 

Байланыс телефондары: 8/726/2 45-25-59, 45-26-02, 
87077375960, 87058767007

ДІН ҚАЙРАТКЕРІНЕ 
АРНАЛДЫ

ИМАН

Х . А . Ғ а қ ы п ұ л ы  қ а с и е т т і 
Құранды қазақ тіліне ең алғаш 
аударушы ретін де халықтың ру-
хани санасын жаңғыр туға үлес 
қосқаны баршаға аян. Ғалым-
н ы ң  « Қ ұ р а н  К ә р і м .  Қ а з а қ ш а 
мағы на және түсінігі» атты еңбегі 
Қазақстан да ғана емес, к�ршілес 
Ресей, Моңғолия, Қырғызстан, 
Uзбекстан, Sзербайжан елдерінде 
тұратын қандастарымыз  дың рухани 
байлығына айналды. Осылайша 
Халифа Алтай Ислам дінін �р кен-
детудің жолдарын к�рсетіп, асыл 
дінімізді ардақтаушы дін қайраткері 
ретінде тарихта қалды. 

Түркістан т�ріндегі аталмыш ша-
рада Халифа Алтай туралы деректі 
фильмнің тұсауы кесіліп, жастар 
қажының �негелі, үлгілі �мір жолы-
мен танысты. Алтайдан басталған 
үр кіншілік, қиын-қыстау жылдар, 
Құран-Кәрімді к�з майын тауысып 
алты жыл бойы аударғаны к�ркем 
дүниеге к�рік бере түскендей әсер 
қалдырды. Қазақ диаспорасының 
к�рнекті қайраткерінің шеттегі 
қилы тағдыры к�з алдымызға келіп, 
қиындыққа қарамастан ілімін же-
тілдірген ұлағатты �мірінен ғибрат 
алғандай болдық. 

Осы ретте Бас мүфти Ержан 
қажы Малғажыұлының: «Ұрпақтары 
ұлықтап, Шығыс Қазақстандағы об-
лыстық мешітке Халифа Алтайдың 
ес імі  берілді .  Ендіг і  кезекте, 
 Елбасымыз айтқан еліміздің алтын 
қорына енетін 100 жаңа есім  атауына 
қайраткер Халифа Алтайдың есімі 
енеді деп сенемін» деген с�зі �з 
ұлтының асыл перзентіне деген 
құрмет деуге болатындай. 

С а л т а н а т т ы  ж и ы н д а  « Е р 
 Жәні бек» Халықаралық қоғамдық 
қоры  ның президенті Ж.Түркия, 
Түр кістан қаласы әкімінің орын-
басары Ғ.Рысбеков,  асылдың 
сынығы,  Ха лықаралық Ислам 
қайырымдылық қо рының басшысы 
А.Алтай с�з алып, қайраткердің 
�шпес �негесі туралы естеліктерін 
айтты. 

 Мемлекет тарихы институты-

ның жетекші ғылыми қызметкері, 
т а р и х  ғ ы  л ы  м ы н ы ң  к а н д и д а т ы 
Қ.Ерімбетова ның «Қазақтың тектілік 
феномені» атты баяндамасы, ҚМДБ-
ның республикалық ақпараттық-
насихат тобының мүшесі, исламтану-
шы А.Қуанышбаевтың «Құран Кәрім. 
Қазақша мағына және түсінігі» кітабы 
туралы ой-тұжырымдары к�птің 
к�кейінен шықты. 

– Бүкіл Құран 114 сүреден, 6300-
ден аса аяттан, 77 мың 400-ден аса 
кәлимадан тұрады. Халифа Алтай 
аудармасы – нағыз ғылыми-акаде-
мия лық аударма. Еңбекте діни с�з-
дердің мағынасы дұрыс берілген. 
Қиын жерлерінде Ибн Кассир, 
әл-Табари секілді ғалымдардың 
еңбегіне сілтеме беріп, тығырықтан 
шыға білген, – деп А.Қуанышбаев 
аударманың сапасын тілге тиек етті. 

Сондай-ақ конференция ая-
сында орталық «Түркістан –  Ахмет 
Ясауи» мешітінде �ткен Құран оқу 
жарысының жеңімпаздары мара-
патталды. І орын иегері Жақсылық 
М ұ с т а ф а ғ а  « Е р  Ж ә н і б е к » 
Халықаралық қоғамдық қорының, 
ІІ орын иегері Айтмахан Диасқа 
« S з і р е т  С ұ л т а н »  м е м л е к е т т і к 
тарихи-мәдени мұражайының, 
ал ІІІ орын иегері Нұрмұхаммед 
Жұмабай мен Қасым Розханға Ясауи 
атындағы Халықаралық қазақ-түрік 
университетінің жүлдесі тапсырыл-
ды. Шара соңында ғалымның ұлы 
Абдураһим Алтай шараны ұйым-
дастырушы Ахмет Ясауи универси-
тетінің ұжымы мен «Ер Жәнібек» 
Халықаралық қоғамдық қорына алғыс 
білдіріп, оқу ордасының ғылыми 
кітапханасына кітаптарын табыс етті. 

Хақ дініміздің даңғыл жолын 
нұсқаған рухани ұстаздың �мірі 
мен қызметін насихаттауды мақсат 
тұтқан бұл шараның жас ұрпаққа 
берері мол болғаны айдан анық. 
Шара қонақтарына ғалым қазақ 
тіліне тәржімалаған қасиетті Құран 
кітабы сыйға тартылды. 

Нұрбақ ЕДІГЕ
ТҮРКІСТАН

        
-   «  »   

  ,      
100    «   –   

»    .  



8 №22 (1384)
1 – 7 маусым

2017 жыл
АНА ТІЛІ

Ыстамбұлда түркі әлемі 
жас тарының 17-ші құрыл тайы 
3тті. 

Алқалы отырысқа түр кі-
тілдес елдер мен халық тардың 
к�шбасшы жастары қатысып, 
түбі бір туыс мемлекеттер ара-
сында мәдени-гуманитарлық 
салада ынтымақты арттыру 
жайын талқылады. Sсіресе 
жастардың жаһандану заманында жат мәдениеттің 
жетегінде жұтылып кетпеуі үшін тарихи мұралар мен 
түркі жұртының ортақ құндылықтарын жаңғыртып, 
кеңінен насихаттауға күш біріктіру қажет екендігіне 
тоқталды.

�зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТҮРКИЯ

Жастар құрылтайы

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

К3зі тірісінде «Рок-н-ролл королі» атанып кет-
кен танымал әнші Элвис Преслидің ұшағы аукционға 
шығарылып, 430 мың АҚШ долларына сатылды. 

Элвис Преслидің әкесі Элвис Вернон  Преслиге 
тиесілі болған Lockheed Jetstar ұшағы 1962 жылы 
шығарылған. Sуе ұшағының ішкі салонының 
интерьерін Элвистің �зі ойластырған. Аукцион 
ұйымдастырушылары ұшақты қайта қалпына келтіру 
мүмкіндіктерін жариялаған болатын. Uйткені ұшақ 30 
жыл бойы пайдаланылмаған соң, кейбір б�лшектері 
ескірген. Ал ұшақтың жаңа иесінің есімі құпия 
сақталып отыр. 

Германияда қымбат «Мазератти», «Порше» 
мен «Ламборджини» мініп, к3шені жарыс алаңына 
айналдырғандар қатаң жазаланатын болды. 

Берлин қаласының бас комиссары Оливер 
 Войтцик  неміс полицейлері к�ше жарысы мәселесіне 
шындап кіріскендігін атап �тті. «Заңсыз жарыстар-
ды зерттейтін арнайы топ құрылды. Біз қазір сол 
жерде жылдамдықты шектен асырып жүйткитін 
жүргізушілерді бақылап отырамыз. Sсіресе Курфюр-
стендамм к�шесін қадағалаймыз. Біз соңғы уақытта 
7 мыңнан астам авток�ліктің қозғалтқышты мани-
пуляциясын қаншалықты қуатты жасауға тексеріп 
к�рдік. Нәтижесінде осындай жағдайларды анықтап, 
автоәуесқойларға қала к�шелерімен жүруге тыйым 
салдық. Германияда к�ше жарыстары үшін 400 
евро айыппұл салынады және бір ай жүргізушілік 
куәліктен айырады» дейді О.Войтцик.

Ресей астанасы Мәскеуде «Ала аспан» атты 
батпырауық фестивалі 3тті. 15 жыл бойы жаздың басын-
да он мыңдаған адам Царицыно тоғанының жағалауында 
жиналып, аспанға әуе жыландарын ұшырады. 

Зеңгір к�кте түрлі-түсті ғажайып кейіпкерлер 
қаптайды. Солардың ішіндегі ерекшесі – ұзындығы 
30 метрлік әуе киті. Фестиваль шеңберінде «рок-
каку» атты дәстүрлі жапондық әуе жыландарының 
шайқасы к�рсетілді. К�рермендер арнайы спорттық 
батпырауықты баптаған кәсіби пилотажды топтың 
елден ерек �нерін тамашалады.

Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше елдердің Арктика 
мен Қиыр Солтүстіктегі ын ты-
мақ тастығын нығайту шарала-
рын Мәскеуде халықаралық 
конференцияға қатысқан са-
рапшылар талқылады. 

Еуразиялық зерттеулер 
орталығының мамандары 
ұсынған болжам бойынша, 

30 жылдың ішінде Ресейдің Арктикалық аймақтары 
Еуразиялық экономикалық одақ елдері үшін 
к�мірсутектің негізгі к�зіне айналуы әбден мүмкін. 

Мамандар Экономикалық одақ елдері Аркти-
кадағы мұнай мен газ жаңа кен орындарын зерттеу 
мен пайдалану үшін Еуразиялық эконо ми калық одақ 
шеңберінде тиісті стратегиялық құжаттар дайындау 
керек деген қорытынды жасады. 

НАРЫҚ

ГЕРМАНИЯ

МӘСКЕУ

АРКТИКА

Жекеменшік ұшағын сатпақ

Жарысамын деп...

«Ала аспан» фестивалі 

Пайдалы болатын аймақ

АДАЛ ЕҢБЕК 
мұратқа жеткізеді

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

«Бритиш Эйруэйз» әуе ком-
паниясының ұшақтары ішінара 
қатынай бастады. Бірақ бас-
шылық штаттық жұмыс режим 
толық қалпына келмейінше, 
рейстер әлі де  кешігуі мүмкін 
еке нін ескертті. 

Ж а қ ы н д а  ә у е  к о м п а -
ниясы Лондондағы Хитроу 
және Гатвик әуежайындағы 
компьютерлік жүйеден ақау шығуына  байланысты 
барлық рейстерді тоқтатқан еді. Құрылғының 
бұзылуына электрмен жабдықтау жүйесінің істен 
шығуы басты себеп болған. Ал кибершабуылға 
ұшырауы мүмкін деген күдік расталған жоқ. Сал-
дарынан мыңдаған жолаушы діттеген жеріне жете 
алмай қалды. Ал басқа компания к�мегіне жүгінген 
саяхатшыларға сапарға жүксіз шығуға тура келді. 
Себебі �зге әуе компанияларының рейстері кестеге 
сай ұшып-қонғандықтан олар бортқа артық жүк ала 
алмады.

ЕУРОПА

 Рейстер кешігуі мүмкін
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Кәсіби құзыреттілік бағдары

Нәтижеге  бағытталған білім 
моделі мен басқарудың жаңа пара-
дигмасы аясында жекелеген ұғым дар 
мен нормаларды және жаңа педа-
гогикалық технологияларды мең геру 
үшін педагогтардың кәсіби мәде-
ниетін дамытуға бағытталған оқу қа-
жеттіліктері туындалып отыр. Осыған 
орай Мақтаарал ауданы Жетісай қала-
сын дағы №119 орта мектепте «Қазақ-
стан Республикасында орта білім маз-
мұнын жаңарту аясында қазақ тілінде 
оқыта тын мектептердің  бастауыш 
сынып мұғалім дерінің біліктілігін 
арттыру курсы» �тті. 

Курс барысында «Uрлеу» мұға-

л і м  д е р  д і ң  б і л і к т і л і г і н  а р т т ы -
ру орталығы АҚ-ның филиалына 
қарасты Педагогикалық кадрлардың 
біліктілігін арттыру инсти ту тының 
«Мектепке дейінгі  тәрбие және 
 бастауыш сыныпта оқыту» кафедра-
сының тренері Г.Жорабековадан 30 
ұстаз дәріс алды. Бұл оқудың мақсаты 
мұғалімдердің жаңартылған білім 
мазмұнын білім беру үдерісінде пай-
далана білуін дағдыға айналдыру. 
Мәселен, бастауыш сынып пәндеріне 
арналған оқу бағдарламаларында 
қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін 
білім алушылардан маңызды мәселені 
анықтап, зерттей білуді талап ету 

қажет. Негізінен жаңартылған білім 
жүйесі кәсіби құзыреттілікке және 
сапаға бағытталған бағдарлама екені 
белгілі. Ең бастысы, оқушылар үшін 
үйлесімді және қолайлы білім беру ор-
тасын құра отырып, сын тұрғысынан 
ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
тәжірибе жасау, жаңа технология-
ларды қолдану, коммуникативтік 
қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, 
топта жұмыс жасай білу дағдыларын 
қалыптастыру болып табылады. 

Осы ретте жаңартылған білім 
беру бағдарламасының ерекшелігі 
спиральді қағидатпен берілуінде 
екенін айта кет кіміз келеді. Оған 
оқу мақсаттарын зерделей отырып, 
ықшам сабақтарды құрастыру ба-
рысында к�з жеткіздік. Сондай-ақ 
мұнда бағалау жүйесі де түбегейлі 
�згеріске ұшырап отыр, яғни сыни 
бағалау жүйесіне �ту қажет. Бұл 
бағалау жүйесінің артықшылығы 

баланың ойлау қабілетін дамытып, 
ғылым мен айналысуына мүмкіндіктер 
ашаты нында дер едік. Бағалаудың 
�зі қалыптастырушы және жиынтық 
түрде барлық пәндерде қолданылады. 

Б а ғ д а р л а м а  о қ у ш ы н ы ң  т � р т 
тілдік дағдысын: тыңдалым, айты-
лым, оқылым, жазылым машықтарын 
жетілдіруге бағытталған. Олардың бәрі 
бір-бірімен тығыз байланыста жүзеге 
асырылады.

Қорыта айтқанда, аталмыш бағ-
дар ла  ма ның мән-маңызы баланың 
ф у н к ц и о н а л д ы  с а у а т т ы л ы ғ ы н 
қалыптастыруға келіп тіреледі. Білім 
алушы алған білімдерін �з �мірінде 
қолдана білуі тиіс. Және де �з ма ман-
дығына шексіз берілген, жаңашыл 
мұғалімдер ғана бұл бағдарламамен 
жұ мыс істей алатынына к�зіміз жетті. 
Бұл  курс тардан үйренгеніміз де, 
үйренеріміз де к�п. 

Үнді халқының тарихи тұлғасы 

М.Гандидің «Егер сен болашақтағы 
� з г е  р і с т і  б а й қ а ғ ы ң  к е л с е ,  с о л 
�згерісті уақы тында жаса» деген 
екен. Оқушылар дың бойында қажетті 
білім дағдыларын қалыптастырып, 
қ а б і л е т т е р і н  ж е т і л д і р у  о л а р д ы 
болашаққа жетелеу, бағыт беру де-
ген с�з. Uйткені қазіргі заманда 
ел дің бәсекеге қабілеттілігі оның 
аза мат тарының парасаттылығымен 
а н ы қ т а л а д ы .  М і н е ,  с о н д ы қ т а н 
еліміздегі білім беру жүйесі болашақ-
тың талабына сәйкес даму үстінде. 
Курстың маңыздылығы да осында деп 
білеміз. 

Алтын АБИЛДАЕВА, 
Б.Момышұлы атындағы 

№6 мектеп-гимназиясының 
мұғалімі

Оңтүстік Қазақстан облысы
Жетісай қаласы
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– Бекет аға, оқырман қауымға 
3зіңізді таныстыра кетсеңіз?

–  А д а м н ы ң  а з а м а т  б о л ы п 
қалыптасуына бала күнгі к�збен 
к�ріп,  к�ңілге түйгендері мықтап 
әсер етсе керек. Ұлы Отан соғысы 
аяқталып, ел енді ғана есін  жинай 
бастаған 1947 жылдың 5 маусы-
мында Қазығұрттың етегіндегі 
Талдыбұлақ ауылында дүние есігін 
ашыппын. Sкем Тұрғара �мір 
бойы қарапайым тіршілік кешті. 
Uз  замандастары секілді зейнет-
тен г�рі, �мірдің бейнетін к�бірек 
татты десем қателесе қоймаспын. 
Отан соғысына да қатынасып, ажал 
оғынан аман келді. Колхоздың 
жұмысына жегілді. Кейіннен тың 
игеру науқанына да белсенді түрде 
араласты. Абыройсыз болған емес. 
«Еңбек Қызыл Ту» орденімен 
 марапатталды. Тайпалған құла 
жорға мініп, кең сарайдай боз үйде 
тұрмаса да, әкем марқұм адалдықты 
қысқа ғұмырдың мәні деп түсінді. 
Бізді осы бағытта тәрбиеледі. 

Бұрынғы С.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
заң факультетін бітірген соң, 
әділет саласында 35 жыл қызмет 
а т қ а р д ы қ .  Е г е м е н  е л і м і з д і ң 
«Құрмет», «Парасат» ордендерімен 
марапатталдым. Саналы ғұмырым 
оңтүстікте �ткенімен, қызмет бабы-
мен солтүстіктің де дәмін таттық. 
Сол облыстың «Құрметті азаматы» 
атандым. Ұл �сіріп, қызымызды 
қияға қондырдық. Немерелерім 
де бар. Құрметті еңбек демалы-
сына шыққаныммен, ұстаздық 
қызметтен қол үзген емеспін. 
Бертінге дейін М.Қозыбаев атын-
дағы Солтүстік Қазақстан мем-
лекеттік университетінің құ-
қықтану факультетінің профес-
соры қызметін атқардым. «Жеті 
жарғы және Қожаберген жы-
рау» қайырымдылық қорының 
т�рағасы ретінде де  бірталай ша-
руаны реттестірдік. Жоспарымыз 
жетерлік, Құдайдың берген абы-
ройына шүкіршілік етіп жүрген 
жағдайымыз бар.

Р е т і  к е л і п  т ұ р ғ а с ы н  а й т а 
кетейін, әкемнің Ордабек есімді 
ескіше де, жаңаша да хат таныған, 
қажылыққа барған, ағарту сала-
сында к�п жыл еңбек еткен інісі 
болған. Мен �мірге келгенімде, 
қ а з а қ т ы ң  қ а й  қ и ы р ы н д а  д а 
жетіп артылған батырдың емес, 
әулие Бекеттің есімін сол ағамыз 
қойыпты. Жақсылардың жалғасы 
болып, ұлылыққа ұмтылып жүрсін 
деген ниетпен қойылған пір атаның 
есімінің зіл батпан жауапкершілігі 
бар екендігін осы жасқа жеткенше 
талай мәрте сезіндім. Шамам кел-
генше аяулы есімге кір келтірмеуге 
тырысып келемін.

– Беке, сіз  ұзақ жылдар сот са-

ласында еңбек еттіңіз. Еліміздегі  сот 
саласы туралы, оның ішінде судьялар 
қызметі туралы айтып 3тсеңіз?

–  А л ғ а ш қ ы  е ң б е к  ж о л ы м -
ды Шымкент облыстық сотын-
да  тәлімгер болып бастадым. 
Онан кейін жылдар �ткен  сайын 
тәжірибем мен біліктілігімнің 
артуына орай бірқатар қызмет 
баспалдақтарынан �тт ім.  Екі 
облыстық сотты басқардым. 36 жыл-
дай сот саласында еңбек етіппін. 
К�птеген атышулы істерді қарадым. 
Талай мәрте жазығы жоқ жандарды 
сот залынан ақтап шығарған кезіміз 
болды. Еліміз Тәуелсіздігін алғалы 
сот саласы тіптен жандана түсті. 
Елбасының бастамасымен к�птеген 

реформалар жүзеге асты. Осыдан екі 
жыл бұрын жарыққа шыққан «Пре-
зидент және кұқықтық реформа» 
атты кітабымда еліміздің кұқық са-
ласына қатысты к�птеген мәселелер 
қамтылған.   

Жалпы, судья дегеніміз заманы-
мыздың озық ойлы азаматы ғой. 
Оның бойында к�пшілігімізде кез-
десе бермейтін ізгі қасиеттер молы-
нан болуы керек. Сонда ғана судья 
деген биік атаққа лайықты боласың. 
Қай жерде қызмет атқарсам да, 
бұқаралық ақпарат құралдарымен 
байланысты ешқашан үзгенім жоқ. 
Оңтүстік Қазақстан облысында 
қызмет атқарған  кезімде облыстық 
соттың құрылтайшылық етуімен 
«Заң және заман» газетін аштым. 
Газет  редакциясын облыстық 
сот ғимаратына орналастырып, 
оны техникалық жабдықтармен 
қамтамасыз еттік. Бұл республи-
ка к�лемінде тұңғыш рет шыққан 
құқықтық басылым еді. Кейіннен 

Қазақстан Республикасы Бас 
Прокуратурасының құқықтық-
ақпарат басқармасының бастығы 
болғанымда «Заң және заман» 
қоғамдық-саяси, ғылыми-құқықтық 
журналын жарыққа шығардық. 1996 
жылы мамыр айынан оқырманға 
жол тартқан журнал бүгіндері 15 мың 
тиражбен таралымы бар тұрақты 
басылымға айналды. Еліміздегі 
құқықтық, сот реформасын жүзеге 
асыруда журнал маңызды р�л 
атқарып отырғаны белгілі. Мұның 
барлығын  еске алу себебім, жалпы 
судьялардың еңбегін, күнделікті 
қызметін былайғы оқырмандар біліп 
отыруы керек. Сонда ғана судьяның 
абыройы мен беделі арта түседі. 
Бұқаралық ақпарат құралдарымен 
байланысты жандандыру арқылы   
тұрғындардың құқықтық сауа-
тын к�теруге болады. Бір с�збен 
айтқанда, судьялар адам тағдырын 
шешетін билік органы ғана емес, 

 асуына бірталай тер т�ктік. «Жеті 
жарғы» және «Қожаберген жы-
рау» халықаралық қайырымдылық 
қорын кұрып, қазақ халқының 
даңқты батыры, қолбасшысы, жы-
рау Қожаберген Толыбайұлының 
атақты «Елім-ай» жырын және 
т а ғ ы д а  б а с қ а  ш ы ғ а р м а л а р ы н 
жарыққа шығардық. 

Солтүстік Қазақстан �ңірінде 
«Uлке тарихы тұлғалар тағдыры» 
атты халықаралық ғылыми кон-
ференция �ткізіп, сол �лкеде туып 
�сіп, азаттық пен бостандықты 
аңсаған, отаршылдыққа қарсы 
күрескен к�птеген ұлы тұлғаларды 
ел есіне түсіріп жарыққа шығаруға 
атсалыстық. Үкілі Ыбырай, Ақан 
сері, Біржан сал, Сегіз Сері, Шал 
ақын, Мағжан Жұмабаевтардың 
ұлтымызға сіңірген еңбектерін 
жинақтап, кітап етіп шығарып, 
мәдени ошақтарға, мектептер мен 
жоғары оқу орындарына кеңінен 

шығаруға тікелей қолғабыс жа-
садым. Айта берсек, руханият са-
ласында атқарған шаруаларымыз 
баршылық екен. Ғасырлардан бер-
мен жалғасын тауып келе жатқан 
ізгі істерімізді заман ағымына сай 
жаңғыртып отырсақ, ұлттық код 
дегеніміз сол. Uскелең жастарымыз-
ды осы бағытта тәрбиелей білсек, 
одан тек ұтарымыз анық. «Біріңді 
қазақ, бірің дос, к�рмесең істің 
бәрі бос» деп ұлы Абай айтқандай, 
біз бір-бірімізді бауыр тұтып, иық 
тірестіріп алға жүргенде ғана, межелі 
мақсатқа жететінімізді ешқашан 
ұмытпауымыз керек. 

– Бекет аға, бүгіндері еңбек дема-
лысында да бос отырмаған боларсыз?  

– Үнемі халыққа бір пайда 
тигізсем деген ой жүрегімнің бір  
түкпірінде бүлкілдейді де жатады. 
«Туған жерге туыңды тік» деген с�з 
бекер айтылмаған.  Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына орай Қазығұрт ауданы 
Шарапхана селосында «Бабалар 
рухына тағзым» кешенін ашып, Ұлы 
Отан соғысынан қайтпай қалған 
384 боздақтың және соғыстан келіп 
еңбекке араласып дүниеден �ткен 
190 ардагердің атын жаздырдық. 
«Бабалар рухына тағзым» кешені 
маңынан б�лінген 2 гектар жер-
ге  «Жастар»  саябағын ашып, 
оған мың түп  ағаш отырғызып, 
жарық орнатып, мәрмәр тасқа ұлы 
Абайдың қара с�здерінен үзінділер 
жаздырдық. Осындай  шаралардың 
барлығы жастарға оң бағыт-бағдар 
беріп жатса, нұр үстіне нұр емес пе.  

Ұлы бабамыз Түгейболатқа 
а р н а л ғ а н  2 1  ш а р ш ы  м е т р л і к 
алып ескерткіш монумент пен 
тағзым сағанасы тұрғызылды. Бұл 
кесененің ашылуына марқұм Sбіш 
Кекілбайұлы ағамыз қатысып, 
осындай шаралардың ұлттың 
ауызбіршілігін арттыруға үлкен 
септігі тиетіндігін айтып еді. 2015 
жылы қазан айында 1681-1684 жыл-
дары Сайрам қаласына шабуыл 
жасаған қалмақ-жоңғарларға қарсы 
тұрып ел қорғаған, қасық қаны 
қалғанша соғысып, ерлікпен қаза 
тапқан, қазақ халқының даңқты 
батыры Тілеу Айтұлы мен оның ба-
ласы Жолдаяқтың ерлігін к�рсететін 
ат үстіндегі айбынды ескерткішті 
Шымкент қаласындағы Қажымұқан 
атындағы стадионның маңына 
орнатуға ықпал еттік. Біз осылай-
ша қазақтың қайғы мен қуанышта 
да бірге екендігін іспен дәлелдеп 
келеміз. 

Зейнеткерлікке шыққан соң 
ауылшаруашылығы кәсіпкерлігімен 
айналысуды қолға алдым.  «Самат» 
атты шаруашылығымызда мыңдаған 
қой, сиыр, жылқы �сіреміз. Та-
б ы с т ы  ш а р у а ш ы л ы қ  а т а н ы п , 
аудандық мәслихаттың депута-
ты болып сайланған Самат інім 
халыққа қайырымдылық іс-шаралар 
к�рсетуден де тыс қалмайды. Биыл 
Шарапхана ауылынан жоғарыда ай-
тып �ткен «Жастар» саябағын ашуға 
тікелей атсалысты. Ұлы бабаларды 
ұлықтауға да к�мегін аяп жатқан 
жоқ. Жалпы еңбек еткен адамның, 
кәсіпкерліктің к�зін білген адамның 
табысқа қол жеткізуіне болаты-
нына к�з жеткізген тағы бір інім 
«Қуатты Қазақстан» деген коопе-
ратив ашып егін егумен айналы-
сып, іске кірісіп кетті. Бастамасы 
жақсы. Ісінің нәтижелі болатынына 
сенімдімін. Мемлекет тарапынан 
к�рсетіліп отырған қолдауды дұрыс 
пайдалана білсе, адал еңбек етіп 
к�п нәтижеге қол жеткізуге болады. 
Осы шаруашылықтардың іс-әрекеті 
менің бақылауымда. 

– �ңгімеңізге рақмет! Істеріңізге 
сәттілік тілейміз. 

�ңгімелескен
Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

әділдік пен парасатқа араша түсетін, 
бойына ізгілік дарыған тұлға. 

– Сіз қай жерде еңбек етсеңіз де 
қызметіңізбен қатар  ұлтымыздың 
рухани-мәдени мұрасына к3бірек 
к3ңіл б3ліп келесіз. Осының сыры 
неде? 

–  Ж у ы р д а  ж а р и я л а н ғ а н 
 Елба сы ның «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласы 
қоғамда үлкен серпіліс тудырды. 
Қазір біз әлемдегі экономика-
сы қарыштап дамыған елдердің 
қ а т а р ы н а н  о р ы н  а л а м ы з  д е п 
мақсат қойып отырмыз. Uте дұрыс. 
Бірақ қандай озық технологияны 
игермейік, тіпті шетімізден дүлдүл 
кәсіпкер болмайық, сен жусанды 

даланың т�сін дүбірлеткен кешегі 
аталарымыздың ізбасары екеніңді 
ешқашан ұмытпа. «Жаңа тұрпат-
ты жаңғырудың ең басты шарты 
– сол ұлттық кодыңды сақтай білу. 
Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр 
жаңғырыққа айналуы оп-оңай» де-
ген Елбасының с�зі к�пшілігімізге 
ой салады. Мұндағы ұлттық код 
дегеніміз – қазақтың ғасырлардан 
бермен жалғасып келе жатқан озық 
дәстүрі, дүниетанымы, парасаты мен 
жан баласына қиянат жасамаған, 
айналасының барлығын дос санай-
тын – Uзі. Ендеше ұлттық кодты 
сақтап қана қоймай, оны жаңғыртып 
отыру – барлығымыздың міндетіміз.  

Жаһандану дәуірінде бүкіл 
қазақ бір атаның бауырынан �р-
бігендігімізді сезініп, Тәуелсіз елдің 
ертеңі үшін ерінбей еңбек етсек 
қана, келешегіміз нұрлы болмақ. 
Солтүстік Қазақстан облысында 
қызмет істеген кезімде «Мәдени 
м ұ р а »  б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  і с к е 

таралып, оқырман қолына жетуіне 
демеуші  ретінде  үлес  қостым. 
Шал ақынның, академик Евней 
Букетовтің, Қожаберген жыраудың 
ескерткіш бюстерін туған жерлерінде 
орнатып, халқымен қауыштыруға 
титімдей болса да үлес қоссақ, бұл 
да болса қазақ деген халықтың ұлы 
екенімізді дәлелдемей ме. Қазақтың 
тұңғыш ағартушы ғалымы Шоқан 
Уәлихановтың Айыртау ауданы 
Сырымбет ауылында орналасқан 
« А й ғ а н ы м »  м ұ р а ж а й ы н д а ғ ы 
кітапхана қорына материалдық 
қолдау к�рсетіп, кітап қорының 
артуына қол ұшын бердік. Жамбыл 
ауданының орталығы Пресновка се-
лосында Қожаберген алаңын ашып, 
сол жердегі қазақ мектебіне атын 
бергізіп, мұражайын аштырдым. 
Алаңға Қожабергеннің ескерткішін 
қойып, ұлы тұлғаны ұлықтаудың 
үлгісін к�рсеттік. Атақты Тоқсан 
бидің жерленген жерін тауып, басы-
на кесене тұрғызсақ, сол маңдағы За-
падное селосының атын Тоқсан бидің 
атымен атау, Петропавл қаласында 
бидің атына к�шенің атын бергізу де  
оңай шаруа емес еді.  «Бабалар с�зі – 
ақылдың к�зі» деген кітап шығарып, 
Тоқсан би бастаған дуалы ауыз ше-
шендер мен билердің ел аузындағы 
даналық с�здерін жинақтап, тартым-
ды кітапты халыққа ұсыныппыз.  

2010 жылы 30 қазанда  Бекет 
атаның 260  жылдығына  орай 
Шымкент қаласында «Ел иесі, 
ж е р  к и е с і  –  п і р  Б е к е т »  а т т ы 
халықаралық ғылыми конферен-
ция �тті. Конференцияға елімізге 
танымал академик-ғалымдар мен 
ақын-жазушылар, мемлекет және 
қоғам қайраткерлері қатысып, 
конференцияның шығармашылық 
мазмұндағы мақалалары республи-
ка баспас�здеріне кеңінен жария-
ланды. Жиынның қорытындысы  
бойынша «Бекет ата – 260» де-
ген кітап шығарылды. Кейіннен 
М а ң ғ ы с т а у  о б л ы с ы  ә к і м і н і ң 
кеңесшісі болып еңбек еткенімде 
әулиелі мекеннің тарихы мен салт-
дәстүрін жаңа қырынан таныдым. 
«Маңғыстау ақын-жазушыларының 
шығармашылық кітапханасы» 
деген айдармен 50 томдық кітап 
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Алматы. 1998 ж. «Егемен Қазақстан» газетінің Астана қаласына қоныс аударар алдындағы әріптестер басқосуынан көрініс. 
Бірінші қатарда (солдан оңға қарай):  Камал Смаилов – Қазақстан Журналистер одағының төрағасы. Шерхан Мұртаза – Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаты, жазушы, журналист, Қалтай 
Мұхамеджанов – «Түркістан» газетінің Бас редакторы, Мағира Қожахметова – «Ақ желкен» журналының Бас редакторы, Әбдеш Қалмырзаев – «Мысль» журналының Бас редакторы, Ержұман Смайылов – 
«Егемен Қазақстан» газетінің Бас редакторы,
Екінші қатарда (солдан оңға қарай): Мейрамбек Төлепберген – «Егемен Қазақстан» газеті Алматы филиалының жетекшісі, Ахат Жақсыбаев – «Ақиқат» журналының Бас редакторы, Нұртөре Жүсіп – 
«Жас алаш» газетінің Бас редакторы, Жұмабек Кенжалин – «Қазақ әдебиеті» газетінің Бас редакторы, Мереке Құлкенов – «Ана тілі» газетінің Бас редакторы, Жақыпжан Нұрғожаев – Қазақстан Журналистер 
одағы төрағасының орынбасары, Мамадияр Жақып – «Егемен Қазақстан» газетінің бөлім меңгерушісі, Юлдаш Азаматов – «Уйғур авази» газетінің Бас редакторы, Сұлтан Қалиев – «Ұлан» газетінің Бас 
редакторы, Валерий Михайлов – «Простор» журналының Бас редакторы, Жұмабай Шаштайұлы – «Қазақстан-ZAMAN» газетінің Бас редакторы, Қуаныш Жиенбай – «Ана тілі» газеті Бас редакторының бірінші 
орынбасары, Әділғазы Қайырбеков – «Қазақ елі» газетіні Бас редакторының бірінші орынбасары, Қасымхан Әзімханов – «Заң газеті» акционерлік қоғамының төрағасы.

Солдан оңға қарай: жазушы Тұрсынғазы Әлпейісов, қоғам қайраткері Турғанжан Розахунов, Парламент Мәжілісінің депутаты 
Қуаныш Сұлтанов, «Уйғур авази» газетінің Бас редакторының бірінші орынбасары Ибраимжан Баратов, «Уйғур авази» газетінің 

Бас редакторы Юлдаш Азаматов, «Алматыкөпірқұрылыс» ЖШС директорлар кеңесінің төрағасы Ахметжан Шардинов

Немересі Тимурмен

«Дәстүрлі басылымда 
дәуір дауысы бар»
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Зей  нет керлікке шыққан соң отбасылық 
�мірдегі к�п жаңалықтардан бейхабар 
қалға нымды енді біліп жатқандаймын. 
Олар мен жұмысбасты болып жүрген соң 
артық мазаламайық деп барлығын айта 
бермедік дейді. 

– Wмірдегі ұстанымыңыз қандай? Wзіңіз-
ге сын к3збен қарайсыз ба? 

– Бастаған ісіңді аяғына дейін жеткізу 
– менің негізгі ұстанымым. К�п нәрсеге 
сын к�збен қараймын. Бойымда жастық 
максимализм сақталып қалған сияқты. 
Кейбір адамды жақсы к�ріп жүріп, бір 
жасаған қылығы ұнамай қалса, жек к�ріп, 
с�йлеспей кетуім де мүмкін. Осы мінезім 
дұрыс емес екенін де білемін. Кітапты к�п 
оқимын. К�з бұрынғыдай емес,  нашарлап 
бара жатса да, оқудан қол үзбей келемін. 
Uйткені менің хоббиім – кітап оқу. Мыңнан 
аса кітаптарым бар. Қазір денсаулығыма 
байланысты қаланың сыртында тұрамыз. 
Дегенмен, редакцияға келіп-кетіп жүремін. 
Ақыл-кеңесімді айтамын. Бір досым «Сен 
жұмысқа мейрамға барғандай барасың» 
деп қалжыңдайтын. Бұл рас. Жұмысты 
қатты беріліп істедім. Оны редакциядағы 
жігіттер де айтады. Үйім жұмысыма жа-
қын болса да, түскі асқа үйге бармай, 
жұмыс үстелімде асығыс тамақтана салып, 
әрі қарай кірісіп кететінмін. Беттелген 
материал дардың бәрін оқитынмын. Кейде 
авторлар редакцияланған мақалаларына 
реніштерін білдіріп, менің стилімді 
�згертіп жіберіпсіздер дегенде: «Мен үшін 
екі стиль ғана бар, ол – жақсы стиль және 
жаман стиль» деп жауап беремін. 

–  �ңгімеңізге рақмет! 

�ңгімелескен 
Дәуіржан ТWЛЕБАЕВ
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де болған. Мен келіспедім. Биыл «Уйғур 
авазиге» – 60 жыл. Соған арнап кітап жазу 
жоспарымда бар. 

– Сіздердің кездеріңіздегі журналисти-
ка мен бүгінгі замандағы журналистикада 
қандай айырмашылық бар деп ойлайсыз? 

– Біздің кезіміздегі журналистика 
басқаша болды ғой. Ол кезде журналис-
тердің абырой-беделі күшті болатын. 
Қоғам журналистерді биліктің �кілі 
ретінде қабылдайтын. Бір күні МАИ 
қызметкері орталық газеттің басшысы 
келе жатқан к�лікті тоқтатқан ғой, бәлкім 
газеттің к�лігі екенін білмеген де шығар, 
сондағы басылымның беделін қараңыз, 
әлгі полиция қызметкері кешірім сұрап 
әрең құтылыпты. Қазір ондай беделдің 
болғаны аңыз сияқты естіледі. Журналис-
тер беделінің т�мендеуіне, бір жағынан 
�здерінің «үлесі» бар ғой деп ойлаймын. 
Мысалы, бүгінгі заманда к�п дүние ақшаға 
сатылатын болып кетті. Бұл үрдіс, �кінішке 
қарай, баспас�з саласында к�рініс тауып 
жүр. Ақша т�леп, біреуді жамандатқызып, 
тапсырыспен мақала жаздыру деген пайда 
болды. Мен ондай мақсатпен жазылған 
мақалаларды бірден сеземін. Бұл салаға кір 
келтіріп жүргендерді қалайша журналист 
деп айтамыз? Осы мәселелер жаныңды 
ауыртпай қоймайды. 

– Wткен уақытқа зер салғанда, әттеген-
ай дейтін тұстарыңыз бар ма? 

– Uмір болған соң �кініш болады екен. 
Жұ мыс, қызмет деп жүріп, отбасылық 
�мір ге жеткілікті мән бермеппіз. Енді ой-
лап отырсам адамға ең қымбат нәрсе бұл 
�зі нің отбасы екен ғой. Отбасыңды бағалау 
керек екен. Sйелім әзіл-шыны аралас 
айтады: «Сен қызметте жүріп балалардың 
қалай �скенін де білмей қалдың» деп. 

Комитетінің Қоғамдық ғылымдар ака-
демиясында оқып, бітіруі – әрқашан 
�з білімін шыңдап жүру әдетінен 
танбағандығының куәсі. 

Сондай-ақ ол адамды кез келген 
жағдайда қолдап жүруге уақыт та, 
мүмкіндік те табады. Uнер мен мәдениет 
адамдарының үздік жетістіктерін наси-
хаттап, оларды қоғамға таныстыруда к�п 
жұмыс жүргізеді. Оның Ұйғыр мәдениет 
орталығында жасаған еңбектері ерек-
ше жемісті. Ол Қазақстан Жазушы-
лар және Журналистер одақтарының 
мүшесі, «Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері» атағының 
иегері, оның еңбегі мен журналистік 
шеберлігі шығармашылық одақтар мен 
қоғамдық ұйымдардың беделді лауа-
зым, атақтарымен марапатталған. 

Юлдаш Азаматов қазіргі таңда 
қазақстандық журналистикаға  еңбегі 
сіңген қаламгерлердің бірі. Оның 
журналистикалық шығармашылық 
қызметі  қоғамдық қайраткерлік 
ж ұ м ы с ы м е н  т ы ғ ы з  б а й л а н ы с т ы . 
Ол – Ал маты облысының, Алматы 
қаласының тұрғындарымен жиі кездесіп 
тұрады, елдегі барлық қоғамдық �мірге 
белсене араласады, Қазақстан халқы 
Ассамблеясында қоғам бірлігі мен 
тыныштығын сақтауда үлкен жұмыстар 
атқарады. 

Юлдаш Абдукадырұлының тағы да 
бір ерекше қасиеті – асқан ақк�ңілділігі 
мен адамға қолдау к�рсетуге деген 
үлкен ынтасы. Жергілікті, мемлекеттік 
ресми құрылымдарда жиі болып жүріп, 
ол �зі үшін еш нәрсе сұрағаны болған 
емес. Ол әрқашан тек лайықты адам-
дар үшін, солардың еңбегінің лайықты 
бағалануын немесе басқалай к�мек 
к�рсетілуін сұрайды. Біреуге моральдық 
қолдау, біреуге тұрмыстық жағынан, 
енді біреуді лайықты орынға ұсыну, т.б. 
Осындай қасиеттер біздің қымбатты 
дос және бауыр Юлдаш Азаматовтың 
бойында бар. Оны білетін, онымен ара-
ласатын адамдар да осыны айтады.

Мен оған бауырлық әрі достық 
жылылықпен тек зор денсаулық, отба-
сына бақыт пен жақсылық, ұзақ және 
бақытты �мір тілеймін. 

Қуаныш СҰЛТАНОВ,
ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты

қалды. Ойлана келе соңғы нұсқаны таң-
дадық. Қызметіме қатысты айтар болсам, 
біреулер «Жақсы редактор болдың» дейді. 
Кейбіреулер керісінше айтады. Газетте 
оқитын түк жоқ, жаман дегендер де болды. 
Мен айтам: «Газет бәріне ұнайтындай сұлу 
қыз емес қой. Қалай болса да, газет �зінің 
ұстанған принципінен таймайды деймін. 
Жаза береміз, жақсы к�ре ме, жек к�ре 
ме, ең бастысы – журналистік ұстанымың 
болуы керек. 

Sрине, газет бетінде к�п мәселені 
к�тер дік. Олардың қатарында ұйғыр 
 театрына Құддыс Қожамияровтың есімін 
беру, Панфилов қаласының атауын Жар-
кент деп �згерту тәрізді нақты шешімін 
тапқан мәселелер бар. Кезінде кадр 
мәселесін тиісті орындардың алдына 
қоя отырып, КазГУ-дың журналистика 
факуль тетінен ұйғыр тілінде даярлай-
тын б�лім ашқыздым. Uзім сол жерде 
дәріс оқыдым. Қазір жастар журналисти-
ка мамандықтарына к�п бара бермейді. 
 Демек, маман даярлау мәселесі әлі де 
�зекті. Ұйғыр мектептерінде қазақ тілін 
қазақ мектептерімен бірдей дәрежеде 
оқыту мәселесін де к�тердік. 

Тағы бір жайтты айта кетейін. Кезінде 
Баспас�з министрлігіне қараған ұлттық 
газеттер министрлік құрамынан шығары-
лып, �здерінің мәдениет орталықтарына 
берілетін болды. Ал ол жерде қаржыландыру 
болмайтыны түсінікті еді. Осы мәселеге 
арналған жиналыста жаңадан құрылғалы 
жатқан «Қазақ газеттері» ЖШС-нің құ-
рамына кірейік деп министр Алтынбек 
Сәрсенбаевқа �тінішімді айттым. Ол қарсы 
болмады. С�йтіп, «Қазақ газеттерінің» 
құрамына кірдік. Газетімізді жекеменшік-
ке айналдырып, сатып аламыз дегендер 

әдебі, сұхбаттасын мұқият тыңдай 
білу қасиеті, білімге құштарлығы, 
ұсақ әңгімеден аулақ, ірілігі секілді 
ақсүйектік қасиеттері оның �згеше 
келбетін толықтыратын. Ол сымбатты, 
бойшаң, жинақы. Биік, кең маңдайлы, 
ат жақты, шығыңқы келген д�ңгелек 
к�зді. Сабырлы, салмақты дауысы 
адамды �зіне тартып тұрады. Мен оны 
алғашқы кезде дәл осылай қабылдадым 
және оның адами қасиеті осы күнге 
дейін кіршіксіз сақталып, білімі жетіле 
түсуде. Тек бір кездегі жұқалтаң ірі 
сүйегі, салалы саусақтары толысып, 
салмақтана түскен. Жас, талапты газет 
тілшісі қазіргі таңда белгілі қарымды, 
к�рнекті журналистке, к�реген публи-
цистке айналды. 

Айта кететін жайт, Юлдаш универ-
ситеттен кейін ауданға келмеді, оны Ал-
матыда республикааралық «Коммунизм 
туғи» (қазіргі  «Уйғур авази») газетінде 
қызметке қалдырды.  Ол ұжымда 
 Юлдаш лайықты шағармашылық 
жолдан �тіп, жедел шығармашылық 
жұмысты игеріп, талантты журналистің, 
ұйымдастырушының, басқарушының 
үздік қасиеттерін к�рсетіп, танымал, 
әйгілі газеттің бас редакторлығына 
дейін �сіп, ұзақ жылдар сол ұжымды 
басқарды. Юлдаш Абдукадырұлы �зінің 
журналистік қызметінде т�рт жүздей 
мақала, оншақты кітап жазып, біршама 
жас журналистерді тәрбиелеп, қолдап 
келеді. Оның КОКП-ның Орталық 

уақыт б�лу керек пе еді. Күні-түні жұмыста 
жүреміз. Таңның атысы, күннің батысы. 
Таңғы 6-7-лерде үйге қайтатын кездер де бо-
лады. КазТАГ-тан ресми  мате риалдар күтіп 
отырамыз. Ол қазақ, орыс тілдерінде келеді. 
Біз оларды �з тілімізге аударамыз. Кейбір 
кісілер әзілдеп: «Брежнев баяндама жасап 
бітіргенше сіздердің аудармашыларыңыз ол 
мәтінді аударып болады» дейтін. Шынымен 
де солай еді. Редакцияда 6 аудармашы бол-
ды. Бірден диктовка жасайтын. Түнгі 12-де 
үйге қайту – қалыпты жағдай. Жұмысымыз 
партияға, елге керек деп беріліп істедік, 
аянбай тер т�ктік. 

– Бүгінде дәстүрлі басылымдардың ор-
нын ғаламтор сайттары алмастырып жатқан 
жағ дайлар бар. Жалпы, баспа 3німдерінің, 
соның ішінде газеттердің болашағына қалай 
қарайсыз? 

– Ғаламтордан к�п хабарым жоқ. Маған 
�зім үйренген газет-журналдар, баспа 
�німдері ұнайды. Қолмен ұстап, иісін 
сезініп, енді ғана басылып үстеліңе келген 
газеттердің жаңа н�мірлерін оқып шық-
қанға не жетсін. Балам күнделікті жарық 
к�ретін газеттерді үйге әкеліп отырады. 
«Осының бәрін планшеттен оқи салмайсыз 
ба?» дейді. Планшет те алып берген. Бірақ 
оны әйелім қолданады. Мен мұндай техни-
ка жағына жоқпын. Мүлдем қызықпаймын. 
Кезінде теледидар пайда болғанда, енді 
театр керек болмайды деушілер к�п бол-
ды. Бірақ театрларға сұ раныс жоғалған 
жоқ қой. Дәл сол сияқты газеттер де, жеке 
к�зқарасым  бо  йынша қашанда �з маңызын 
жоғалтпақ емес. Uйт кені дәстүрлі басылым-
да дәуір дауысы бар.

– Қазір не жазып жүрсіз? 
– Қазақ пен ұйғыр ұлтының белгілі 

азаматтары, қайраткерлері ж�нінде кітап 
дайындаудамын. Жазуға денсаулығым 
мүмкіндік берсе, �зімнің сапарда болған 
елдерім туралы жазсам деген ойым бар. 
Шетелдің 19 мемлекетінде болыппын. 
Сондағы әсерлерім, к�рген-білгендерімді 
қағазға түсірсем деймін. Кітап шығарғаннан 
кейін, оны �зің таратып, сатуың керек. 
Sйтпесе, �тпейді. Қазір жазушы емес адам 
да кітап жазатын болып кетті ғой. Оның 
бәрі ойдағыдай бола бермейтіні анық.

– Wзіңіз 25 жыл басқарған «Уйғур авази» 
газетіндегі қызметіңіз туралы айтса кетсеңіз. 

– КСРО ыдырап, Қазақстан Тәуелсіз ді-
гін жариялаған кезде, газетіміздің «Комму-
низм туғи» деген бұрынғы атауын �згерту 
мәселесін күн тәртібіне қойдық. Зиялы 
қауым, жұртшылық арасында талқыға 
салдық. 134 нұсқа ұсынылды. Соңында 
«Бірлік» және «Уйғур авази» нұсқасы 

алғашқы к�ріскеннен-ақ байқадым. 
Бізге ұзақ, «абайлап» танысудың қажеті 
болмады. Біздің «Мен сені танимын» 
деп қатар айтылған с�зіміз бір-бірімізге 
құшағымызды кең ашты, міне, содан 
бергі жарты ғасырдай біз рухымызбен, 
жүрегімізбен біргеміз. Достығымыз, 
бауырлығымыз қымбат. Юлдаш та 
біздің қарым-қатынасымызды дәл осы-
лай бағалайтынын білемін, сезінемін, 
сенемін.

Uмір жолымызға  байланысты 
бірге болу мүмкіндігі к�п туа бер-
месе де, біз бір-бірімізбен кездесу, 
тіл  десу мұқтаждығын сезінеміз. Біз 
бір-бірімізге шынайы жанашырлық-
пен жақсылығымызға қуанып, қиын-
ды ғымызға ортақтасып жүреміз. Бұлай 
болудың себебі – біз бір-бірімізге 
сенеміз, түсінеміз, қолдаймыз.

Адамдардың қарым-қатынасында 
сенім ең жоғарғы әрі таза сезім.

Юлдаш маған алғашқы кездес-
кеннен-ақ үлкен әсер қалдырды. Онда 
барлығы үйлесіп тұрды. Оның тарих, 
�нер, әдебиет туралы білімі және 
біздің туған �лкенің тарихы, адам-
дары туралы қызықты әңгімелері, ақ 
жарқындылығы, бауырмалдығы мен 
қарым-қатынасқа деген құлшынысы 
оның ашық, мейірбан жүрегін одан 
бетер аша түсіп, �зіне тартатын. Ол 
әлем мәдениеті мен әдебиеті туралы 
жан-жақты білетін. Ол басқалардан 
�згеше болатын. С�йлеу мәнері, 

кеңес коммунистік партиясы Орталық 
Комитетінің Uкімімен ашылған газет 
еді. Аптасына 5 рет шығып тұрды. Кейін 
«Жаңа �мір» қосымшасын қосқанда 8 рет 
жарық к�рді. 33 жасымда редактордың 
орынбасары болдым. Бас редакторым – 
�зім ұстаз ретінде қадірлейтін Тұрдахун 
Назаров болды. Uзіме ерекше әсер ет-
кен қайраткерлерге тоқталсам, Камал 
Смаилов, Марат Барманқұлов, Қалтай 
Мұхамеджанов, Сейитахун Машуров, 
Қожахмет Садвақасов, Сағат Sшімбаев 
және �зге де ардақты азаматтарды ерек-
ше атар едім. Қызмет бабында жолымыз 
түйісті, арамызда әріптестік, достық, адами 
қарым-қатынастар орнады. Кейбірін ұстаз 
тұттым, кейбіреуімен дос-жаран ретінде 
араластық. Жалпы менің шығармашылық 
еңбек жолымда жақсы адамдар к�п болды. 

– Журналистикамен қатар к3ркем әдеби 
туындылар жаздыңыз. Оны оқырмандарыңыз 
жақсы бағалады. 

– Алғашқы прозалық туындыларым 
 туралы әлі күнге дейін жылы пікірлер 
естимін. «Sңгімелеріңіз, сұхбаттарыңыз 
жақ сы еді, қызыға оқитын едік» дейді. 
Га зетте тілші болып жүрген кезімде �н-
дір те жаздым, сұхбаттарды к�п алдым. 
Мына бір қызықты оқиғаны айтып бе-
рейін. Мен редактордың орынбасары 
болып тағайындалғанымда, құттықтап 
келу шілер к�п болды. Бір күні атақты 
ком позитор Құддыс Қожамияров келді. 
«Мына лауазымға бекер келдіңіз. Мен сіз дің 
жазғандарыңызды қадағалап, үзбей оқып 
жүруші едім. Енді жазуыңызға, шығар ма-
шылығыңызға нұқсан келетін болды ғой» 
деді. Ол �зі ұзақ жыл консерваторияда 
ректорлық қызмет атқарғанын, одан кейін 
Композиторлар одағын басқарғанын ай-
тып, әкімшілік, басқарушылық қызметтің 
шығармашылыққа тигізер теріс әсері 
туралы пікірін ортаға салды. Атқарған 
қызметтерінен әрең құтылғанын, одан г�рі 
шығармашылық жұмыспен айналысқан 
әлдеқайда пайдалы екенін дәлелдеп бақты. 
Оның с�зі ақиқатқа айналғанын кейін 
түсіндім. Sкімшілік жұмыс шынымен де 
шығармашылығыңды дамытуға кедергі 
жасайды екен. Менің де басымнан бұл 
жағдай �тті. Құдыс Қожамияровтың 
айтқаны дәл келді. Қазір ойласаң кеудеңді 
�кініш билегендей болады. Кезінде та-
лай адамның жазғандарын шимайлап, 
уақытымыздың к�п б�лігін газеттің қара 
жұмысына арнадық. Uзіміз редакциялаған 
туынды авторларының арасында танымал 
қаламгерге айналғандары да бар. Кім біледі, 
мүмкін �з шығармашылығыңа да к�бірек 

 – Юлдаш аға, журналистикаға қалай 
келдіңіз? �ңгімемізді осыдан бастасақ. 

– Бала кезімде киносценарийст, ре-
жиссер болуды армандадым. Мектеп 
бітірер жылы Мәскеудегі Бүкілодақтық 
кинематография институтына хат жаз-
дым. Біраз уақыттан кейін жауап алдым. 
Оқып қарасам, бұл мамандық бойынша 
бір орынға 40 талапкерден келетіні туралы 
айтылыпты. Қазақстаннан баратындар 
алдымен Алматыда іріктеуден �теді екен. 
Бұны естіген ата-анам да ықылас таны-
та қоймады. Содан әрі-бері ойланып, 
ҚазГУ-дың журналистика факультетіне 
түсемін деп шешім қабылдадым. Оқушы 
кезімде аудандық газетке мақала жазып 
тұратынмын. Мектептегі қабырға газетіне 
3-4 жыл редактор болғаным бар. Журнали-
стика факультетіне келсем, екі жыл жұмыс 
тәжірибең болу керек деген талабы бар 
екен. Ол кезде декан – Тауман  Амандосов. 
Ол кісімен с�йлессем де, солай деп айт-
ты. Енді не істеймін? Аудандық газетке 
жұмысқа тұрып, тәжірибе жинап, келесі 
жылы келейін деп ойладым. Алматыдағы 
анамның ағасы бар еді, �зі жазушы адам. 
Маған тарих немесе филологияға түсуге 
кеңес берді. Uйткені онда еңбек тәжірибесі 
қажет емес екен. Мен келіспей, «жоқ, 
журналистикаға түсемін» деп ауылға кетіп 
қалдым. Барған соң аудандық газетке 
жұмысқа тұрдым. Мақалалар жаздым. 
Бір жылдың ішінде әжептәуір дүниелерім 
жарық к�рді. Солардың бәрін жинап, келесі 
жылы оқуға түсуге қайта келдім. С�йтсем, 
баяғы «екі жылдық еңбек тәжірибесі керек» 
деген талап алдымнан тағы шықты. Тау-
ман Амандосовтың қабылдау б�лмесінде 
ешқайда кетпей отырып алдым. Ол кісі 
маған: «Uзің қандай қайтпайтын жан едің, 
әкелші бері, жазғандарыңды» деді. Сосын 
мақалаларымды қарап шықты да: «Жарай-
ды, қабылдайық, бар емтихан тапсыр» деді. 
Дайындалып та үлгерместен, емтиханға 
кіріп, тапсырып шықтым да, оқуға түсіп 
кеттім. Оқуды бітірген соң ұйғыр тіліндегі 
«Коммунизм туғи» республикааралық 
газетіне жұмысқа тұрдым. 

Кеңес заманында журналистика 
мамандығын бітіргендерге партияның 
Орталық Комитеті жауапты қарайтын. 
Кімнің қайда жұмысқа баратыны сол жерде 
шешілетін. Осындай маңызға ие жалғыз 
факультет болатын. 

С�йтіп, жоғары оқу орнын тәмамдаған 
соң еңбек жолымды республикааралық 
газетте бастадым. Басылым Қазақстан, 
Uзбекстан, Қырғызстанға, жалпы Орта 
Азия мемлекеттеріне тарайтын. 1957 жылы 

Біздің �мір жолдарымыз ұқсас. Біз 
жас кезімізде республикаға әйгілі жур-
налистер болуды армандадық және 
сол мамандықты таңдадық. Сол арман 
бізді бір ортақ үйге алып келді. Ол үй 
– аудан орталығындағы қазақ, ұйғыр, 
орыс тілдерінде шығатын аудандық 
газеттің редакциясы. Ол кезде аудандық 
газеттер ел арасында �те танымал әрі 
сұранысқа ие болатын. Бізде екі жылдық 
жас айырмашылық болғандықтан әр 
кезеңде еңбек етуге тура келді. 

Бірақ мен Юлдаш Азаматов туралы 
үнемі естіп жүрдім. Ол туралы – оқу 
бітіргенде редакцияға нағыз маман бо-
лып келетін, �те талантты, болашағынан 
үлкен үміт күттірер жас журналист 
ретінде айтылып жүрді. Маған оны 
менен басқа барлық қызметкер лер, 
марқасқа журналистерге дейін бі-
летіндей к�рінді. Сондықтан мен оны 
к�руге асықтым. К�п ұзамай мен ау-
дандық комсомол ұйымының бірінші 
хатшысы болып сайланып, ол Алматы-
дан Қазақ мемлекеттік университетінің 
соңғы, бітіруші курс студенті кезінде 
елге келгенде таныстық. Журналис-
тика факультеті ол кезде республика 
бойынша жалғыз әрі жай ғана әйгілі 
емес, сонымен қатар беделді, абыройлы 
болатын. Бұл факультеттің бітірушілері 
терең эрудиция, білімдарлық, жоғары 
мәдениеті және кәсіби іскерлігімен 
ерекшеленетін. Осы қасиеттердің 
б а р л ы ғ ы н  Ю л д а ш т ы ң  б о й ы н а н 
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Желтоқсан к�терілісіне қатысуы 
�з алдына әңгіме. 1990 жылы 
дипломын алғанда, Алматы-

да қызметке орналасуына мүмкіндігі бар 
еді, түрлі ұсыныстарға қарамастан туған 
жеріне аттанды. «Оқырманның ақылшы 
дос, танысындай, Шын дықты д�п басатын 
тамыршыдай «Орталық Қазақстан» газетім 
бар, Сарыарқаның ары мен намысындай!» 
деп жырға қосып (алғашқы бас редакто-
ры Нұрмұхан Оразбеков), рухани ұясына 
айналған газетінде ширек ғасыр бойы 
�лкенің жер атауларына ана тіліміздегі та-
рихи атауларын беруге, қазақ мектептерін 
ашуға, әсіресе ана тілінің мәртебесін 
к�теруге, ұмытылып бара жатқан тұлғалар 
есімін жаңғыртуға аянбай кірісіп, �лшеусіз 
үлес қосты. 

Халықаралық «Қазақстан-Заман» 
қоғамдық-саяси газетінің Қарағанды об-
лысы бойынша меншікті тілшісі ретінде 
жаңа қырынан танылды. Еңбегі елеусіз 
де емес. 1996-2015 жылдар аралығында 
Қазақстан Журналистер одағы Қарағанды 
б�лімшесінің грамотасын, Қасым Аман-
жолов атындағы І облыстық ақындар 
мүшәйрасының «Тарихи тағылым» 
ж ү л д е с і н ,  I V  х а л ы қ а р а л ы қ  п о э з и я 
фестивалінің, облыстық тілдерді дамы-
ту ж�ніндегі басқарманың ІІІ дәрежелі, 
«Қанатты әйелдер – 2» Ұлттық әйелдер 
жәрмеңкесінің, ҚР Президенті жанындағы 
отбасы және әйелдер ж�ніндегі Ұлттық 
комис сияның, Қазақстан Журналис-
тер одағы басқармасының, Тілдерді 
дамыту ж�ніндегі  басқармасының І 
дәрежелі  дипломдарын, «Нұр Отан» ХДП 
қоғамдық бірлестігі Қарағанды облыстық 
филиалының, облыс әкімінің «Алтын 
сұңқар», «Тіл жанашыры» сыйлықтарын 
алып, республикалық Тіл байқауының 
жүлделі ІІІ орын, Мемлекеттік тілді 
н а с и х а т т а у ғ а  а р н а л ғ а н  о б л ы с  т ы қ 
байқаудың Бас жүлдегері, Халықаралық 
Қазақ шығармашылық бірлестігінің 
«Мәдениет майталманы» медалінің 
иегері аталуы аясынан шығармашылық 
жеңістерін аңғарамыз. Жұлдыз ақындық, 
тілшілік, сазгерлік, әншілік, сыншы лық, 
қайраткерліктің жүгін бірдей ар қалаған си-
рек қыздардың бірі болғанымен, ана, жар 
міндетін бәрінен биік қойды. «Қазақ әйелі 
– жаралған-ау асылдан, Тектілігін сақтап 
келген ғасырдан» деп жырлаған бейнеден 
�зінің еш айырмашылығы жоқ. «Айна-

Адал баласы үшін туған жерге де-
ген сүйіспеншіліктен асқан ыстық 
сезім бола ма, тәйірі! «К3к торғындай 
к3ктемде, сағым қуған ауылыңнан» 
қымбат не бар, шіркін?! Қазақтың 
айтулы ақыны, Бүкіл түркі дүниесі 
ақындары фестивалінің жеңімпазы, 
к3рнекті к3семс3зші, к3птеген жыр 
жинақтары мен әдеби-публицис-
тикалық кітаптардың авторы Болат 
Шарахымбай 3зінің туып-3скен жері 
киелі Қазығұрт 3ңіріндегі Қақпақ 
ауылының жұртшылығымен кездесті.

«Ауылға жазған арзулар» деп атала-
тын әдеби-сазды сұхбаттасу кеші жоғары 
деңгейде �тіп, ауыл жұртшылығына та-
маша әсер сыйлады. Орталық Мәдениет 
үйінде салтанатты кештің шымылдығы 
«Қызыл таң» орта мектебінің директоры 
Күмісбек Мұсабаевтың ыстық ықыласқа 
толы с�зімен ашылды. Одан кейін жер-
лес ақынның балалық шағы, бозбала 
кезеңі, алғашқы шығармашылық жолы 
жайында ауыл ақсақалдары Ермахан 
Қуанышев, Нартбай Ережепов және 
байырғы ұстаз, білім саласының үздігі 
Ұлболсын Сәрсенбаева с�з етсе, бір 
кездегі сыныптастары, бүгінде Қазығұрт 
аудандық мәслихатының депутаты, белгілі 

кәсіпкер Тілләбек Мұсабаев пен мектептің 
тәжірибелі ұстазы Бибіжамал Жүнісова 
ақын достарына жүрекжарды тілектерін 
жеткізіп, сәт сапар тіледі.

Б�кең бұл кездесуге белгілі ақын, ҚР 
Мәдениет қайраткері, республикалық 
«Айқын» газетінің әдеби қызметкері 
Т�реғали Тәшеновты ерте келген екен. 
Ол �з кезегінде әріптесінің жан-жақты 
талантын с�з ете келіп: «Келдім, к�рдім, 
қызығып та, қызғанып та отырмын. 
Осындай к�з тоярлық к�ркем ауылы бар, 
сол ауылда осындай керім оқырмандары 
бар  Болат бақытты ақын екен. Болаттай 

дарынды ақыны, жан-жақты білімді 
ұлдары бар Қақпақ та бақытты ауыл 
деп санаймын» деді ол. Мектептегі 
 «Болат Шарахымбай» атындағы әдебиет 
кабинетіне �зінің бірнеше жинағын тарту 
етті.

Шара барысында оқушы жастар жер-
лес ақынның �леңдерін жатқа оқып, 
ауыл �нерпаздары ән салып, күй тарт-
са, 10-шы сынып оқушылары Гүлназ 
Еркінбек, Сандуғаш Аманжол, Қыздығой 
Разақ,  Алтынай Кәрімбергенқызы арнау 
�леңдерін жолдады. Мұны кеш қонағының 
�зі де ризашылықпен қабылдап, баладай 

аңғал мінезімен оларға қошемет к�рсетіп 
отырды.

Кеш аясында «Сұңқартастан ұшқан 
сұңқар» аталатын кітапхана қорынан 
ақын шығармашылығына арналған к�рме 
ұйымдастырылып, бейнеролик к�рсетілімі 
болғанын да айта кету керек.

Кеш жүргізушілері жерлес ақынның 
талантына баға берген Қ.Мырза Sлі, 
Г.Бельгер, Т.Медетбек, Т.Кәкішев және 
С.Ержанова секілді танымал қайраткер 
қаламгерлер мен ғалымдардың пікірлерінен 
үзінділер келтіріп, Есенбай Дүйсенбайұлы, 
Жәркен Б�деш, т.б. ақындардың арнау 
�леңдерін оқыды.

Кездесу соңында кеш иесі жерлестері не 
алғыс айтып, сиясы кеппеген бірнеше жаңа 
�леңін оқыды. Uзі білім алған «Қызыл 
таң» және былтыр ғана пайдалануға берген 
«Қақпақ» орта мектебінің кітапханаларына 
500-ге жуық кітаптарды сыға тартты. Оның 
ішінде «Ауылға жазған арзулар» атты су 
жаңа кітабы да бар.

Осылайша, т�рт сағат бойы арзу �лең 
салтанат құрған кештен оқырмандар ру-
хани тазарып, к�птен күткен армандары 
орындалып, жоғы түгенделгендей керемет 
к�ңіл күйде болып қайтты.

Смайыл БАЗАРБАЙ 

  

ласын гүл еткен, Алтын қолды суретші» 
Қайрат Сейітұлы Қонарбайтегіне тұрмысқа 
шығып, Арғын есімді ұл сүйді. Жүрегі 
таза жары �кінішке орай қыршынынан 
қиылды: «Кісіге бар еді жұғымың, Қысқа 
да болды ғұмырың. Адамдардың барлығын, 
Тек бауыр деп ұғындың». Күйректік таны-
тып, жасымады әйтеуір. «Sйелмін, тұнып 
тұрған ақылдылық, Жіберетін жатты да 
жақын қылып» дегені рас. Сәбилері ана-
сыз қалған әріптесімен бас қосып, маздап 
жанған отынан қазаны түспей, қонаққа 
әрдайым дастарқаны жаюлы, отбасының 
берекесін кіргізіп, шиеттей балаларды 
жеткізді. Sлихан келді жарық дүниеге. 
Сүйеніші, демеушісі болды үйдегілердің, 
қандай жағдайға да т�зімділікпен қарады: 
«Sйелмін, мейірімді, жылылықпын, 
 Бастаушысы болатын ұлылықтың. Қара 
түгілі, патша да бас иетін, Теңеу жетпес, 
қол жетпес сұлулықпын. Sйелмін, жа-

Ырым дегеніміз – халықтың се-
німімен, ақ ниетінен, шын к�ңілінен 
туған ұлттық ерекшеліктің бір саласы. 
Uз алдына бір жақсылықтың  немесе 
жаманшылықтың хабаршысы, адамды 
сақтандырушы, сондай-ақ халық мінезі 
және әдет-ғұрпымен біте қайнағанын 
к�руге болады.

Ырым мен тыйым с�здерінің ма-
ғы насын ажыратып к�рейік. Бұл ретте 
белгілі этнограф Сейіт Кенжеахметұлы: 
«Дәстүрде ырымның екі түрі бар. Олар 
– салт ырымдары және сенім ырымда-
ры. Мысалы, күйші болсын деп сәбидің 
тырнағын белгілі домбырашыға алғызу, 
отаншыл болсын деп туған жерге  аунату, 
ержүрек болсын деп батырдың сарқытын 
жегізу, оның атын қою сияқты ырымдар 
бар» деп жазады. 

Тыйым – халықтың тәлім-тәрбие, 
үлгі-�неге, ақыл-кеңес берудегі тәрбие 
құралдарының бірінен саналады. Бұл 
балаларды жаман әдет, жат пиғыл, ерсі 
қимыл, әдепсіз істер ден сақтандыруда 
маңызды қыз мет атқарады. «Қызға 
қырық үйден тыю» демекші, халқымыз-
дың тәрбиелік құралдарының күнделікті 
қолданылатын үлгі, �неге түрлерінің бірі 
тыйым с�здер. Бұл балалар мен жастарға 
«жаман әдеттен жирен» дегендей жаман 
істерден сақтан дырып, жақсылыққа 
еліктеу, бейімдеу мақсатынан шыққан 
таза халықтық педагогикалық ұғым. 
Ата-бабаларымыздың даналығы сол – 
қаншама ғасырдан бері тыйым с�здердің 
мәні �згермей, қасиеті кетпей бүгінгі 
заман жастарына беретін �негесі к�п. 
Ғұлама ғалым әл-Фараби айтқандай 
«Адамға бірінші білім емес тәрбие 
берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 
адамзаттың қас жауы» деген с�здеріне 
қазақтың тыйым с�здері толық мысал 
бола алады.

Ғалым А.Sбдірәсілқызы ырым мен 
наным с�зінің мағынасына былай деп 
талдау жасайды: «Ырым б�лек те, наным 
б�лек. Ырым тікелей нанымның к�рінісі 
болса, қазақ екеуіне екі атау бермес еді. 
Ырымда «осылай етсе, солай болады» 
деген үзілді-кесілді сенім емес, «осылай 
етсек, солай болса екен» деген тілек, 
ниеттену, сұрау тұрады. Оның бәрін 
адам жақсылықтан үміт күтіп жасай-
ды. Ізгі ниетпен жасалған ырымдарды 
Пайғамбарымыз да ұнатқаны хадистерде 
келтіріледі». 

Sр ұлттың даму кезеңінде ерте кез-

ден қалыптасқан әдет-ғұрпы мен салт-
дәстүрі бар. Сол арқылы халықтың 
тұрмыс-салты, мінез-құлқы, ерек ше-
ліктері мен дүниетанымы к�рінеді. 
Жасыратыны жоқ, біздің заманымызға 
дейін жеткен ырым-нанымдардың 
к�пшілігінде тәңіршілдіктің, шаман-
дықтың іздері әлі күнге дейін де бар. 
Қазақта жас келін түскен кезде отқа май 
құйғызады. Май құйғанда от лаулап жа-
нады да, оттың жалынына қолын т�сеп 
«от ана, май ана, жарылқа!» деп бетін 
сипайды. Міне, осыны да «шамандық 
наным-сенім» деп жүргендер де бар. 
Шығыстанушы, тарихшы, этнограф 
Ш.Уәлиханов: «...барлық шамандық 
салттың ішінде отқа табыну қазақтарда 
әлі күшінде. Қазақтар отты әулие са-
найды. Аса жоғары құрметтеудің белгісі 
ретінде, қазақтар моңғолдар сияқты отты 
ана деп атайды. Отта тазартушы қасиет 
бар деп түсінеді, екі оттың арасынан 
�ткізіп тазартады. Оны «аластау» дейді. 
Қыстаудан к�шкенде к�шті екі оттың 
арасынан �ткізеді» деп жазған. Осындай 
ырым-салттың бірі – Отқа май құю. От 
– жылу, от бар жерде �мір бар деп айта-
ды. Осының бәрі ерте заманда мұсылман 
дінінен бұрынғы қазақтарда отқа табыну 
культі болғанын дәлелдейтіні анық 
деп к�рсетеді. Мұсылмандыққа дейінгі 
діни к�зқарас қалдықтарын анықтау 
мәселесіндегі S.А.Диваев (этнограф, 
түркітанушы) пікірлерінің Ш.Уәлиханов 
зерттеуімен үндесетін тұстары к�п. Айта 
кетейік, отқа май құю, беташар сияқты 
қазақ дәстүрлерінің шариғатқа қарсы 
келер тұсы жоқ. Тәңірлік діннен қалған 
наным-сенімнің де сенімдік жағы, 
мазмұны мүлде �згеріп кеткен. Мысалы, 
ақ босаға аттап, отқа май құйып жатқан 
келіндер бұл ырымды от пен майға 
табынғандықтан жасамайды, ата-баба 
дәстүріне деген құрметпен жасайды. 
«Шырағың с�нбесін», «отым �шпесін» 
деген игі тілекпен отқа май құяды.
Қазақ ұлтымен бірге жасап келе жатқан 
наным-сенімдер ұлтпен бірге жасай 
береді деп сенеміз. Осындай бай мұраны 
келешек ұрпаққа жеткізу, насихаттау 
біздің борышымыз. 

Райхан АЛТЫБАЕВА,
�дет-ғұрып және салт-дәстүр

орталығының ғылыми қызметкері

ШЫМКЕНТ 

жауы – адамнан, Сондықтан да ешкімге 
де сенбеймін!». Сенбейтіндей ж�ні бар, 
айтуға қиын. «Қазақ әйелі –  намысшыл 
да қайратты, Тәуекелге талай басын бай-
лапты. Қолда, Алла, әйелдерін Қазақтың, 
Құлатпайтын қолындағы байрақты!» 
деп қанша асқақтағанымен, сүйеніш 
тұтар ер-азаматқа келгенде, Жұлдыздың 
ғана емес, бірталайымыздың күмілжіп 
т�меншіктейтініміз рас. Кейінгі жолдасы 
марқұм әйелінен қалған ұл-қыздарын 
Жұлдыздың аялы алақанымен тәрбиелеп, 
�сіріп, ұясына, қиясына қондырып алған 
соң опасыздық жасады. Мұнысы аздай 
үш жылдан бері үй, мүлік  даулап сотта-
сып жүргені әбден титықтатуда. «Бассам 
да қу тағдырдың сынықтарын,  Табаным 
қанамайтын, шыныққанмын, Дүниеде 
опасыздық жаман екен, Кезігіп, сол 
құрғырға сынып қалдым» дейді ақын. 
Сол азаматтың ұл-қыздарының абырой-
ын ойлаған �зі мұны с�з қыла к�рмеңіз 
дейді, �йткені: «Ұрпағы үшін үзілмейтін 
күдері, Қазақ әйелі – ұлтымыздың тірегі! 
Шуағынан нәзіктінің нәр алып, Лүпілдеген 
ер-азамат жүрегі». Sттең, �леңіндегі  пафос 
күшіне енбей тұр �мірінде. Алланың бер-
ген қуаты шығар, сұлулығына парасаты 
қосылып, еліне елеулі боп, елу жасқа 
толды. Сарыарқа басылымдары к�лемді 
мақалалар, �леңдерін жариялап, мерейлі 
жасын атап �туде. Ақынның сезінуі, 
түйсінуі �з арнасымен жалғасуда. «Қара 
бұлттар торласа да басыма, Дегем мынау 
к�ңіліме жасыма. Ақ жаңбырдай жауып 
�тіп басылған, Жүрегімді селт еткіздің 
расында.  Шын ұнатып қалғанымды 
жасырғам,  Тулап-тулап толқындайын 
басылғам.  Сезімімді  тұншықтырып 
жүргенде, Айырылып қалмаймын ба, 
асылдан!».

Оның әнші, сазгерлігіне тоқталмадым. 
Жарық к�рген «К�тердім ақ желкенін 
жыр кеменің», «Арқаның ару қыздары» 
атты кітаптары бар. Журналистік шебер-
лігі арнайы талдауды қажет етеді. Курс-
тасы Мұхтар Анарбеков және басқала ры-
ның түрлі басылымдарда оның шығар-
машылығына тоқталып, кең пейілін, әділ, 
адалдығын, адамгершіліқ қасиеттерін 
бағалағанына қуандым.

Жұлдызды студент ке зінен білемін. 
«Лениншіл жас», «Қазақстан әйелдерінде» 
жария ланған мақалала рымды дипломдық 
жұмысына арқау етіп, сәтті қорғап шық-
қаннан кейінгі тілшілік, ақын дық ізденісі 
ұдайы назарымда. Шығармаларын респуб-
ликалық деңгейде насихаттамауы, Жазу-
шылар одағы мүшелігіне �тпеуі, талдап-
зерттеулерін ғылыми тұрғыда қорғауға 
талпынбауы және бұған атақты әріптес 
жерлестерінің еш мән бермеуі аса �кінішті 
к�рінеді �зіме. Шығарма шы лығын іштей 
бағалағанмен, сырттай сұлулығына, сым-
батына сұқтанып, демеп жіберудің ор-
нына жасытып, жасқандырды-ау деп те 
сескенемін. Сол себепті сезімін ғана емес, 
қадір-қасиетін, талантын да тұншықтырып 
алмаса жарар-ды деген күдігім де жоқ емес. 
Нәзіктігін, ар, намысын �рлігімен сақтап, 
�зінің де, басқаның да бала-шағасын 
лайықты ержеткізіп, жақыным дегендердің 
сатқындығымен, жауыздығымен арпалыса 
жүріп, қайраткерлік деңгейге к�терілді. 
Туған �лкесінің сайлаған депутаты сияқты: 
ауылымызды су басып қалды, мектебімізге 
ж�ндеу қажет, жол жоқ, оқушыларға 
б�лінген автобус шықпай қойды... Оның 
Астана қаласына қызмет ауыстырғанымен 
шаруалары жоқ, �тініштер тасқыны тола-
стар емес... Міне, осылай жеткен белесі 
аз нәсіп емес, сан қырлы дарынымен 
Арқа елін таңғалдырып келеді. Және ол 
енді ғана елуді еңсерді, менен жиырма 
бір жас кіші, алда әлі қанша асулар күтуде 
Жұлдызды! 

Мағира ҚОЖАХМЕТОВА,
жазушы, Қазақстанның

еңбек сіңірген қайраткері

  
ным нәзік жаратылған, Сүйгенін к�рсе 
айырылған тағатынан. Білегі ауыра қалса 
сәбиінің, Жүрегі ауырып шығып, таң 
атырған». Қарбалас шаруаның арасында 
ішкі сарайындағы бұлқыныстар мазасын 
ұрлайтын.  Неткен ащы шындық: «Жырым 
қалды туысқанның табанында, Жырым 
қалды жетім бала қабағында. Қарашаны 
қара �гіздей сүйреймін деп, Қайнамаппын 
қара �леңнің қазанында. Жырым қалды 
сәбидің бесігінде, Жырым қалды жат босаға 
есігінде. Жүргенде тіршіліктің тоқпағымен, 
Қаланбаппын �лең – кірпіш кетігіне. 
Жырым қалды сүйгенімнің құшағында, 
Жырым қалды налыған құса-мұңда. 
Қадірін қара с�здің кештеу ұғып, Жырым 
қалды туылмай құрсағымда». Кеудесін 
жыр кернегенімен, тірліктің күнделікті 
ағысына малтыға айналасындағылардың 
бабын тауып, жағдайын жасаумен �ткен 
ананың тағдыр тәлейін бүкпесіз жай-
ып салған.  Мойындайды, бірақ мойы-
майды, тұншыға жаздағанымен �лең-
�мірінің бәрібір лайықты жалғасатынын 
дәлелдемей ме мына шумақтар: «Уақыт 
– емші, сен, мені емдемедің, Еншім кетіп 
барады сенде менің. Аласұрып барасың 
қайда асығып, Періште емес – сен-дағы 
пенде ме едің?! Бәйгеге жаңа шапқан аттай 
тыңдай, Уақыт – тұлпар, барасың аял-
дамай. Жазылмаған жырымды �тінемін, 
Қалдырып кет, �зіңмен жетекке алмай. 
Уақыт – әділ т�реші ақ, қараға. Uзімді 
алдап, �згеден бақ табам ба? Uлең с�зді 
�рнектеп �ре алмасам, Билігінен уақыттың 
ақталам ба?! Келеді жыр маржанын жинап 
тергім, Uткен күнде белгі жоқ дейтіндер 
кім?! Жыр тауына �рлесе �леңдерім, Келер 
күнге қалдырған менің белгім». Жұлдыз 
елі, жері, тілі, ана, әке, ұрпағы, заманда-
старын жырлайды. Кешегі «Кеңестің кер-
тартпа уын жұтқанымен бүгін Елтаңбамын, 
Sнұранмын, К�к байрақпын – ашық аспан 
тыныштықпын! Т�рінде желбіреген ырыс-
құттың. Күнді іліп, Қыран құс қанатына, 
Қара бұлтты қақ жарып, тіліп шықтым!» 
деп жар салады. «Дүние – кезек, туды 
бүгін күніміз, Sлі де еркін шықпай жатыр 
үніміз. Uз жерінде, �з елінде тұрса да, 
С�йлемейді неге Ана тіліміз!» деп сауал 
тастайды. «Жалғап жүрген жақсылардың 
үзігін, Кешегі  �ткен жайсаңдардың 
ізімін. Қарқабаттай анамызды пір тұтқан, 
Тыңда жырын, Қарқаралы қызының» 
деп, мықтылармен иық теңестіретіндей 

мүмкіндігін «Желкенін к�тер, желбірет, 
Ауыздықта асау толқынды!» дейтін жол-
дар дәлелдей түседі. «Қызыңмын ғой �зің 
айтқан «жұлқынған», Жырым шықты 
жүрегімнен бұлқынған» деп, асылға ба-
лайтын анасының арқа сында алаңсыз 
жарқылдап жүргенін де ұмытпайды. 
«Уілдеген үндерің, Тым шаттыққа б�леген. 
Жүрегімнен шымырлап, Шыққан еді к�п 
�лең» дегізген Арғын, Sлихан ұлдарымен, 
«Елжіреген Ана к�ңіл тұнық тым, Ене 
болдым ортасында қырықтың. Sулетімнің 
шуақ шашқан сәулесі, Uзің болшы, ай-
н а л а й ы н  қ ы л ы қ т ы м . . .  А й н а л а ң д ы 
жарқыратып Күн етші,  Ошағыңды 
ақылыңмен гүл етші. Маздап жанып �зің 
жаққан шырағың, Болшы, балам әулетіме 
тілекші» деп шаттыққа б�леген Айжан 
келінімен, «Немере сүю – бақ екен, Sрбір 
с�зі – бал екенін» мойындатып, бақыт 
сыйлаған Нұрсара,  Закирамен мәнді, 
қызықты оның �мірі – �леңі. Отан абырой-
ын шырқау шыңдарға к�теріп, даңқымызды 
асырған әнші  Димаш Құдайбергенов үшін 
қуанбаған жан жоқ шығар. Жұлдыз да оны 
бұлбұлға, дүлдүлге теңеп, ағынан жарыла-
ды: «Сан тілде сайрағанда бұлбұл балам, 
Жалт етіп қарады – күллі ғалам! Димашым 
шыққанда �нер биігіне, Дүр етіп к�терілді 
– Ұлы далам! Миллиардтаған халқы бар 
Аспан асты, Димашымның �неріне аузын 
ашты. «Адай» күйін тартқанда т�кпелетіп, 
Қасиетті домбырамның мысы басты! 
Шырқалғанда «Дайдидау» халық әні, 
Бүлкілдеген бойымызда Қазақ қаны! 
Тыңдағанда тынысы кең тұлпарымды, 
Қалды әзер Қытайыңның шықпай жаны! 
Жиырма бірінші ғасырдағы дүлдүлім, 
Uзгелерден үні б�лек – бұлбұлым! Ауы-
зына бар әлемді қаратып, Жарқырай түс, 
�нердегі жұлдызым!».

Тақырып, теңеу, бояу атаулы ақын-
ның �зін іздеп табатын сыңайлы, сон-
дықтан да кей дүниелері тым түсінікті, 
жеңіл қабылданады. Кемшілігін осы 
тұстан іздеуге болады. Ұзақ ойланып-
толған ғаннан г�рі суырыпсалма, импро-
ви заторлық ерекшелігі алға шыға береді 
не жазса да. Ағыл-тегіл т�гіп тастай-
ды: «Мен білмеймін, мінездерін �згенің, 
Талай-талай сын сағатқа кез келдім. 
Uміріме к�п кесірін тигізді, Адамдар-
ды дәл �зімдей к�ргенім. Бұл с�зіме 
тіріл мейлің, �л мейлің, Болса-дағы Жер 
домалақ, кең деймін. Мен білемін, адам 
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Онда жазушы, М.Sуезов атындағы 
Sдебиет және �нер институтының 
бас ғылыми қызметкері, филоло-
гия ғылымының докторы Нұрдәулет 
Ақыш Қазақстандағы �ткен ғасырдың 
отызыншы жылдарындағы алапат 
ашаршылық, қуғын-сүргін құр бан-
дары туралы жазылған әдеби шы-
ғармаларды әңгіме арқауына айнал-
дырды. 

Б . М а й л и н н і ң  « К ү л п а ш » , 
 Ғ.Мүсі реповтің «Шұғыла» әңгімелері, 
Б . Қ ы  д ы р  б е к ұ л ы н ы ң  « А л а т а у » , 
 С.Елу байдың «Ақбоз үй», З.Жәкенов-
тің «Зұлмат» романдары, Ж.Смақовтың 
«Sлі қарттың әңгімесі» поэмасы, 
С.Шаймерденовтің «Мезгіл» повесі, 
Т.Сәукетайдың «Құзғын тойған қыс» 
хикаяты, Н.Ақыштың «Рақымсыз 
к�ктем» әңгімесі және басқа да осы 
тақырыпты қозғайтын шығармаларға 

қысқаша тоқтала келіп, бұл туынды-
ларда зобалаң зары ның әр қырынан 
ашылуы с�з болды. S.Б�кейханов, 
М.Дулатов, Т.Жүргенов, Ұ.Құлым-
бетов, С.Аспандияров, Ш.Құдай-
бердиев, М.Жұмабаев, С.Сейфуллин, 
Б.Майлин, І.Жансүгіров, С.Меңдешов 
және т.б. қуғын-сүргін құрбан да-
рының рухына тағзым жасаған рес-
пуб ликалық медицина колледжінің 
студенттері арнайы қойылым к�рсетті. 

Кешті жүргізген ақын, музей 
кешенінің басшысы Sділғазы     Қайыр -
беков басқосуды «Тарихымыз ды 
танып, �ткенімізден сабақ алып, 
жазықсыз құрбан болған арыс тары-
мыздың еңбегі мен ісін ұрпақ жадында 
жаңғыртып отыру парызымыз» деп 
қорытындылады. 

Дина МОЛДАБЕРГЕН

ЗОБАЛАҢ ЗАРЫ 

ЫРЫМ мен ТЫЙЫМ

Ақын туған ауылына келді

ТӘЛІМ
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КӨКСАНДЫҚСЕРПІН

XIV ғасыр Италиядағы 
Қайта 3рлеу дәуірінің басы 
болды. Кейінірек, XV ғасырдың 
орта тұсынан бұл құбылыс 
 Еу ро паның басқа елдеріне де 
кең етек жая бастады.  

Бұл �зі бүкіл елді, бүкіл 
ха лықты жаңаша жігерлен-
дірген, ғылым мен �нердің 
е р е к ш е  к � р к е й і п  � с к е н 
ке зеңіне айналды. Ежелгі дүние �неріне деген 
ықылас күшейді. Римнің қираған қалаларының 
қ а л д ы қ т а р ы н  қ а з ы п  з е р т т е у  г р е к т е р  м е н 
римдіктердің қолынан шыққан талай-талай тамаша 
туындыларды қайтадан жарыққа шығарды. 

Суреткерлер �з шығармаларын діни сюжеттерге 
құрғанмен, ондағы бейнеленіп отырған к�рініс 
�мірдің �з шындығына к�бірек ұқсап тұратын еді. 
Ол дәуірде Италияда тамаша суретшілер �мір сүрді, 
бірақ солардың арасында ең ұлы, ең данышпан 
үшеуінің атын кімде-кім білуге тиісті. Олар – 
 Микеланджело Буонаротти, Рафаэль Санти және 
Леонардо да Винчи.

Аспанда �сіп піседі,
Шашылып жерге түседі.

Пеш үстінде бес мысық,  
Бес күзетші, бес пысық.
Тышқан ұстап жемесе, 
Бола қоймас еш қызық.

Пай-пай қызық пингвин, 
Паш етіп тұр паңдығын. 

(Бұршақ)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қайта өрлеу дәуірі
ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

Биология – тірі табиғат ха-
қындағы ғылымдардың жиын-
тығы. Ол тіршілік  к3ріністерінің 
бар лығын: құрылысы мен қыз-
метін, шығу тегі мен дамуын, та-
ралуын және басқа мәселелерді 
зерттейді.  

Б и о л о г и я н ы ң  м і н д е т і 
барлық биологиялық заң-
ды лық тарды, тіршілік к�-
ріністерін зерттеу, оларды танып-білу, басқару. 
«Биология» терминін 1802 жылы екі ғалым – француз 
Ж.Ламарка пен неміс Г.Тревинарус бір-бірінен б�лек 
ұсынған. ХХ ғасырдың екінші жартысын к�біне «Био-
логия ғасыры» деп атайды. Дәйекті материалистік 
дүниетанымды қалыптастыру үшін, барлық тірі 
мақұлықтар мен адам жаратылысының шығу тегін 
дәлелдеу үшін биологияның р�лі мен мәні ерекше. 
Аталмыш ғылымның қарастырған заңдылықтары 
медицинаның, ауыл шаруашылық ғылымдарының, 
орман шаруашылығының, аң �сірудің, аңшылық 
және балық шаруашылығының негізі. Ол геология, 
химия ғылымдары үшін де маңызды. Радиобиология, 
ғарыштық биология салаларының пайда болуы мен 
дамуы бұл ғылымның адамзат болашағы үшін �зекті 
екендігін дәлелдейді. 

Адам ағзасына пайдалы 
деген 3німдердің құрамында 
кордицепс ұнтағы бар деген 
жазуды оқыған боларсыз. Кор-
дицепс қытай медицинасында 
«жаратушының сыйы» деп 
аталатын к3рінеді. 

Бұл теңіз  деңгейінен 
2000-4000 метр биік Тибет 
тауындағы табиғаты қатал, 

�те жайсыз жерде �сетін саңырауқұлақтың бір түрі. 
Кордицепс – табиғи антибиотик,  адам 

ағзасының қорғаныс қабілетін арттырады, әр 
алуан зиянды бактериялардың қабынуына жол 
бермейді. Қан тамырларын кеңейтіп, қан айналы-
мын жақсартады. Тыныс жолдары, к�ксау, �кпенің 
қабынуы, демікпе, сарыауру, бауыр циррозы және 
басқа аса қатерлі ауруларға қарсы қолданылады.  

К3птеген деректерді жадында сақтағыш тамаша 
дарын иелерінің дүниежүзінде к3п болғаны белгілі. 
Олар ерте замандарда да аз кездеспеген. Солардың 
арасынан, әсіресе римдік белгілі жазушы әрі философ 
Сенеканың даңқы  ерекше шықты. 

Мәселен, ол бір немесе бірнеше поэзиялық 
шығармаларды бір-ақ рет тыңдап, оның 2000 жо-
лын жатқа айтып береді екен. Ал парсылықтармен 
болған Саламиндегі теңіз шайқасының әйгілі 
жеңімпазы, грек Фемистокл фамилия мен есімдерді 
есте сақтау ж�нінен таңғажайып дарын иесі 
болған. Ол тек әскерлерді ғана емес, бүкіл Афины 
республикасының әрбір азаматының аты-ж�нін 
білген. 

Композитор Сергей Рахманиновтың да жады 
ерекше қасиетімен к�зге түскен. Ол Сергей Танеевтің 
шәкірті болып жүрген кезінде-ақ әдеттен тыс дары-
нын танытады. Танеевке Александр Глазунов келіп 
�зінің жаңа аяқтаған симфониясын ойнап береді. 

Оңтүстік Қазақстан облысы Мақтаарал ауданы Жетісай 
қаласындағы Бауыржан Момышұлы атындағы №6 мек-
теп-гимназиясы «Алтын белгі» саны бойынша рекордтық 
к3рсеткішке қол жеткізіп келеді. Былтырғы оқу жылында 
мектеп бітірген 70 түлектің 57-сі «Алтын белгі» үміткері 
болып, оның 40-ы үмітті ақтап шыққан. Жыл сайын жалпы 
орта баллдың к3рсеткіші бойынша ОҚО-да к3ш бастап 
жүретін мектеп республика бойынша алдыңғы үштіктің 
қатарынан к3рінуде. 

Білім ұясын 28 жылдан бері басқарып келе жатқан ди-
ректор Uмірхан Қозыбақ мұндай нәтижеге қол жеткізу талай 
жылдан бергі жұмыстың нәтижесі екендігін айтады. Бұл 
мектептің тағы бір ерекшелігі, басқару жүйесі жаңа заманға 
сай лайықталған.

«ҰБТ сынағына дайындалуда, «Алтын белгі» мен үздік 
аттестатты к�бірек алуымызда ешқандай құпия немесе 
жасырын сыр жоқ. Біздің мектепте апта сайын 10-11 сы-
нып оқушыларынан байқау сынағы алынады. Т�мен балл 
жинаған оқушылармен жеке жұмыс жасалады. Sр жыл сайын 
пән мұғалімдері жаңа сұрақтармен толықтырып, жаңа тест 
варианттарын кіріктіріп отырады» дейді мектеп директоры 
Uмірхан Қозыбақ.

Мектеп-гимназияның тағы бір ерекшелігі – математика 
пәнін оқытуға айрықша назар аударады. Бұл – тек осы пәнге 
артықшылық жасау емес. Математика арқылы �зге сабақтарды 
оқытудың да сапасын арттыра түсуді мақсат етеді. Бұл оқу 
орнын Мақтааралдың алтын мектебі десе де әбден жарасады.

Бауыржан Момышұлы атындағы мектеп-гимназияны к�п 
жылдан бері ізденімпаз, жаңашыл ұстаз Uмірхан Қозыбақ 
басқарады. Мұндағы мұғалімдер Кембридж әдіс-тәсілі 
 бойынша арнайы даярлықтан �тіп келіп, жұмыстарында пай-
далануда.

Айта кетейік, Оңтүстік Қазақстан облысы биылғы Ұлттық 
бірыңғай тестілеу шарасына толыққанды дайын. Бұл туралы 
облыстық білім басқармасы басшысының міндетін атқарушы 
Раушан Ергашова әкімдіктің кезекті жиынында айтқан бола-
тын. Басқарма басшысының хабарлауынша, 1429   түлек «Ал-
тын белгі» белгісіне, 852 бітіруші үздік аттестатқа,  9-сыныпты 
бітірушілердің 3568-і үздік куәлікке үмітті екен.

Нұрбақ ЕДІГЕ
Оңтүстік Қазақстан облысы

Биология ғасыры

«Кордицепс» қандай нәрсе?

Ғажап дарын иесі

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«Ел арна» – мәңгілік елдің мұрасыҮздіктер қатарында

тарды отаншылдыққа, патриотизмге 
тәрбиелегіміз келеді. Сондай-ақ ескі 
дүниелерді ғана ұсынумен шектелмей, 
жас кинорежиссерлердің туындыла-
ры да эфирге шығады. Телехикая лар 
түсіруге бекінген, ізденісте жүрген 
дарынды жастарға үлкен мүмкіндік 
беріледі. 

– Тек 3зіміздің киноларымызды к3р-
се туге қазақ киносының қоры  жеткілікті 
ме?

– Sрине, еліміз жақсы, сапалы кино-
ларға кенде емес. Біз к�рермендердің 
сүйіспеншілігіне б�леніп қана қоймай, 
кәсіби киносыншылардың жоғары 
бағасына ие болған ең үздік туынды-
ларды таңдадық. Эфир уақытының 80 
пайызы толықметражды киноларға 
тиесілі. Яғни к�рермендер заманауи 
туындыларды, қазақ киносының ал-
тын қорынан алынған, халықаралық 
кинофестивальдерге қатысқан және 
жүлдегер фильмдерді тамашалауда. 
Эфирде деректі киноға да ерекше орын 
берілді. Uйткені арнаның міндеті – 
кинематографтағы аталмыш жанрдың 

қалың к�рерменге жол тартуына ықпал 
ету. Осы орайда, еліміздің бай тарихи-
мәдени мұрасын дәріптейтін  тартымды 
тележобалар арна аудиториясының 
назарына ұсынылуда. Осы ретте 80 
жылдан аса тарихы бар «Қазақфильм» 
киностудиясымен тығыз байланыс ор-
нады. Сонымен қатар «Хабар» агенттігі 
құрылғаннан бері түсірілген мыңнан 
аса б�лімді  құрайтын туындылар 
мен ондаған  жаңа фильмдеріміз бар. 
Агенттік арналарынан б�лек, отандық 
�зге де телеарналармен жұмыс жасайты-
нымызды айта кеткіміз келеді. 

– Телеарнаға туындылар қалай 
таңдалады? 

– Фильмдерді іріктеу барысында 
сапасына, мазмұны мен мәніне к�ңіл 
б�леміз. Ұлттық құндылықтарымызды 
дәріптейтін, жастарға тәрбие,   үлгі 
боларлықтай дүниелерге баса назар 
 аударылады.

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
Гүлнұр WТЖАНҚЫЗЫ 

Асанас қаласы Қызылорда 
қаласынан оңтүстік шы-
ғ ы с қ а  қ а р а й  4 8  ш а -

қы рымда, ал Сырдария ауданы-
на қарасты Айдарлы ауылынан 
оңтүстік-батысына қарай 8 шақы-
рым қа шықтықта орналасқан. Аса-
нас қаласының атауы ортағасырлық 
Uзгент, Сығанақ, Жент, Баршын-
кент қалаларымен аталады. Та-
рихшы Жувейнидің еңбегінде 
1219 жылы моңғол әскерлерінің 
Сығанақтан Жендке қарай бара 
жатқан жолда жаулап алынған 
қаланың бірі ретінде сипаттала-
ды. Сырдың т�менгі ағысы бойы-
мен жүріп �ткен Плано Карпини 
«Моңғолдар тарихы» атты кітабында: 
«Бұл жерде біз сансыз қиратылған 
қалалар мен қамалдарды, к�птеген 
бос қалған қоныстарды кездестірдік. 
Бұл жерде үлкен �зен бар оның 
аты бізге белгісіз, жағалауында Ян-
кинт деп аталатын қала бар, тағы 
біреуінің аты Бархин, үшіншісі Ор-
нас деп аталады және бізге белгісіз 
қалалар бар» деп жазады. П.Л.Лерх 
аталған шаһарларды Сырдария ның 
т�менгі ағысындағы қалалармен 
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сәйкестендіріп Орнас-Асанас, Ян-
кинт-Янгикент, Бархин-Баршын-
кент қалалары болуы мүмкін дейді. 
Ал В.А.Каллаур 1899 жылы Аса-
нас қаласының орнын анықтап, 
топографиялық сипаттамасын 
жасай отырып, қалаға тартылған 
суды Қарак�з деп атаған. Сондай-
ақ Ақт�бе елді мекенінің жанынан 
Қызылқұм ішіндегі сеңгірге дейін 
жететін арықтың бірін ауыз су десе, 
екіншісін егістікке тартылған арық 
деп жорамалдайды.

Асанас қаласы д�ңгелек пішінді, 
к�лемі 450х400 метр. Қала мықты 
мұнарасы бар қабырғамен, оның 
сырты ормен қоршалған. Т�рт 
қақпасы бар қорғаныс қабырғаның 
қазіргі сақталған биіктігі 5 метр-
ге жуықтайды. Қабырғаның ені 
іргетасымен есептегенде 15 метр. 
Ш ы ғ ы с  б � л і г і н д е  о р н а л а с қ а н 
цитадельдің аумағы 40х50 метр, ал 
биіктігі  1 метр. 

1 9 5 4  ж ы л ы  Х о р е з м  а р х е о -
л о г и я  э т н о г р а ф и я л ы қ  э к с п е -
дициясы Асанас қаласын есепке 
алып, 1960-1961 жылдары барлау 
жұмыстарын жүргізді .  Ал 1968 

жылы Н.Н.Вактурская қалаға екі 
стратиграфиялық қималық қазба 
т ү с і р і п  з е р т т е у  ж ұ м ы с т а р ы н 
ұйымдастырды. Қазба барысын-
да табылған қыш ыдыстар ХІІ-
ХV ғасырға жатқызылса, екінші 
қазбадағы керамикаларды VІІ-ІХ 
ғасырдағы оғыз заманына тиесілі 
екені анықталды. Нәтижесінде, Аса-
нас қаласы VII-IX ғасырдан пай-
да болып XV ғасырға дейін �мір 
сүрген. Хорезм экспедициясының 
зерттеулеріне дейін тарихи әде-
биеттерде қаланы соғдылық сауда-
герлер тұрғызды деген пікірлер басым 
болған еді. Кейін, қазба жұмыстары 
к�рсеткендей, қала тұрғындары мен 
оны тұрғызған – оғыздар болғаны 
дәлелденді.

С о н ы м е н  қ а т а р  ш а һ а р д ы ң 
солтүстігіне қарай 50 метр жерде 
 Асанас ата кесенесі орналасқан. Аңыз 
бойынша Асанас ата – жергілікті 
танымал әулие Қожан қожаның 
нағашы атасы болып келеді. 

Кесене шаршы пішінді күйді-
ріл  ген кірпіштерден жасалған. 

Жоспарындағы аумақтық �лшемі 
– 7,18х8,83 метр. Кесенеге 2010 
жылы қайта жаңғырту жұмыстары 
жүргізілді.  Асанас ата кесенесі 
Қазақстандағы сәулеттік келбеті 
ерекше кесенелерінің бірі. Қазіргі 
таңда Асанас қаласы және Асанас 
ата кесенесі мемлекет қорғауына 
алынған, Қызылорда облысы бой-
ынша жергілікті маңызы бар тарихи-
мәдени ескерткіштер қатарына 
кіреді.  

Ширек ғасырға жуық үзілістен 
кейін отандық зерттеуші-ғалымдар 
ескерткішті қайта зерттеу және 
н ы с а н ғ а  б а р л а у  ж ұ м ы с т а р ы н 
 жасауды қолға алды. 

2000 жылы Қорқыт ата атын-
д а ғ ы  Қ ы з ы л о р д а  м е м л е к е т т і к 
университетінің  аға оқытушысы 
Т.Мәмиев Шахристан дуалының 
орташа биіктігі 3 метр, қалыңдығы 
5 метр, мұнаралар саны 20-ға жуық 
екендігін анықтады. Ал 2005 жылы 
Шірік рабат археологиялық экспеди-
циясы (жетекшісі тарих ғылымының 
к а н д и д а т ы   Ж . Қ ұ р м а н  қ ұ л о в ) 

е с к е р т к і ш к е  қ а й т а  б а р л а у 
жұмыстарын жүргізіп, Қызылорда 
облыстық ескерткіштер жинағына 
енгізген болатын. Бұл ескерткішке 
алдағы уақытта жүйелі әрі кешенді 
зерттеуді жүргізу және оны туристік 
нысанға айналдыру мәселесі күн 
тәртібінде тұрғаны анық. 

Ғ а с ы р л а р д а н  т е р е ң  с ы р 
ш е р  т е т і н  с а х а р а  ш а һ а р л а р ы 
�зінің археологиялық болмыс-
бітімімен қайран қалдырып, сол 
замандардағы сәулетті дүниелерді 
к�з алдымызға әкелгендей болады. 
Ірі экономикалық, сауда-саттық, 
аумақтық маңызы бар орталықтарда 
қазандай қайнаған тіршіліктің 
бәрі осы тарихи шаһарлар арқы-
лы жалғасып жатыр. Елбасының 
« Б о л а ш а қ қ а  б а ғ д а р :  р у х а н и 
жаңғыру» мақаласында туған жердің 
тарихын білу жайында �зекті ойлар 
айтылғаны белгілі. Тарихымыздың 
үлкен парасы осындай шаһарларды 
танумен байланысты екені айтпасақ 
та түсінікті. Олай болса, рухани 
тұрғыдан жаңғыруымыздың баста-
масы ретінде кең байтақ дала т�сінде 
орын тепкен, бүгінде тек жұрнағы не-
месе ізі қалған қалалардың маңызын 
бағалап, к�зіміздің қарашығындай 
сақтай білуіміз керек. Талай ғасыр 
бойы жер астында қалған руха-
ни мұраларды ашып, зерделеу ісі 
бірнеше ғылым салаларының ден 
қоятын к�кейкесті мәселесі екені 
анық. Ұлы дала мәдениеті мен 
�ркениетінің бастау-бұлағындай 
қазыналарымызды бүгінгі ұрпақ 
ықылас қойып, танып білсе, ғанибет 
болар еді. 

Жанболат ҮТІБАЕВ, 
�.Х.Марғұлан атындағы 

археология институтының 
аға ғылыми қызметкері

Мақпал СҮЙІНДІКОВА,
кіші ғылыми қызметкер

 

– Отандық кино туындыларды  к3р-
сететін арна ашу идеясына тоқталсақ.  
Бүгінгі қоғам үшін мұндай арнаның қан-
шалықты маңызы бар? 

– Соңғы жылдары отандық кино 
саласы қарқынды дамып,  к�рерменнің 
қазақ фильмдеріне деген сұранысы арт-
ты. Сонымен қатар қазіргідей технология 
заманында жастарымыздың к�пшілігі 
теледидарға к�бірек назар  аударатын 
болды. Сол себепті еліміздің Ақпарат 
және коммуникация министрлігі от-
басы мүшелерінің барлығы бірге тама-
шалайтын, ұлттық құндылықтарымызға 
сай келетін, рухани байлығымызды 
насихаттайтын, тек �зіміздің режиссер-
лер түсіріп, �з актерлеріміз сомдаған, 
яғни отандық к�ркем және деректі 
фильмдер к�рсететін арна құруды тап-
сырды. «Хабар» агенттігі тыңғылықты 
дайындықтан соң, наурыз айының 
соңында ескі атаумен жаңа арнаны 
эфирге қосты. 

Телеарнаны «Ел арна»  деп атауы-
мыздың басты себебі –  елдің, халықтың 
арнасы болсын деген ниеттен туған ой. 
К�рермендер арна арқылы соңғы жүз 
жылдағы ең қызықты және ең үздік 
картиналарды тамашалауда. Шәкен 
Айманов, Сұлтанахмет Қожықов, 
Мәжит Бегалин, Ораз Sбішев сияқты 
белгілі кино �нері қайраткерлерінің 
туындыларын к�рсету арқылы жас-
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«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Тамыры терең, тарихы кенен
С.Бәйішев атындағы облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханада Ақт3бе облысының 85 
жылдығына орай «Тамыры терең, тарихы 
кенен – Ақт3бе» атты тарихи-танымдық 
конференция 3тті.

Uткенге к�з жүгіртсек, біздің �ңіріміз 
ежелгі замандардан-ақ батырлар мен ақындар-
дың, қара қылды қақ жарған билердің, дүлдүл 
жыраулар мен дәулескер күйшілердің мекені 
болған. Бүгінгі Ақт�бе – экономикалық қуатын 
қарыштата дамытып, бәсекелестіктің әлемдік 
к�шіне абыроймен ілесе алатын �ңірге айна-
лып келеді. 

Uлкеміздің тарихы мен оның құрылымы, 
�неркәсібі мен руханияты ж�нінде тарих 
ғылымының докторы, профессор Нұртаза 

нің иісі, анамның алақанының жылуы, 
даламның рухы бар деп айтсам болады. 

Менің қол�нерге құштарлығым 
ана сүтімен, әке қанымен дарыған деп 
білемін. Содан болар, мені дизайнер 
ретінде қазіргі «ақылды» киімдер жасау 
емес, дәл осы ұлттық �нер қызықтырады. 

– Сіздің ашық түстерге басымдық 
беретініңіз байқалады. Неліктен?  

– Киіз басып, к�йлек даярлау үлкен 
шеберлік пен ой-қиялдың ұшқырлығын, 
шыдамдылықты талап етеді. Sсіресе 
түстердің үйлесімділігіне баса мән беру 
қажет. Түрлі-түсті бояумен әдемі �рнек 
салынған к�йлектерге қызығатындар да 
к�п. Негізі, апа-әжелеріміз ашық түстерді 
ұнатқан ғой, бұл олардың �мірге к�зқа-
ра сынан, дүниетанымынан деп білемін. 
Ашық түстер �мірге құштарлықты оята-
ды. Uз басым киіз бұйымдарын әзірлеу 
барысында бар ынта-жігерімді саламын. 
Айналысқан кәсібіңе сүйіспеншілікпен 
қарағанда ғана жасаған дүниең ойдағы-
дай шығады. Ұлттық �нерді осылайша 
жандандыруға тырысып жүрмін.

– Алға қойған арман-мақсатта-
рыңызбен б3ліссеңіз...

– Менің �міршең идеяларым аз емес. 
Ең алдымен, киіздің бүкіл қасиетін, қыры 
мен сырын ашқым келеді. Қазақтың 
т�лтума қол�нері мен бірегей �німдері 
әлемге танылып, сәнге айналса деймін. 
Бұл үшін, әрине, тынымсыз еңбек 
пен үздіксіз ізденіс қажет. Сонда ғана 
нәтижеге жетесің. Шығыс бояулары мен 
Батыс үрдісін үйлестіріп, әлемдік талапқа 
сай екшеу арқылы сән әлемінде �з орны-
мызды айқындауға болады.  

Болашақта қазақтың киізін дүние-
жүзілік сән айналымына енгізіп,  к�п ші-
лікке арналған дайын киімдер �ндірісін 
жолға қоюды армандаймын.  Халықтық 
қол�нерді жаңғырту арқылы киізден 
жасалатын заманауи эксклюзивті-
дизайнерлік  дүниелер оған әбден лайық.  

– Сәнді киімге қызығатын жандарға 
қандай кеңес берер едіңіз?  

– Сәнді екен деп не болса соны кие 
бермей, әр адам дараланудың жолын 
іздеуі тиіс. Киімнің жарасымды, де-
неге қонымды болуына, денсаулыққа 
п а й д а л ы л ы ғ ы н а  м ә н  б е р у  к е р е к . 
К�ркіңізді ашатын түстерді таба біліңіз. 
Сонда к�ңіл-күйіңіз де к�теріңкі бола-
ды. Ең бастысы, ұлттық ерекшелігімізді 
ұмытпауымыз керек.  

– �ңгімеңізге рақмет! 

�ңгімелескен
Дина ИМАМБАЕВА

түріне жатады. Латынша «Relict» де-
ген с�здің мағынасы жұрнақ, қалдық, 
ежелден бері тіршілік етіп, бүгінге дейін 
жеткен, табиғатта сирек кездесетін жа-
нуарлар мен �сімдіктер дегенді білдіреді. 

Алак�лде қарамойнақ шағала,
Оны-дағы зор байлық деп бағала.
Құтты қоныс қолайлы орын боған соң,
Олар келіп паналайды жағаға...
(Рысбай Сәтімбеков)
Алак�лде кездесетін қарамойнақ 

шағаланы 1968-1969 жылдары қазақтың 
талантты орнитолог ғалымы Ернар 
Мұхтарұлы Sуезов (1943-1995) алғаш 
рет тауып, оған ғылыми сипаттама 
берді. Оның ашқан бұл жаңалығының 
 зоология ғылымында маңызы �те зор. 
Шағаланың бұл түрі дүниежүзінің үш-
ақ аймағында, яғни Моңғолиядағы 
Эдзингол к�лінде, Ресейдің Бурят 
жеріндегі Борей-Турей к�лінде және 
біздің еліміздегі Алак�лде ғана ұя са-
лып, балапан �рбітетіні нақты ғылыми 
түрде дәлелденді. Ернар Sуезов бұл 
шағаланың тіршілік әрекеттерін жан-
жақты зерттеп, 1980 жылы Мәскеу 
қаласында кандидаттық диссертация-
сын қорғады. Uте сирек кездесетін 
шағаланың бұл түрін қорғау мақсатында 
1971 жылы Алак�л алқабында «Реликті 
шағала»  деп аталатын аймақтық 
мәні бар орнитологиялық қорықша 
ұйымдастырылды. 1978 жылы Қазақ 
ССР Министрлер Кеңесінің арнайы 
қаулысымен республикалық мәні 
бар «Реликті шағала» зоологиялық 
қорықшасы деп �згертілді.

Оның дене тұрқы �зге шағалалардан 
сәл кішілеу. Реликті шағала к�біне, 
аралдардағы су айдындарына жақын 
жағалауларда  кездеседі .  Ұяларын 
жерге шағын шұңқыр қазып, түбіне 
қауырсындардан жұмсақ т�сеніш жасап 
жұмыртқа салады. 

1990 жылы қарамойнақ шағаланың 
саны тіпті азайып кеткен. Кей жылдары 
олардың бірнеше жұбы ұя салса, кейде ұя 
салмайтыны да белгілі болған. Құстың бұл 
түрі �те қатаң қорғауды қажет етеді және 
оны сақтап қалудың ғылым үшін маңызы 
�те зор екендігін естен шығармауымыз 
керек.

1991 жылы к�л шағаласымен бу-
дандастырылып алынған будан хайуа-
наттар паркінде тіршілік етуде. Реликт 
шағала — �те сирек кездесетін, жойылып 
бара жатқан құс болғандықтан қорғауға 
алынып, Халықаралық табиғат қорғау 
одағының және Қазақстанның «Қызыл 
кітабына» енгізілген.

Т3леужан �БІШЕВА,
Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің 
доценті

ҚҰЛАҚҚАҒЫСТУҒАН ЖЕР

ыңғайға к�неді, одан бәрін жасауға бо-
лады. Қиялға қанат бітіріп, ойлағаныңды 
шектеусіз іске асыруда таптырмайтын  
материал. К�ркемдікті, сұлулықты қай 
қырынан ашам десеңіз де еркіңізде. 
Киізбен жұмыс істеудің �з ерекшелігі 
бар. Осы кәсіппен шұғылданатын нағыз 
шебер үшін к�ркем дүниелер тудыруға еш 
кедергі жоқ. Міне, сондықтан да киіз мен 
үшін жай уақытша қызығушылық емес, 
тұтас бір философия. 

Мен киізден әйел киімдерінің зама-
науи үлгілерінен б�лек, түрлі әшекейлер, 
интерьер бұйымдарын әзірлеймін. Бұл ма-
териалдан ойыншықтан бастап, киімнің 
түр-түрін, тіпті жиһазға дейін жасауға бо-
лады. Жалпы киіздің мүмкіндігі мол. Бұл 
экологиялық таза материалдың жоғары 
сұранысқа ие болатын кезі әлі алда. 

– �р дизайнердің 3зіне тән стилі бар. 
Ал сіздің кәсіби ерекшелігіңіз неде? 

– Uнерге  құрметпен қарайтын 
кез келген суретші сияқты менің де 
�з к�зқарасым, ұстанымым бар. Ең 
 бастысы, �зіміздің тек-тамырымызды 
ұмытпауымыз керек. Менің бағытым 
осы ұстанымнан туған,  яғни қазақтың 
киіз басу �нерін заманға сай жаңғыртуды 
мақсат еттім. Тіпті мен басқан «хай-тэк» 
стиліндегі киіз к�йлектің �зін де әжем-

К�лдің аумағы салыстырмалы тұрақты 
гидрологиялық режимді, әлемдік маңызы 
бар ғажайып гидрофауна мен гидрофло-
раны сипаттайтын тарихи қалыптасқан 
сулы-батпақты кешенді сипаттап және 
ғажайып сирек кездесетін сулы-батпақты 
құстардың ұя салатын және мекендейтін 
аймағын қамтиды. 

Реликті шағала, қара мойнақ ша-
ғала (лат. Ichthyaetus relictus) — татрең-
тәрізділер отрядына, шағалалар тұ-
қымдасына жататын құс. Дене м�лшері 
қарғадай, ақ түсті, тұмсығы қошқыл, 
к�зінің айналасы ақ шеңбермен қор-
шалған. 

Р е л и к т  ш а ғ а л а  —  ж ы л  қ ұ с ы . 
 Қазақ станға сәуірдің басында ұшып 
келеді. Шоғырласып ұя салады. Олар 
2-3 жасында жетіледі. Аналығы ұяға 1-4 
жұмыртқа салып, оны 24-26 күнде ба-
сып шығарады. Балапандар 40-45 күнде 
қанаттанып, ұядан ұшады. Жәндіктермен 
қоректенеді, әсіресе масаларды жақсы 
жейді. Тамыздың басында қыстау үшін 
Оңтүстік-Шығыс Азияға ұшып кетеді. 
Реликт шағаланың тіршілігі аз зерттелген, 
себебі, осы күнге дейін олардың тұрақты 
ұялаған екі жері — Барун-Торей к�лі (За-
байкалье) мен Алак�л (Шығыс Қазақстан) 
ғана белгілі. Соңғы кезде ара-тұра Балқаш 
к�лінің маңында ұшырасып қалады. 1976-
1994 жылы Реликт шағаланың жалғыз 
қоразы Алматы хайуанаттар бағында 
ұсталды. 

Алак�л табиғи қорығының аума-
ғында к�птеген к�лдер мен арал-
дар сан алуан құстар мен аңдардың 
тіршілік етуіне �те қолайлы қоныс 
болып саналады. Солтүстік-батыстан 
Алак�лге басқа екі ірі к�л – Сасықк�л 
мен Ұялы (Қошқарк�л) шектеседі. 
Олардың суы тұщы, бір-бірімен бұғаз 
арқылы жалғасады. Сасықк�лге осы 
маңайдағы суы ең мол Тентек �зені 
келіп құяды. Сасықк�лдің жағасындағы 
қалың қопада кейде су іркіліп жатып 
қалып, жағымсыздау иіс шығарады. Сол 
себепті оны Сасықк�л деп атап кеткен. 
Алак�лден оңтүстік-шығысқа қарай 
Жалаңашк�л шағын к�лі жатыр. Оның 
суы сәл ащылау. Тентектің атырауы – 
құс патшалығы. Мұнда ерте кезден бұйра 
және күлгін бірқазандар, аққу, үлкен 
суқұзғын, қалбағай, бақылдақ құтан, к�л 
шағаласы, қырқылдақ шағала, әупілдек, 
тартар, т.б., ал Алак�л аралдарына 
қарамойнақ шағала ұя салады. 

 Олардың ішінде дүниежүзінің 2-3 
аймағында ғана кездесетін реликті шағала 
(чайка реликтовая – Larus relictus) деген 
құстың орны тіпті б�лек. Оны жергілікті 
тұрғындар сыртқы белгісіне қарап, 
«қарамойнақ шағала» деп атайды... 

Ғалымдардың зерттеуі бойынша, 
бұл �ңірді 300-ден аса құс түрі мекен 
етеді. Оның отыз сегізі қызыл кітапқа 
енген. Ал қызғылт қоқиқаз, қарамойнақ 
шағала (реликт) бүкіл дүниежүзінде осы 
Алак�л мен Үнді мұхитындағы бір аралда 
ғана кездеседі екен. Қарамойнақ шағала 
мамонттармен бірге тіршілік еткен құс 

Абдоллаев,мәдениет саласының ардагері, 
«Астана» медалінің иегері Роза Болдығарина, 
Облыстық мемлекеттік мұрағат қызметкері 
Сағыныш Т�ремұратова баяндамалар жасап, 
туған жерді құрметтеу туралы атап �тті.

Сонымен қатар баяндамашылар облыс 
тарихынан сыр шертетін архивтік фото-
лардан құралған слайдтар к�рсетіп, мұрағат 
қызметкері латын әрпіне к�шуге арналған 
к�рме құжаттарымен таныстырды.

Шара барысында кітапханашы Сәуле 
Сұлтанаева «Ақт�бе – шежіресі мол �лке» 
атты кітап к�рмесіне библиографиялық шолу 
жасады. 

Алмагүл КЕМАЛОВА
Ақт�бе облысы
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ҚЫЗЫЛ КІТАП

Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданының 
орталығы Күршім ауылын да облыс әкімі Даниал 
Ахметовтің қолдауымен осы елдің тумасы, марқұм 
сазгер Оралхан К3шеровке арналған ән фестивалі 
3тті.

Фестиваль фәни дүниеден 42 жасында �тіп кетсе де 
артына �лмес, �шпес ән мұрасын қалдырған сазгердің 
асқақ рухымен ел-жұртының қайта қауышып, қайта 
табысуы болды. 

Бұл күні бүкіл Күршім �ңірі Оралхан сазы-
на б�ленді. Сазгер елінің аспанында Оралхан 
әуендері әуеледі. Оралхан әуендерін елімізге 
танымал әншілермен бірге, Ресей, Моңғолиядан 
келген �нер иелері де шырқап, күршімдіктерді 
тебіреніс пен толғанысқа б�леді. Фестивалға 
сазгер шығармашылығын орындаушылар-
дан басқа республиканың әр аймағынан �нер, 
мәдениет, әдебиет, баспас�з саласының �кілдері, 
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соғыс және еңбек ардагерлері, сазгердің к�зі 
тірісінде қоян-қолтық араласқан �нердегі до-
стары, тілеулестері мен елден жырақта тұратын 
туыстары, түрлі ресми және қоғамдық ұйым 
�кілдері арнайы шақырылған екен. Фестивальдің 

әзірлеуде қандай әдіс-тәсілдерді қолда-
насыз?

– Апа-әжелерімізден қалған тех-
нология бойынша бәрін �з қолыммен  
жасаймын. Сабын мен судың к�мегімен 
басу, илеу әдістерін қолданамын.  Басты 
шикізат – меринос қойдың жүні. Қой 
жүнінің жылу реттейтін қасиеті бар. 
Медицинада  құрғақ жылу суық ти-
генде бірден-бір ем саналады. Таза 
жүннен жасалған киім денедегі жараның 
тез жазылуына, сынықтың тез бітуіне 
к�мектеседі. Малда болатын ланолин 
майы жүнде де сақталады және ол  тері 
астындағы қан айналысын жақсартып, 
адам терісінің қартаюын тежейді екен. 
Ланолиннің косметикада кеңінен қолда-
нылуы да содан.

Киіз басу арқылы әзірленетін киім-
дер  де тігіс болмайды. Sрі жеңіл, әрі 
жылы. Қыста тоңдырмайды, жазда 
тер летпейді. Ұлттық ерекше лі гі мізді 
к�рсететін ою-�рнектер де �з ор нымен 
қолданылады. Sсіресе жүннен жа са-
латын киімдер топ-тобымен емес, бір 
дана ғана  әзірленетінін айта кеткім 
келеді.    

– Киізден қандай бұйымдар жасауға 
болады?

– Киізді қалай түрлендірсең де 

– Париждің атақты сән үйлері жасан-
ды маталарды қолданып, сәннің келешегі 
синтетикада деген к3зқарасты ұстанып 
келеді. Бұл ж3нінде сіздің ойыңыз қандай? 

–  И ә ,  қ а з і р г і  ә л е м д і к  с ә н 
 индустриясы шырқау шыңына жетті. 
Бұл  салада жаңалық ойлап табу айды 
аспанға шығарумен бірдей. Енді тек озық 
технологиялардың к�мегімен бұрыннан 
бар киім түрлерін жаңаша түрлендіру 
ғана қалды. Дегенмен, мен париждік 
дизайнерлердің табиғи маталардың 
күні �тті, енді оларды синтетика алмас-
тырады дегендерімен  келіспес едім. 
Себебі қазіргі сән әлемі қаншалық сан 
алуан болса да адамды бір қалыпқа 
салуға бейім. Біркелкі киінген, біркелкі 
мәдениетті тұтынатын адамдар тобы 
пайда болды. 

Қазақ халқының тұрмыс-тіршілігінде 
табиғи материалдар кеңінен қолданылды. 
Оның ішінде жүннің алатын орны ерек-
ше. Sжелеріміз киім-кешектен бастап, 
күнделікті қажет бұйымдарының бәрін 
осы ғажайып материалдан жасаған. Киіз 
пестицидпен �скен жасанды талшықтар 
қолданылған кез келген киімнен жүз 
есе артық және ол қоршаған орта үшін 
мүлдем зиянсыз.

– Киізден жасалатын бұйымдарды 

 

ұйымдастырылуы да, �ткізілу салтанаты да үлгі 
боларлық деңгейде, тек ризашылықпен еске ала-
тындай �тті. 

Осы игі шараның басы-қасында болған ШҚО 
мәдениет, мұрағат және құжаттама басқармасының 
басшысы Азамат Мұхамедчиновке, аудан әкімі 
Сейсенғазы Жұмағұлұлына, облыстың мәдениет, 
�нер саласы қызметкерлеріне, Күршім аудандық 
мәдениет б�лімі бастығы Бақытхан Uлмесековке, 
мәдени шараның �туіне атсалысқан Күршім 
ауданының Құрметті азаматы, облысқа танымал 
кәсіпкер, «Оралханның к�ктемі» атты ән байқауына 
2003 жылдан бастап демеушілік к�рсетіп келе 
жатқан жан жолдасы Жанарбек Білімбаевқа және  
барлық ел азаматтарына К�шеровтер әулеті атынан 
алғыс айтқым келеді.

Гуляра КWШЕРОВА
Шығыс Қазақстан облысы


