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НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ: БАСПАСӨЗ – 2017

Бүгінгі санда:

Көше атаулары 
қазақшаланды

Жұрт жадында 
жүрген ән

Сөз – ұлттың 
мәңгілік тұмары

4-бет

12-бет

6-7-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!

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

ОЙТҮРТКІ

БӘРЕКЕЛДІ!

Оқушылардың бос уақытын қы-

зықты �ткізу, олардың денсаулы-

ғын қалпына келтіру, жаңа әсерлер 

сыйлау, шығармашылық �су, �зара 

қарым-қатынас, еңбек пен демалыс-

ты ұштастыру, ойын, таным, �нер, 

мәдениет – бәрін тұтас қамту білім беру 

орындарына жүктелген. Осыған орай 

жуырда Бiлiм және ғылым министрi 

Е.Сағадиевтің Үкімет отырысында 

мәлімдегеніндей, биыл дарынды ба-

лалар мен әлеуметтiк осал топтағы от-

басы балаларының жазғы демалысын 

ұйымдастыру үшiн жергiлiктi бюджет-

тен 4 млрд теңгеден астам қаржы б� -

лiнді, яғни жазғы каникул кезiнде 1млн 

655 мың бала, бүкіл оқушылардың 61 

пайызы лагерьмен қамтылады. Оның 

ішінде 85%-ы, яғни 429 мың бала 

сауықтыру орындарында денсаулығын 

түзейді.  Осыған орай биыл жазғы 

демалыс қалай ұйымдастырылуда,  

ұйымдасқан демалыспен қамтылған 

балалардың саны мен демалыстың са-

пасы қандай деген сауалдар т�ңірегінде 

еліміздің әр аймағындағы білім 

басқармаларына хабарласқан едік.  

Этноауыл қалашығы 2500 шаршы 

метр аумақты алып жатыр. Онда 30-

дан астам сәулетіне сәні жарасқан 

киіз үйлер бой к�терген. К�рмеге кел-

ген шетелдік һәм отандық қонақтар 

алдымен қалашықты қоршаған к�не 

шаһардың қамалы іспеттес қабыр-

ғаларды тамашалап, ортадағы қақ-

падан ішке енеді. Алғашқы 11 үй – 

шеберлер қалашығы. Мұнда ақ күмісті 

қақтаған айтулы шеберлер қалбыр-

қапталы бұқара  былғарысымен 

сырылған ер-тұрманды әшекейлеп, 

түрлі сәндік бұйымдарды әрлеу ісімен 

айналысуда. Сонымен қатар теріден 

жасалған к�нектер мен ағаштан 

ойылған ыдыс-аяқ, түтілген жүннен 

бояп басылған шағын текеметтерді 

де к�ре аласыз. Бұл маңда ауыспалы 

Бала кезімізде үлкендер «Aс, 

�ркенде» деп бата беретін. Де-

мек �су, �ркендеу жақсылықтың 

белгісі. Онда да туған халқың 

�сіп, к�бейіп жатса қуаныштың 

т�ресі сол. 

Қазақ халқы небір сұмдық 

ж а й т т а р д ы  б а с т а н  к е ш т і . 

Aткен ғасырдың бас кезін дегі 

ашаршылық, қолдан ұйым-

дастырылған қуғын-сүргін 

қатарымызды едәуір сетінетті. 

Сол зұлматтар болмағанда 

бүгінде т�л топырағымызда 

қара ормандай сыңсып отырған 

қалың жұрт болар едік. «Bттең» 

деп бармақ тістегеннен басқа не 

істей алармыз?!

 Содан бері де біршама жыл-

дар �тті. Бір шүкіршілігі, жыл 

сайын �сім бар. Соның жарқын 

дәлелі жоғарыда тілге тиек 

етілген к�рсеткіш. 

«К�п қорқытады, терең ба-

тырады» дейді халық даналығы. 

Рас, к�птің аты – к�п. Олай 

болса елімізде тұрғындар санын 

к�бейту – зор міндет. 

Т�рткүл әлемге аян – қазақ 

жерге бай. Жердің к�лемі жа-

ғынан дүниежүзінде тоғы-

зыншы орын аламыз. Бұл таң-

ғажайып жетістік – осынша 

ұлан -ғайыр аумақты сыртқы 

дұш  паннан найзаның ұшымен, 

білектің күшімен қорғап қалған 

ата-бабаларымыздың еңбе-

гі. Сол үшін де оларға – мың 

тағзым!

Осы Алатау мен Атырау, 

Алтай мен Қаратау арасын алып 

жатқан кең жерге қызығушылар 

к�п. Олар кейбір алпауыт ел-

дермен салыстырғанда аздау 

боп к�рінетін халқымыздан 

осы жерді қызғанатындай. 

«Соншама аумаққа қалай ие 

болып отыр?» дейді ғой баяғы. 

ЖАДЫРАП ЖАЗ КЕЛДІ...

ӘЛЕМ ӘЛДИЛЕГЕН

Балалар демалысы қалай өтіп жатыр?

ДЕМАЛЫС ЛАГЕРЬЛЕРІ – 
ЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУДЫҢ  

БІР ТҮРІ  

«Адамның бір  қызығы бала 

деген», сол баланы материалдық 

жағынан да рухани жағынан да толық 

қамтығанға не жетсін. Дегенмен, 

�мірдегі қызығынан адами мейірімін 

а я м а с а  д а ,  қ а р ж ы м е н  қ а м т у ғ а 

мүмкіндігі жоқ отбасылар жеткілікті. 

Материалдық жағдайға байланысты 

бұл ата-аналар балаларын арнайы 

орындарға демалуға алып бара ал-

майтыны белгілі. Одан б�лек, кани-

кул кезінде ересектердің, мектептің 

бақылауынсыз қалған балалардың 

түрлі теріс әдеттерге бой ұруы да әбден 

мүмкін. Міне, сондықтан к�п балалы 

немесе әлеуметтік жағдайы т�мен 

отбасы балаларына мемлекет тара-

пынан қамқорлық жасау жыл �ткен 

сайын жақсарып келеді. Жоғарыда 

министр келтірген  цифрлар соның 

айғағы.    

Биыл да мектеп әкімшіліктері  

мемлекет тарапынан қамтамасыз 

сауда-саттық �тсе, 850 орындық этно-

мюзикл залында 93 күн бойы концерт 

қойылмақ.  

Қалашыққа ат басын бұрған қо-

нақтар к�ркем безендірілген әрі 

қызмет к�рсету сервисі заманауи 

үлгімен жасақталған ұлттық асха-

на орталығына бас сұғады. Мұнда 

қазақтың байырғы ұлттық тағам-

дарымен қатар қымыз, шұбат, қы-

мыран, айран-шалап сияқты сусын-

дар да қонақ кәдесіне жарап жатыр. 

Осын дағы этноауыл орналасқан ат-

шабарда біз с�з етіп отырған халықтық 

құндылықтармен қатар ұлттық спорт 

түрлерінен де ойындар �ткізу жос-

парланған. 

Мұрат ҚАСЫМҰЛЫ

Мәселе біреулердің с�зінде 

не ішкі ойында тұрған жоқ. 

Біздікі – жеріміздің к�леміне 

сай халқымыздың саны да мол-

дау болса деген ізгі тілек. 

Елбасының алға қойған 

 б а с т ы  м і н д е т т е р і н і ң  б і р і 

еліміздегі халық санын таяу 

ж ы л д а р д а  2 0  м и л л и о н ғ а 

жеткізу. Бұл міндетті орындауға 

толық мүмкіндік бар. Bсіресе 

к�п балалы отбасыларға, 

жаңадан шаңырақ к�терген 

жастарға қамқорлық күшеюі 

тиіс. Шетелден келетін қазақ 

к�шіне даңғыл жол ашылғаны 

ж�н. Бір с�збен айтқанда, де-

мографиялық, ішкі және сырт-

қы к�ші-қон саясатын жүйелі 

жүргізу – парыз. 

Халықтың санын к�бейтудің 

бір жолы – сырттағы қандаста-

рымызды атамекенге оралту. 

Іздестірсе мұның да жолы табы-

лады. Жат жұрттағы бауырла-

рымыз баспанадан, жұмыс ор-

нынан к�мек к�рсетілсе құстай 

ұшып жетуге даяр. Bрине, бұл 

жұмыстарды атқару оңай емес. 

Алайда мемлекет елдің мүддесі 

үшін қолда бар мүмкіндіктердің 

бәрін қарастыру қажет. 

Сірә, демографиялық жағ-

дайды жақсартып, халық са-

нын к�бейтудің мемлекеттік 

бағдарламасы қажет болар. Қол 

жетімді тұрғын үй, медициналық 

қызмет, халыққа білім беру, 

ел тұрмысының әлеуметтік 

жағдайы, жастар тәрбиесі се-

кілді мәселелердің бәрі осы бағ-

дарлама аясында шешімін тауып 

жатса нұр үстіне нұр. 

Aсейік, �ркендейік! Сырт 

к�з сүйсінген бірлікшіл, білім-

гер, бақуатты ұлт болайық!

Нұркен ЖАНДУЛЕТҰЛЫ

етілетін лагерьлерге, ең алдымен, 

жетім балаларды, әлеуметтік жағдайы 

т�мен отбасы балаларын, сондай-

ақ мектепішілік бақылауда тұрған 

балаларды тартуға баса назар ауда-

рыпты. Мәселен, Маңғыстау облысы 

балдырғандарының сауықтырылуына 

бюджеттен 381 759 мың теңге б�лінген 

екен. «Облыстағы балалардың жазғы 

демалысы сауықтыру және еңбек 

тәрбиесі бағытында – танымдық 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ ,  с п о р т т ы қ , 

туристік, интеллектуалдық шара-

ларға қамтылуы бойынша ұйым-

дастырылады» дейді  облыстық 

б іл ім  басқармасының маманы 

А.Райымбердиева. Aңірдегі 115 

мыңнан астам оқушының 75,2%-ы 

(87 мыңға жуық) сауықтыру және 

демалыс лагерьлеріне барады. Оның 

ішінде 10553 бала – әлеуметтік 

қорғалуға жататын отбасынан.  

Экологиялық ахуалы т�мен 

аймақтың бірі Қызылорда облысын-

да әлеуметтік осал топқа жататын 

отбасы балаларына әлеуетті к�мек 

к�рсету жолға қойылған. Облыстық 

білім басқармасының маманы Азамат 

Молдабайұлының айтуынша, барлық 

135 мыңға жуық оқушының 128 960-ы 

ұйымдасқан демалыспен қамтылмақ. 

(Жалғасы 3-бетте)
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КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ТӨРТ БӘЙТЕРЕК
Қобдадан шыққан 

хазіреттер
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АНА ТІЛІ

ТҰҢҒЫШ ДІНБАСЫ ҺӘМ 
ТҰЛПАР АҚЫН – ҒҰМАР ҚАРАШ

аямай жұмсайтын болсын. Bсіресе мұғалімдер бұл 

іске қатты кірісіп, ғылым кітаптарын ана тілімізге 

аудару һәм кітаптар сатып алып бастыру, баспалар-

ды к�бейту, газет-журнал шығару істеріне атсалысуы 

керек. Қазір бұдан артық маңызды іс жоқ.

*Адамшылық к�зқарасты қысқаша қорытсақ, 

ішу, жеу үшін емес, мағыналы �мір сүру үшін ішіп, 

жеу керек. Осыдан барып бақыт деген жақсы, 

мағыналы �мір мұраты туады.

*Шындық – дұшпандарды дос ететін күш, 

достар дың достығын арттыратын құрал. Шындық 

с�зін ықыласпен тыңдата алған би, үкімін тегіс 

жүргізе алған патша бақытты болмақ. Шын с�з 

әсерлі, шын іс табыс к�зі. Дүние негізі – шындық. 

Біздің бүгінгі бақытымыз – ақиқат ғылымға негіз-

дел ген; жалған ғылым еш уақытта пайда бермейді.

*Келешек дегеніміз үміт, сенім екеніне дау жоқ. 

Bр адам, әр ұлт, әр халық �з келешегіне қожа болу 

үшін ең алдымен �здеріне сену керек.

*Оқыған адамдарымыз теріс пікірлерге ілеспей, 

халықты дұрыс жолға бастаса, ұлт басшылығы үшін 

жақсы іс болары с�зсіз.

*Мұндай �нерсіз [кәсіпсіз – Ғ.B.], жалқау 

халықтар ақырында к�решегі �з алдына, бұ 

дүниеде-ақ бек ащы жаза тартады. Тартқаны сол: 

басқа �нерлі, ғылымды елдерге құл болады; қара 

басының билігі, ықтияры болмайды.

*Дүния жүзінде қалғымыз келсе, адам баласын 

ғайри жан иесінен бір адамды бір адамнан артық 

еткен ғылым-�нер үйреніп, �зімізден ілгері кеткен 

халықтармен қатарласуға талап ету тиіс. Ата-баба -

дан келе жатқан жалқаулықты тастап, «тәуекел 

ердің жолдасы» деп, ғылым-�нер жолына түсіп, 

б�тен жұрт үлес алып жатқан дүниядан бізге де 

үлесімізді алу керек.

*«Aнерлі �рге жүзер» деп қарттарымыз да осын-

дайды айтқан. К�зіміздің нұры ғазиз балаларымыз 

келешекте рақатшылықта ғұмыр сүрсін, артымызда 

дұғашы болсын десек, тіршілік таласында шет 

миллет [ұлт – Ғ.B.] балаларынан кем болмастай 

етіп, оларға ғылым-�нер үйрету тиіс.

Ғарифолла НЕС
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ҚАРАШЕВ Ғұмар (1875-76, қазіргі Батыс 

Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы – 12.4.1921, 

сонда) – ақын, философ, діни қайраткер, Алаш 

қозғалысының к�рнекті �кілі, публицист, 

жаңашыл (жәдитшіл) ұстаз, тұңғыш баспас�з 

ұйымдастырушысы.

Ешбір жоғары дәрежелі діни оқу орнын 

тәмамдамаса да заманының ғұлама ғалымы 

дәрежесіне к�терілді: ишан атағын алды, қазы 

дәрежесінде Уфадағы Мұсылман мекемелері 

Орталығының ІХ б�лімін басқарды. Тек дін жолы-

мен шектелмей, ХХ ғасырдың басындағы Ресейді 

шарпыған социал-демократиялық қозғалысқа 

қызығушылық танытты. Дүнияуи ғылымды, 

әсіресе жаратылыстану саласын жетік меңгерді, 

Петербор, Қазан, Уфа, Орынборда болып жатқан 

қоғамдық, саяси-философиялық дау-дамайларға 

бел шеше араласты. Қаламын ұштап, қазағын оятуға 

талпынды. Қырда жаңа жәдит мектептерін ашты, 

елді отырықшылдыққа үндеді, жұртшылықтың 

жаңа заманауи кәсіп түрлерін игеріп, халқының 

ғылым-білімге қол жеткізуін армандады. 

Айналдырған 7-8 жылда, 1911-18 жылдары 

аралығында 10 кітабы жарық к�рді: «Шайыр» 

мен «К�кселдір» әдеби хрестоматия-антология 

болса; «Қарлығаш», «Тумыш», «Бала тұлпар», 

«Аға тұлпар», «Тұрымтай» – �лең-жырлар жинағы; 

«Ойға келген пікірлерім», «Aрнек», «Бәдел қажы» – 

философиялық, діни рисала, трактаттар. Қаншама 

қолжазбасы қолды болды, ұшты-күйлі жоғалды 

(Алаш. Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 

баспасы, 2009, 129-130-бб.).

Қазақ баспас�зінің тұңғыштары – «Қазақстан», 

«Ұран», «Хабар-Известия», «Дұрыстық жолы» 

газеттері мен «Мұғалім» журналын ұйымдас-

тырушылардың басшысы һәм бас жазушыларының 

бірі болды. Жиырмасыншы ғасыр басындағы татар-

башқұрт пен қазақ баспас�зінің қай-қайсысының 

да сарғайған беттерінен Ғұмар қаламынан туған 

туындылар к�птеп табылады және індете іздесе 

әлі де табыла бермек. Басқасын айтпағанда, бүгінгі 

ұрпақ жүрекке жылы тиетін «Қазақстан» атауы мен 

«ана тілі» тіркесінің тіліміздің т�рінен ойып орын 

алуына да ағартушы ақынға қарыздар.

Кеңестік заманда да Ғұмар Қараш мұраларының 

тағдыры тәлкекке түсті: біресе «ашылды», біресе 

«жабылды»; бір онжылдықта оқулыққа енсе, енді бір 

кезде Мәскеудегі құдірет – Компартияның Орталық 

комитетінің қаулысымен тыйым салынды. Алағай-

бұлағай ғұмырлы Ғұмар шығармашылығының бағы 

жанып, бүгінде де бәйгеден келіп тұр деу ақиқатқа 

жатпасы анық: оны білетіндерден білмейтіндер к�п, 

туындыларын жазбай танитындардан «танымасын 

сыйламастар» к�п. Bрине, енді оған тұлпар ақын 

кінәлі емес...    

*Рухани жағынан бірін-бірі қолдап отыру – 

адамның ең жақсы қасиеті. Адам абыройының 

артуы, с�зінің �тімді болуы оның істеген жақсылық 

істеріне байланысты. Жақсылық адамдардың �з 

қолында дейтініміз осыдан.

*Бірқатар адамдар Отан, ұлт мәселесімен тек 

жоғары лауазымды және ойкешті адамдар айналыс-

са болар деседі. Отан, ұлт мәселесі баршаға ортақ. 

Bркім – үлкен де, кіші де бұл жайлы ойласа керек.

*Отанға, ұлтқа қызмет ету жоғары мансапты 

яки бай адамдарға ғана міндетті емес. Bр кісінің 

�зіне тиісті борышы бар. Bркім шамасы жеткенше 

қолынан келген істі атқарса болады. Жәй адамдар 

�з міндеттерін адал атқарса, ол күрделі, ұлы істердің 

бітуіне үлкен септігін тигізген болар еді. Соның үшін 

әрбір кісі қоғамның мүшесі екенін сезе отырып, 

�зіне жүктелген қызметті атқаруға міндетті.

*Bрбір адам �зінің халқы үшін қызмет етсе, 

оның ісі үй ішіне де, ағайын-туысына да, халқына 

да пайдалы болады. Демек, Отанды, ұлтты жаңғырту 

үшін әр адам �зіне тиістіні сеніммен атқаруы керек. 

Сонда ғана бұл іс жүзеге аспақ. 

*Адам �мірінің мәні – қауымдастық; �згелермен 

қарым-қатынас, жәрдем, к�мектесу арқылы ғана 

мақсаттарын орындай алмақ.

*Адам ғылым, білім, рухани жағынан да 

басқалармен қарым-қатынас жасауға мұқтаж бо-

лады. Сол себепті адамдар бір-бірімен қатысуға, 

пікірлесуге, ортақтасуға қандай ұлығ болса да 

�зін басқалардан зор санап, қауымнан оқшау 

ұстамауға тиіс.

*Aрк�кіректік мінез табиғаттан пайда болады... 

Адамдар жаман, жақсы іс парқын ажырата алса, 

онда ешқашан да жаман іске аяқ баспас еді.

*Халық арасында ұлттық тәлім, тәрбие та-

ратуды ниет ететін жақсы адамдар бар. Бұлар 

ұлттық мектеп ашып, шәкірттерді ілтипатты, 

мінез-құлықты, міндеттерін адал орындайтын 

адам етіп шығаруды к�здейді. Олар осы іске бар 

ниетімен қызмет етеді.

*Саудагерлер мен фабрика иелері �з тауар-

ларын базарға шығарады һәм дұрыс сату үшін 

�згелермен бәсекеге түседі. Олар сауда жасау ілімін 

білуге мәжбүр болады. Егер оны білмесе, ісі ілгері 

баспайды.

*Қазіргі уақытта кітаптардың аздығынан 

білім ала алмай, істеріміз дамымай, ұлттық тәлім-

тәрбиеміз тығырыққа тірелуде.

*Ғылымға жігерлендіру болғанда ғана ғылым 

дами алады. Демек, қазіргі заманның байлары мен 

мырзалары мешіт, медресе, ал имамдары ғылым 

мен ағартуды дамыту үшін �здерінің қаражаттарын 

-

ДЕРЕК 

КЕЗДЕСУ

БІЛЕ ЖҮРІҢІЗ!

ҒАРЫШҚА ҰШУ 
ҚАНША ТҰРАДЫ?

ЖҮЗДЕСІП ТҰРҒАНҒА 
НЕ ЖЕТЕДІ!

ОСЫНДАЙ ДА 
АЙТУЛЫ КҮН БАР

Ғарышқа адам ұшыру да оңай емес. Бұған к1п 
қаражат қажет. «Қанша?» дейсіз ғой. Шама-
мен отыз миллион доллар. Бұл цифр еліміздің 
Қорғаныс және аэроғарыш 1неркәсібі министрі 
Бейбіт Атамқұловтың аузынан шықты. 

Спутник жайына келсек, еліміздегі ғарыш 

аппаратының орбиталық топтамасы бүгінгі таңда 

т�рт спутниктен тұрады. Келесі жылдың басында 

олардың қатары  тағы екі жерсерікпен толықпақшы. 

«KazSat-2» спутнигін жоспарлы ауыстыру үшін  2023 

жылға қарай «KazSat-2R» жерсерігін жасап, іске қосу 

к�зделіп отыр. 

Жұртшылық жақсы біледі, біз үш азаматымызды 

ғарышқа ұшырдық. Т�ртіншісін ұшыруға бола ма? 

Болады екен. Тек екі мәселе шешімін тапса болды. 

Олар – қаражат және ғарыштық бағдарлама. Айт-

пақшы, ғарышқа ұшқысы келетін үміткерлеріміз де 

дайын тұр. 

Ел мен елдің, адамдар мен адамдардың араласып 
тұрғанына не жетеді! Мұны айтып отырғанымыз 
жақында Алматы облысының Жамбыл ауданында 
қос қаламгермен кездесу 1тті. 

Олардың бірі – халықаралық «Алаш» сыйлығының 

лауреаты, Оңтүстік Қазақстан облысының Құрметі 

азаматы, Қазақстанның Құрметті журналисі 

 Мархабат Байғұт болса, екіншісі – халықаралық 

«Алаш» сыйлығының лауреаты, «Жамбыл» әдеби-

к�пшілік журна лы ның Бас редакторы, Қазақстан 

Жазушылар одағы Жамбыл облыстық филиалынынң 

директоры Несіпбек Дәутайұлы. Бірі Шымкенттен, 

енді бірі Тараздан келген жазушылар Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы 

т�ңірегінде әңгіме �ткізіп, ой б�лісті. Жиналған 

қауым бұл жүздесуден үлкен әсер алды. 

Дүниежүзілік бала еңбегіне қарсы күрес күнін 
жұртшылық біле ме екен? Осындай күн бар. 
Халықаралық Еңбек Ұжымы жұртшылықтың 
хабардарлығын арттыру  және бала еңбегі 
мәселелерін шешуге ықпал  ету мақсатында  12 
 мау сымды әлгіндей күн ретінде жарияланған.

– Елімізде де бұл шара жыл сайын дәстүрлі  түрде 

�ткізіліп келеді. Қазақстан  Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі, Балалардың  құқықтарын қорғау 

Комитеті 1-12 маусым аралығында «Бала еңбегін 

қанауға  қарсы 12 күн» атты Ұлттық ақпараттық  

науқан жариялаған болатын. Осы іс-шараға Алматы 

қаласы Жетісу ауданы №177 жалпы  білім беретін 

мектеп те белсене атсалысты.  Білікті басшымыз 

Тұрсын Таңатұлы басқарып  отырған бұл мектепте 

к�птеген іс-шаралар жоспарланып, жүйелі түрде  

�ткізіліп келеді, – дейді редакцияға хат жолдаған 

аталған мектептің мұғалімі Алтыншапақ Хаутай. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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Парламент Мәжілісінің депутаттары, мемле-

кеттік органдардың, халықаралық ұйымдардың 

және қоғамдық бірлестіктердің �кілдері қатысқан 

жиында «Ашық үкіметті» енгізу және ақпаратқа 

қолжетімділік мәселелері талқыланды.   

Атқарылып жатқан жұмыс туралы баян-

дама жасаған Ақпарат және  коммуникация-

лар министрі Дәурен Абаев министрлікте ме-

моргандарды және халықты техникалық және 

ақпараттық қолдау бойынша жұмыс жүргізіліп 

жатқанын айтты. Ал Бас прокурордың орынба-

сары А.Кравченко �з ведомствосында ақпаратқа 

қол жеткізуді қамтамасыз етудің жай-күйі туралы 

хабардар етті. Эстонияның Деректерді қорғау 

ж�ніндегі мемлекеттік инспекциясының бас 

директоры  Вильяр Пеэп Эстонияның ақпаратқа 

қол жеткізу туралы заңнамасының сақталуын 

тәуелсіз қадағалау ж�ніндегі жұмыс нәтижелерін 

ұсынды. Отырыс барысында Халықаралық істер, 

Қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің депутат-

тары «Ақпаратқа қол жеткізу туралы» заң елімізді 

одан әрі демократияландыру, азаматтық қоғам  

қалыптастыру, мемлекеттік органдар қызметінің 

ашықтығы мен айқындығын қамтамасыз ету үшін 

маңызды екенін атап �тті. 

Дана ХАЛЫҚ

Д�ңгелек үстел жұмысына белгілі отандық 

сарапшылар мен саясаттанушылар қатысты. 

Д�ңгелек үстелге қатысушылар Мемлекет басшы-

сының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласы аясында Қазақстандағы 

ұлттық бірегейлікті қалыптастыру мен жандандыру 

және жүзеге асыру мәселелерін, сонымен қатар бұл 

процеске әсер ететін факторлардың алдын алуды 

талқылады.

Сарапшылардың айтуынша, урбанизация 

мен мәдени жаһандану процестеріне байланысты 

�згеріп отыратын қоғам мен қоғамдық сананың 

дағдылануы әлеуметтік-экономикалық жетістіктің 

маңызды к�рсеткіші болып табылады. Сондай-

ақ қатысушылар ұлттық мәдени код пен ұлттық 

бірегейлікті сақтау, ұлттық сананың әртүрлі 

полюстерін келістіру де �те маңызды шарт екенін 

атап �тті.  Жалпы пікірталасқа қатысқан мамандар 

біздің қоғамға қатысты жаңғырту жұмыстары қалай 

жүзеге асатынын әлі де түбегейлі зертеу керектігін 

айтты. 

Аяжан ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

Ақпаратқа қол 
жеткізу маңызды

Ұлттық бірегейлік 
жайы талқыланды

ЖИЫН

«ЭКСПО – 2017»: ШЕШУШІ 
СӘТ ТАЯП ҚАЛДЫ 

Осыған байланысты Елбасы Н.Назарбаев-

тың т�рағалығымен «ЭКСПО – 2017» 

х а л ы қ а р а  л ы қ  к � р м е с і н  ұ й ы м д а с т ы р у 

мәселелері ж�нінде кеңес �тті. Кеңеске Пре-

зидент Bкімші лігінің басшысы B.Жақсыбеков, 

Прези денттің к�мекшісі  – Қауіпсіздік 

кеңесінің хат шысы В.Жұмақанов, Бас проку-

рор Ж.Асанов, Мемлекеттік күзет қызметінің 

бастығы А.Күреңбеков, Қорғаныс министрі 

С.Жасұзақов, Ішкі істер министрі Қ.Қасымов, 

«Сырбар» сыртқы барлау қызметінің дирек-

торы Ғ.Байжанов, Астана қаласының әкімі 

B.Исекешев, «Астана ЭКСПО – 2017» ҰК» АҚ 

басқарма т�рағасы А.Есімов, Ұлттық қауіп-

сіздік комитеті т�рағасының бірінші орынба-

сары С.Bбіш қатысты.

Маңызды іс-шарада «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к�рмесін �ткізудің жалпы тәртібі 

және оны �ткізу кезінде елорда тұрғындары 

мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету мәселелері қаралды. Елбасы алдағы іс-

шараны дайындау және оны сапалы �ткізу үшін 

ауқымды жұмыстар атқарылғанын атап �тті. 

– Біз шешуші сәтке – к�рменің ашы луына 

таяп қалдық. Қазақстанның астанасына келетін 

қонақтар саны к�п болады. Бүгінде «ЭКСПО 

– 2017» к�рмесіне 1,2 миллион билет сатылған 

екен. Бұл біз күткендегіден әлдеқайда к�п, – 

деді Елбасы.

Н.Назарбаев әлемдегі жағдайдың тұрақсыз 

екенін ескере отырып, к�рмені �ткізу кезінде 

қонақтар мен ел азаматтарының қауіпсіздігін 

Астанада ғана емес, барлық �ңірімізде де жоғары 

деңгейде қамтамасыз ету маңызды екенін атап 

�тті. Президент әр саланың басшысына жеке 

жауапкершілік жүктелетінін қадап айтып, кеңес 

қорытындысы бойынша нақты тапсырмалар 

берді. 

Жалпы соңғы аптада «ЭКСПО – 2017» 

к�рмесін �ткізу күн тәртібіндегі басты мәсе леге 

айналып, оған дайындық жан-жақты пысық-

талды. Нақты айтсақ, Елбасы 1 маусымда к�рме 

кешенін аралап к�ріп, халықаралық к�рменің 

басты нысаны болып табылатын «Нұр Bлем» па-

вильонында болды. Бұл – диаметрі 80 метр шар 
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түрінде салынған әлемдегі бірден-бір ғимарат. 

Аталған нысанда «Болашақтың энергиясы» 

музейі орналасады, онда Қазақстанмен танысу 

аймағы болады, сондай-ақ энергияның негізгі 

түрлері ұсынылады. 

Қазақстан Президентіне «Болашақ Астана 

– Қазақстанның 2050 жылғы елордасы» экспо-

зициясы, ғарыш энергиясы залы, қазақстандық 

28 ғылыми жобаны және «Жасыл экономи-

ка» тұжырымдамасы ж�ніндегі жобаларды 

қамтитын «Жасампаз энергия» аймағы, сондай-

ақ Қазақстанның «Токамак» материалтану 

термоядролық реакторының моделі, энергетика 

мен қоршаған ортаны қорғау саласындағы Мем-

лекет басшысының бастамалары к�рсетілген 

медиақабырға таныстырылды. 

Сонымен қатар Н.Назарбаев к�рме 

кешенінің Конгресс-орталығында болып, 

«Шаңырақ», «Аспан» залдарын, VIP-тер-

расаны, Концерт залын к�рді. Конгресс-

орталық к�пфункционалды мәдени әрі 

ойын-сауық орталығы болып саналады. 

Онда 2192 орынға арналған к�рермендер 

залы және 4 конференц-зал бар. Қазақстан 

Президентіне к�рменің ашылу рәсімі қалай 

�тетіні к�рсетілді. 

Ал 3 маусымда Елбасы Н.Назарбаев Аста-

надағы бес жұлдызды алғашқы халықаралық 

премиум-класты «Ритц-Карлтон» қонақүйінің 

ашылу рәсіміне  қатысты.  Бұл қонақүй 

Астананың сол жағалауында бой к�терген, жал-

пы к�лемі 120 мың шаршы метр болатын «Talan 

Towers» к�пбейінді кешенінің ғимаратында 

орналасқан. Онда «Talan Towers Offices», «Ритц-

Карлтон» қонақ үйі, SPA орталығы, бизнес 

орталығы және «Emporium» сауда галереясы 

орналасқан.

Қазақстан Президенті астаналықтарды, 

инвесторларды және құрылысқа қатысқан 

барлық азаматтарды қонақүйдің ашылуымен 

құттықтады.

– «ЭКСПО – 2017» халықаралық к�рмесі 

қарсаңында елорда тұрғындарына тағы бір 

сыйлық жасалды. Бұл – әлемдік деңгейдегі 

«Ритц-Карлтон» қонақүйі. Оның құрылысына 

сапалы технологиялар мен стандарттар 

қолданылып, қысқа мерзім ішінде бой к�терді. 

Бұл – қала инфрақұрылымына салынған зор 

инвестиция, – дей келе, Қазақстан Президенті 

Астананың жоғары деңгейлі қонақүй кешеніне 

ие болғанын атап �тті. 

– Қонақүй құрылысына Қазақстанның 

компаниялары қатысты. Жаңа ғимаратта ең 

жоғары деңгейдегі іс-шараларды �ткізіп, жоғары 

мәртебелі меймандарды қабылдауға қажетті 

барлық инфрақұрылым бар, – деді Н.Назарбаев. 

 Іс-шара кезінде Елбасы жаңа нысанның 

Құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын 

қалдырып, ақ батасын берді. 

***

Елбасы Жоғарғы сот т�рағасы Қайрат 

Мәмиді де қабылдады. Кездесуде Мемлекет 

басшысына «100 нақты қадам» ұлт жоспары 

аясында сот реформасын іске асыру және сот 

т�релігін атқару жұмыстары ж�нінде есеп 

берілді. Елбасы сот жүйесінің және бүкіл құқық 

қорғау саласының алдында тұрған жұмыстардың 

ауқымды екенін атап �тті.

Н.Назарбаев Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 

т�рағасы Кәрім Мәсімовті қабылдады. Кезде-

су барысында Мемлекет басшысына Ұлттық 

қауіпсіздік комитетінің �зге құқық қорғау 

органдарымен бірлесіп, «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к�рмесінің ашылуы қарсаңында 

атқарып жатқан жұмыстары ж�нінде мәлімет 

берілді. Елбасы «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к�рмесі және осы кезеңде �тетін ауқымды 

халықаралық іс-шаралар аясында қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету мәселесін толық бақылауға алу 

қажеттігін атап �тті. 

Сонымен қатар Қазақстан Президенті 

Н.Назарбаев «Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер 

палатасы президиумының т�рағасы Тимур 

Құлыбаевты қабылдады. Кездесу барысында 

Мемлекет басшысына «Атамекен» ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының қазіргі қызметі 

ж�нінде мәлімет берілді. 

Сейілбек МҰСАТАЙ,
шолушы, саяси ғылым докторы

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

НӘТИЖЕМІЗ ЖАҚСАРДЫ
Швейцарияның Лозанна қаласында орналасқан 
әлемдік бәсекелестікті зерттеумен айналысатын 
Менеджментті дамыту халықаралық институты 
(IMD) осы жылғы әлемдік бәсекелестік рейтингін 
жариялады.

IMD Bлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингінің 

нәтижесі бойынша Қазақстан 32-орынды иеленіп, 

15-орынға к�терілді. С�йтіп, 2014 жылғы нәтижеге 

қайтадан табан тіредік. Айта кетер болсақ, 2014 жылы 

32-орынға қол жеткізсек, 2015 жылы 34-орын, 2016 

жылы 47-орынға түскен болатын. 

IMD – 2017 рейтингі бойынша �з нәтижелерін 

жақсартқан елдердің арасында Қазақстан мейлінше 

жоғары к�рсеткішке ие болды. Мәселен, Қытай – 7, 

Индонезия – 6, БАB – 5 жайғасымға к�терілді. Биыл 

әлемдік рейтингте 63 ел бағаланды. Гонконг, Швей-

цария, Сингапур, АҚШ мемлекеттері ең бәсекеге 

қабілетті ел ретінде мойындалды. Еліміз алдыңғы 

қатарлы Испания (34-орын), Италия (44-орын), 

Үндістан (45-орын), Ресей (46-орын) және Түркия 

(47-орын) мемлекеттерін басып озғандығы біз үшін 

мақтаныш.
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Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты Серік 
Үмбетовтің осыдан екі жыл бұрын «Ой иірім-
дері» деген кітабы жарық к1рген еді. Оқыр-
мандар бұл шығарманы жылы қабылдады. 

Жақында Талдықорған қаласындағы Тілдер 

сарайында Серік Bбікенұлының «Aмір �рнегі» 

атты кезекті туындысының тұсауы кесіліп, та-

ныстырылымы �тті. 

Салтанатты басқосуды белгілі тележурналист 

Бейсен Құранбек жүргізді. 

Кітаптың тұсаукесер рәсімін ардагер жазушы 

Bли Ысқабай мен жаркенттік Социалистік Еңбек 

Ері Күләш Айтжанова жасады. 

Алғашқы с�з кітапты басып шығарған «Арда» 

баспасының Бас директоры, жазушы Асқар 

Алтайға берілді. Қайраткер азаматтың осының 

алдындағы шығармасы да осы баспадан жарық 

к�рген еді. А.Алтай кітаптағы құнды ойларға, 

салмақты пікірлерге тоқталды. Автордың �мірден 

түйгені к�п, сол себепті де оқырман қауым �здерін 

мазалаған сауалдарға орнықты жауап ала алады. 

Сондай-ақ «Жетісу» газетінің бас редакторы Bміре 

Bрін, қаламгер Күмісжан Байжан, ардақты азамат 

Аманкелді Шегіров және басқалар с�з с�йлеп, 

кітап туралы ойлармен б�лісті. 

Алматы қаласындағы Достық үйінде Ұлт 
к1ш бас шысы Н.Назарбаевтың «Бола-
шаққа бағдар: ру хани жаңғыру» атты 
мақаласына орай «Абай және әлемдік 
1ркениет» атты д1ңгелек үстел 1тті.

Жиынды А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

бі лімі институтының директоры, филология 

ғы лымының докторы, ҰҒА мүше-коррес-

пон денті Ерден Қажыбек кіріспе с�з с�йлеп 

ашты. 

Бас баяндаманы экономика ғылымының 

докторы, ҰҒА-ның академигі Оразалы 

Сәбден, қосалқы баяндаманы филология 

ғылымының докторы, профессор Мекемтас 

Мырзахметов жасап, Абайдың «толық адам» 

ілімі бізді аласапыран дүниеден адастырмай, 

тура жолға бастайтындығын тілге тиек етіп, 

Шығыс философиясын қайта жаңғырту 

қажеттігіне тоқталды.

Филология ғылымының докторы, про-

фессор, ҰҒА академигі У.Қалижан, фило-

логия ғылымының докторы, профессор, 

Ха лық аралық «Қазақ тілі» қоғамының вице-

президенті Ғ.Bнес, филология ғылымының 

докторы, профессор З.Бисенғали және т.б. 

�з ой-пікір лерін білдіріп, ұсыныс-тілектерін 

жеткізді.

ТІЛ САРАЙЫНДАҒЫ 
БАСҚОСУ

«АБАЙ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК 
ӨРКЕНИЕТ»

Ж а з ғ ы  м е к т е п к е  Қ ы р ғ ы з с т а н 

( М . Қ а ш   қ а р и  а т ы н д а ғ ы  Ш ы ғ ы с 

университеті), Астана, Атырау, Ақтау, 

Қара ғанды, Түркістан, Тараз, Қоста най 

�ңірлерінен студенттер, ЖОО оқыту-

шылары, жас журналистер мен PR-

мамандары қатысып, Public Relations 

және журналистикадағы қазіргі техно-

логиялар мен инновациялық әдістерді 

практикалық қолдану, дағдарыс және 

даулы, қақтығыс жағдайларын басқару, 

коммуникация және PR, медиа-кон-

тент түзу, абырой-беделді басқару, 

копирайтинг және digital PR, желілік 

коммуникациялардың және отандық 

БАҚ-тың тұрақты даму мүмкіндіктері 

туралы кейстермен танысып, дәрістер 

тыңдады. Сабақтарды коммуника-

ция және PR саласының сарапшы-

лары мен медиа-тренерлер, жетекші 

БАҚ бас редакторлары мен тәжірибелі 

ж у р н а л и с т е р ,  ш е т е л д і к  ж ә н е 

отандық профессорлар жүргізді. Атап 

айтқанда, «Қазақ газеттері» ЖШС Бас 

жақсартудың орнына, онсыз да тіл бәсекесінде 

аты озып тұрған ағылшын тіліне алаб�тен 

құлшыныс танытуы жазғы демалыстың қазақ 

тілінің пайдасына шешілмейтінін к�рсетіп отыр. 

Бұл жағдайда, әсіресе солтүстік облыстар мен 

Алматы қаласындағы орыс мектептерінде жыл 

бойы қазақ тілі сабағын оқыса да, екі с�здің ба-

сын құрай алмайтын ресми тілді оқушыларымыз 

үш ай жаз жан-жақтан келген балалармен тілдік 

ортаға түсіп, мемлекеттік тілді одан әрі үйренуі 

тұрмақ, 9 айда оқып білгендерінің �зін ұмытып 

қалса таңғалмаймыз. 

«АРТЕК» ТЖІРИБЕСІ 
ЕСКЕРІЛУДЕ

КСРО-ның атақты «Артек» лагерінде 

сауықтыру шараларына баса мән берілген екен. 

Бұған лагерьдегі ең лауазымды тұлғаның дәрігер 

болғаны дәлел. «Артектің» педагогикалық 

тәжірибесі кейіннен бүкіл Одаққа үлгі ретінде 

таратылған. Қазір де аталмыш лагерьдің озық 

бағдарламаларын басшылыққа алатын мекеме-

лер баршылық. 

Яғни кеше де, бүгін де балалардың жазғы дема-

лысын ұйымдастыру ж�ніндегі жұмыстың  басты 

міндетінің бірі – балалар мен жас�спірімдерді 

сауықтыру. Бұл үшін жаз мезгілі – таптыр-

мас уақыт. Aкінішке орай, балалар арасында 

денсаулық жағдайы алаңдататындары аз емес. 

Статистикалық деректерге сүйенсек, еліміздегі 

әрбір үшінші баланың иммундық жүйесінде 

ақау бар. Міне, сондықтан саламатты �мір сал-

тын насихаттау, жазғы демалыста балалардың 

денсаулығын нығайту, ағзасында ақауы бар 

оқушыларды оңалту орталықтарына жіберу 

шараларының маңызы зор. Мәселен, Шығыс 

Қазақстан облысында мүмкіндігі шектеулі үш 

мыңнан астам бала тіркелген. Биыл олардың 

2610-ы жазғы лагерьмен қамтылып, оңалту ша-

раларынан �теді.  

Ақт�бе облысындағы «Ақб�бек» оңалту 

орталығы да жаз бойы 720 баланың денсаулығын 

нығайтуға жәрдемдеспек. «Табиғаты тамаша 

жерлерде бес күндік палат калық лагерьлер 

ұйымдастырылады» дейді облыстық білім 

басқармасының мамандары. Оларда 12-14 

жастағы 100 бала бес мезгіл тамақ ішіп, түрлі 

спорттық ойындарға тартылмақ. Ал қоршаған 

ортаны танымаққа құмар балалар Жас натура-

листер станциясына саяхаттап барса, «Ырғыз-

Торғай мемлекеттік табиғат қорығында» 

барлығы 234 бала мемлекет қаржысына демала-

тын болады. 

Спорт демекші, маусым айында асық ату 

бойынша республикалық «Сұрмерген», Астанада 

«Алтын сақа» жарыстарында және жекпе-жектен 

�тетін халықаралық турнирде еліміздің түкпір-

түкпірінен келетін спортшы балалар ұлттық ойын 

түрлерінен бақ сынайтын болады. Осы ретте 

жазғы демалысты ұлттық спорт, қол�нер және 

басқа дәстүрлерді жаңғыртуда ұтымды пайдалану 

білім мекемелерінің ізденісіне байланысты екені 

с�зсіз.  С�з соңында �мірдің бір мектебі санала-

тын жазғы демалысты ұйымдастыруға салғырт 

қарамай, барлық жағынан тиімді �ткізгенге не 

жетсін дегіміз келеді.  

Дина ИМАМБАЕВА

ӨНЕР

1995 жылы қазақтың түрлі жанрдағы 
т1л билері мен әлем халықтарының сан 
алуан билерін насихаттау мақсатында 
Ғ.Құрманғалиев атындағы Батыс Қазақстан 
облыстық филармония жанынан  «Назерке» 
халықтық би ансамблі құрылған еді. 
Жақында аталған 1нер ұжымы 20 жылдық 
мерейтойына арналған шығармашылық 
кешін 1ткізді.

Кешке ансамбльдің негізін қалаған, ҚР 

Мәдениет қайраткері, педагогика ғылымының 

докторы А.Құлбекова, сондай-ақ ансамбльдің 

а л ғ а ш қ ы  қ ұ р а м ы н д а  � н е р  к � р с е т к е н 

М.Баетова, А.Рахметова, Ш.Қайырлиева, 

А.Нұртасқызы, А.Шүкірова, Э.Тайг�ренова, 

Э.Тәжмағанбетова, Л.Жәрдемовалар құрметті 

қонақ ретінде шақырылды. 

Сахна шымылдығы «Назерке» би ұжы-

мының орындауындағы «Той-думан» биі-

мен ашылып, «Балбырауын», «Жайық тол-

қындары», «Ақ баян», «Атамұра» билері мен 

«На рын тойы», «Жайдары ойындары» хореогра-

фиялық композициясы, К.Қуанышқалиеваның 

орындауындағы халық әні «Еркем-ай» және т.б. 

туындылар к�рерменін ыстық ықыласқа б�леді. 

Aнер ұжымын облыстық мәдениет, мұра-

ғаттар және құжаттама басқармасының бас-

шысы Д.Құсайынов құттықтап, сый-сияпат 

жасады. 

Шара барысында к�пшілікке ансамбль 

 туралы бейнебаян ұсынылды.

МЫҢ БҰРАЛҒАН «НАЗЕРКЕ» 

 -     -
   , 

     
     

  «   PR-
:   »  
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PR ЖАЗҒЫ МЕКТЕБІ 
Тұрақты даму стратегияларына арналды

«Огонек», «Тау Жаңашар» лагерлерінде 3960 бала 

демалатын болады. Сондай-ақ балаларды қорғау 

күні – 1 маусымда салтанатты түрде ашылған 182 

мектеп жанындағы лагерьлер балалардың бос 

уақытын �ткізуде тиімді екенін к�рсетіп үлгерді. 

Оған биыл барлығы 27300 бала қамтылып отыр. 

Мектеп жанындағы жазғы лагерьлерде қала бой-

ынша әлеуметтік тұрмысы т�мен отбасылардан 

1479 оқушы тегін демалады. 

Осы орайда Алматыдағы саны жағынан ең 

үлкен – 3500-ге жуық бала оқитын №156 мектеп-

ке хабарласқан едік. Мекеме директоры Гүлнар 

Ахметованың айтуынша, әлеуметтік жағдайы 

т�мен отбасылардан 350 бала мектеп жанындағы 

лагерьде демалса, 30 бала арнайы жолдамамен 

қала сыртындағы демалыс орындарына аттанбақ. 

Осы ретте жолдамамен қамтылған бала санының 

неге аз екенін сұрағанымызда, директор ата-

аналардың к�пшілігінің қалалық тіркеуі жоқ 

екенін, ал тіркеусіз әлеуметтік жеңілдіктерді 

пайдалана алмайтынын тілге тиек етті. Иә, екі 

қолға бір күрек іздеп келген әке-шешесімен бірге 

не қаланың, не ауылдың есебінде жоқ болып 

отырған қарак�здеріміздің лагерь дегеннің не 

екенін білмей-ақ мектеп бітіретіні �кінішті. 

ЕҢБЕККЕ БАУЛУ – 
ТЕК ГҮЛ КҮТУ ЕМЕС 

Соңғы жылдары балаларды қоғамдық пайда-

лы еңбекке тартуға қатысты екіұдай к�зқарастың 

әсерімен, әсіресе қала мектептерінің оқушылары 

дене еңбегінен мүлде тыс қалып келе жатқаны 

айтылып жүр. Бұл мәселе біздің газетімізде де 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

 директоры – редакторлар кеңесінің 

т�рағасы Ж.Кенжалин, «Заң» газетінің 

бас редак торы Б.Bшірбаев, «Ұлан» 

газетінің бас редакторы Ж.Bбділда, 

Ком муникациялар бойынша ҚҚА 

Басқарушы директоры Қ.Домбай, 

«Түр кіт ілдес  журналистер қоры» 

ҚҚ президенті Н.Жоямергенқызы, 

«Мінбер» журналистерді қолдау орта-

лығының президенті  Е.Кәпқызы, 

«Bділ с�з» с�з бостандығын қорғау 

халықаралық қорының сарапшысы 

Ғ.Аженова,«KaspiBank» АҚ баспас�з 

хатшысы Е.Азанбек, Қазақ радиосы 

Алматы студиясының бас редакторы 

М.Мұқаш және Alma-TV компаниясы 

мен «Kcell» АҚ қоғаммен байланыс 

мамандары. 

Жазғы мектептің ашылу салтана-

тында «Қазақ газеттері» ЖШС Бас ди-

ректоры Жұмабек Кенжалин құттықтау 

с�з с�йлеп, әртүрлі �ңірлерден келген 

жастарға, Жазғы мектеп жұмысына 

сәттілік тіледі. Спикердің «Редакция 

менеджменті мен маркетингі. Жоспар-

лау. Ұйымдастыру» тақырыбындағы 

мазмұнды дәрісін қатысушылар асқан 

қызығушылықпен тыңдады.

БҰҰ-ның Қазақстандағы Қоғамдық 

ақпарат департаментінің басшы-

сы Властимил Самек тұрақты даму 

мақсаттарына табысты жетудегі БАҚ-

тың р�лін ерекше атап �тті. Адамзаттың 

дамуындағы тұрақты дамудың 17-ші 

мақсатына терең тоқталып, қазір гі-

дей цифрлық технологиялар дамыған 

кезеңде бұқараға тұрақты даму мақсат-

тарын түсінікті жеткізу үшін ақпарат 

берудің түрлерін тиімді таңдап, дәстүрлі 

және онлайн платформалар арқылы 

берудің қажеттілігін айтты.

«Қазақстандағы 19 журналистік 

бі лім беру орындарының ЮНЕСКО 

ка федрасының қызметіне араласып 

отыруының �зі Ұлттық университеттің 

академиялық ықпалын к�рсетеді. 

«Тұран» университетінің Дүниежүзілік 

баспас�з бостандығы күніне арналған 

іс-шарасы әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінен  бастау алған» 

деді ЮНЕСКО Кластерлік бюросының 

коммуникация және ақпарат б�лімінің 

басшысы Сергей Карпов.  ЮНЕ-

СКО, халықаралық журналистика 

және қоғамдық медиа кафедрасының 

Халықаралық журналистиканы оқыту 

стандарттарына арналған Халықаралық 

ғылыми конференциясын тілге тиек ете 

отырып, тұрақты даму мақсаттарына 

жетудегі коммуникацияның р�лі, ком-

муникация дамуының халықаралық 

бағдарламасы С.Карпов баяндамасы-

ның �зегіне айналды.Тұрақты дамудың 

барлық мақсаттарына тоқталып, 

атқарылған жұмыстарды шолып шыққан 

маман БАҚ-тың ерекше р�лі к�рсетілген 

16-шы мақсатын терең талдай келе, 

ақпаратқа қолжетімділік, мәдени және 

тілдік әртүрлілікті сақтау, ақпараттық 

сауаттылық, цифрлық ресурстар мен 

қызметтерге қолжетімділікті арттыру 

мәселелерін қозғады.

Осы орайда ЮНЕСКО-ның 10 

жылдан астам уақыт бойы журналистік 

білім берудің модельдерін насихаттап 

келгендігін айту қажет.  ЮНЕСКО 

әзірлеген к�п тілді мобильдік қо сым-

шалар, оқу-әдістемелік материал дар, 

�ткізілген тренинг-семинарлар да 

тың даушылардың назарынан тыс 

қалмады. 

ЮНЕСКО Кластерлік бюросы �кі-

лінің тұрғындардың біртұтас ақ параттық 

сауаттылығына қатысты «Ғаламторды 

блоктап, ақпаратты шектегеннен ештеңе 

�нбейді. Оны пайдалануды балаларға 

да, ата-аналарға да үйретуіміз керек. 

Сандық, ойындық, ғаламтор сауаттылық 

болуы тиіс» деген пікірі ұтымды.

С . К а р п о в  к а ф е д р а ғ а  с а н д ы қ 

дәуір дегі баспас�з еркіндігінің жаңа 

мүм  кін діктері, журналистік ақпа рат 

к�здерін сақтау мәселелері са раптал-

ған «Пікір еркіндігін білдіру сала сын-

дағы жаһандық тенденциялар және 

бұқаралық ақпарат құралдарының да-

муы» атты Францияда жарық к�рген 

кітапты сыйға тартты. 

Ресми б�лімнен кейін Жазғы мектеп 

жұмысы әртүрлі секциялар бойынша 

�рбіді. «Мемлекеттік ұйымдардағы 

PR-қызметі», «Қаржылық капитал – 

абырой-беделді басқару», «Медиа-

бренд және БАҚ имиджі», «Дағдарыс 

ж а ғ  д а й ы н д а ғ ы  P R .  К о м м у н и к а -

цияны басқару», «Ақпаратты реттеу 

және БАҚ заңнамасы», «Bлеуметтік 

желімен жұмыс жасаудың тиімділігі» 

тақырып тары бойынша дәріс тыңдаған 

қатысушылар алған әсерлерімен б�лісіп, 

ризашылықтарын жасырмады.

«PR-менеджер жұмысындағы нет-

воркинг», «PR-мамандардың қызметіне 

интернет-маркетинг қалай к�мектесе 

алады?», «PR стартапты ке шеден бастау 

керек», «Дағдарыс ком муникациялары 

және PR-жобалар дағы �згерістерді 

басқару», «Онлайн-жобаны қалай 

дамытуға болады» тақырыптары да «PR 

360º», «Digital PR» секцияларының тың-

даушыларына �те қызықты болды.

Елбасы Н.B.Назарбаев  қа зақ  стандық 

ЖОО-ның алдына жаңа мін  деттер 

қойды. Bлемдік үздік уни верси теттердің 

рейтингісінде 2020 жылға қарай кемінде 

қазақстандық екі университет болуы 

тиіс. Осыған байланысты университет 

қызметінің басым бағыттары айқын-

дал ды. Оның ең бастылары оқыту-

білім беру қызметінің сапасын арттыру 

және инфрақұрылымды дамыту, жаңа 

ақпараттық технологияларды енгізу.

Қазақ ұлттық университеті жетекші 

шетелдік оқу орындарымен 50-ден 

астам қос дипломдық білім беру бағдар-

ламаларын жүзеге асыратын бірден-

бір білім ордасы. Осындай білім беру 

бағдарламаларының сапасын артты-

румен қатар, университет біліктілікті 

жетілдіру бағытында мақсатты жұмыс 

істеп келеді. Міне, соның бір к�рінісі 

осы Жазғы мектеп.

Тұрақты даму мақсатының басым 

бағыттарының ішіндегі 4, 8, 16, 17 мақ-

сат тар бойынша болашақта Жазғы, 

Қысқы мектептер жалғасын табады.

Назгүл ШЫҢҒЫСОВА,
филология ғылымының 

докторы, профессор

ЖАДЫРАП ЖАЗ КЕЛДІ...
Балалар демалысы қалай өтіп жатыр?

к�терілген болатын. Осы ретте биылғы жазғы де-

малысты ұйымдастыру барысында оқушыларды 

еңбекке тарту жағы да біршама ескерілген екен. 

Мәселен, Алматы қаласындағы Медеу ауданы 

әкімінің бастамасымен мектептер жанынан ар-

найы учаскелер б�лініп, ауланы к�галдандыру, 

жеміс ағаштары мен к�к�ністер егу, гүл отырғызу 

сияқты жұмыстар қолға алынып отыр. Жаз бойы 

оқушылар кесте бойынша кезекшілік жасап, 

оларды күтумен айналыспақшы. Кетпен шауып, 

күрек ұстамақ түгілі, ш�п пен гүлді ажырата ал-

майтын қала балаларына мұндай еңбек шыны-

мен де пайдалы болары с�зсіз. Дегенмен, ересек 

болып қалған ұл-қыздарды гүл егумен шектеп 

қоймай, маңайда орналасқан �ндіріс, егін, басқа 

да шаруашылықтардағы пайдалы еңбекке тікелей 

араластыру жағы қарастырылса артық болмас еді. 

Aйткені, еңбектің бейнетін к�рмей �скен бала 

�згенің еңбегін де бағаламайтынын к�ріп жүрміз. 

К�рші елдегідей мектептен босатып тұрып, 

мәжбүрлеп мақта тергізбесек те, қазіргі күні табан 

ет, маңдай термен келетін ақшаның қадірін білуде, 

ысырапшылдық пен рәсуа жасаудан сақтандыруда 

баланы еңбекке ертерек қатыстырудың ж�ні 

б�лек. Тек баланың денсаулығына зиян келмейтін 

жұмыс түрлерін таңдай білсек болғаны. 

Bзірге біздің балалар мектеп маңы мен 

эко логиялық лагерлердегі к�галдандыру мен 

абаттандыру сабақтарына қатысып, теория-

лық біліммен қарулануды жалғастыратын 

сыңайлы. Мұндай лагерьлер Алматы қаласына 

қарасты Жас туристер станциясының база-

сында, Алтай тауларының аясындағы мектеп 

орманшылықтарында  

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ 
МН БЕРІЛМЕГЕНІ ҚАЛАЙ?

Еліміздегі білім беру жүйесі үш тілде оқытуды 

бастап кеткені белгілі. Осыған орай жазғы дема-

лысты да ұтымды пайдалануды к�здеген білім 

мекемелері биыл мектеп жанындағы лагерьлер-

де тіл үйрету үйірмелерін ашып отыр. Мәселен, 

Алматы қаласы бойынша 379 (!) лагерьде 5-6 

сынып оқушыларына арнап ағылшын тілі 

оқытылады екен. Шығыс Қазақстан облысында 

да үштілділік бағдарламасын енгізуге байланы-

сты жұмыстар жаз бойы жүргізілмек. Мұнда 

да мектеп жанындағы лагерьлерде балалар 

негізінен ағылшын тілін үйренетін к�рінеді. 

Бірақ бұл мәліметтердің аржағында балалардың 

жазғы демалысын ұйымдастыруда қазақ тілін 

үйретуге әлемдік тілмен тең дәрежеде к�ңіл 

б�лінбегені менмұндалап тұр. «Орыс тілін 

білмесең, нан тауып жей алмайсың» деген 

жалған желеумен т�рімізге шығып алған рес-

ми тілді былай қойғанда, үштілділік деп тек 

ағылшын тілін әспеттеу белең алған сыңайлы. 

Осы орайда Елбасымыздың үштілділік қазақ 

тіліне басымдық беру арқылы жүзеге асырыла-

ды деген с�зі ұмыт қалғаны қалай демеске лаж 

жоқ. 

Осылайша, жазғы демалысты ұйымдастырушы 

жауапты мекемелердің осындай біржақты шара-

лар арқылы үштілділік бағдарламасын жүзеге 

асыруда ағылшын тіліне үстемдік беріп отырғаны 

қынжылтпай қоймады. Білім беру мекемелерінің 

қызметкерлері мемлекеттік тіл ретінде орныға 

алмай отырған ана т іліміздің жағдайын 

(Басы 1-бетте)

Олар жаздай пікірсайыс клубтары, спорт 

секциялары, тіл үйірмелеріне қатысып, тарихи-

мәдени нысандарға саяхат жасайды. Ал аралдық 

оқушылар үшін арнайы салынған 120 орындық 

«Қамбаш» балаларды сауықтыру және қосымша 

білім беру орталығында жаз қызығы күзге дейін 

толастамайын деп отыр. 

 Биылғы жазғы демалыс ЭКСПО к�рмесімен 

қатар келуіне байланысты, Елордаға саяхат-

тайтын балалар саны к�беймек. Оның дені – 

әлеуметтік қорғалу тобындағы отбасы балалары. 

Мәселен, Маңғыстаудан 15000, Қызылорда 

облысынан 5549 бала, Ақт�беден 3000 бала 

мамандандырылған к�рмені тамашаламақ. Жал-

пы Ақт�бе облысында 1-10 сынып аралығындағы 

112 мың бала (92%) жазғы демалыспен қамтылып 

отыр. Бұл үшін жергілікті бюджеттен 146 млн 

теңге б�лінген. Балалар қала сыртындағы 11 ла-

герьде демалатын болады. 

Білім беру мекемелері ең к�п шоғырланған 

Алматы қаласында бұл мақсатта жергілікті бюд-

жеттен 190 млн теңге б�лінген және «Спутник», 
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«Тілім менің- 
тірлігімнің айғағы»

Астана қаласындағы №74 мектеп-
гимназияда «Алаш арыстарының ой-
тұжырымдары – «Сатылай кешенді 
оқыту» технологиясының теориялық 
негізі» тақырыбында форум 1тті. 

К і ш і  Ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы  м е н 

Абай атындағы ұлттық педагогикалық 

университеті Филология институтының 

ұйтқы болуымен �ткен шараның мақсаты 

– білім жүйесінде «Сатылай кешенді оқыту» 

технологиясының қолданыс аясын кеңейту. 

Т�л технология негізінде ұйымдас-

тырылған «Тілім менің – тірлігімнің айғағы» 

атты XVII республикалық ауызша коман-

далық олимпиадаға еліміздің әр �ңірінен 

350-ге жуық оқушы қатысты. 

Форум жұмысына Кіші ғылым ака-

демиясының вице-президенті В.Грищенко, 

Ш.Шаяхметов  атындағы Тілдерді дамытудың 

республикалық үйлестіру – әдістемелік 

орталығының кеңесшісі О. Асанғазы, 

Астана қаласы Білім бас қармасының 

әдіскері Р.Қалқабаева, Орталық Азия 

университетінің кафедра меңгерушісі 

А.Тісупова және басқалар қатысты.

Жиын барысында ұлттық мектептің 

үлгісін жасаудың мағыздылығы да с�з 

болды. 

Серік ПІРМНҰЛЫ
АСТАНА

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫФОРУМ

  –  

қызметкерлері мен қала тұрғындарына 

мемлекеттік тілді тегін оқыту үрдісі 2001 

жылдан бері үздіксіз жалғасып келеді. Қазіргі 

уақытта оған қызығушылар саны да артып 

отыр. Мәселен, 2010 жылы елорданың ересек 

тұрғындарының 2,4 %-ы �тініш білдірген 

болса, 2016 жылы аталған к�рсеткіш 50,3 %-ға 

дейін �сті. 

– Бүкіл әлем к1з тігіп отырған  «ЭКСПО 
– 2017» халықаралық мамандандырылған 
к1рмесінің ашылуына санаулы сағаттар қалды. 
К1шедегі жарнамалар мен маңдайша жазула-
ры шетелдіктердің назарын аударары с1зсіз. 
Сонда олар қазақ деген халықтың астанасында 
жүргенін қаншалықты сезіне алады?

– Дұрыс айтасыз, еліміздің жүрегінде 

�тетін маңызды іс-шараға шартараптан 

қаншама туристер, меймандар келеді. 

Жат к�з сыншыл болатыны да рас. Олар 

қарайды. К�реді. Салыстырады. К�шедегі 

к�рнекі ақпараттар мен жарнама мәтіндері 

белгіленген заң талаптарына сәйкес сауатты 

жазылуы, қаланың ажарын келтіріп, к�здің 

жауын алатындай к�ркем безендірілуі қажет. 

Бұл – үлкен жауапкершілік, асқан мәдениет. 

Сондықтан біз оған аса мән беріп, Қазақстан 

Республикасының «Тіл туралы» Заңының 

21-бабына сәйкес мем лекеттік және орыс 

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Ақши – қыстау. Бейнеу ауданында орналасқан. Ақ (сын есім) ши 

(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Шидің к�п, қалың �суімен 

байланысты аталған. 

Ақшиқан – қоныс. Маңғыстау ауданында орналасқан. Ақ (сын 

есім) және шиқан (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Э және 

В Мурзаевтардың «Словарь местных географических терминов» 

кітабында: «Шихан – құмды адырлар, т�бе» деп түсінік берілген. (Э 

и В Мурзаевы, 259). Мағынасы: «сусымалы құмды т�бедегі қоныс». 

Ақшоймақ – аласа тау. Абсолютті биіктігі – 92 метр. Ақтау 

жотасының солтүстігінде орналасқан. Ақ (сын есім) және шоймақ 

(зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. «Ақ тасты д�ңгелек т�бе» 

мәніндегі атау. (Жеріңнің хаты – еліңнің хаты, 567). 

Ақшоқы – құдық, т1бе. Түпқараған ауданында орналасқан. Ақ 

(сын есім) және шоқы (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 

«Шоқы дегеніміз – формасы конус тәрізді қырат немесе басы 

сүйірлене біткен тау» (Г.К.Конкашпаев, 1951, 41). Атаудың 

мағынасы: «алыстан ағарып к�рінетін, басы сүйірлене біткен, конус 

формалы т�бе және сол т�бе жанынан қазылған құдық». 

Ақшора-Белтұран – ескі мазар.  Түпқараған ауданында 

орналасқан. Кісі есімдерінен қойылған. Мазарлар халық арасында 

тараған аңыз бойынша, бір-біріне қосыла алмаған қос ғашық – 

қазақ жігіті мен түрікмен қызына арнап тұрғызылған. 

Ақшұқыр – ауыл, құдық. Қарақия ауданында орналасқан. Ақ 

(сын есім) және шұқыр (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 

Шұқыр – қазылған, ойылған жер. Атау «ақ отты ойпаңдау жер» 

мәнін береді. 

Ақшығанақ – түбек. Бозашы түбегінің шығысында орналасқан. 

Ақ (сын есім) және шығанақ (зат есім) с�здерінің бірігуінен 

жасалған. Шығанақ – теңіздің құрлыққа сұғына еніп жатқан б�лігі 

(Қазақ тілінің с�здігі, 746). Мағынасы: «теңіздің құрлыққа сұғына 

еніп жатқан ақ түсті, тасты, борлы б�лігі». 

Ақшымырау – құдық, ауыл. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Тереңдігі 14 метрдей. Ақ (сын есім) және шымырау (зат есім) 

с�здерінің бірігуінен жасалған. Шыңырау деп – тереңдігі 5-6 метр 

асатын �те терең құдықтарды айтады. Құдық қазылған жердің 

топырағы ақ болғандықтан Ақшымырау болып аталып кеткен 

(С.Bбішұлы, 76). 

Ақырмақ – қорым. Маңғыстау ауданында ор наласқан. Ақ (сын 

есім) және ырмақ (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Мағы-

насы: «аққан су, арық маңындағы қорым». 

Ала – т1бе. Қарақия ауданында орналасқан. Bзербайжан то-

понимиясында ала – «биік» мағынасын береді (Э.К.Мехралиев, 

82). Ара – «биік т�бе» мағынасындағы с�з. 

Алааторпа – құдық. Тереңдігі – 6 метр, т�бе, абсолютті 

биіктігі – 76 метр. Маңғыстау ауданы. Атау Алаат (зат есім, 

ру) және орпа (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Алат – 

ортағасырлық түркімен руы. «Атаудың варианттары: ала-йонтлы, 

ула-йондлуг, алка-булак, алат, алачин, алан, булак-ат және т.б. 

К�нетүркі тілінде бұл этноним «ала аттылар», «ала аты барлар» 

деген мағына береді»: ала «шұбар» йонт «ат» (Г.Айдаров, 359). 

Сонда атау «Алааат руының терең емес құдығы бар қонысы» 

деген мағына береді. 

Алабұталы – қоныс. Маңғыстау ауданында орналасқан. Алабұта 

– алабұта тұқымдасына жататын біржылдық �сімдік. Осы жерде 

алабұтаның к�п, мол �сетіндігін білдіретін атау. 

Алан – құдық. Маңғыстау ауданы, Орталық Үстіртте орналасқан. 

Ру атынан қойылған. «Аландар – біздің заманымыздың І ғасырынан 

бастап біздің заманымыздың IV ғасырына дейінгі аралықта 

географиялық жағынан бүгінгі Қазақстанның батыс аймағын қамти 

батысқа қарай Днепр, Дон, Дунай аймақтарына дейін (уақытына 

қарай мекендеген – самрат – савроматтар делінетін тайпалық 

бірлестіктің құрамында болған тайпа) (С.Қондыбай, 2002, 286). 

С.И.Bжіғали: «Деректер Аландардың Арал-Каспий аймағында біразға 

дейін �мір сүретіндігін к�рсетеді. Оның іздері Үстірттегі Аланқала 

атауы мен түрікмендердің алан (олам) тайпасының атауында да жа-

тыр» (С.И.Аджигалиев, 66), - дейді. Алан этнонимін С.Атаниязов 

«Словарь туркменских этнонимов» атты монографиясында алан 

этнонимін к�не ирандық арияна с�зінен шығарады. Алан – «арийлер 

елі» (С.Атаниязов, 1988, 19).

Алат1бе – құдық, мола, қыстау. Түпқараған, Мұнайлы, Маңғыстау 

аудандарында орналасқан. Атау ала (сын есім) және т�бе (зат есім) 

с�здерінің бірігуінен жасалған. Bзербайжан топонимиясында ала – 

«биік» мағынасын береді (Э.К.Мехралиев, 82). Мағынасы: «алыстан 

ала-құла (ақ боз, қара) болып к�рінетін биік т�бе».

Алашақазған – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. Атау Алаша 

(зат есім) және қазған (етістік) с�здерінің бірігуінен жасалған. Геноги-

дроним. «Алаша руының қаздырған немесе қазған құдығы» (қараңыз: 

АЛАША).

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 1лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

тілдерінде, қажет болған жағдайда басқа 

тілдерде жазылуын қатаң қадағалаймыз. 

Кез келген нысанның маңдайша жазулары 

мен жарнама мәтіндерін мемлекеттік тілде жазу 

– ел заңдарын құрметтейтін әр қазақстандыққа 

сын.  Жарнама берушілерге біз  осыны 

түсіндіруіміз керек. Bрине, к�шедегі жарна-

малар мен к�рнекті ақпараттар мәтіндерінің 

барлығы да «т�рт аяғын тең басып тұр» деп 

айта алмаймыз. Тіл туралы заң талаптарына 

жайбарақаттық танытып, оны орындағысы 

келмейтіндердің бар екендігін де жасыруға 

болмайды. Оларға заң талаптары түсіндіріліп, 

қызметтік хаттар жазылады. С�йтіп, кеткен 

грамматикалық, стилистикалық, мағыналық 

қателерге ай  сайын мониторинг жүргізіліп, 

оның ж�нделуіне ықпал етеміз. Соның нәти-

жесінде бүгінде қала к�шелерінде орна ласқан 

билборд, пилондардағы к�рнекі ақпараттар 

мен жарнама мәтіндері, маң дайша жазулары 

талапқа сай сауатты жазылуда. 

– Тіл туралы Заңға сәйкес, мекемелер мен 

– Астана қалалық Тілдерді дамыту басқар-
масы мемлекеттік тілдің қолданыс аясын 
кеңей ту мақсатында нақты қандай жұмыстар 
ат қаруда, нәтиже қандай?

– Бүгінгі таңда елімізде мемлекеттік тілді 

дамытуға үкімет тарапынан үлкен қолдау 

к�рсетіліп отыр. Бұл – Қазақстан халқын 

біріктіруші негізгі фактор болып табыла-

тын мемлекеттік тілдің мәртебесінің ар-

туына, қолданыс аясының кеңеюіне зор 

мүмкіндіктер туғызуда. Осы бағытта Астана 

қаласының Тілдерді дамыту басқармасы 

Қазақстан Республикасының Конституция-

сын, Тіл туралы Заңды, «Тілдерді дамыту мен 

қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған» 

мемлекеттік бағдарламасын басшылыққа 

ала отырып, бірегей мемлекеттік саясатты 

ұйымдастырып, жүзеге асыруда, толерант-

ты тілдік ортаны қалыптастыруда Астана 

әкімдігінің тікелей қолдауымен жүйелі де 

жоспарлы жұмыстар жүргізіп келеді. 

Жыл сайын тілдерді дамыту, насихаттау 

және мемлекеттік тілдің қолданыс аясын 

кеңейтуге бағытталған қоғамдық орын-

дар, мемлекеттік мекемелер, жоғары және 

орта арнаулы оқу орындары, мектептер, 

балабақшалар, этно-мәдени бірлестіктер, 

құрылымдық мекемелер, шығармашыл 

 жастар, ғалымдар мен мамандар, ақындар 

мен жазушылар арасында �тетін  алуан 

бағыттағы байқауларға ардагерлер мен 

 зиялы қауым �кілдерінен бастап, балабақша 

бүлдіршіндеріне дейін қатысуда. Соның 

ішінде к�пшілік к�ңілінен шығып жүрген 

«Үздік жарнама», «Мемлекеттік тілде қызмет 

к�рсетуші үздік маман», «Мемлекеттік тіл 

және жастар» байқауларын айырықша атауға 

болады. 

 Біздің негізгі мақсатымыз – жас ұрпақтың 

бойына ұлттық рухты сіңіріп, отансүйгіштік 

сезімін қалыптастыру. Осы негізде, ұлы 

тұлғалардың айтулы күндері мен мемлекет 

және қоғам қайраткерлеріне арналған, жас 

ұрпаққа рухани тәрбие мен �неге к�рсетуге 

бағытталған әдеби-сазды кештердің, 

ғылыми-тәжірибелік конференциялардың 

тағылымы мол болмақ. Сондай-ақ «Елдік 

бастауы», «Алаштың астанасы», «Намыс 

пен қайрат», «Тарих пен тіл тамырлас» 

қоғамдық-рухани, интерактивті шарала-

ры, Абай Құнанбайұлының туған күніне, 

Bлихан Б�кейханның 150 жылдығына, Ел 

Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай �ткізілген 

іс-шаралар зиялы ортаға ой тастап, жастардың 

қызығушылығын оятуда.

Мемлекеттік тілді қоғамның барлық са-

ласында дамыту, жаппай қазақша с�йлеуді 

ұйымдастыруға және қоғамдық ықпал 

жасауға негізделген, к�пшілікке арналған 

акциялар �ткізу де қолға алынды. Акция-

лар ел жастарының бірлігін арттыруға, аға 

буын мен �скелең ұрпақтың сабақтастығын 

жалғастыруға бағытталады. Bсіресе Пар-

ламент және мәслихат депутаттары, зия-

лы қауым �кілдері, белгілі ғалымдар мен 

қаламгерлер, БАҚ �кілдерінің қатысуымен 

�зекті мәселелер т�ңірегінде ой �рбітетін 

д�ңгелек үстел отырыстарының берері мол.

Жыл сайын біз дәстүрлі Қазақстан халқы 

тілдерінің қалалық фестивалін �ткіземіз. Бір ай 

бойы қаладағы барлық мекемелерде жоспарға 

сәйкес түрлі шаралар ұйымдастырылады. 

М е м л е к е т т і к  т і л д і  д а м ы т у ,  о н ы ң 

нақты нәтижесі туралы айтқанда, с�з жоқ, 

мемлекеттік тілді оқыту курстары басты 

орында тұрады. Бұл қаладағы мемлекеттік 

органдар, білім, спорт, медицина мекемесі 

к1шелерінің атаулары қазақшалануда. Жұрт 
риза. Осы бағытта қандай жұмыстар жүзеге 
асуда, шешілмеген мәселелер бар ма?

– Астана қаласының Ономастика комис-

сиясы 1997 жылдан бері жұмыс істеп келеді. 

Құрамы белгілі ғалымдар, тарихшылар, 

саясаткерлер енген 15 адамнан тұрады. Ко-

миссия т�рағасы – Астана қаласы әкімінің 

мәдени-әлеуметтік мәселелер ж�ніндегі 

орынбасары. Комиссия жылына кемінде 

т�рт рет отырыс �ткізеді. Онда к�ше, ме-

кемелерге атау беруге, оларды қайта атауға 

қатысты келіп түскен �тініштер қаралады. 

Биыл 1 сәуірдегі мәліметке сәйкес елор-

дада – 16 даңғыл, 926 к�ше, 5 тасжол бар. 

2006-2016 жылдар аралығында 689 к�ше 

атауы �згертіліпті. Атап айтсақ: 2007 жылы 

– 432 к�ше; 2008 жылы – 6 к�ше; 2009 жылы 

– 201 к�ше; 2010 жылы – 15 к�ше; 2011 

жылы – 1 к�ше; 2012 жылы – 1 к�ше; 2014 

жылы – 1 к�ше; 2015 жылы – 15 к�ше; 2016 

жылы – 17 к�ше атауы ауыстырылыпты. Бас 

КӨШЕ АТАУЛАРЫ 
қазақшаланды

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Мәселен, «қылыш, семсер» мағынасын беретін 

зұлпықар с�зінің зұлфұқар, зұлфақар түрінде 

таңбаланған нұсқалары бар. Қазақ тілінде ерін 

үндестігі негізінен орфоэпиялық заңдылыққа 

ғана тән құбылыс, осы жағынан алғанда зұлфұқар 

емес зұлпықар дұрыс, ал зұлфақар араб тіліндегі 

түпнұсқадан  (зулфиқар) ауытқыған. Сол сияқты, 

«с�з; нақыл; мұсылман дініне сену нышаны» 

ұғымдарын білдіретін кәлима с�зінің калима, кәлимә 

түріндегі нұсқалары бар. Араб тіліндегі дыбыста-

луы калима. Алайда қазақ тілінде «к» жіңішкелікті 

білдіретін дауыссыз дыбыс болып танылатындықтан 

тілімізге калима емес кәлима болып орныққан. 

Енді кәлима мен кәлимәнің қайсысын әдеби нор-

мада тұрақтандыру керек? Бұл жерде қазақ тіліндегі 

буын үндестігіне сәйкес келмесе де, қолдану жиілігі 

жағынан кәлима с�зі таңдалуы қажет. Калам, кәлам, 

кәләм, кәлем (ар. калам) с�здері туралы да осыны 

айтуға болады.  Сол сияқты, «Иық, жауырын және 

ауыспалы мәнде �ркеш» деген ұғымдарды білдіретін 

кәтеп с�зінің  катаф, кәтеб, қатеп түрлері мәтіндерде 

жиі ұшырасады. Араб тіліндегі дыбысталуы катеф. 

К�рсетілген т�рт нұсқаның ішінде кәтеп нұсқасы 

жазба әдеби тілде нормалану керек. Себебі, дәл осы 

нұсқа диалект с�з ретінде қолданыста бар. Сондай-

ақ жер атауын білдіретін Исфаһан с�зі Испаһан, 

Испахан, Асфаһан, Аспаһан, Аспақан, Асбаһан 

түрінде жазылып жүр. Бұл с�з тарихи мәтіндерде 

семсер, қылыш, қанжар, кілем с�здерімен тіркесіп 

«Исфаһанда жасалған» деген мәнде жұмсалады. Осы 

7 түрде таңбаланған нұсқаның қайсысы жазба әдеби 

тілде нормалануы қажет? Бұл с�здің парсы тіліндегі 

дыбысталуы да  таңбалануы  да Исфаһан. Кезінде 

сан түрлі қол�нердің Отаны саналған Иран жеріндегі 

к�не қаланың атауы. Яғни әдеби тілге оның бүкіл 

әлемге жайылған дұрыс атауы Исфаһан тұлғасы нор-

малануы қажет. Жалпы әртүрлі нұсқада қолданылып, 

жазылып жүрген кірме с�здердің жалпы саны 1094 

с�з. Оның  692 араб с�зі, 402 парсы с�зі. 

Д�ңгелек үстелде Институт директорының орын-

басары А.Фазылжанова, профессорлар B.Жүнісбек, 

М.Малбақ к�теріліп отырған мәселеге байланысты 

�з пікірлерін білдірді. 

Институт директоры Е.Қажыбек: «Ендігі мәселе, 

бір жүйеге түспей келе жатқан мұндай с�здерді жаз-

ба әдеби тілде кодификациялаудың шарттары мен 

заңдылықтарын орнықтыру, оларды нормалаудың 

принциптерін к�рсететін анықтағыш пен нұсқаулық 

с�здік дайындап беру. Бұл – тілшілер қауымы мой-

нында тұрған үлкен міндет» деп түйіндеді.  

Мейрамбек ТАУБАЛДИЕВ
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ұйымдардың атауларын қалай жазу керектігі 
айқын белгіленген. Алдымен қазақ тілінде, 
сосын, орыс тілінде. Бұл заңдылық сақталып 
келеді. Енді осы мәселе ағылшын тіліне келгенде 
неге кері кетіп тұр. К1шелерде ағылшын тіліндегі 
атаулардың қазақ тіліндегі нұсқасы неге жазыл-
майды?

– Тіл туралы заңнаманың 19-бабына 

сәйкес бірлескен, шетелдік ұйымдардың ата-

улары мемлекеттік тілде және орыс тілінде 

транслитерация арқылы жазылуы тиіс. 

Қазақстанда мемлекеттік тіл – қазақ тілі. 

Сондықтан компанияның атауы латын 

әрпімен жазылған уақытта кириллицада 

транслитерациясы болу қажет. Атауы ла-

тын әрпімен тіркелген куәлікте міндетті 

түрде кириллицаға транслитерация болу 

керек. Бұл мәселе д�ңгелек үстел, конфе-

ренция, семинар-кеңестерде бірнеше рет 

талқыланып, әділет органдары хабардар 

болған. Бұл мәселені бұқаралық ақпарат 

құралдарында да к�теріп жарияладық. 

Сыртқы жарнама, к�рнекі ақпаратта қате 

жазылған мәтіндерді анықтау және сарап-

тама жұмыстарын жүргізу мақсатында қала 

бойынша �зімізде бекітілген кестеге сәйкес 

рейдтер жүргізіледі.

– Астана – еліміздің айнасы. Елорда 

қаламыз Астанада еліміздің тарихи, мәдени, 

географиялық дидарын беретіндей атаулар 

болуы тиіс.

Ономастикалық комиссия к�шелерге атау 

берген кезде мынадай қағидаларға сүйенеді: 

қазақ халқының тәуелсіздігі мен тұтастығын 

сақтауға зор үлес қосқан тұлғалар, қазақ 

халқының азаттығы үшін күрес кен ұлы 

тұлғалар, ағартушылар, ғалымдар, Алаш 

қозғалысының ірі қайрат керлері, ұлттық 

әдебиет пен �нердің ірі �кілдері, Ұлы Отан 

соғысы, жаңа дәуір қаһармандары, т.б. 

– Елбасының таяудағы мақаласында латын 
әліпбиіне к1шу мәселесі де қозғалды. Қалай 
ойлайсыз, Астана бұған қаншалықты әзір? 

– Бүгінгі таңда қоғамда әліпбиді ауыс-

тыруға байланысты түрлі пікірлер айты-

луда. Біреулер латын әліпбиінің оңтайлы 

тұстарын алға тартса, енді басқалары бұл істе 

асығыстық жасамайық деп сақтандырады. 

Мұндай пікірлердің орын алуы заңды. Соның 

арқасында к�пшілік осы бір күрделі мәселеге 

орай �зінің к�зқарасын қалыптастырады. 

Алайда анық болатын бір мәселе бар. Ол 

– қазақ тілі бүгін бе, ертең бе міндетті 

түрде латын әліпбиіне к�шеді. Оны Елбасы 

Нұрсұлтан Bбішұлы Назарбаев бұған дейін де 

�зінің Жолдауларында анық айтты. Ал руха-

ни ой-толғауда ұлттық құндылықтарымызға, 

елдік мақсат пен мемлекеттің ұлттық 

құрылымы, қазақ елінің тарихи мұралары 

жайлы баяндалған «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» атты мақаласында Елбасы 

латын әліпбиіне к�шу мәселесі жайлы нақты 

міндет қойды. Яғни мәселенің басы ашылды. 

Қазіргі таңда біз осы бағытта жұмыстарды 

жүргізіп жатырмыз. Қоғамның әр саласына 

бағытталған семинарлар мен түрлі іс-шаралар 

�ткізудеміз. 

Латын әліпбиіне к�шу арқылы біздің 

ұтарымыз к�бейеді, әсіресе ақпарат, ком-

пьютер, техника заманында к�шуге тура 

келеді, латын әліпбиіне к�шу арқылы біз 

�з тілімізді жаңғыртамыз. Ендеше, бұл 

стратегиялық қадамның дұрыс-бұрыстығын 

емес, оны орайымен орын даудың амалдарын 

қарастырғанымыз абзал болмақ.  

ңгімелескен 
Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ
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Арайлым ШОРМАҚОВА, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты 
Грамматика бөлімінің кіші 
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Ж
азба тілде маңызды мағынаға 

и е  т ы н ы с  б е л г і л е р і н і ң 

қазіргі жазуымызға сіңісіп 

кеткені соншалық, тіпті олар алғашқы 

әліпбилермен бірге пайда болғандай 

к�рінеді. Ең алғашқы тыныс белгілері 

б.з.д. V ғасырда пайдаланылған деген 

деректер бар. Философ Платон �зінің 

еңбектерінің соңын қазіргі қос нүктемен 

сәйкес келетін белгімен аяқтап отырса, 

б.з.д. ІV ғасырда Византияның грам-

матигі және лексикографы Аристофан 

алғашқылардың бірі боп параграф (§) 

белгісін қолданған екен. Ол параграф-

ты к�лемді мәтіндегі мағыналық ауысу 

кезінде пайдаланған. Үш нүкте жүйесін 

де алғаш рет Аристофан қолданған. Үш 

нүктенің астыңғысы – комма – ең қысқа 

б�ліктен кейін қойылған; жоғарғы нүкте 

– периодос – үлкен мәтінді кішкене 

б�ліктерге б�летін нүкте; ал ортаңғы 

нүкте – колос – үлкен к�лемдегі мәтінді 

екіге б�ліп к�рсететін белгі. Кейінгі 

зерттеуші ғалымдардың к�п шілігі Ари-

стофанды басқа да к�птеген тыныс 

белгілерін қалыптастырушы ретінде та-

ниды. Десе де бұл белгілердің к�пшілігі 

кеңінен таралмаған және бүгінге дейін 

жетпеген. 

Ең алғаш рет тыныс белгілерін 

ғылыми айналымға түсіру мәселесін 

к�терген ағыл шын ғалымы Алкуин (734-

804). Ол Аристофан ұсынған белгілерді 

ықшам дай отырып, �зі де бірнеше жаңа 

тыныс белгілерін ұсынады. Алкуин ең 

алғаш рет нүкте «.», нүктелі үтір «;», қос 

нүкте «:» секілді белгілерді ұсынады. 

Бірақ ол ұсын ған белгілер сол күйінде 

маңызды. Орыс тілі кешегі Кеңес 

үкіметі мемлекеттері арасында 

ғана  шарықтау деңгейіне жеткен. 

Бүгінгі таңда, ол xалықаралық тіл 

емес екендігін, тек к�ршілес мем-

лекетпен қатынас құралы екендігін 

сезінген ж�н. «Неге біз к�рші мем-

лекеттермен кездесулерді қазақ 

тілінде жүргізбейміз, неге ел ішінде 

қазақ тілімен қатар, орыс тілінде 

де түсіндірулер жүргіземіз?». Бұл 

�зге ұлт �кілдеріне деген құрмет 

деген түсініктен арылуымыз қажет. 

Керісінше, �зге ұлт �кілдері қазақ 

тілін жете меңгеру арқылы тұрып 

жатқан мемлекеттеріне құрмет 

к�рсетуі қажет. Бұл мүлде орысша 

білмеу қажет деген с�з емес. Бұл – 

мемлекеттік тілді бірінші орынға 

қою, білу міндеттілігі деген с�з.

Қазақстан Республикасының Ұлттық ғылым академиясы �зінің 

Жарғысына сәйкес және Т�ралқасының шешімімен 2017 жылдың 1 мау-

сымында ҚР ҰҒА Жалпы жиналыс сессиясында 2013 жылдан бері босаған 

орындарға корреспондент-мүшелері мен толық мүшелерінің (акаде-

мик) кезекті сайлауын �ткізді. Сайлау қорытындысы бойынша ҚР ҰҒА 

мүшелерінің қатары т�мендегі жетекші ғалымдармен толықты:

ғылыми айналымға түспей қалады. XV 

ғасырда тыныс белгілерінің синтаксис 

жүйесіндегі маңызын ғалым, ағылшын 

драматургы Бен Джонсон «Ағылшын 

грамматикасы» еңбегінде жазған. 

XVІІ ғасырда қазіргі қолданылып 

жүрген ортақ белгілердің к�пшілігі 

ғылыми айналымға еніп үлгереді. 

Шекспирдің алғашқы еңбектерінде 

нүкте, үтір, нүктелі үтір, қос нүкте, сұрау 

белгісі, леп белгісі секілді белгілердің 

барлығы дерлік қолданылған. Бір с�збен 

айтқанда, еуропа ғылымында тыныс 

белгілердің қалыптасып дамуы ұзақ та 

қызықты жолдан �ткен. 

Орыс тіл білімінде тыныс белгілері 

мәселесін алғашқылардың бірі болып 

к�терген ғалым М.Грек (ХVI ғ.). Ғалым 

�з еңбегінде нүкте, нүктелі үтір, үтір ту-

ралы айта келіп, «Нүкте аяқталған ойға 

қойылады, ал үтір айтушының тыныстап 

алуы үшін қолданылады» деп к�рсете 

келіп, «нүктелі үтір сұрақты білдіруі керек» 

үшін, екінші ой жаңа жолдан басталып 

жазылды. Бірақ ол абзацтар с�йлемдерді 

бір-бірінен ажыратуға себін аз тигізді. 

Тыныс белгілері қолданылмағандықтан, 

бас  әріп болмағандықтан кейбір 

жазылған жолдарды ұғу, түсіну қиындық 

келтірді. 

Кейін «Дала уәлаяты» газеті �зі та-

нытып түсіндірген тыныс белгілерін 

пайдаланды. Бірақ не газет редакциясы, 

не жеке авторлар бұл тыныс белгілерінің 

қазақша толық (түгел) атауларын бере 

алмады. Тыныс белгілері дегенді тыныс-

тар деп атады және тыныс белгілерін 

қою емес, тыныстарды жүргізу деді» 

(Р.Сыздықова, «Байтұрсынов жазуы» 

және емле ережелерінің тарихы).

Нүкте – тыныс, үтір – жарты тыныс, 

нүктелі үтір – тыныстың т�рт б�лгенінің 

бірі, сұрау белгісі – сұралған жауаптың 

аяғына қойылатын белгі, сонымен 

қатар тырнақша, қос нүкте, к�п нүкте, 

сызықшалардың тек түсіндірмелі атау-

ныс белгілері де сиреп, оңайланар деп 

ойлаймыз. Тыныс белгілерінің жобасын 

жасауға білім басқармасы айрықша тағы 

бір кәмесійе құрған».

Қазақ тілі пунктуациясы жүйелі, 

ғылыми негізде Қазан социалистік 

революциясынан кейін ғана орыс тілі 

пунк туациясы үлгісін басшылыққа 

ала отырып, қалыптаса бастады деген 

пікірлер де кездеседі. Қазақ тіл білімінде 

тыныс белгілерінің қалыптасып, жүйелі 

 дамуына орыс тіл білімінің ықпалы бол-

май қойған жоқ.

Содан кейін пунктуация мәселесі 

баспас�зде дүркін-дүркін к�теріліп, жа-

зуда тыныс белгілерін дұрыс қоя білудің 

маңызы, тыныс белгілер ережелері, 

оларды пайдалану мәселесі жиі айтыла 

бастады. Бұл пікірлердің барлығы қазақ 

тілі пунктуациясына баса назар ауда-

рылып, оны жазудың к�мекші құралы 

ретінде тануға түрткі болғаны с�зсіз. 

Қазақ тіл біліміндегі пунктуация 

мәселесінің зерттелуін саралай келе, 

тыныс белгілеріне қатысты жазылған 

еңбектерді үш салаға б�ліп қарастыруға 

болады:  тыныс белг ілері  туралы 

жазылған жекелеген мақалалар, тыныс 

белгілерінің мектеп оқушыларына ар-

налып жазылған оқулықтарда баянда-

луы, тыныс белгілеріне арналған жеке 

кітапшалар. 

ХХ ғасыр басындағы зиялыла-

рымыз тыныс белгілеріне тұтас ма-

қ а л а л а р  а р н а м а ғ а н ы м е н ,  ж ү й е л і 

еңбектер жазылмағанымен сол кезде 

т�л тіл білімімізде тыныс белгілерінің 

терминдік атаулары қалыптасып, 

ережелері анықталды деп толықтай айта 

аламыз. Қазақ тіл білімінің к�шбасшысы 

Ахмет Байтұрсынұлы бұл салада да зор 

еңбек сіңіріп, терминдік атауларды �те 

дәл  тауып, нақты қалыптастырып берді. 

Бұл салаға қатысты зерттеулер 

осымен толастап қалған жоқ, кейінгі 

жылдарда да �з жалғасын тауып, 

дами берді. Тыныс белгілеріне арнап 

жазылған мақалалар: Ш.Сарыбаев «Ты-

ныс белгілері жайынан», С.Жиенбаев 

 « Т ы н ы с  б е л г і л е р і » ,  Х . Б а с ы м о в 

«С�йлемнің тыныс белгілерін дұрыс жаза 

білейік», М.Балақаев  «Сауатты жазудың 

негізгі шарты – тыныс белгілерін дұрыс 

пайдалану», т.б. 

 Тыныс белгілерінің зерттелу та-

рихын с�з еткенде, тағы бір к�ңіл 

б�летін нәрсе – осы тақырыпқа арналып 

жазылған т�мендегі жеке кітапшалар: 

С.Жиенбаевтың «С�йлемнің тыныс 

белгілері», А.Ысқақов пен B.Хасеновтың 

«Тыныс белгілері», Р.Сыздықова мен 

Қ.Неталиеваның «Тыныс белгілері 

ережелері», Ф.Мұсабекованың «Жай 

с�йлемнің пунктуациясының негіздері», 

«Қазіргі қазақ тілінің пунктуациясы», т.б. 

Жазу жүйесінде тыныс белгілерінің 

беретін мағынасы аса зор. Ол туралы 

М.Петерсон: «один знак может иметь не-

сколько употреблений и, наоборот, одно 

и то же явление может обозначаться раз-

личнями знаками» деп �те дұрыс айтқан. 

Тыныс белгілерін дұрыс қолдану үшін, 

мүмкіндігі әрқайсысының қызметін 

даралап, оларға берілетін ережелерді 

бірыңғайластыру керек. Пунктуацияны 

дұрыс қоя білудің бір белгісі – интона-

ция. Мұнсыз ешбір мағына айқындығы 

болмайды. Пунктуация жазу тіліміздің 

құралы болса, интонация – ауызекі 

тіліміздің құралы. Бұл екеуі бір-бірімен 

тығыз байланысты. Тыныс белгілері 

дұрыс қойылған с�йлемді оқу да, ұғыну 

да жеңіл.

С�йтіп, қазіргі қазақ тілі тыныс 

бел гілерінің зерттелу тарихына к�з 

жібергенде, олардың осы уақытқа дейін 

зерттеліп келгенін және әлі де зерттей 

түсуді қажет ететінін байқауға бола-

ды. Aйткені пунктуацияның теория 

және практикалық мәселелерін ғылыми 

тұрғыдан шешу аса зор еңбекті қажет 

етеді. 

Тілге қызығушылық қайтсе артады?

№ Аты-ж�ні Мамандығы

ФИЗИКА, МАТЕМАТИКА ЖBНЕ ИНФОРМАТИКА 

БAЛІМШЕСІ

І. Корреспондент-мүшелер

1.       Мырзакулов Ратбай Физика

2.       Сураган Дурвудхан Математика

ІІ. Академиктер

3.       Қалимолдаев Мақсат Нұрәділұлы Ақпараттық технология

4.       Ойнаров Рыскул Математика

5.       Рамазанов Тлеккабул Сабитович Физика

ЖЕР ТУРАЛЫ ҒЫЛЫМДАР БAЛІМШЕСІ

І. Корреспондент-мүшелер

6.       Абсаметов Малис Кудысович Геология

7.       Енсепбаев Талгат Аблаевич Геология

8.       Шамганова Ляззат Саевна Тау-кен ісі

ІІ. Академиктер

9.       Абишева Зинеш Садыровна Металлургия

10.   Бейсембетов Искандер Калыбекович Мұнай-газ �неркәсібін 

модельдеу

11.   Буктуков Николай Садвакасович Тау-кен ісі

12.   Медеу Ахметкал География

13.   Омирсериков Мурат Шукеевич Геология

ХИМИЯ ЖBНЕ ТЕХНОЛОГИЯ ҒЫЛЫМДАР БAЛІМШЕСІ

І. Корреспондент-мүшелер

14.   Бисенов Кылышбай Алдабергенович Жаңа материалдар тех-

нологиясы

15.   Тажбаев Еркеблан Муратович Химия

16.   Тулеуов Бораш Игликович Химиялық технология

17.   Фазылов Серик Драхметович Химия

ІІ. Академиктер

18.   Баешов Абдуали Химиялық технология

19.   Буркитбаев Мухамбеткали Химия

20.   Елигбаева Гульжахан Жакпаровна Химиялық технология

21.   Кулажанов Куралбек Садибаевич Тағам �німдерінің тех-

нологиясы

22.   Мулдахметов Марат Зайнуллович Химия

23.   Мырхалыков Жумахан Ушкемпиро-

вич

Жаңа материалдар 

технологиясы (жеңіл 

�неркәсіп)

24.   Рахимов Кайролла Дюсенбаевич Жаңа материалдар 

технологиясы (жеңіл 

�неркәсіп)

25.   Ташимов Лесбек Химиялық технология

АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР БAЛІМШЕСІ

І. Корреспондент-мүшелер

26.   Есполов Айдос Тлектесович Агро�неркәсіптік кешен-

нің экономикасы және 

жер ресурстарын басқару

27.   Кененбаев Серик Барменбекович Aсімдік шаруашылығы

28.   Омбаев Абдирахман Молданазарович Мал шаруашылығы

29.   Оспанов Асан Бекешович Агроинженерлік 

ғылымдар

30.   Сапаров Абдулла Aсімдік шаруашылығы

ІІ. Академиктер

31.   Елюбаев Сагинтай Зекенович Агрохимия және 

топырақтану

32.   Кешуов Сейтказы Асылсеитович Агроинженерлік 

ғылымдар

33.   Садыкулов Тулеухан Мал шаруашылығы

34.   Сулейменов Женисбек Жумагалие-

вич

Экономика и управле-

ние земельными ресур-

сами в АПК

35.   Тіреуов Қанат Маратұлы Агро�неркәсіптік кешен-

нің экономикасы және 

жер ресурстарын басқару

36.   Умбетаев Ибадулла Егін шаруашылығы

БИОЛОГИЯ МЕН МЕДИЦИНА ҒЫЛЫМДАР БAЛІМШЕСІ

І. Корреспондент-мүшелер

37.   Батпенов Нурлан Джумагулович Медицина

38.   Бенберин Валерий Васильевич Медицина

39.   Заядан Болатхан Казыханулы Биология

40.   Кохметова Алма Мырзабековна Биология

41.   Шайдаров Мажит Зейнуллович Медицина

Академиктер

42.   Акшулаков Серик Куандыкович Нейрохирургия

43.   Алчинбаев Мырзакарим Каримович Урология

44.   Бисенбаев Амангельды Куанбаевич Биология

45.   Бишимбаева Назира Козыкеевна Биология

46.   Жамбакин Кабыл Жапарович Биология

47.   Кайдарова Диляра Радиковна Онкология

ҚОҒАМДЫҚ ЖBНЕ ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР 

БAЛІМШЕСІ

І. Корреспондент-мүшелер

48.   Абдсаттар Дербисали Шығыстану

49.   Абылкасымова Алма Есимбековна Педагогика

50.   Ахметова Гульнас Кенжетаевна Педагогика

51.   Аяшев Оналбай Педагогика

52.   Кенжебаев Габит Капезович Тарих және этнология

53.   Қажыбек Ерден Задаұлы Тіл білімі

54.   Қыдырәлі Дархан Қуандықұлы Тарих және этнология

55.   Шәріп Амантай Жарылқасынұлы Bдебиет және �нер

ІІ. Академиктер

56.   Абдильдина Раушан Жабайхановна Философия

57.   Байтанаев Бауыржан Абишевич Археология

58.   Досманбетов Бакберген Сарсенович Bлеуметтану

59.   Bбжанов Ханкелді Махмутұлы Тарих

60.   Калижанов Уалихан Калижанович Bдебиет

61.   Кирабаев Нур Серикович Философия

62.   Кожамжарова Дариякуль 

 Пернешовна

Тарих

63.   Кулибаев Талгат Аскарович Құқықтану

64.   Кулибаева Динара Нурсултановна Педагогика

65.   Кунанбаева Салима Сагиевна Шетел филологиясы

66.   Қамзабекұлы Дихан Bдебиет

67.   Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлы Тарих

68.   Сманов Бактияр  Урисбаевич Педагогика

69.   Тажин Марат Муханбетказиевич Bлеуметтану

деген пікір айтады. Одан кейін ғалымның 

бұл ойларын Л.Зизания, И.Срезневский 

секілді ғалымдар жалғастырып, дамыта-

ды. Ал М.Смотрицский тыныс белгілердің 

он түрін к�рсетеді. Оның ұсынған ты-

ныс белгілерінде бірқатар олқылықтар 

болғанымен, орыс тіл білімінде ұзақ 

уақыт бойы пайдаланылғанын байқауға 

болады. 

Түркі әлеміндегі тыныс белгілерінің 

тари хына шолу жасасақ, алғашқы ты-

ныс белгілер сонау Орхон-Енисей жа-

зуларында к�рініс береді. Ескерткіштің 

кейбір жерлерінде қос нүкте, ромб 

тәрізді белгілер қолданылған. Ол туралы 

профессор С.Малов �з жазбаларында 

«Түркілердің Енисей жазуында қос нүкте 

– нүкте және тыныс белгісі есебінде 

жұмсалған» деп к�рсетеді. 

А р а б  ә р п і м е н  ж а з ы л ғ а н  е р т е 

кездердегі қисса-дастандарда �лең 

жолдары арасына әртүрлі белгілер 

қойылған.  Бұл жағдайлар тыныс 

белгілерінің бастапқы қызметі с�йлеуді 

тек әртүрлі мәнді б�лшектерге б�лу 

ғана болғандығын, б�луші белгілердің 

түр-тұрпат жағынан бүгінгі белгілерден 

�згеше болғандығын байқатады. 

Қазіргі  біз  қолданып жүрген ты-

ныс белгілердің бірнешеуі академик 

В.Радловтың 1870 жылы шыққан «Об-

разцы народной литературы тюрк-

ских наречий» деген еңбегінде, одан 

сәл кейінірек П.Мелиоранский мен 

В.Катаринскийдің қазақ тілі граммати-

каларында кездеседі. 

XIX ғасырда және XX ғасырдың 

басында түркі  т ілдерінде,  соның 

ішінде қазақ тілінде баспадан шыққан 

кітаптарда тыныс бел гі лері дұрыс, 

жүйелі түрде қолданылмаса да, таң-

балардың элементі мен оларды пай да-

ла нудың алғашқы тәжірибесі к�ріне 

бастаған. 

«Қазақ жазбаларының орфогра-

фиясы мен жазба мәдениеті туралы 

әлеуметтік үн ХІХ ғасырдың аяғы мен 

ХХ ғасырдың алғашқы 10-15 жылы ба-

рысында ашығырақ шықты, мақалалар 

жарияланды, қазіргі тыныс белгілерінің 

түр-тұрпаты мен орындары к�рсетілді» 

(Р.Сыздықова, «Байтұрсынов жазуы» 

және емле ережелерінің тарихы). 

Қазақ тілінде шыққан алғашқы 

баспас�зіміздің бірі «Дала уәлаяты» 

газетінің (1888-1902) тұңғыш шыға 

бастаған жылдарындағы н�мірлерінде 

де тыныс белгілерінің ешқайсысы 

қойылмайды. Кейде ұзақ күрделі ой 

 немесе бір күрделі пікір біткенін білдіру 

лары к�рсетілген. «Тыныс белгілерінің 

осы күнгі терминдерін алғаш ұсынған 

А.Байтұрсынов болатын» дейді ғалым 

Рабиға Сыздықова.

Қазақ зиялыларының бірқатары 

орыс әліпбиіне қарсылық танытып, 

орыс емлесі мен әліппесін �згерту 

керек деген мәселені к�тереді. Со-

нымен қатар орыс тілінен аударылған 

мәтіндердегі �згеріссіз к�шіп жатқан 

тыныс белгілеріне де наразылық та-

нытты. Бұл мәселені к�тергендер 

«�згерісшілер» атанады. Бұл туралы 

Телжан Шонанов �зінің «Орыс емлесі 

мен әліпбесін �згерту мәселесі» атты 

мақаласында: «Aзгерісшілер т�рт 

нәрсені талап етіп отыр: 1) Орыстың 

осы күнгі емлесін оңайлатуды, 2) тыныс 

белгілерін оңайлатуды, 3) бас әріпті 

құртуды, 4) латын әліппесін алуды, 

бірақ біреу ол �згерісті тілесе, біреулер 

бұл �згерісті тілейді» дейді. Ғалым 

к�рсетілген мәселелерге жеке-жеке 

тоқталып пікір білдіре отырып, тыныс 

белгілер мәселесіне былайша ой айтады: 

«Орыс тілінде тыныс белгілер к�п бола-

тын. Оның �зін қайта таратып қоюына 

70-80 ережесі ғана болатын. Орыстың 

жоғарғы дәрежелі мектепті бітіріп 

шыққан адамдарының �зі қай жерде 

қандай тыныс белгісін қоюды білмей 

алжасатын. Орысша оқыған қазақтар да 

сол орыс тыныс белгілерінің ережелерін 

қазақ жазуының арасына араластырып 

шатасатын. Иінді жерінде жеңілдік 

келтірсе де,бірақ орыс жазуындағы қара 

құрық тыныс белгісі жазу ортасындағы 

қаптаған тікен сияқты аяқ бастырмай-

ды. Осы күні сол жауыз қалың тыныс 

белгілеріне қарсы наразылық күшейтіп, 

соңғы кезде с�з к�терілді. Орыста ты-

Ал xалықаралық деңгейге 

 к� теру үшін, мемлекет к�шбасшы 

елдердің қатарында болуы тиіс. 

Б ү г і н г і  т а ң д а  қ ұ ж а т т а н д ы р у 

мәселелерінде ілгерілеушілік 

б а р ,  б а с п а с � з  қ ұ р а л д а р ы  � з 

ақпараттарын қазақ тілінде тара-

туда. Дегенмен, бұның �зі тілдің 

деңгейін к�теруде аздық етеді. Ең 

алдымен, бұл мәселенің шешімін 

табу үшін бізге уақыт қажет. Мек-

тептерде, жоғары оқу орындарын-

да, мемлекеттік мекемелерде, тіпті 

қарапайым орындарда да тілдесудің 

қазақ тілінде болуы мақтаныш 

сезімін ұялату қажет. Ал ол үшін 

ел азаматтары, ол жас па, ересек 

пе – қазақ тілінің мемлекеттік 

тұрғыдан маңызын жете түсінуі, 

п а т р и о т т ы қ  с е з і м і н  к � т е р у і 

М.Құсайынов атындағы Ақт1бе облыстық дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған мектеп-ин-
тернатта «Жақсы кітап – жан азығы» тақырыбында 
кітап алмасу-буккросинг акциясы ұйымдастырылды.

Мектеп-интернат пен Н.Байғанин атындағы қа-

лалық кітапхана арасында тығыз байланыс орна тыл-

ған дықтан, акция барысында жылжымалы кітапхана 

ұйымдастырылды. Тарих пәнінің мұғалімдері «Досыма 

кітап сыйлаймын» акциясы бойынша тарихи шындық 

пен к�ркемдік шешімді с�з еткен д�ңгелек үстел �ткізіп, 

«Қазақ хандығы» фильмі к�рсетілді. 9 сынып оқушылары 

І.Есенберлиннің «К�шпенділер» трилогиясын оқып, 6-7 

сынып оқушыларына тарихи құндылықтар, халқымыз 

басынан кешкен түрлі кезеңдердің әдеби тұрғыда 

берілуі жайында айтып, кітаптарын сыйға тартты.  Бос 

уақыттарында әдеби кітаптарды іздене жүріп оқитын 

мектеп-интернат оқушылары оқыған туындылары, 

олардың кейіпкерлері, тартысты оқиғалар, берер тәлімі 

жайында ой �рбітті. Шара барысында мектептегі әр 

сынып оқушыларына демалыс кезінде оқылатын 

шығармалар тізімі ұсынылды.

Гүлзат МЫРЗАҒАЛИҚЫЗЫ,
мектеп-интернат мұғалімі

Ақт�бе облысы

Мемлекетіміздің экономика-

сы, жалпы жан-жақты бағыттары 

�згелерден артық болуы шарт. Біздің 

мемлекетте де тың жаңалықтар, ал-

пауыт компаниялар ашылуы қажет. 

Сонда ғана біз әлем  мойындайтын 

елге айналамыз. Сол кезде ғана, 

біздің елге, тілге деген қызығушылық 

артады. Bлемдік тілге айналған 

ағылшын тілі қалай бұл деңгейге 

жеткендігін талқылайтын болсақ, ең 

алдымен, ол үйренуге оңай, с�здік 

қоры біздікіндей мол емес екендігін 

ескеруіміз қажет. Демек, біз осы 

басымдылықтарды ескере отырып, 

жұмыс істеуіміз қажет. 

«Тоқсан ауыз с�здің тобықтай 

түйіні бар» демекші, қандай жағдай 

болмасын, тіліміздің мәртебесін 

т�мендетпей, керісінше дамы-

туымыз қажет. Тіліміз бәсекеге 

қа бі летті болу үшін, ең алдымен, 

мем лекет ішінде оның деңгейін 

 к� те руіміз шарт. Себебі тіліміз – 

ұлттық бейнеміздің к�рінісі, айна-

сы.

Дина МОЛДАБЕРГЕНОВА
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Ж
алпы танымдық парадигма-

ны анықтайтын терең пара-

сат пен мағыналы мазмұнға 

негізделген, �мірлік ақиқатқа сүйенген, 

адам табиғатының күрделі де нәзік 

жаратылысын, сыр-сыйпатын ашуға, 

айғақтауға бағытталған философиялық 

тұжырымдардың қай-қайсысы да адамзат 

үшін баға жетпес ортақ қазына. Ұрпақтан-

ұрпаққа мұра болып келе жатқан осынау 

білім мен білік, ой мен таным с�з арқылы 

�ріліп, с�йлем болып тиянақталып, тіл 

арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жетеді.

Шешен с�з – к�сем ойдың к�рінісі. 

Қазақ халқы – шешендік пен к�семдіктің 

он-сан үлгісін жаратқан кемеңгер халық. 

Қазақта �мір мен тіршілікке, ел мен жер-

ге, заман мен қоғамға, ұлт пен ұрпаққа, 

бақ пен таққа, сезім мен сенімге, т.б. 

дүниелік құбылыстарға қатысты  шебер 

түйінделген ой, бейнелі с�збен бекітілген 

ақиқаттар қаншама?! 

С�здік қорымызда әр қилы табиғи, 

адами құбылыстар мен философиялық 

пайымы терең топшылаулар аса мол. 

С�зге тоқтап, с�зді кие тұтқан ежелгі 

жұртта тіл арқылы тұжырымдалып (кон-
цепцияланып), бабадан – атаға, атадан – 

балаға мұра болып келген, мирас болып 

жеткен қазынамыз – ұлтымыздың ұлы 

байлығы. 

Суырып салып �лең-жыр айтуға 

жаратылысынан бейім шешен де к�сем 

мінезді қазақ халқы с�здің қадірі мен 

қасиетін ерекше бағалағаны арғы-

бергі тарихымыздан белгілі. Ұлы Дала 

билерінің тоқтамды с�зі мен кесімді 

п і к і р л е р і  а с а  ж о ғ а р ы  қ о ғ а м д ы қ -

әлеуметтік сипатқа ие болып, қара ор-

ман жұртты әділетті шешімге жүгіндіріп 

отырған. Терең ой, тебінгілі с�з ел 

ішіндегі наразылықты тоқтатып, әркез 

ынтымақ пен татулықтың к�шін түзеуге 

игі ықпалын тигізген.

Біздің халық с�здің қатысымдық 

қызметін, тілдің қоғамдық функция-

сын елдік пен Отансүйгіштік тәрбие 

биігіне к�теріп, ұлттың �сіп-�ркендеуіне 

бағыттаған. С�здің ойлы да мазмұнды 

болуына ерекше мән берген.

«С1здің шырайлы, ажарлы  болуына 
ойдың шеберлігі керек. Ұнамды, орын-
ды, дәмді болуына сыншылдық керек. 
Мағыналы, маңызды болуына білім ке-
рек» дейді ұлт к1семі, алаштың алы-
бы Ахмет Байтұрсынұлы. Кемеңгер 

Ахмет Байтұрсынұлы атап к�рсеткен 

« о й д ы ң  ш е б е р л і г і » ,  « о р ы н д ы 

сыншылдығы», «мағыналы білімділігі» 

к � б і н е с е  а қ ы н - ж а з у ш ы л а р д ы ң 

к�ркем шығармаларының идеясы мен 

мазмұнынан, тілі мен ділінен к�рінеді. 

Суреткер шығармасы арқылы тұлғаның 

танымдық әлемін, азаматтың болмы-

сын, елдік к�зқарастарын зерделейміз, 

білеміз. Bр қаламгердің �з ойы, �з 

талғамы, �з тіл ұстарту шеберлігі, с�з 

қолданысы болады. Ой мен с�здің 

ерекшелігі  туралы «С1з қасиеті  – 
к1ркемдігінде, ой қасиеті – шындығында» 
дейді заманымыздың заңғар жазушысы, 
ұлы суреткер Ғабит Мүсірепов.

Жазушыны толғандырған сын-сапа, 

іс-әрекет, мезгіл-мекен сипаттары мен 

к�ңіл-сезім �лшемдері шындықты 

бейнелеуге, ойды к�ркемдеуге, с�здің 

мағыналық реңктерінің құбылып, 

түрленуіне к�мектеседі. Ой жүйесі 

мен с�здің ішкі мәнінің, эмоциялық 

реңкінің жымдасып отырып, терең 

толғаныстарға, әр алуан толғамдарға 

ЖАҢАЛЫҚ МЕКТЕП 
ПАРТАСЫНАН БАСТАЛАДЫ

АЛАШ ҮНІН ЖЕТКІЗГЕН

КӨРМЕ

Оқушыларды ақпараттық тех-

нология бағытына бейімдеу үшін 

жоғарғы біл ікт і  мамандар мен 

материал дық база қажет екені белгілі. 

«Ұлттық инно вациялық мектеп» құру 

ең алдымен мектептің материалдық 

базасы мен ғылыми-инновациялық 

әдістемелік жұмыстарын және тәрбие 

жүйесін жандандыру арқылы жүзеге 

асады. Осы ретте к�рменің есте қа-

лар лық оқиғасы – үш бірдей то-

лыққанды зерттеу жүргізу орталық-

тары ның ресми тұсаукесері болды. 

Олар – «3D графика-робот техни-

касы кластері», «Судың химиялық 

қасиет терін зерттеу зертханасы» мен 

«Ұжымдық радиостанция-байланыс 

кабинеті». Шара қатысушылары мен 

қонақтары бір емес бірнеше зерттеу 

институттарының жүгін к�тер ген 

«жас ғалым оқушыларға» сәттілік 

тіледі. 

Алматы қаласының радио әуес-

қой лар ұжымының к�мегімен мек-

тепте жапондық трансиверлермен 

жабдықталған ұжымдық радиостан-

ция жұмысын бастады. Ұзындығы 

14 метр болатын мектеп шатырына 

орналастырылған A-4S «Яги» типті 

арнайы антеннаның к�мегімен Жер 

бетінің барлық нүктесімен және 

ғарыш кемелерімен 7 МГц жиілік-

тегі радиотолқын арқылы байла-

ныс орнатуға болады. Ұжымдық 

радиостанцияда 30 оқушы шеберлігін 

шыңдап, тәжірибелер жүргізіп келеді. 

К�рме барысында клуб мүшелері 

алдағы уақытта «ЭКСПО – 2017» 

жобасын тікелей дүние жүзіне 

 насихаттау ж�ніндегі жоспарлары-

мен б�лісті. 

Аталмыш лицейде судың хи-

миялық құрамын зерттеуге ар налған 

зертхана жұмыс істейді. Зерт ханада 

оқушылар судың химия лық құрамын 

зерттеуге арналған 20-дан астам 

зертханалық жұмыстар жүргізуде. 

Қазіргі кезде лицей оқушылары 

«Алматы қаласы мен қала маңы 

елді мекендеріндегі су к�здерінің 

топографиялық картасын жасау» 

атты тұрғындар тұтынатын барлық 

су к�здерінің сапалық құрамын 

зерттейтін жобаны жүзеге асыруда. 

К�рме барысында ел назарын �зіне 

еріксіз тартқан зерттеу к�пшіліктің 

назарын аударды. 

Тамашалаушыларды таңдай 

қақтырып тамсандырған ғылыми-

инновациялық жоба жұмыстарымен 

жете танысқан к�рме к�рермендері 

жас �скін ұрпақтың ғылымға мейлінше 

бейімдігіне жоғары бағасын беріп, 

жылы лебізін білдіріп жатты. Сондай-

ақ к�рмеге �з жобаларын ұсынған 

№191 мектеп, «Білім инновациялық 

мектептері», С.Демирел атындағы 

колледж оқушыларының еңбектері 

к�птің назарын аударды.

Асан ЛИЕВ,
М.Ганди атындағы  

№92 мектеп-лицейдің мұғалімі
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МЕРЕЙ

Мамырдың соңғы күні ертемен 

Қайым Мұхаметханов ескерткішінің 

жанына  жиналған к�пшілік, ардагер-

лер мен зиялы қауым �кілдері, сту-

денттер мен жастар саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алып, гүл шоқтарын 

қойды. Осы жерде естеліктер айты-

лып, ақындар �леңнен шашу шашты.

Осыдан кейін жұртшылық Интер-

национал к�шесі бойында орналасқан 

«Семей таңы» газеті ғимаратының 

жанына келді. Редакцияның маңдай 

алдына арнайы ескерткіш тақта орна-

тылып,  Қайым Мұхаметханов к�шесі 

ресми түрде ашылды.

Айтулы екі  оқиға  б ір ін-бірі 

толық тырып, сабақтаса жалғасып 

тұрғандай. Себебі атақты ғалым 

кезінде осы «Семей таңы» газетінде 

қызмет істеген. Ал «Семей таңы» 

бастауын Алаш арыстары шығарған 

«Сарыарқа» газетінен алады.  Бұл ба-

сылымда  Bлихан Б�кейханов, Ахмет 

Байтұрсынов,  Жүсіпбек  Аймауытов, 

Шәкәрім Құдайбердиев,  Халел 

Ғаббасов, Райымжан Мәрсекұлы 

Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Bуезов, 

Сәбит Д�нентаев сияқты ұлы тұлғалар 

қызмет еткен.

 Алаштың 100 жылдығы «Семей 

таңының» 100 жылдығымен  байланыса 

аталып тұр.

Салтанатты жиын барысында с�з 

алған азаматтар бұл жайында нақты 

деректер келтіре отырып, �з ойларын 

ортаға салды.

«Бүгін біз сан жылдар бойы с�з 

арасында елеусіз ғана айтылғанымен, 

атаусыз қалып келген, кезінде Алаш 

үнін, Алаш ұранын асқақтатқан 

« С а р ы а р қ а »  г а з е т і н і ң  ж а р ы қ 

к�ргеніне 100 жыл толуын тұңғыш 

рет атап �ткелі тұрмыз. Бұған дейін 

«Семей таңының» тарихы 1919 жылы 

жарық к�рген «Қазақ тілі» газетінен 

 басталып келді...  Тарихшы Мұсатай 

Ақынжанов бұл туралы мынадай 

дерек береді: «1919 жылы 4 декабрь 

күні дүниеге келген тұңғыш қазақ 

совет газетін теріп, басып шығарған 

Семей қаласындағы тұңғыш комму-

нист жастың бірі Мұқсын Қордабаев 

еді. Мұқсын Семей қаласында  Совет 

�кіметі орнаған түні Ертістің арғы 

бетінде жиналып, теріліп қойылған 

«Сарыарқа» газетінің қалпын ағытып, 

қапқа салып, түнде қайықпен судан 

�тіп келіп, сол түні  М.Тұрғанбаев, 

М.Bуезов, Ш.Тоқжігітов сияқты 

халқының қамын ойлаған азамат-

тармен ақылдасып, газеттің атын 

«Қазақ тілі» деп �згертуді ұсынған 

жастың бірі болды. Екі газеттің де 

құрылтайшысы «Теңдік» серіктестігі 

болған» деді,  «Семей таңы» газетінің 

редакторы Риза Молдашқызы  �з 

 баяндамасында. Бұл бұлтартпас 

дәлелді �зге де ғалымдар мен Алаш 

тарихын зерттеушілер қолдады. Со-

нымен, бүгінде «Семей таңы» қазақ 

баспас�зі тарихындағы ең байырғы 

басылым ретінде аталуда.

Салтанатты шара барысында қала 

әкімі Ермак Сәлімов  Алаш ардақ-

тыларына ас берді. Түстен кейін 

қала жұртшылығы «Абай атын-

дағы саз-драма театрында  «Семей 

таңы» газетінің 100 жылдығына 

арналған мерекелік жиынға қатысты. 

Республикамыздың әр түкпірінен, 

облыс аудандарынан ат басын бұрған 

қонақтар басылым ұжымына жаңа 

шығармашылық �рлеу тіледі. Газет 

журналистері түрлі сыйлықтар мен 

марапаттарға ие болды.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
СЕМЕЙ

ұласуы қаламгердің стилі мен тұлғалық 

сипатын даралайды. Жазушы жетістігі 

мен тілдің шеберлігі дегеніміз осы. 

 Сайып келгенде, жүйрік ой мен бейнелі 

с�зді бір арнаға бағындыра отырып, 

�згеше к�ркем әлем жасауға с�здік қорды 

икемдей білу – шынайы таланттардың 

ғана қолынан келер іс. 

Терең де бейнелі ой – к�ркемс�здің 

басты міндеті.

Бұл – ондаған ғасырлардан бері 

қалыптасқан ұлт пен ұрпақ тәрбиелеудің 

�негелі к�ркемдік мектебі.

Оқырман назарына ұсынылып 

отырған «СYЗТҰМАР» атты осынау 

сыр-сипаты б�лектеу кітапты құрастыру 

кезінде алуан-алуан күй кешіп, біраз 

толқығанымды жасырмаймын. Оның 

обьективті – субьективті себептері бар... 

Aйткені Нұрлан – ел үшін белгілі ақын, 

танымал қоғам қайраткері болса, мен 

үшін �мірлік сыңарым, біраз жылдарды 

артқа тастап, қатар келе жатқан жарым, 

балаларымның әкесі, немерелерімнің 

атасы. Бір с�збен айтқанда, біз – 

уақыт дейтін ұлы кеңістіктің қызығы 

мен қиындығын қатар жүріп к�теру 

пешенемізге жазылған жандармыз.

Мені жер бетінде Нұрланнан ар тық 

ұғып-түсінетін, Нұрланды да менен 

артық біліп-түсінетін адам жоғы ақиқат.

. . . 1 9 6 6  ж ы л д ы ң  с а р ы  к ү з і н д е 

таныстық.  Бізді  таныстырған да, 

табыстырған да Алматы. Алматы – біздің 

таза, ақ сезімдеріміздің бесігі. Нұрлан 

да, мен де Алаш жұртының мәңгілігінің 

кепілі – С�з, Тіл дейтін киелі де қасиетті 

ұғымдармен тағдырымызды осында 

байластық. 

Нұрланның шығармашылық жолы 

менің к�з алдымда. Bр �леңі мен ой тер-

беткен әрбір сәт-сағатының куәгерімін 

десем, сірә, артық айтқандық болмас. 

«СYЗТҰМАР» – соның нәтижесі.
Оқырман жұртшылықтың б ір і 

білгенмен, бірі біле бермеуі мүмкін 

ақынның концептуалды ой, мағыналы 

с�з, бейнелі тіл, суреткерлік таным 

әлеміне к�пшілік назарын аудартуды 

�зіме парыз санадым. 

«СYЗТҰМАР» – ақынның мен та-

нып, мен аңғарған �мірлік құбылыстар 

жайындағы түйіндері. «Бір ұлттың тілінде 
сол ұлттың жері, тарихы, тұрмысы, мінезі 
айнадай ашық к1рініп тұрады. Қазақ 
тілінде қазақтың сары сайран дала-
сы; біресе желсіз түндей тымық, біресе 
құйындай екпінді тарихы, сар далада 
үдере к1шкен тұрмысы, асықпайтын, 
 саспайтын сабырлы мінезі – бәрі к1рініп 
тұр. Қазақтың сар даласы кең, тілі де бай» 
деп қазақ жырын әлемдік таным биігіне 
к1терген ұлттың ұлы ақыны Мағжан 
Жұмабаев атап �ткендей, Нұрланның 

 туындыларында қозғалған (мен байқаған) 

әдебиет, адам, жер, ғасыр, 1мір, мінез, 
уақыт, тәуелсіздік, т.б. тақырыптарды 

қамтитын с�з �рнектері мен қоршаған 

ортаны, сыртқы дүниені қабылдау-

пайымдаудың бедерлі к�ркем түйіндері 

оның �зіндік ойлау жүйесі мен тілдік 

ерекшелігін анық аңғартады. Bрі-

беріден соң, бұл жүйе, бұл ерекшелік 

Нұрлан ақынның стилін айқындап, үнін 

даралауға, тұлғалық болмысын тануға 

жәрдемдеседі.

Студенттік кезден күні бүгінге дейін 

жібек жіптей үзілмей келе жатқан осы 

бір сипат оның дарыны мен қарымын 

мейлінше терең тануға мүмкіндік береді. 

Нұрланның ой мен сезім пернелерін 

қ а т а р  б а с а т ы н  к � р к е м д і к  ә л е м і 

оқырманын бейтарап қалдырмайды. 

Оның ойды тербеп,  с�з тамырын 

тереңнен тартар бейнелі, к�ркем тәсілі, 

бітімі �згеше с�йлем құрау мәнері кім-

кімді де толғандырады, ойландырады.

Мәселен, ол даналық, дарындылық 

туралы: «Ұлылық – ұлт мерейін к1терер 
қасиет» десе, �мірдің мәні мен мағынасы 

ж�нінде: «Yмір к1ркі – үйлесім мен 
келісім» деген түйін жасайды. Ақын: 

«Yзегіңді 1ртеген ойлардың 1мір сүруі 
үшін күресу  – парыз» дей келіп, әр 

нәрседе адамның �з пікірі, �з к�зқарасы, 

�з шешімі болатынын «мінезсіз дүниенің 
1мірі қысқа!» деп тұжырымдайды.

Тебіреністен туған ой мен таным 

�рнекті к�ркем с�збен бейнеленіп, ұлт 

тілінің игілігіне айналады. Ол әр с�здің 

мағынасына ерекше мән бере оты-

к�нбес жарық жалғанда жансыз зат, 

нәрсіз нәрсе болмақ емес: барлығы – 

жанды, бәрі – тірі организм. Тылсым 

дүниеде оны селт еткізбейтін құбылыс 

жоқ! Сондықтан болар ақын желкілдеп 

тұрған талмен де, жердегі күрең таспен 

де, арқалы Алатаумен де, сабырлы Са-

рыбелмен де, т�скейлі Сарыарқамен 

де тілдеседі. Қаратаумен қауышады. 

Боз дала, боз ғаламмен ойын б�ліседі. 

К�кшені кезеді,  Алтайға арқасын 

сүйеп, Еділ-Жайықтан тарихын іздейді. 

Түркістанға тәу етіп, Қарадаласын 

құшағына алады. Сырдың суын кешіп, 

Атыраудың асау толқындарына кеудесін 

тосады.

Осындай сәтте  кеудесін  жарып 

шыққан:

Ел сүйсе, ақбоз аттай заулар бағың,
еріңе сақ бол, інім, аудармағын 
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ССӨЗ – �ЛТТЫ	ӨЗ – �ЛТТЫ	

Нұрланның дүниетанымы барлық 

құбылысты жүрек арқылы �ткізе отырып 

қабылдауға, ой сүзгісінен �ткізе келіп, 

с�збен �рнектеуге қалыптасқан. 

Ақын қазақтың бейнелі к�ркем с�зін 

мейлінше жетік біледі. Ол ана тілінің 

бар ғибратын бойына толық сіңірген. 

С�збен сырласады, с�зге мұңын шағады. 

Қазақтың тағылымы мол киелі С�зіне 

бас иеді де, Құдіреттен жаңа Ой, жаңа 

Сезім, жаңа Aлең сұрайды.

Ол бірде: 

Ойдың шомып !ртіне,
жету үшін сертіме,
жұрт санасын жаңғыртар
бір ауыз с!з бер, түге! – десе, енді 

бірде: 

&р с!зіңе !рің менен т!рің сын, – деп, 

�з с�зімен айтсақ, �зін «ай-қылыштың 

жүзінде» тұрғандай сезінеді.

Ақиқатты айту парыз, ақын Aлең 

алдындағы жауапкершілік сезімін 

қалай босаңсытпаса, Құдіреті күшті 

Қазақтың Қара С�зі де Нұрлан ақынды 

солай �кпелетпейді: толқын-толқын 

ойлар, түйдек-түйдек тіркестер, «жүзден 

жүйрік, мыңнан тұлпар» �лең жолдары – 

осы айтқанымыздың дәлелі. Нұрланның 

азаматтық, ақындық, қайраткерлік 

тұлғасын �мір мен �лең қатар тұрып 

сомдағанын аңғаруға болады.

Киелі Қазақ Жерінен, түтіні түзу 

ұшқан Қазақ Елінен, аяулы да ардақты 

Ана тілінен нәр алған, сусындаған ақын 

үшін мына «қысқа жіптей күрмеуге» 

рып, оған үлкен жауапкершілікпен, аса 

ыждахаттылықпен қарайды. Сондықтан 

да суреткердің қазақ с�зінің мағыналық 

қуатына терең бойлатып, ойлау жүйемізге 

қанат бітірер бейнелі к�ркемдік әлеміне 

сүйсінбеу мүмкін емес! Бұл сипат 

оның �леңдері мен с�йлемдерінен мол 

аңғарылады. Ақынның с�з �руі мен 

ой түйіндеуінің оқырманын баурап 

әкететіні де сондықтан. Ол қарапайым 

�мірлік к�ріністерден мағыналық реңкі 

әсерлі ой түюге бейім. Оның қанаты кең, 

тіпті алты құрлықты еркін кезіп кететін 

кемел к�ркемдік әлемі әркез жаңа 

с�збен, жаңа оймен, жаңа мағыналы 

түрмен �рбиді. Суреткер бойынан 

т�гілген сезім, ойынан �рілген �рім с�з 

жүректен шығып, жүрекке жетеді.

Тіл – құбылыс... 

Ой – толғаныс... 

Дүние – тылсым күш... 

А қ ы н  Н ұ р л а н  ж ү р е г і н д е  о с ы 

п р о ц е с т е р д і ң  б ә р і  � з і н д і к  � р е л і 

заңдылықтарымен, күрделі  жара-

тылыстарымен тізбектеледі. Соның 

арқасында тың бейне, тұғырлы ойлар 

�мірге келеді. С�йтіп, ақынның табиғи 

болмысы мен с�з �рнегінде біртұтас 

үндестік пайда болады.

Б ұ л  ү н д е с т і к ,  с о н ы  с и п а т т ы 

үдерістердің бірлестігі суреткердің �зіне 

ғана тән с�з қолданыстарын айғақтай 

отырып, оның Ұлы Мәртебелі С�зге, 

Bдебиет пен Aнерге, Ел мен Жерге, 

ақиқат �мірге қатысты тың түйін, соны 

тұжырымдар жасауына мүмкіндік береді. 

Жер шеті тірелмейді Алатауға...
Ұмытпа!
Таулардан соң таулар барын...

Ел – Ана тең к!ргенмен балаларын,
Ел атын асқақтатар дана, дарын.
Жер шеті таусылмайды Сарыарқамен...
Ұмытпа!
Даладан соң дала барын.

Шулайды...
Тарқамайды алаңдарым.
Зулайды... Жеткізбейді замандарым.
Мынау ұлы Дүние – тұтас, бүтін.
Ұмытпа!
Ғаламнан соң ғалам барын, – деген 

�лең жолдарын �з басым «жүрекке жетер» 

қуатты ойдың, болмысы б�лек танымның, 

ерекше сезімнің к�рінісі деп бағалаймын.

 Нұрлан – жаратылысынан досқа 

адал, �мірге ғашық жан, отбасы десе, 

қоярға жаны б�лек, туған жер, туған 

ел дегенде аянуды білмейтін, ары мен 

арманын қызғыштай қоритын ақын... 

Ол табиғатпен сырласқанда, ғарышпен 

тілдескенде, �леңнің отына оранып, мұң 

кешкенде �згеріп кетеді. Бірде баладай 

қуанып, шаттанса, енді бірде данадай 

толғанып, жердің тағдырын, елдің ертеңін 

жырына арқау етеді. Ұрпағын ойлайды. 

Ұлтының рухани қазынасына терең бой-

лайды. 

«Келер ғасыр...
Болады қандай ғасыр?
Ойлап соны тірелер таңдайға сыр...
Батысыма,

Махаббат, қызық мол жылдар. Нұрлан мен Фаузия
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«СЫҢҒЫР»

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ШАРА

«Сыңғыр» атты бұл кітабы-

н ы ң  б і р і н ш і  б � л і м і н д е  о н ы ң 

шығармашылығы туралы ұлт-

т ы қ  п о э з и я н ы ң  п а т р и а р х ы 

B.Тәжібаев, мэтрлер К.Бекхожин, 

Қ.Шаңғытбаев, Ғ.Қайырбеков, 

Қ.Мырза Bлі,  B.Кекілбайұлы, 

Ф.Оңғарсынова және басқа үлкенді-

кішілі әріптестерінің жүрекжарды 

лебіздері берілсе, екінші б�лімі 

тұтастай �нердің осы түрінің 

қал-жайы, к�кейкесті  күрделі 

мәселелері хақында түбегейлі с�з 

қозғалады. Р.Ғамзат, Е.Евтушенко, 

Б.Ахмадулина,  Б.Кенжеевпен 

жүзбе-жүз кездесіп, пікір �рбітеді. 

Екі ғасыр тоғысындағы поэзия 

ж а н р ы н д а ғ ы  м ә с е л е л е р  т і л г е 

тиек етіліп, рухани к�кжиектер 

к�кселеді.

Кітап «Қаламгер» баспасынан 

жарық к�рді.
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Қараймын Шығысыма...
Ойсыз күндер ұрпаққа салмай ма асыр?! 

– деген жолдар сондай ел ертеңін ойлап, 

толғанған сәттердің к�рінісі екені айтпа-

са да белгілі...

 Нұрлан бұрын жырды түнде жаза-

тын...

 Пәтер жалдап, «Тастақ» кезіп, «Ма-

лая станицада» ой мен мұңға батып, 

«Татарканың» тар к�шелерін шарлап 

жүр генде түнде аядай б�лменің бір бұ-

ры  шына жайғасып, оңаша жыр жа-

зып, ақ қағазға үңілген талай сәттерінің 

куәсімін...

 Мен аспирантпын. Ол – журна-

лист. Мен ғалыммын. Ол – ақын... Қол 

ұстасып жүріп, уақыттың дауылы мен 

жауынын бірге �ткерген жастық шаққа 

екеуміз де ризамыз.

 Кейінгі жылдары Нұрлан �леңді 

де, жалпы жазудың бәрін де таңертең 

ерте тұрып жазады. Ол әуелі таңмен 

амандасады. Жарықтық Алатауға қарап, 

әлдекіммен үнсіз тілдескендей шыңдарға 

к�з тігеді.

– Алатау – киелі тау ғой... Бір күні 

биіктеп, асқақ, тәкаппар кейіппен 

жоғарыдан т�не қарап тұрады. Бір күні 

мұнарланып, бір күні мұңайып, аласа-

рып қалады... Қазақтың мінезі секілді... 

Ол кейде қарт Абызды еске салады. Ой-

шыл... Кейде қаһарлы – �ршіл... Кейде 

«қабағынан қар жауып, кірпігіне мұз 

қатқан» қас батыр секілді елестейді, – 

деп таңданады.

 Ақынның: «Тіл – ұлттың айба-
ры мен айбыны», «С1з киесі ауыр», 
«Кітап оқымайтын қоғам тіл тәрбиесін 
әлсіретеді», «дебиет пен мәдениеттің 
қашанда тағдыры ортақ, тамыры бір», 
«дебиеттің иесі – халық, киесі – елдің 
рухы» тәрізді түйінді пікірлері оның 

концептуалды к�зқарасы мен с�з 

қолданысындағы �зіндік қолтаңбасын 

айғақтайды. Мұндай тұжырымдар, 

с�з жоқ, суреткер, ойшыл Нұрланның 

�мірлік толғанысынан, ішкі-сыртқы 

д ү н и е н і  қ а б ы л д а у ,  п а й ы м д а у 

табиғатынан туғаны шүбәсіз. 

Ақын үшін күллі қазақ жері – 

біртұтас, бірбүтін. Сайын сахарада 

Нұрланның табанының ізі қалмаған 

жер, сірә да, жоқ шығар?!. Сондықтан 

да оның �леңдері Ұлы Даланың т�рт 

қиыры тегіс қол бұлғап тұрғандай әсерге 

б�лейді... Ол қазақ жерінің ілгерідегі 

аламан дәуірлеріне, ауыр кезеңдеріне 

жаңа заманның мінберінен қарайды. 

Ақынның «Еділ – Жайық» жырын-

дағы:

Ғасырлардың күбірі,
асылдардың сыбыры,
құлағыма жеткендей
заманалар дүбірі.

Түн тіл қатып арқамнан –
Азау менен Балқаннан.
к!шіп кеткен бұрынғы
боз дәуренім бұрылды... – деген жолдар 

соның дәлелі.

тепсеңдеу бел – Аласаның асуы. Одан 

әрі – Ақанастың жазығы... К�ртоғай... 

Ақтоғай. . .  Мойнақ. . .  Б�лексаз . . . 

Ана к�рінген – Қулықтың тауы, 

Қайқының асуы. Одан әрі – Қарқара... 

Мыңжылқы... Батыр бабаларымыз 

он алтыда шәйттікке бас тіккен жер... 

Қасиетті Ереуілт�бе... Сырт... Лабасы... 

Шығыс жағы – Мұқағали Мақатаевтың 

к і н д і г і н  к е с к е н  к и е л і  Қ а р а с а з . . , 

Шәкірамбал.., Шәлк�де.., Айғайтас... 

Менің балалық шағым �ткен хан жайлау! 

Қарарша.., Алтынкен..,Bлембайлаған... 

Жақындаған сайын бозқарағаны ән 

салып, қарағайы мен шыршасы, тал-

қайыңы тіл қатады... Ал мына к�рінген 

Жоңғар мен Аспантау арасын жалғап 

жатқан, к�сілген ұлы жазық – Қарадала, 

– деді. (:зін де, с!зін де тіптен тоқтата 
алмайсың.)

Туған жердің «тамыры мен тарихын» 

әңгімелеп отырған осы сәтте Нұрланның:

«Қарадала – кеудемдегі жез үн ғой,
Қарадала – менің бала кезім ғой;
Ғасырларға, ұрпақтарға жалғасар – 
Қарадала – қара !лең ғой...
с!зім ғой...
Қарадала – !зім ғой!..» деген Асқар 

Сүлейменовке арнаған �лең жолдары 

менің есіме түсті.

Алаш жұртының жоғын іздеп, ба-

рын түгендеген ұлт кемеңгері Ахмет 

Байтұрсынұлының мына с�здері үнемі 

менің жадымда жүреді. «Қазақтың атадан 
балаға мұра етіп қалдыратын екі қазынасы 

Қарақол түрмесіне қамалып, Жәмеңке, 

Ұзақ батырлармен бірге атылған. 

 Нұрланның бабасы, Оразалының 

әкесі – Aмір атамыз жүз жасап, артына 

жақсы мұра қалдырған адам. Ол кісі 

шешен тілді, к�сем ойлы, с�зге жүйрік, 

әзілге бейім, сабырлы, еңбекқор жан 

болыпты. 

Нұрлан бабасы Aмір атамыз тура-

лы к�п айтады. Еңбек пен с�зді қатар 

ұстаған диірменші қарт ш�бересінің 

жадында айрықша қалған. Сол Aмір ба-

бамыз Нұрланның бала кезінде қазақтың 

эпостық жырларын бірінен соң бірін күн 

ұзаққа оқытып қойып, жалықпай тыңдап 

отырады екен. Атасы жырларды қайталап 

отырып, кейбір оқиғаларды �зі әңгімелеп, 

ш�бересін с�зге баулыған. Бала Нұрлан 

эпостарды жаттап �скен. Осылай Aмір 

бабасы жас ш�бересінің құлағына жыр-

дастандарды құя берген. 

Тумысынан с�зге шешен, ел әңгімесін 

к�п білетін абыз мінезді дана қарттың 

бала санасында қалған жарқын суреттері 

к�п... 

Тоқсан жеті жасқа келіп қайтқан Aмір 

бабамыз ойдан да, с�зден де жаңылмаған. 

Қартайған шағында белі бүгілгеніне 

қарамай, әрекетсіз отырмаған, орақпен 

ш�п шапқан. Бірде Мәкен деген Алматы-

да тұратын ғалым ағамыз атамызға сәлем 

беруге келіпті. 

 Арнайы ат басын бұрған Мәкен 

ағамыз: 

– Ата, қалыңыз қалай? – деп сұрайды.

Бұл әсер, бұл сыр �лең болып �ріліп, 

жыр – түйін болып т�гіледі:

«К!ңілде – тұман, қалың сыз,
Аспанмен сәуле ағады.
Алатау үнсіз...
Қала үнсіз...
&лдекім есік қағады ...» 
С�йтіп, әлгі «есік қаққан» тылсым 

 дауыс ақынның �лең дәптеріне жыр болып 

қонғанша маза бермейді, жұмбақ дүние 

оның жүрек қақпасын күні-түні қағады. 
 «:мірде бәрі мәңгі емес,
 Мәңгілік к!кке жарасқан.
Жастық шақ – жалын, таңғы елес,
буалдыр сағым, дала, аспан...

 Боз арман...
 Боз ән...
 Боз қайғы...
 Тіл қатар үнсіз Жасаған.

 Жүректі, жанды қозғайды,
 Жаңғырып бір үн тасадан.

 Тамырды бойлап жиі ұрған,
 тіл қататындай тау іші,
 жетердей алыс қиырдан
 мыңжылдық күйдің дауысы...» дейтін 

�лең жолдары сондай сәттерде жазыл-

ды.

. . . Б і з д і ң  с т у д е н т  к е з і м і з д е 

 Вино гра  дова  к�шесі  №88 үйде 

орналасқан үш қабатты жатақхананың 

жанында үлкен бір тас жатушы еді. Сол 

биік тастың үстіне шығып, демалып 

отыратынбыз. Ол түнді жаңғыртып 

жыр оқитын...

 Арман қуып, қиял алға жетелеген 

жылдар... Bдемі кездер еді... 

 Уақыт �тті, заман �згерді, қоғам 

алмасты дегендей... Нұрлан ара-тұра 

мені ертіп, сол араға арнайы баратын, 

сол тасты іздейтін ... Жалпы «іздеу», 

«іздену» дейтін ұғымдар – Нұрланның 

�мірлік, шығармашылық кредосын 

анықтайтын берік ұстанымдары. Ол 

нені жазса да, қандай тақырыпқа қалам 

тербесе де �зіндік стильдік, к�ркемдік 

ұстанымынан айнымайды. Онысы 

�леңдері мен пьесаларын қойып, әрбір 

мақалалары мен эссе-толғаныстарынан 

да, с�йлеген с�здері мен жасаған баян-

дамаларынан да аңғарылып тұрады.

Қаламгер  Нұрланның адами, 

азаматтық, ақындық танымы таби-

ғатпен үндестіктен тұрады. Нұрланға 

отбасы мен Отан, Ел мен Жер, ұлт пен 

ұлыс, уақыт пен ақиқат қымбат. Оны тіл 

мен жердің, әдебиет пен мәдениеттің 

тағдыры к�п толғандырады.

 Нұрланның туған жері – Қазақ-

станның оңтүстік шығысындағы Аспан-

таудың сілемдері. Оның �леңдерінде 

«Аспантау», «Шалк�де», «Қарқара», 

«Қарадала», «Хан Тәңірі», «Мыңжылқы», 

«Шарын», «Кетпен тау», «Үйсін тау» 

секілді атаулар жиі ұшырасады. Ан-

да-санда «тауларды сағындым, барып 

қайтайық» дейтіні бар. Біз сондайда 

оның кіндік қаны тамған сұлу �лкеге бет 

түзейміз.

... Жалпы біз ауылға жиі баруға тыры-

самыз. Туған жерге қанша рет жол тартсақ 

та, Нұрлан соншама рет жол бойындағы 

әр тау, әр шоқы, әр атаудың, тіпті әр 

ш�п, әрбір жапырақ, әр түп қараған мен 

әр сексеуілдің, әр тас пен әр бұлақтың 

тарихын әңгімелеуден жалықпайды. 

Бұл, біріншіден, балалардың танымын 

кеңейтіп, оларға Ел мен Жерді, Отан мен 

�лкені қадірлеп-құрметтеуді үйретсе, 

екіншіден, адамның туған жерге де-

ген шексіз сүйіспеншілігін, мақтаныш 

сезімін оятары хақ. 

. . . Б і р д е  А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң 

Шонжыға апаратын жол бойында жатқан 

Ойран т�беден �тіп бара жатқанда он 

жасар кіші ұлымыз Еркебұлан ойға батып 

отырған әкесін селт еткізіп: 

–  П а п а ,  т а ғ ы  д а  ж е р  т у р а л ы 

әңгімеңді бастамайсың ба?! Мына ара 

– Ойран Т�бе. Ол Т�беде Райымбек 

батыр Қалмақтың батырын жекпе-жекте 

жеңген... – деп, �з с�зін �зіне қайталап, 

мәшине ішіндегілерді күлкіге б�легені 

бар. Сонда Нұрлан: 

– Иә, бұл жерге тағзым ет, ұлым! Осы 

т�беде Райымбек бабамыз Қалмақтың 

батырын жер жастандырып, Жетісудың 

шұрайлы т�рін жаудан тазартқан. Дәл 

осы арада жан алысып, жан беріскен 

қырғын болған. Батыр бабаң бастаған 

қазақтардың қолы жауды жермен-жек-

сен етіп жеңген. Ойран-асыр қып қанға 

б�ктірген... Содан бұл жер – «Ойран 

т�бе» атанып, ел жадында сақталған, – 

деп, баласының с�зін жалғастырды.

 Ойран Т�беге бет сипап, К�кпектіні 

артқа қалдырып, Бұғытыны бойлап, 

Сарытоғай, Шарынға тартқанда Нұрлан: 

– Сонау к�з ұшында к�рінген к�гілдір 

тау – Ұзын Қаратау.... – деді ойланып:

– Ұлы К�ш сияқты. Арғы тірелер 

шеті – Қытай; бергі к�рінген беті – 

біздің ел. Мына тақтайдай созылған 

ұлы жазық – Қарадала. Ана сай – аты 

аңызға айналған Шарынның шатқалы. 

Bр тасы – �лең, әр жырасы – аңыз 

Сарытоғай. Оң жақта қалып бара 

жатқан тау – Торайғыр. Ана к�рінген 

бар: біріншісі – бай тілі, екіншісі – байтақ 
жері». Қазақтың жері қандай кең, тілі 

 неткен шұрайлы! Оны Нұрлан бір �леңінде 

былай түйіндейді: 

«К!ргенсіздер к!кейіне түйе алмас,
К!рмегендер жана да алмас, күйе алмас.
Үйін,
Жерін сүймегендер !ртеніп,
Кең Даласын,
Отанын да сүйе алмас.

Тізеңді бүк!
Біз туған жер – осы ара,
Қазақ жері...
Алтын ұя...
Босаға!..» (қазан, 1980 жыл.)
Шынында да солайы – солай ғой...

Қазақтың тілін терең білу, еркін игеру 

– елің мен жеріңді, Отаның мен ұлтыңды, 

атаң мен анаңды сүю, құрметтеу деген 

с�з! Біздің ана тілімізде инабат пен пара-

сат, ізгілік пен адамгершілік, кішілік пен 

кісілік к�ркем бейнеленіп, толық к�рініс 

тапқан. Біз тілді терең білу арқылы ұлтты 

сақтаймыз, ұлтты сақтау арқылы қазақ 

Елінің Тәуелсіздігін сақтаймыз. Сонымен 

қатар адамзат құндылықтарын, руханият 

әлемін танып, игереміз. С�йтіп, біздің 

дүниетанымдық �рісіміз кеңейеді.

 Адамзат әлемін зарттеп тану барысын-

да жинақталған ой-түйіндер, мағыналы 

тіл �рнектері, қанатты с�здер мен айдар-

лы тұжырымдар – қазақтың б�лінбеген 

еншісі, таусылмас қазынасы. Қасиетті 

қазақ тілі ұлттың �зіне ғана тән с�з саптау 

үлгісі халық ауыз әдебиеті арқылы әбден 

қалыптасқан әдеби-ғылыми нормадағы 

үлгілеріміз арқылы, тіл заңдылықтары 

арқылы, ақырында мыңдаған жылдар мен 

ондаған ғасырлар топшын бекіткен Баба-

лар с�зі арқылы бізге аман-есен жеткен. 

Нұрланның папасы, әкеміз Мырқасым 

(барлық үлкен кісілердің атын атап айтуға 
тура келіп тұр) – с�зді жақсы білген, 

с�йлеу мәнері б�лек, қазақ тілі мен 

әдебиетінің мұғалімі болған, соғысқа 

қатысқан, шешен кісі еді. Нұрланның �з 

атасы – Оразалы мен нағашы атасы – 

Нұрахмет – елге сыйлы, қадірлі адамдар 

болған. Екеуі де соғыстан сыңар аяқпен 

оралып, �мірден ерте озған.

 Оразалы атамыз шекаралы аймақтарда 

құрылған «комотряд» құрамында болып, 

ел ісіне араласқан. Нұрахмет ата кезінде 

Қарқара ауданының басшыларының 

бірі болған. Нұрланның туған нағашысы 

Ж а ң а б а й  Қ ұ д а й б е р д і ұ л ы  м е н  т ү п 

нағашылары – Хасен, Дәмен Bділбекұлы 

деген кісілер 1916 жылғы Қарқара 

к�терілісінің басшылары болған. Олар 

СЕРІКТЕСТІК 
ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

ЕЛДІКТІҢ 
ЕРЕН БЕЛГІСІ

БОЛАШАҚ КІЛТІ – БІЛІМДЕ

Aз кезе гінде ҚазҰУ ректоры 

Ғалымқайыр Мұтанов оқу орны-

ның ғылыми, білім беру және инно-

вациялық қызметіндегі жетістіктері 

жайлы баяндады. 

– Университет қызметі бүгінде 

сандық Қазақстанды дамытуға және 

оқу процесіне алдыңғы қатарлы тех-

нологияларды енгізуге бағытталған. 

Осы тұста �ңірлермен бірлесіп 

қызмет ету және жас дарындарға 

қолдау к�рсетудің маңызы зор, – 

деді ҚазҰУ ректоры Ғ.Мұтанов.

Даниал Ахметов пен Ғалым-

қайыр Мұтанов �зара серіктестік 

туралы меморандумға қол қойды. 

Келісім аясында облыс мек теп-

терінің оқушылары уни верси теттің 

«Виртуалды акаде миясында» білім 

алуға, ҚазҰУ бастамасымен іске 

қосылған ашық білім беру Ұлттық 

плат формасының онлайн курста-

рынан сабақ алуға мүмкіндік алады. 

Сонымен қоса ҚазҰУ оқыту шы-

лары инновацияларымен шығыс 

қазақ стандық әріптестерімен 

б�ліседі.

Бірлесіп жұмыс істеу универ-

О ғ а н  А қ т � б е  қ а л а с ы н ы ң 

ішкі саясат б�лімінің бас мама-

ны B.Жұмамұратова, Облыстық 

«Bділет» департаментінің бас 

маманы Г.Райымқұлова, Тех-

никалық реттеу және метроло-

гия комитетінің Ақт�бе облысы 

бойынша департаментінің бас 

маманы А.Т�ребаев, «Байланыс 

және коммуникация» колледжінің 

студенттері мен оқытушылары, 

о б л ы с т ы қ  к і т а п х а н а л а р д ы ң 

қызметкерлері қатысты.

Шара барысында мемлекеттік 

р ә м і з д е р  т у р а л ы  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының заңнамалары 

мен нормативтік құқықтық ак-

т і л е р і  т ү с і н д і р і л е  о т ы р ы п , 

 Қа  зақ стан Республикасының мем-

ле кеттік рәміздерін, сондай-ақ 

олардың бейнесі бар материалдық 

нысандарды қолдану және дайын-

дау сатысы, қандай жағдайларда 

мемлекеттік рәміздерді орна-

л а с т ы р у  м і н д е т т і  б о л а т ы н ы 

ситет базасында облыстық білім 

беру мекеме қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыруға, дайындауға, 

қ а й т а  д а й ы н д а у ғ а ,  ғ ы л ы м и -

тәжірибелік конференциялар, се-

минарлар мен к�рмелер ұйым-

дастыруға, ұстаздарға арнап кітап 

авторларының қатысуымен курс-

тар �ткізуге мүмкіндік береді. 

Университет студенттері Шығыс 

Қазақстанның кәсіпорындары мен 

мекемелерінде тәжірибеден �туге 

жіберіледі және түлектерге жұмысқа 

орналасуға к�мектеседі.

ШҚО оқушыларына «al-Farabi.

kz» атты ғылыми-к�пшілік білім 

беру журналы қолжетімді, ал об-

лы стың ең үздік ұстаздары сайт 

бе тінде тәжірибесімен б�ліседі. 

Одан б�лек, оқушылар әл-Фараби 

Республикалық олимпиада сына 

қатыса алады, ал университет 

ғалым дары дарынды оқушыларды 

�з қамқорлығына алып, ғылыми-

зерттеу жобаларына тартатын бо-

лады.

Смайыл БАЗАРБАЙ 

және Тәуелсіз Қазақстанның 

қ ұ р ы л у ы н д а ғ ы  м е м л е к е т т і к 

рәміздердің маңыздылығы, ме-

реке күніне арналған қандай 

қалалық іс-шаралар �ткізілетіні 

туралы айтылып, �зекті мәселелер 

талқыланды, қойылған сұрақтарға 

нақты жауаптар берілді.

Шараны кітапхана директо-

ры Н.Жұмағұл қорытындылап, 

жастарды мемлекеттік рәміздерді 

құрметтеуге және қастерлеуге 

шақырды.

ҚР мемлекеттік рәміздерінің 

тарихы туралы слайд пен бей-

неролик к�рсетіліп, «Елімнің 

рәміздері – Тәуелсіздіктің белгісі» 

тақырыбымен кітап к�рмесі 

ұйымдастырылды. 

Лиза ҚАРАҒОЙШИНА,
кітапхананың б1лім 

меңгерушісі 

Ақт�бе облысы
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МӘ	ГІЛІК Т�МАРЫМӘ	ГІЛІК Т�МАРЫ

Сонда қолдан �зі жасап алған жел-

пуішпен қара шыбындарды қорып 

отырған бабамыз: 

– Қалдың несін сұрайсың, балам?! 

Отырмыз ғой, міне, шыбын �лтіріп... – 

депті.

Aз басым ел аузында кең тарап кет-

кен осы бір жанға жылылық ұялатып, 

шуақ себер әзіл болса да тауып айтылған 

әңгімені  кейін есімі  елге белгілі 

болған үлкен ғалым, Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигі Мәкен 

Молдабайұлы Тойшыбеков ағамыздың 

аузынан сан мәрте естідім. Атамыздың 

«шыбын �лтіріп отырмыз» деген с�зі ел 

аузында мәтел болып кеткен.

...Қазақтың бай с�здік қорынан, 

бабалар мұрасынан, ұлттың табиғи 

жаратылысы мен тегінен нәр алған ой-

шыл ақын, сырбаз суреткер, қабырғалы 

қайраткер Нұрланның бір �леңінде: 

«Қазақ жері – мәңгілік бойтұмарым» деп 

концептуалды ой түйгені оқырманның 

жадында болар. Ол мұндай тұжырымға 

�леңдегі �рісті ұстанымымен, азаматтық 

болмысымен, елге,  жерге,  ұлтқа, 

 ата-баба жұртына деген перзенттік 

 махаббатымен жетті деп ойлаймын.

Бүгінгі оқырман назарына ұсынылып 

отырған «С�зтұмар» кітабы сол ойы-

мызды тарқатып айтып, ақын ойла-

ры мен к�зқарасын білуге, тұлғасын 

тануға, қазақтың бай тілдік мұрасын 

игеруге к�мектеседі деген үміт пен сенім 

қанатында жүріп жинақталды.

«СYЗТҰМАР» ақынның әр кезеңде 

жарық к�ріп, ел игілігіне жараған жыр-

ларынан, �мір, қоғам, заман  туралы 

ойларына арқау болған әр алуан 

мақалаларынан, эссе-толғауларынан 

терілді. Бұл түйіндерді тарқата келіп, 

кітаптың беташар с�зін де Нұрланның 

�з ойымен түйіндегенді ж�н к�рдік. Ой-

шыл ақын «қазақтың жерін ғана мәңгілік 

бойтұмар» тұтып қоймай, «қазақтың 

с�зін де мәңгіліктің бойтұмары» санай-

тыны анық. 

 Кітапты оқып шыққан әрбір зейінді, 

зерделі оқырман да осы пікірмен келіседі 

ғой деп ойлаймын.

Aйткені... С�з – қазақ үшін де, 

жалпы адамзат үшін де Мәңгіліктің 

бойтұмары.

Фаузия ОРАЗБАЕВА,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі,

педагогика ғылымының 
докторы, профессор,

Ш.Уәлиханов атындағы бірінші 
дәрежелі сыйлықтың лауреаты
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Жас маман алты жылға жуық �зі 

білім алған ұясында мамандығына 

сәйкес ұстаздық қызмет атқара жүріп, 

биолог и я ғ ы л ы м ы са ласы н да ғ ы 

ізденісін тоқтатпады. Осылайша әке-

шешесінің ақ батасын алған жас қыз 

ғылыммен айналысуға біржола бет 

бұрды да, ғылыми ізденісіне қанат 

бітіріп, Алматыға жол тартты. С�йтіп, 

1984 жылы республика жоғары оқу 

орын дарының қара шаңырағы – 

қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің аспиранту-

расына оқуға қабылданады. Ол әуел 

бастан �зінің жүрек қалауы болған 

биолог и я ғ ы л ы м ы са ласы н да ғ ы 

а лғашқы қадамын жасап, даңғыл 

жолдың бастауына түскендей еді. 

лы қалпынан танбайтын. Осындай 

ізгі қасиеттерінің арқасында ол 10 

жылдай әуелі оқу ісі ж�нінде, кейін 

оқу-әдістемелік жұмыстар бойын-

ша проректор қызметін ойдағыдай 

атқарды. Сонымен қатар кейінгі 

толқын жастарды тәрбиелеу, оларды 

сан қырлы педагогикалық қызметке 

баулу, үйрету бағытында да елеулі 

қадамдар  жасауда. Қазіргі уақытта  

он ы ң он да ғ а н шәк ір т т ері  бі л і м 

ұясында �зімен бірге ұстаздық қызмет 

атқарып жүр...»

40 жылға жуық уақыт жоғары 

оқу орындарында ұстаздық қызмет 

а т қ а р ы п ,  п е д а г о г и к а  м а м а н д а -

рын даярлауға  зор  үлес  қосқан 

С . З ұ л қ а р н а й қ ы з ы  б ұ л  к ү н д е р і 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінде ұстаздық 

қызметін жалғастыруда. 2011 жылғы 

қазан айынан бері университеттегі 

биология кафедрасының профессо-

ры. «Биотехнология» ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры. Ол жоғары 

оқу орындарында қызмет жасай жүріп, 

�зінің ғылым жолындағы ізденісін сәтті 

жалғастыра білді. Осының нәтижесінде  

2005 жылы «Қазақстанның әр түрлі 

аймақтарының ферменттелген және 

ферменттелмеген �німдеріндегі сүт 

қышқылы бак терияларының алу-

ан түрлілігі ,  оның биологиялық 

белсенділігі мен прак тикалық маңызы» 

атты тақырыпта док торлық диссерта-

циясын қорғады. 

-±  
– Менің ғылым жолындағы алғашқы 

қадамымның сәтті де жеңісті болуына 

ғылымдағы ұстазым, ғылым докто-

ры, академик Майя Хажетдинқызы 

Шығаеваның ғибратты тәлімі мен 

шынайы қамқорлығы зор әсер етті, 

– дейді София Зұлқарнайқызы сол 

кезді еске алғанда. – Бақытыма орай 

әл-Фараби атын дағы Қазақ ұлттық 

университетінің Микробиология 

кафедрасының аспирантурасына 

түскен кезде осы кісіге жолықтым. 

Алма тыдағы медицина  институтын 

тәмам даған ол отыз бір жа сында ғылым 

кандидаты, ал одан он бір жыл �ткенде 

ғылым докторы атанған екен. Ұлттық 

университетте 10 жыл факуль тет де-

каны, 28 жыл микробиология ка фе-

драсының меңгерушісі болған Майя 

апайы мыз осы уақыттар ішінде 40-тан 

ас там ғылым кандидаттарын дай-

ындап, оларға ғылыми жетекшілік 

жасаған.

Осы н ау бір п ара с ат т ы ұс т а з, 

биология ғылымы саласындағы ірі 

ға лым М.Ха жетдинқ ызының та-

л а н т т ы ш әк і р т  т е р і н і ң  бі р ег ей і 

С.Сағындықова екеніне күмән жоқ. 

– Май я апайым маған бірден 

қ а т а ң  т а л а п  қ о й д ы ,  –  д е й д і 

С.З ұ л қ а р н а й қ ы з ы .  – Ғ ы л ы м д а 

ешқашан таныстық жүрмей тінін еске 

сала отырып,  алға қойған мақсатқа 

жет у жолын да та лмай еңбектен у 

қажеттілігін ескертті. Сол себепті 

м ен а т а- а н а м м ен ұ с т а з ы м н ы ң 

сенімін ақтауға бел будым. С�йтіп, 

ғылым жолында таңды таңға атыр ған 

ғылыми жұмысым бойынша сарыла 

ізденіп, оны терең зерттеуге күш сал-

дым. Соның нәтижесінде 1990 жылы 

ғы лыми жұмысымды сәтті қорғап, 

биоло гия ғылымының кандидаты 

атағына ие болдым...

А лматыда қызмет жасау к імге 

а р м а н  б о л м а ғ а н ?  Ж а с  ғ а л ы м 

С.Зұлқарнайқызы да осындай ой 

же т ег і н де ә с ем қ а л а А л м ат ы д а 

қалып, ғылыми жұмысын әрі қарай 

жалғастырғысы келеді. Несі бар, оның 

бұл мақсатымен келісуге болмас па? 

С�йтіп, ол он жылға жуық уақыт әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-

верситетте, Қыздар педагогикалық 

институтында (қазір университет) 

аға оқытушы, доцент болып қызмет 

істейді. Шәкірттерге дәріс бере жүріп, 

Жаңа ауданды дамыту бойынша 

мұнда бірқатар ауқымды жұмыстар 

атқарылуда. Атап айтар болсақ, жақын 

арада жаңа әкімшілік орталықтың, 

1200 орындық мектептің, 320 орындық 

балабақшаның, күніне 500 және 200 

адамды қабылдай алатын екі емхананың 

құрылыс жұмыстары пайдалануға 

берілмек. 

Іссапар аясында алдымен аудан 

әкімі Сайран Тәпенұлы бастаған бір 

топ В.Левишев жетекшілік ететін «Брот 

мастер» шағын кәсіпорнын аралап, тәтті 

тоқаш �німдері мен нан �німдерінің дай-

ын шикізатын шығаратын кәсіпорынның 

жұмыс барысымен танысты. Bрі қарай 

«Қарғалы» �зеніндегі «Ақсай» к�пірінің 

қайта қалпына келтіру жұмыстарын 

к�ріп, құрылыстың қарқынды түрде жүріп 

жатқанын байқадық. Жалпы Наурызбай 

 ауданында биыл сумен қамтамасыз етудің 

107,5 шақырым желісін, суды б�лудің 

81,2 шақырым желісін, Ақсай, Қарғалы 

сүзгілі тазартқыш екі станция ларын 

салу, ұзындығы 24,4 шақырым болатын 

кәріздік коллектр тұрғызу жоспарланған. 

Сол арқылы Таусамалы, Таужолы, 

Шұғыла, Тастыбұлақ, Ақжар, Құрамыс, 

Қарғалы, Қарағайлы, Жайлау сынды 

елді мекендер орталықтандырылған су 

жүйесіне қосылмақ. 

–  А л д а ғ ы  у а қ ы т т а  « А қ с а й » , 

«Қарғалы» су тазалайтын стансалары 

мен су құбырлары салынса, Нау рызбай 

ауданындағы су мәселесі де түпкілікті 

шешіледі, – дейді аудан басшысы. 

Баспас�з-тур барысында «Mary 

Poppins» жеке меншік балабақшасы 

Рухани байлығымызды молайта 
түсудің, еліміздің 1ткен тари-
хын, дәстүріміз бен салтымызды, 
халықтық қалпымызды, тіліміз бен 
дінімізді, әдебиетіміз бен жыры-
мызды сақтап қалудың бір жолы – 
музейлеріміз. 

Музейлер ұлттың ұлылығын ұлық-

тайтын мекеме, ұлттық құндылық-

тарымыз сақталатын халыққа таны-

стырылатын да бірден-бір орын. Aзге  

елге барған адамдар сол елдің тамыры 

тереңдегі тарихымен танысу үшін музей 

аралайтыны белгілі.

Барлық музейлердің атқаратын 

қызметі – ха лқымыздың  тарихи 

- мәдени мұрасын қазіргі к үн та-

Софи я �зі н і ң ғ ы л ы м и ізден ісі н 

тоқтатпайды. Биология саласын да 

�зінің докторлық тақырыбын бекітіп, 

ш ы ғ а рм а ш ы л ы ғ ы н ж а л ғ а с т ы р а 

береді. 

Жасыратыны жоқ, т у ған жер, 

�скен орта кім-кімге де ыстық бо-

латыны с�зсіз. Оңтүстік астанадағы 

ай т улы жо ғары оқ у орын дарын-

да 10 ж ы л да й жем іс т і  ұс т а з д ы қ 

қызмет атқарған С.Зұлқарнайқызы 

да бір сәтте �зі туған �ңірге ора-

лып, тәлімді орта Х.Досмұхамедов 

а т ы н д а ғ ы А т ы р а у  м е м л е к е т т і к 

университетінде шәкірттерге дәріс 

беруді ойлайды. Кіндік кесіп, кір 

жуған �ңірінің алдындағы перзенттік 

парызын �теуді ойлаған жас ғалым 

Алматыдағы жылы орны мен жайлы 

қызметін тастап, біржола Атырауға 

баруға бекінеді. «Aзі жақсы кісіге 

бір кісілік орын бар» демекші, облыс 

басшылығы оны жылы қабылдап, 

2001 жылдың наурыз айында Софияға 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің оқу 

ісі ж�ніндегі проректоры қызметін 

ұсынады. Aзі білім алып, алғаш еңбек 

жолын бастаған жоғары оқу орны оған 

үлкен сенім білдіреді. Орта таныс, 

қызмет бағыты айқын болғанмен, 

лауазым дық жауапкерші лік ж ү гі 

ж е ң і л  е м е с  е д і .  О с ы н ы  с е з і н е 

білген жас ғалым университеттің 

профессор-оқытушыларымен қоян-

қолтық жұмыс жасауға, оқу-тәрбие 

жұмысын жаңа талаптарға бейімдеп 

жүргізуге ұмтылады.

Университеттегі әріптес ағасы, 

ғылым док торы, профессор Қадыр 

Жүсіп оның ұйымдастырушылық 

және педагогикалық қызметі ж�нінде 

былайша ой толғайды. «Биология 

ғылымының докторы, профессор 

София Сағындықова университет-

те қызмет істеген кезінде �зін шы-

найы ғалым, білікті ұйымдастырушы 

рет і н де к�рсет т і .  Оқ ы т у ш ы л ы қ 

пен басшылық жұмыстың тізгінін 

т ең ұста й бі л г ен ол п рофессор-

о қ ы т у ш ы л а р  ұ ж ы м ы  а р а с ы н -

да үлкен беделге ие болды. Оның 

мінезінің жайма-шуақ жайлылығы, 

адамдармен ж ұмыс істеудегі эти-

касы к�пке үлгі етуге тұрарлықтай. 

Жұмыс кезінде қандай да бір қарбалас 

шақтар кездесіп жатса да, ол сабыр-

мен №157 мектептің жұмыс бары-

сымен таныстық. Ұлттық тәрбиемен 

қатар Монтоссори әдісімен үш тілді 

м е ң г е р у  б а ғ ы т ы н д а  ж ұ м ы с  і с т е п 

отырған балабақшаның қызмет сапа-

сына, ондағы балалардың деңгейіне 

қарап к�ңіліміз марқайып қалды. Ал 

жаңа мектеп жабдықталуы жағынан 

аудандағы ең озық білім мекемесі екен. 

Жаңа үлгіде салынған №36 қалалық ем-

хана құрылысы да, қызметі де жаңа заман 

талабына сай деуге әбден болады.  

Ауданда Абай даңғылы Bуезов 

к�шесінен, Қалқаман ықшам  ауданынан 

қала шекарасына дейін, Жандосов 

к�шесі, Сайын к�шесінен Таусама-

лы поселкесіне дейін ұзындығы 2,08 

шақырым болатын жолда күрделі ж�ндеу 

жұмыстары жүруде, к�шелердің қозғалыс 

б�лігі т�рт жолаққа дейін кеңеюде. 

Қарғалы �зенінің үстіндегі к�пір қайта 

жасалып, веложолдар мен тротуарлар 

салынуда. Ұзындығы 30 шақырым бола-

тын 30 к�ше мен Қалқаман және Алаш 

ықшамаудандарындағы 33 к�шені орта-

ша ж�ндеуден �ткізбек.

Одан кейінгі бағытымыз Наурыз-

бай ауданның әкімшілік орталығының 

құрылысы болды. 153 гектар аумақта 

салынып жатқан бұл кешен әдемі 

қалашыққа айналары с�зсіз. 

Қазір мұндағы ішкі істер басқарма-

лабына сай әрт ү рлі тәсі л дермен 

ұқсатып, к�рсете білу. Бұл орайда 

ғылыми – зерттеу жұмысы дұрыс 

жолға қойылған, қалың к�пшілікке 

қ ұнды жәдігерлерді к�рсете а ла-

т ы н С ү й і н б а й А р он ұ л ы әде би-

ескерткіш музейінің орны ерек ше. 

Бұл к�п салалы мекеме болған дық-

тан онда ж үргізі летін зерттеулер 

де кешенді және жан-жақты сипат 

алады. Музейдің ғылыми-зерттеу, 

ғылыми-экспозициялық, ғылыми 

– к�пшілік насихат жұмыстарының 

негізгі нысаны бағалы жәдігерлеріміз. 

Ғы лыми зерт теу және ж инасты-

ру ж ұ м ыстары н ы ң нә т и жесі н де 

қолдағы жәдігерлерді жүйелеу, ұлт 

тарихының қымбат мұрасы ретінде 

– Кандидаттық жұмысыма ғы-

лыми жетекші болып ғылыми жолға 

түсуіме үлкен үлес қосқан Ұлттық 

ғылым академиясының академигі, 

республикаға еңбегі сіңген ғылым 

қайраткері, биология ғылымының док-

торы, профессор, «Парасат» орденінің 

иегері ұстазым М.Х.Шығаева бұл 

жолы да к�мегі мен қамқор лығын 

а я м а й ,  д и с с е р т а ц и я н ы ң  т е р е ң 

зерттелуіне елеулі еңбек сіңірді, – дейді 

С.Зұлқарнайқызы. – Менің докторлық 

жұмысым әлемдік дәрежеде тиісінше 

бағаланып, халықаралық ISESKO 

сыйлығына ие болды. Академик 

М.Хажетдинқызымен бірлесе отырып 

жасаған ғылыми жұмыстарымыздың 

бірнешеуіне авторлық куәлік алып, 

инновациялық патентке ие болдық. 

Солардың бірегейі – түйе сүтінен 

 дайындалатын «СофМайя» және «Соф-

Майя-1» сусынына әлемдік дәрежеде 

патент берілді. 

Биологи я ғы лымының док то-

ры, профессор С.З.Сағын дықова 

ғылым жолында терең ізденіспен 

еңбек ете жүріп, ұстаздық қызметін 

д е  қ а л т қ ы с ы з  а т қ а р ы п  к е л е д і . 

Қ ы р ы қ  ж ы л ғ а  ж у ы қ  у а қ ы т қ а 

созылған педагогикалық қызметінде 

ж о ғ а р ы  м е к т е п т і ң  т ә ж і р и б е л і 

ұстазы болуымен қатар, ж үздеген 

шәкірттерін білімге баулып, �мірге 

қанаттандырды. Сонымен бірге ол –  

отбасында адал жар, ұл-қыздарының 

сү й і к т і а насы. Жол дасы Сариев 

Аманкелді – ғалым-ұстаз, физика-

математика ғылымының кандидаты, 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің про-

фесоры. Ұрпақтарының барлығы да 

жоғары білім алып, �мірден �з орын-

дарын тапқан әр саланың мамандары. 

Bріптестері мен жолдастары олардың 

жанұясын ғалымдар отбасы деп бе-

керге айтпаса керек. 

М і н е ,  Т ә у е л с і з  Қ а з а қ с т а н 

ғылымының дамуына, жоғары мектеп-

те білімді  мамандарды даярлау ісіне �з 

үлесін қосып келе жатқан Атыраудың 

ғалым қызы София Зұлқарнайқызы 

Сағындықова осындай жан. 

Сейілхан ҚАЙЫРЖАНОВ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
Атырау облысы

сының, аудандық әкімдіктің, ХҚКО, 

сот, прокуратура, мемлекеттік кіріс 

д е п а р т а м е н т і  ғ и м а р а т т а р ы н ы ң 

құрылыстары толық аяқталып, ішкі 

әрлеу және ғимараттардың т�ңірегін 

к�ріктендіру жұмыстары жүргізілуде. 

Қазіргі кезде аудан халқының саны 

101 мыңға жеткен. Аудан бойынша 

1575 заңды тұлға, 4286 жеке кәсіпкер, 

60 мыңнан астам жеке тұлға еңбек ету-

де. Сонымен қатар аудан аумағында 

15 �ндіріс орны қызу жұмыс жасауда. 

Аудандағы жұмыссыздық мәселесі де 

біртіндеп шешімін тауып келе жатқан 

жайы бар. Бұл аймақта барлығы 3305 

адам тұрақты жұмыспен қамтылған.

«Тасты бұлақ» ықшамауда нын дағы 

тұрғындардың бастамасымен, қалталы 

азаматтардың қолдауымен салынған 

саябақтағы балаларға арналған �згеше 

құрылымдағы ойын алаңдары да алыстан 

к�з тартады. Мұнда жазғы  кинотеатр да 

бар. Ашық аспан астында мультфильм 

тамашалауға келген бүл діршіндер 

саны �те к�п. Бұл да  аудан әкімдігінің 

тұрғындардың рухани-мәдени демалы-

сына жасап отырған қамқорлықтардың 

бір  парасы. Алдағы уақытта жаңа аудан-

да жаңа лықтың жаршысына айналар 

игілікті істер жалғасын таба бергей! 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

к�пші лік  назарына ұсын у м узей 

қызметкерлерінің міндеті. Музей 

қорына негізінен ата-бабамыздан 

мұра болып қалған, хал қымыздың 

�ткен тарихын, қол �нері мен салт-

дәстүрін, әдет-ғұрпын дәріптейтін 

жәдігерлер қабылданады. Музей 

қызметкерлері де бұл күнде ата-баба-

дан қалған құнды тарихи жәдігерлерді 

іздестіруде. Сон дық тан әрбір ұлтжанды 

азамат бірегей жәдігерлер қолдарына 

түссе музейге �ткізулеріне болады. 

А.СДУАҚАСОВА,
Сүйінбай Аронұлының 

әдеби-мемориалды 
музейінің меңгерушісі

Алматы облысы 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС
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Елбасы барша қазақстандықтарға 

еліміздің Үшінші жаңғыруын жүзеге 

асыру ж�нінде міндет жүктеді. Тәуелсіз 

Қазақстан дамуының жаңа кезеңіне 

айналуы тиіс жарқын болашаққа біз 

«Қазақстан–2050» Стратегиясы мен 

100 нақты қадамнан тұратын Ұлт 

жоспарының негізінде аяқ басуға 

тиіспіз. Осылайша, биылғы Жолдауда 

қойылған  міндетті жүзеге асыруда бес 

басым бағыт айқындалды. 

Жолдауда қойылған адам капиталы-

ның сапасын жақсарту жолындағы 

стра тегиялық міндеттерді жүзеге асыру 

бағытындағы іс-шаралар әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-де жан-жақты жүзеге 

асырылып келеді. Соңғы бес жыл к�ле-

мінде университеттегі �згерістер мен 

қабылданған стратегиялық даму жоспа-

ры Елбасы қойған міндеттерді жүзеге 

асырумен тікелей үндесуде. ҚазҰУ-дің 

әлемдік білім беру кеңістігінде жетекші 

Айта кетейік, «ЭКСПО – 2017» 

к�рмесінде Оңтүстік Қазақстан 

облысының мәдени күндері �теді. 

Облыстан 610 адамнан құралған 

17 шығармашыл ұжым қатысып, 

�нерлерін к�пшілікке ұсынады. 

Оның ішінде жергілікті 22 қол�нер 

шеберлері де бар. 

« М ә д е н и  ш а р а  б а р ы с ы н -

да «Қазыналы Оңтүстік» қол�нер 

ше бе р ле р і  ме н  су р е тшіле р дің 

позицияға к�терілуі, атап айтқанда 

халықаралық QS рейтингі бойын-

ша әлемнің ең озық 800 университеті 

ішінде 236-орынды иеленуі осының 

дәлелі.   

Елбасы жоғары оқу орындарының 

кадрлық құрамы,  материалдық-

техникалық жабдықталуы және білім 

беру бағдарламаларының сапасы-

на баса назар аудару қажеттігін атап 

�тті. Қазіргі таңдағы заман талабы 

университеттердің заман  сұранысына 

сәйкес маман дайындауға мүмкіндік 

беретін білім беру бағдарламаларын 

ұсына алуына байланысты.  Осы 

ретте ұлттық университетте жұмыс 

берушілер кеңесі мүшелерін білім беру 

бағдарламаларын қалыптастыруға 

тарту, олармен болашақ мамандарды 

дайындаудағы бірден бір стратегиялық 

әріптес ретінде тығыз жұмыс жасау 

қолға алынды. Университетте жыл 

к�рмесі, концерттік бағдарламалар, 

оңтүстікте түсірілген анимациялық 

фильмдер мен к�ркем фильмдер 

к�рсетіледі. Сондай-ақ Ж.Шанин 

атындағы облыстық академиялық 

қазақ драма және орыс драма, 

қуыршақ, әзіл-сықақ және сатира 

театрлары мен Оңтүстік-Цирктің 

қойылымдары Астана жұртшылығы 

мен к�рме қонақтарының к�зқуа-

нышына айналады деп күтілуде.

сайын �ндірістік тәжірибелердің база-

ларын кеңейту, әлемдік озық компа-

ниялармен бірігіп, оқу-ғылыми зертха-

наларын ашу, қосдипломды білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыру, білім 

берудің құзыреттілік үлгісін енгізу,  

академиялық ұтқырлықты кеңейту 

және тағы басқа салалар бойынша ора-

сан зор жұмыстар табысты жүзеге асы-

рылуда. Жалпы әлемдік экономикалық 

дағдарысқа қарамастан, мемлекеттік 

және жеке меншік әріптестіктің негізін-

де материалдық-техникалық база-

ны әлемдік деңгейдегі стандарттарға 

сәйкес күшейту бойынша да мәселелер 

�з шешімін табуда.  

Меңдігүл НОҒАЙБАЕВА,
тарих, археология және этнология 

факультетінің деканы

Оңтүстіктің мәдени күндері ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігі 

бекітілген кестеге сәйкес �ткізі-

летін болады. Мерекелік концерт-

те Ш.Қалдаяқов атындағы облыс-

т ы қ  ф и л о р м о н и я н ы ң  « С ү г і р » 

атын дағы ұлт аспаптар оркестрі, 

«Тұмар» фольклорлық ансамблі 

«Қа зына», «Тұмар» би ұжымдары 

�нер к�рсетеді деп күтілуде. Соны-

мен қатар облыстық опера және 

балет театрының симфониялық ор-

кестрі, хоры, жеке солистері, балет 

труппасы, «Биг-бенд» эстрадалық 

джаз ансамбльдері к�пшілікке �з 

�нерлерін паш етпек.

Бұдан б�лек, ЭКСПО қалашығы-

ның амфитеатрында «Нұрын шашқан 

– Оңтүстік» атты Оңтүстік Қазақстан 

облысы �нер шеберлерінің гала-

концерті ұйымдастырылады. 

Сонымен қатар Астанадағы 

«Қазанат» ипподромында бой к�-

т е р е т і н  э т н о а у ы л д а  О ң т ү с т і к 

 Қа зақстан облысынан талапқа сай 

бір неше киіз үй тігілетін болады. 

Нұршат ТYКЕН

Оңтүстік Қазақстан облысы

ЖАҢҒЫРУ 3.0

Білім сапасы – басты назарда

«ЭКСПО» әнінің тұсауы кесілді
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Абрар ағамыз қазақтың қабырғалы қаламгерлері Әбіш Кекілбай (оң жақта), 
Кәдірбек Сегізбайұлы және Ақселеу Сейдімбектермен бірге.

К1ші-қон ж1ніндегі  ха-
лық аралық ұйым 1кілдері бос-
қындарды Жерорта теңізі ар-
қылы заңсыз тасымалдаушылар 
жылына 35 миллиард долларға 
дейін табыс табатындығын 
мәлімдеді. 

Мамандардың айтуынша, 

бүгінде босқындарды заңсыз 

тасымалдау қару-жарақ және 

есірткі саудасынан кейін үшінші ірі халықаралық 

қылмыс түрі саналады. Жалпы биыл Жерорта теңізі 

арқылы Еуропаға 70 мыңнан астам мигрант келген. 

Олардың к�бі Кәрі құрлыққа әдетте Ливия арқылы 

�теді. Aйткені мұнда саяси дағдарыс орнаған. 

К�ші-қон ж�ніндегі халықаралық ұйым басшы-

сы Уильям Лэйси «Жыл басталғалы 1600  мигрант 

діттеген жеріне жете алмай, жарты жолда қаза 

тапты. Бұл – ресми ақпарат. Ал бізге беймәлім 

қайғылы оқиғалардың саны қаншама. Сондықтан 

к�ші-қон ахуалы, соның ішінде заңсыз тасымалмен 

күресті күшейту керек. Халықтың туған жерін тастап, 

Еуропаға бас сауғалауының себебі к�п» дейді.

зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЕУРОПА

Босқындар арқылы пайда табуда

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

И т а л и я н ы ң  с о л т ү с т і г і 
қуаң  шылықтан зардап шегуде. 
Биылғы к1ктемде бір тамшы 
жаңбыр жаумағандықтан, кей-
бір аймақта су тапшы. 

Aзен деңгейі күрт т�мендеп 

кеткен. Фермерлерді сумен 

қам тамасыз ету үшін гидро-

элек тр станциялардың қойма-

ла рын босату туралы шешім 

қабылдады. 

«Күн жыли бастағалы, Италияның оңтүстігіне 

тән бидайдың қатты сұрыбы мен зәйтүн сияқты 

дақылдар солтүстікте және таулы жерлерде егіліп 

жатыр. Бұл шара �сімдіктердің дұрыс �сіп-�нуі 

үшін жасалуда. Aйткені танымал �німдердің са-

пасын сақтау керек. Биыл к�ктемгі ауа райының 

қолайсыздығынан келген шығын мемлекет тара-

пынан �теледі. Алайда, айтпай келетін табиғи апат 

тағы қайталанса не болары белгісіз» дейді Coldiretti 

ұлттық шаруалар конфедерациясының б�лім 

жетекшісі Роландо Манфредини.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы темекі 
түті нінен келетін залалдың  артып бара жатқанын 
мәлімдеді. 

Олардың айтуынша, шылым шығаратын кәсіп-

орын дар қоршаған ортаға орасан зор нұқсан келтіріп 

отыр. Себебі химиялық заттарды �ндіру кезінде 

одан б�лінетін түтін кесірін тигізеді. Сонымен қатар 

оны �сіру энергия мен суды к�п қажет етеді. Осы 

тұрғыдан алғанда шығыны да к�п.  Дүниежүзілік 

денсаулық сақтау ұйымы темекі шығаратын компа-

ниялар келтірілген экологиялық залал үшін міндетті 

түрде �темақы туралы ақпарат жариялауын талап етіп 

отыр. «Темекі �ндірісінен келетін залал к�п. Оны біз 

білгенімізбен жария ете алмаймыз. Себебі бізге �ндіріс 

орындары толық ақпарат бермейді. Сондықтан үкімет 

темекі �ндірушілердің анықтама беруін міндеттеуі 

қажет» ДДСҰ �кілі Винаяк Мохан Прасад.

Макс Планк институтының ғалымдары 90 
египеттік мумияның ДНК-сын анықтады. 

Олар марқұмдардың бальзамдалғанына 

қара мастан, олардың денесінде генетикалық 

материалдың сақталып қалғанын дәлелдеді. Science 

хабарлауынша, зерттеуге Каирдан 100 шақырым 

жердегі ежелгі қоныстан табылған мумиялар 

қолданылған. Сараптама нәтижесі бойынша ежелгі 

қоныстан табылған ДНК, қазіргі Таяу Шығыс, 

әсіресе Леванттың тұрғындарының ДНК-сына 

ұқсас болып шығыпты. 

ИТАЛИЯ

ТАБИҒАТ

ЕГИПЕТ

Қуаңшылық зардабы

Қоршаған ортаға алаңдаулы

Зерттеудің жаңа нәтижелері

Есенғали РАУШАНОВ

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 

ұжымы осы институттың байырғы қызметкері, белгілі ғалым, 

филология ғылымының докторы  Бабаш Bбілқасымға анасы 

Жарқын ТЕЛЕУҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 

айтады. 

Боливияда күн күрт суы-
тып, тіпті кейбір 1ңірлерде қар 
жауған. Мамандардың айтуын-
ша, мұндай аяз соңғы 51 жылда 
болмаған екен. 

Соның салдарынан жол-

дарда кептеліс пайда бо-

лып, әуежайда бірнеше са-

пар кейінге шегерілген. Ауа 

райының қолайсыздығына 

Амазония ормандарында ылғалдылықтың артуы 

себеп екендігі айтылуда. Синоптиктер аптаның 

соңына таман аяздың беті қайтады деп топшылап 

отыр. 

Боливия – экватордан т�мен орналасқан мем-

лекет. Сондықтан мұнда қыс мезгілі мамырдан 

тамызға дейін жалғасатындығын айта кеткен ж�н. 

Метеорологиялық орталық басшысы  Марисоль 

Португальдің айтуынша, күндіз күн жылынғанымен, 

түнде суық болып, шілдеде тағы да аяз болуы 

мүмкін. 

БОЛИВИЯ

Табиғаттың тосын мінезі

Е
кінші бір естен кетпес жайт 

– сол ауылдың қыздары 

үнді киноларындағыдай 

бір �ңкей қараторының әдемілері 

болатын. Кербез келетін. Паң 

ұстайтын �здерін. Aнерпаз еді. 

Иінағаштарын к�теріп су алуға 

келгенде ауылдың жігіттері к�зін 

алмау шы еді. Біздің бір ноқтаға 

басы сыймай, ұрынарға қара таппай 

жүретін ағамыз сол қыздардың бірін 

алып қашып, оның ізі аудандық 

сотқа, одан облыстық сотқа ұласып, 

ауылымыз ызы-қиқы, қым-қуыт 

болғаны бар.  Облысымыздың 

б і р і н ш і  х а т ш ы с ы  М ұ с т а қ ы м 

Біләлұлы Ықсанов деген кісімен 

біздің ауылдың ілік-шатысы болды, 

кейін ержеткен соң білдік, әлгі дау 

Мұстақаңның араласуымен біткен 

к�рінеді. Оған дейін де, одан кейін 

де олардың �зге қазақтармен қыз 

берісіп, қыз алысқан кезі де жадым-

да жоқ. Есімде қалған бір-екі жайт-

ты Қалтай Мұхамеджанов  туралы 

мақаламда жазғаным бар. Бала-

лар асық ойнағанда ұтылып қалса 

оларға «арабыңа кет!» деп айқайлап 

жататын. Сол кезден қалған бір 

сауал: Ең соңғы арабша с�йлеген 

қожа кім болды екен? Ол да кешегі 

Кеңес дәуіріндегі балаларының 

қазақшаны ұмытып, орысша с�йлей 

бастағанын к�ріп, жүрегі  қан 

жылаған біздің шалдар секілді езілді 

ме екен, жоқ балаларының арабша 

ұмытып,түрікшеге к�шіп жатқанын 

к�ріп, басқа бір ойлар кешті ме 

екен? Мен осы сауалды талай 

адамға қойдым. Ешкімнен мардым-

ды жауап ала алмадым. Оны айта-

сыз сұрағымның аңламын түсіндіре 

алмаған кездерім де к�п болды. 

Қожа Хафиз айтпақшы «Самарқан 

саһали руи заминнен» (яғни Жер 

бетінің к�ріктісі Самарқан) әрмен 

асып, �збек �лкесіне сіңе түссеңіз 

Қашқадария, Сұрхандария атты 

уәләяттарда �здерін «арабтар-

мыз» деп есептейтін бір елді к�рер 

едіңіз. Сырт бітім-тұрпаты түркі 

халықтарына келмейді. Жергілікті 

ел оларды «эшон боба ождоттлары» 

деп құрмет тұтады. Салт-дәстүрлері 

де �збектерден �згешеленіп тұрады. 

Bлі күнге тұрғылықты елмен қыз 

алысып,  қыз берісуі  жоқтың 

қасы. Сол ағайындардың кейбір 

әулеттерінде араб тілі азды-к�пті 

сақталғанын к�ріп таңғалғаным 

бар. Кейбірі паспорттарына да 

«ұлтымыз араб» деп жазғызғысы 

келген, бірақ Aзбекстан үкіметі 

оған келісе қоймаған к�рінеді. 

Біздей емес, �збек ағайындар бұл 

мәселеде берік принцип ұстанады. 

Онысы мақұл да.  Нарық бұл 

к�ршілерімізге ауыр соққаны мәлім. 

Республиканың ішінде бірсыпыра 

к�шу, қону болды. Жаңағы айтқан 

арабтардың к�п б�лігі күні кешегі 

жер б� лісте Aзбекстанда қалып 

кеткен Мыр заш�лге қоныс аудар-

ды. Жетісайдан әрі �тсеңіз қаптаған 

қалың арабқа тап боласыз (ретті деп 

санасаңыз, ал �з басым бұл с�зді 

ретті деп есептеймін және сіздердің 

де солай ойлағандарыңызды қалар 

едім, тіпті санамасаңыз да, жат 

қолындағы жерлер деген мәселеге 

біз күндердің бір күні соғамыз).

Ал қазақ арасындағы қожалардан 

арабтың тілін, дәстүрін, салтын 

сақтағандарын мен түгілі Аманхан 

Bлім де кездестірмепті. Ең соңғы 

арабша с�йлеген пайғамбар ұрпағы 

қай заманда �мір сүрді екен немесе 

тебінгісі тер сасыған Шыңғысхан 

әулетінің «бұдан былайғы жер-

де моңғол тілі �лді, енді қазақша 

с�йлейміз» деген кезде к�ңілінде не 

жатты екен?

Жақында осы сауалдың жауа-

бын тапқандай болдым. «Жұлдыз» 

журналының �ткен жылғы бір 

санында «Асылзада» дейтұғын 

к�лемді бір дүние шықты. Авторы 

сіз бен бізге жақсы таныс Мұхтар 

Құл-Мұхаммед. Мақала к�ркем 

шығарма секілді жатық оқылады 

екен. Сырғып отырып аяғына бір-

ақ шыққаныңызды білмей қаласыз.

Қазақ тарихының қысқаша 

бір курсы секілді к�рінді. Асы-

лы, ұлт тарихы осылай жасала-

тын болар. Түптеп келгенде та-

рих деген сіз бен біз білетін не 

білмейтін оқиғалар тізбегі емес, 

�зіңді �зің танудың, бағалаудың 

Сыпырдым сақалыммен 

басқан ізін,

Су септім к�з жасыммен 

шаңыт күнде, – 

деген мағында мұхтасарлауға бола-

ды.

Тағы бір арузды қазақтың қара 

�леңінің иіріміне салсақ, шамада 

мынадай шумақ шығады:

Мұсылман бір Аллаға сиынбай ма,

Хақты ойлап алуан сауал 

жиылды ойға.

Аллаға иманнан соң арзу қылам,

Топырақ Түркістаннан бұйырғай да.

Сондай ірі әулеттің бірі ұлы 

Мұхтар Bуезов пен сақи Мұхтар 

Құл-Мұхаммедтің бабасы Бақсайыс 

болса және бірі  Хорасан ата. 

Хорасанның шын аты Bбдіжәлил 

бап деседі. Оның баласы Хұсейін 

шайқы. Хорасан ата мекенін, 

пайғамбар жүрген киелі қонысты 

сағынғанда дереу құсқа айналып 

ұшып кетеді екен де, таң нама-

зын Меккеде оқып қайтып келеді 

екен. Мұны байқап жүрген баласы 

Хұсейін бір күні әкесіне «Күнде 

ұша беріп шаршадыңыз ғой, абзалы 

Тұрақтап, отырықшы болудың 

алдында басынан не �тпеген әулет 

бұл? Туған елді тастап, Қытай асқан 

қазақтардың арасында абыройлы 

бола білгені неден? Иман жолынан 

жаңылмағанынан. Ана бір жылы 

оралман ағайындардың бірі ми-

нистр Мұхтармен жақындасқысы 

келсе керек, араға мені салып 

«Қытайда (бірдеңе деген жерін ай-

тады, мен Қытайдың қай түкпірін 

б ілейін,  ес імде  жоқ)  Мұхтар 

бауы рымыздың ата-бабалары 

сал дырған мешіт әлі күнге бар, 

аздаған ж�ндеуді қажет етеді, мен 

сол мешіттің суретін әкеліп едім, 

�зіне к�рсетсем қалай болар екен?» 

деп қиылғаны бар. Меценаттық, 

қайырымдылық, қолы ашықтық, 

мейірімділік – мұның бәрі бүгін 

пайда болған малдың буы емес, арғы 

тектен келе жатқан қасиет екен ғой 

деген ой келгені бар сонда. Бірақ 

бүгінгі әңгіме Мұхтардың сахилығы 

туралы емес, сұңқар жемін шашып 

жейді, оған таңғалмаймын. Мені 

таңғалдыратыны Абрар ақсақал-

дың арғы бетте жүрсе де Мұхтар 

 Омар ханұлындай асылзаданың 

әрбір қадамын бақылап отырғаны, 

жетістігіне қуанып, сүйсініп мақтан 

тұта білгені. Баласының атын неге 

Мұхтар деп қойғаны енді түсінікті 

болар.  «Кедей болсаң к�шіп 

к�р» дейді қазақ. К�шіп-қону 

деген соңғы кезде біз идиллияға 

айналдырғандай к�ркем �лкелерді 

кезген к�ңілді саяхат ғана емес, 

жол жүру деген ол, расында адасу, 

шаршау, жоғалту, ш�лдеу, ашығу. 

Осындай тар жол, тайғақ кешулер-

де �зін де, әулетін де сау-саламат 

сақтап, елге есен түгел оралу нағыз 

абыздың ғана маңдайына жазылған. 

Тұрымтай тұсына, балапан басына 

кеткен әулеттер қанша?! Марқұм 

Жағда Бабалықов «Алпысын-

шы жылдардың басында Шығыс 

Түркістан Жұмһириятының жиыр-

мадан астам Үкімет мүшелері мен 

облыс, аудан деңгейіндегі бас-

шылары Қазақстанға �ттік. Кел-

ген мезет шетімізден Қырғызстан, 

Тәжікстан, Aзбекстанға айдап, қара 

жұмысқа жекті, қойшы қолаңдыққа 

салды,кешегі министрлер жүн-

жұрқа жинап кетті. Бірақ, к�ңіл 

тоқ еді. Aлсек Қытайдың қылбұ-

рауында  емес,  қазақтың кең 

тұсауында �леміз» деп мәз болдық. 

«Құдай салды, мен к�ндім, ақ 

шұнақ шал, бері жат» депті ертеде 

шалға ұзатылған бір қыз. Оралман-

дар бәріне к�нді, бәріне т�зді. Бір 

нәрсенің басы ашық. Елге сол жыл-

дары Қытайдағы қазақтардың ора-

луы осы күні айтылып жүргендей 

Қазақстанның жеке инициатива-

сымен, әсіресе оның басшысының 

патриоттығымен емес, Мәскеудің, 

КПСС Орталық Комитетінің халық 

шаруашылығын қалпына келтіру 

үшін жұмыс күші керектігінен туған 

бастамасы еді. Асылы, біреудің 

жеңісін ұрламау керек.

Ш
ығыстағы тағы бір 

е с к і  р ә у я т т а  « С у 

аққан жерімен ағады» 

дейді. Біздің қазақ мұны «Тек» 

деген бір ауыз с�збен тұйықтайды. 

Мұхтардың мақаласын оқып 

шықсаңыз Абрар ақсақалдың 

бейнесі  к�ңіліңізге текті  кісі 

ретінде орнығады. Елге айтқан 

с�зін �ткізе алатын қазыналы қария 

ретінде жадыңызда қалады. Мұндай 

кісілер, расында бір әулеттің ғана 

емес, жалпының мақтаншы.

Адам қалай ұзақ жасайды екен 

деген сауалдың жауабы қалай 

да  даулы болары анық. Қазақ 

мұндайда «жазмыш» дейді. Бек-

зат жанның к�кірек сарайы да 

таза. Жапон ғалымдары осындай 

тоқтамға келген. Бұл қазақ айта-

тын қайғысыз қара суға семіреді 

емес, бұл ертеңгі күнің ашық бол-

сын десең бүгін балаңды дұрыс 

тәрбиеле деген халық даналығына 

саятын с�з. Абрар ақсақалдың ұзақ 

 жасауы, иншалла бұдан да к�п жа-

сасын, дүние байлығын емес, иман 

байлығын жинай білгендігінде 

болар. «Қаратаудан басталған ба-

балар к�шін Құл-Мұхаммедтің 

ұрпақтары жалғастырып, �мір атты 

мәңгі таусылмас ұлы сапардың бел-

белестерімен алға тартып келеді. 

Қалам мен кітапқа қызмет еткен 

әулеттің алды әлемнің ең үздік білім 

ордалары Гарвард, Оксфорд, Ко-

лумбия, Жоржтаун, Жорж Вашинг-

тон университеттері сияқты алып 

шыңдарды бағындырып үлгерді». 

Бұдан былайғы жерде қазақ 

шаттанса осылай шаттануға тиіс. 

«Бабам батыр, әкем бай, шешем 

сұңқар болған» деп том-том кітап 

шығарып, екі күннің бірінде «аттан 

қалма, байталымдап», аламанға жар 

салып, ат шаптырып, ас берудің 

қызығы �тті. Енді оқытқан бала-

мызды айтып, қазаққа жасаған 

қайырымды істерімізбен, қазаққа 

жасай алмасаң қара басыңды 

есен түгел алып жүріп, иманға, 

обал, сауапқа ұмтылғанымызбен 

мақтанайық.
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келген сан жазушының кітаптарын 

�з қаражатына тегін шығарып 

келе жатқанын айтсақ «жақсының 

жақ сылығын айт, нұры тасысын» 

деген ата с�зге сүйенгеніміз. Ра-

сында, жақсының жақсылығын 

неге айтпасқа? Bсіресе біздің Bбең, 

классик жазушымыз Bбді жәмил 

Нұрпейісов оның М.О.Bуезовке 

жасаған қызметіне  дән риза . 

Мәскеуден арнайы атақты қа-

ламгерлерді алдырып, арнайы тап-

сырыспен «Тамаша адамдар �мірі» 

сериясымен ұлы Мұхаң туралы 

кітап жаздырғанын жыр ғып айта-

ды. Ұлтқа қызмет ету дегеннің бір 

озық үлгісі осы емес пе?! Біздің оны 

«Сахи Мұхтар» дейтініміз де осын-

дай жомарттықтарына талай куә 

болғандығымыздан.

«Асылзаданы» бас алмай оқып 

шыққанымыз да сондықтан. Асы-

лы, бұл орыс әдебиетінде ежелден 

бар жанр. Bсте, орыс ағайындар 

мұны ағылшын лордтарының ара-

сында кең тараған «My family tree» 

немесе «About my relatives and me» 

(яки «Біздің әулеттің шежіресі») 

және басқалармен салыстырудың 

(ақиқатқа, екібастан салысты-

ру арқылы ғана қол жеткізесіз) 

сара жолы емес пе? «Киелі әулет» 

атты алғашқы тарау менің бұдан 

былайғы жерде ара-тұра қайта 

оқып тұратын бір кітабыма ай-

налды. Танымдық дүниелердің 

осылай жазылғаны ж�н. Біз тарих 

жазсақ факт, кесте, цитата, орыс-

ша оралымдармен сықастырып 

тастаймыз, мұны бі лімдарлық 

санаймыз, нәтижеде оқырман екі 

жаңа жолдан соң жалығады да 

қайтып беттемей қояды. Ғылыми 

стильдің ж�ні басқа. Ол �з алдына 

бір мектеп.

Қ
ожалар қазақ даласы-

на қашан және не үшін 

к е л г е н і н е н  б і з ,  ә л -

бетте, хабардармыз. Дегенмен, 

Мұхтар бізді осы салада �те к�п 

ізден генімен сүйсінтіп отыр. Ол 

оқыған кітаптар сан алуан. Қазақ 

ү к і м е т і  а л ғ а ш  о р н а ғ а н  т ұ с т а 

 «Қа зақтың мемлекет қайраткерлері 

дегендерінің қай-қайсының болсын 

бет пердесін жұлып алсаң, арғы 

жағынан не ақын, не жазушы шыға 

келеді» деген кекесін жиі айты-

лады екен. Ол қазақтың арда кезі 

ғой, с�здің қадірі бар заман, екінің 

бірі, егіздің сыңарының к�ркем 

әдебиетке таласы болса болған 

шығар. Ал бүгінде ше? Ана тілінде 

жазуды былай қойыңыз, жатық 

с�йлей алатын Үкімет мүшелері 

саусақпен санарлық емес пе? 

Парламент «әуендерін» тыңдап 

к�ріңіз, «Самарқанда бір апам бар, 

менен де �ткен...» дегеннің керін 

к�ресіз. Біздің Мұхтар осы топта 

жүзден жүйрік шыққан азамат екені 

қаншалықты рас болса, мыңнан 

тұлпар екені де дау туғыза қоймас. 

Бұл мақтау емес, мақтану. Қаламгер 

қауым оны тонның ішкі бауындай 

к�реді. Қандай бір дүниесі жарық 

к�рсе де оқылмай қалмайтыны со-

дан. Мұхтар туралы с�з болса аға 

буын оның қайырымдылығы мен 

дарқандығын айтудан жалыққан 

емес. Жетім-жесір, ғарып-ғасір-

лерге қамқорлығы �з алдына бір 

т�бе, кешеге дейін к�ріне алмай 

сықылды шығармалардан алса ке-

рек. Сапалысы бар, сын к�термес 

сапасыздары одан да к�п, осы мы-

салдас дүниелер ағылшын, француз, 

неміс әдебиеттерінде бұдан екі жүз, 

үш жүз жыл бұрын қара құрттай 

қап таған. Бұл «шедеврлерге» орай 

жазыл ған пародиялар, ащы сындар 

тіпті к�п. Мұны біздің қазақ шежіре 

дейді. Марқұм Ақселеу Сейдімбеков 

«Қазақтың ауызша тарихы» деп 

бірсыпыра еңбектенді. Шежіре, 

әдетте бір рудың т�ңірегінде �рбиді. 

Bттең тәңір, к�бі сол �з ауылынан 

әрі аса алмай күйдіреді. Баяғы, 

Байқо жаның таяғы, «біздерде мы-

надай бар, мынадай бардың» ол 

жақ, бұл жағы. Батыр да �зіміз, бай 

да, бағлан да біз. Бізде жаман жоқ. 

Біздің тарих тек қана керемет ерлік-

тер мен мол дәулеттің жылнама-

лары. Кәне, енді расында да солай 

болса ғой, шіркін. 

Мұхтар тар шеңберде қалып 

қоймаған, қалып қойса оның қай 

жері Мұхтар болар еді?!

«Bкемнің �зі бір әлем» деген 

дұрыс айтылған с�з. Ол бүгінде 

тоқ санның т�ріне шығып отырған 

� з  ә к е с і  А б р а р  B к е т а й ұ л ы 

 Құл-Мұхаммед ақсақал туралы 

толған ған да бір әулеттің емес, 

қазақ халқының басынан �ткерген 

 тарихпен шебер астастырып оты-

рады. Шығарма жатық оқылады 

дейтініміз де содан. 

Сыр бойында ескіден келе жатса 

да ескір мей келе жатқан бір әпсана 

бар.  Мұх тар дың мақа ласында 

айтылғандай, пайғамбарымыз ра-

сул икрам, нәби мұқтарам зама-

нында дін та ратуға келген Bзіреті 

Bлиден тараған қасиетті әулеттер 

жергілікті халыққа адал қызмет 

атқарған. Ибн Құтайбадан кейін 

түркі халықтарымен жүз шайысқан 

кездері к�п кездеспейді. Bсіресе 

қазақ даласының ерекшеліктері 

қатты ескерілген сыңайлы. Қожа 

Ахмет Ясауи насихаттарын бажай-

лап қараған кісінің бұған к�зі анық 

жетеді. К�не шағатайшадан кең 

тараған бір бәйітті қазақшаласақ:

Пірмін де, әулиемін, салыхпын де,

Bлемде жоқ түркідей халық мүлде.

мен сізге сол Қағбаны алып келсем 

қайтеді?» депті. Bке осы ұлды бір 

байқап к�рейінші деді ме екен, әлде 

ата қонысын шынымен-ақ қатты 

сағынды ма, «әкелсең әкелші, ба-

лам» дейді. Сәлден соң Сырдың суы 

сырық бойы к�теріліп, алай-түлей 

дауыл тұрады. Түйені жел к�терсе, 

ешкіні к�ктен ізде дегендей, жұрт 

бас сауғалап әр жерге тығыла 

 бастайды, отағасы сыртқа шықса 

ауылдың тас т�бесінде қасиетті 

Қағба қалқып тұр екен дейді. Баласы 

сонда «Bке, айтыңыз, ық жағыңызға 

қондырайын ба, жоқ жел жағыңызға 

қондырайын ба?» деп сұраған деседі. 

Хорасан ата әрі ойланып, бері ойла-

нып тұрып «Жарар, балам, қонақты 

еліне қайтар, шеңгел де �з жерінде 

гүлдесін» дейді. Содан Қағба қайта 

к�шіп кетеді де, к�леңкесі түскен 

аймаққа жергілікті ел қасиеттеп, 

қастерлеп мешіт салған деседі. 

Осындай ізет үрмет, сыйластықтан 

кейін «қазақ даласында арабша 

с�йлеген соңғы араб» туралы с�з 

қозғаудың �зі әбестік пе?! К�не к�з 

қариялар бүгінде Қызылорда облы-

сы Жаңақорған ауданы Қожакент 

ауылдық аймағындағы ескі мешітті 

сол күні Хұсейін шайхы әкелген 

Қағбаның жобасымен салынған 

деп айтады. Ұрпақтары жыл сайын 

елге сауын айтып ас береді, құран 

оқытады. Құрмет пен даңқ және 

шан шараф оларға!

«Асылзада» атты шығарманы 

оқып отырғанда осы аңыз  ойымнан 

шықпай қойды. «Bкенің к�ңілі ба-

лада, баланың к�ңілі далада» дейді. 

Жоқ, к�ңілі далада болатын бала 

басқа. Мұхтар �з әкесі туралы с�зді 

ел тарихымен шендестіре жазғанда, 

ұлт қамын ойлап отырғаны дау-

сыз. Сезімсіз, ыстық ықылассыз 

жазылған дүние ешкімді де ба-

урамайды. Қаншама қиындық-

тарды бастан �ткерсе де, бекзат 

қалпын сақтап қала білген Абрар 

ағамыздың адамгершілік тұлғасы 

таңғалдырады. Қадыр Мырзалиев 

айтады:

Менің бабам қақтаған қыр аптабы, 

К�шіп-қонып ұрпағы тұрақтады, 

– деп.
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ҒҰМЫРЫН СӨЗ 
ӨНЕРІНЕ АРНАҒАН

БІЛІММЕН СУСЫНДАТҚАН
«БОСТАНДЫҚ»

ЗЕРДЕ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА 

А л д ы м е н  Б а л т е к е ң ,  Б а л т а б а й 

 Тәжім бетов есімі ауызға ілігер еді. Балтабай 

Тәжім бетов дегенде Сыр елі жұртының, 

әсіресе қаламмен «ауырып» жүргендердің 

елең ете қалатындарына инедей күмәніміз 

жоқ. Бал текең тумысынан ақын боп 

жаратылған азамат-ты. 

«Шабыт буған» шағында күндей күр-

кіреп, к�шеде кезіккен пенденің бәрін 

құшағына қысып,  құрметтеп,үйіме 

шақырып қонақ етіп жіберсем, шіркін-

ай деп армандайды. Қолына түскен 

тиын-тебенді шашып-т�гуді де ешкімнен 

сұрамайды. Bрине, �з тіршіліктеріне 

келгенде мықшеге, �згелердің қуаныш-

қайғыларына да қабырғалары қайысып 

а р а л а с а  қ о й м а й т ы н  п ы с ы қ а й л а р 

 Балте кеңнің жағасы жайлауда жүретін 

сондай кеңқолтық мінезін аса ұната 

қоймайды. Мүмкіндіктерінше ақыннан 

сырттап жүреді, жиын-жиналыстарына да 

шақыра бермейді. Соларды қылдай тізіп, 

�кпелеп қалатын Балтекең болсайшы! 

Ақынның баз-баяғыша омырауы ашық, 

�лең жолдарын ойша ұйқастырып, кең 

к�шеге сыймай, шалқып-тасып кетіп бара 

жатады.

Ал қапыда Алматыдан Қазалыға 

жолдары түсе қалған айтулы ақын-

жазушылардың әкім-қараларды к�зге 

ілмей, алдымен Тәжімбетовті іздейтіндерін 

қ а й т е р с і ң !  С о л  с ә т т е  Б а л т е к е ң н і ң 

беделі бір биіктеп қалар еді. Күнқияш 

жеңгемнің қас-қабағына, яки қонақ күтуге 

дайындығының бар-жоқтығына қарамай, 

бір топ адамды сау еткізіп, үйіне ертіп 

келетін. Оның шет-жағасына осы жолдар 

авторының да әлденеше мәрте куә болғаны 

бар-ды. Балтекең жеңгемізді Аққияш деп 

еркелететін. Және сол ақын жүрегінен 

т�гіле салатын «Аққияш» �згелердің 

А қ қ и я ш ы н а  м ү л д е м  ұ қ с а м а й т ы н . 

Балтекеңдікі елден ерекше-тін. Ақынның 

анасының да к�зін к�рдік. Ақынжанды кісі 

облыстағысы бар, астанадағысы бар талай 

қаламгердің аты-ж�ндерін жатқа соғатын. 

Бірінің газет-журналдарға басылған 

суреттерін байқап қалса, «е, мынау �з 

қолымнан дәм татқан балам ғой» деп асып-

тасып отыратын еді жарықтық!

Балтекең әдебиеттің барлық жанры-

на қалам тартты. Журналистика жолын 

да біраз шиырлады. Ауыл сахналарына 

лайықталған скетч дейсіз бе, сын-сықақ, 

лирика дейсіз бе, шай пісірімге жеткізбей 

«т�гетін» де тастайтын. Бұл с�зімнің 

растығына белгілі жазушы Молдахмет 

Қаназов ағамызды куәгерлікке тарта ала-

мын. Bсіресе, балалар әдебиетіне біршама 

олжа салды. М.Bлімбаев, Ш.Смаханұлы, 

B . Д ү й с е н б и е в ,  Ф . О ң ғ а р с ы н о в а , 

О.Bубәкіровтермен жиі хабарласатын, 

олар да Сыр �ңірінде Балтабай Тәжімбетов 

дейтін т�кпе жырдың айтулы шебері 

тұратындығын ауыздарынан тастамай ай-

тып жүрді. Балтекеңнің балаларға арналған 

бірнеше жыр жинақтары жарық к�рді. 

Қазалыдағы Ғ.Мұратбаев мемориалдық 

мұражайының директоры болып, біраз 

жыл жемісті қызмет атқарды. «Шіркін, 

уақыттың қадір-қасиетін кезінде дұрыс 

бағаламаппыз-ау» дейтін �зек �ртейтін 

�кінішті Балтекеңнің де мұңайып айтып 

отырғандығын талай естігенбіз. Және 

«оны енді сендер қайталамаңдар» де-

ген жанашырлығын шегелеп айтудан 

да жалықпаған-ды. Б.Тәжімбетовтің 

Ж.Bбдірашев пен Ш.Сариевтің балаң 

жырларына сәт сапар тілегендігін де Арал 

мен Қазалы жұрты әлі ұмыта қойған жоқ.

Қ о ғ а м д ы қ  қ ұ б ы л ы с т а р  � з г е р і п , 

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарын-

да ел елең-алаң күй кешкен сәтте Бал-

текеңді не түлен түрткендігін қайдам, 

жамағайындарын сағалап, Қазалыдан 

Жамбыл облысына қоныс аударды. Бұл 

шешімнің дұрыс-бұрыстығына т�релік 

айтатын біз емес, әйтсе де Сырдың 

борпылдақ топырағын қас пен к�здің 

арасында жоғалтып алғандай, ақын жүрек 

�мірінің соңғы жылдарында сағынышты 

жырларға к�бірек к�ңіл аударды деседі.

Бірде белгілі журналист Сексенбай 

Күлімбетов екеуміздің ешбір ескертусіз, 

(эссе)(эссе)

Оның к�пшіліг іміз  қол  жеткізе 

бермейтін, айта қаларлықтай бір ерек-

ше «мүмкіндігі» болды. Оған құдай елде 

жоқ күш-қайрат сыйлаған-ды. Сірә, екі 

иығына екі кісі мінгендей деп суреттейтін 

болмыс-бітім де соған арнап айтылған бо-

лар. Жастайынан спортпен шұғылданды, 

шұғылданғанда әжік-гүжік темір-терсек 

к�теру емес, кәдімгідей спорт секциясына 

тіркеліп, ертелі-кеш ақ тер-к�к терге түсіп, 

сан түрлі жаттығулар жасады. Ауданаралық 

жарыстарды былай қойғанда, облыстан, 

республикадан арнайы жүлделермен ора-

лып жүрді. Күресті, зілтемір к�терді. Сек-

сенбай Күлімбетовтің есімі кәделі жиын-

тойларда ауызға ілінді, ілтипатқа ие болды. 

Сол бетімен кете бергенде талай шәкірт 

тәрбиелеген кәнігі жаттықтырушы боп 

шығар ма еді, кім білсін.

Жоқ жерден журналистикаға қызықты. 

Ара-тұра спорт жарыстарынан аудандық 

газетке репортаж, хабарлар жариялап 

тұратын Күлімбетовтің аяқ астынан «ша-

быты» ұстасын келіп! Қазалы аудандық 

«Ленин туы» газетіне тілші боп орналасты, 

ҚазМУ-дің журналистика факультетіне 

сырттай оқуға түсті. Оның осы бір �мірлік 

баспалдақтарына толыққанды куәгер 

болғандығымызды да ұмыта алмай тын-

дығымыз анық. Себебі жүрегі үлкен, жора-

жолдастарынан ешнәрсе аямайтын, к�ңілі 

түскенге астындағы жалғыз атын мінгізіп 

жібере алатын осы бір нар тұлғалы аза-

матпен үзеңгі қағысып, қатар жүргенімізді 

әрқашан сағынышпен еске аламыз.

Кейін Күлімбетов Ақт�беге ауысты. 

Aмірінің ақырғы күндеріне дейін осы 

облыста әртүрлі қызметтер атқарды. 

Облыстық газетте тілші, б�лім меңгерушісі, 

жауапты хатшы, редактордың орынбасары, 

қалалық газеттің редакторы. Облыстық 

тілдерді дамыту басқармасының бастығы... 

Сексенбайдың республикалық «Ана тілі» 

газетіне деген махаббаты тіпті б�лек 

әңгіме. Баспас�зге жазылу, әсіресе қазақ 

газеттеріне қай кезде оңай болған. Ал 

орыс тілі басымдау сол кездегі Ақт�беге 

қазақ газеттерінің сіңісуі айтары жоқ 

азап-тын. Бірақ Секең-Сексенбай осы 

қиындықтардың бәрін жеңе біліп, «Ана 

тілінің» Ақт�бедегі таралымын кей жыл-

дары 14 мыңға дейін жеткізіп жүрді. 

Бұл үлкен к�рсеткіш, үлкен жетістік. 

«Ана тілінің» тілшілерінен бұрын �зге 

басылымдардың қызметкерлері де бас-

пас�зге жазылу науқанында ретін тауып, 

Ақт�беге, Күлімбетовке барғылары келетін 

де тұратын.

Қазақ газеттерін облысқа таратуда 

Күлімбетовтің «методы» �згелерге мүлдем 

ұқсамайды. Ұқсағысы келгендердің �зі 

оның маңына жуымайтын. Соның біразын 

біздің де �з к�зімізбен к�ргеніміз бар. 

Басшылары �зге ұлттың �кілдері болып 

келетін облыстағы іргелі кәсіпорындар 

неге екендігін кім білсін, Күлімбетовтің 

алдында құрдай жорғалайтын. Біріншіден, 

облыстағы күрес секциясына жанын 

салып қатысатын Сексенбайды біраз 

«әуесқойлар» жақсы таныды, біразымен 

белдескен, біразының жауырынын жерге 

тигізген; екіншіден, с�зі �ткір, қадалған 

жерінен қан алатын шақар; үшіншіден, 

айтқан уәждеріне иланбасқа қақың жоқ, 

Күлімбетовтің пікірінше, «қазақ тілді 

баспас�зге жазылмау – мемлекеттік 

тілге самарқаулық таныту», арғысы 

тәуелсіздікті мойындамау. Автоматтың 

оғындай жүдемелеткен аргументке орыс 

басшыларының �здері жылан к�рген 

бақадай арбалатын да қалатын. Секеңнің 

с�здері тірі жанды тыпыр еткізбейді, «аяқ-

қолдарын кісендейді» де тастайды. Кейін 

әлгідей батылдық, қайрат-жігер сол ал-

памсадай дене бітімінің арқасында жанар-

таудай бұрық-сарқ етіп, қайнап жататын 

болғаны-ау деп ойлайсың. Оған иненің 

жасуындай күмән де келтіре алмайсың.

К ү л і м б е т о в т і ң  о б л ы с т ы қ  т і л 

басқармасын басқарғандағы бастамаларын 

к�зк�ргендер әлі күнге дейін ауыздарының 

Ж а з у ш ы н ы ң  � м і р і н е н  с ы р 

шертетін фотосуреттер, әр жылда-

ры бірнеше тілде, бірнеше мемле-

кетте жарық к�рген кітаптарының 

суреттері және туған �лкесі Маңғыстау 

�ңірі мен туған елінің бүгінгісінен 

жан-жақты мәліметтер беретін та-

рихи к�ркемсуреттері жарияланған 

«С�здария, с�зғұмыр, с�зқұдірет» 

атты анықтамалық кітап Маңғыстау 

облысы әкімдігі және репрессияға 

ұшыраған Қазақстан зиялыларының 

мұрасын зерттейтін «Арыс» қорының 

(директоры филология ғылымының 

докторы Ғарифолла Bнес) бірлескен 

жұмыстары негізінде �мірге келді. 

Кітапқа B.Кекілбаевтың жастық 

шақтағы және бертіндегі  үлкен 

мемлекеттік қыз меттерде жүргенде 

де жазған �леңдері мен прозалық 

еңбектерінен үзінділер енгізілді. 

Осындағы «Тасбақаның ш�бі», 

«Бәйгеторы», «Үркер», «Абылай 

хан» атты пьеса, әңгіме, хикаят, ро-

мандарындағы жақұттай жалт-жұлт 

еткен к�ркем туындыларды бір оқыған 

жастың ертесіне-ақ кітапханадан 

B.Кекілбаевтың шығармаларын 

 тауып алып, бас алмай оқи баста-

ры хақ. Кітапты құрастырушылар 

с�з зергерінің «Елдіктің ежелгі 

сүрлеуі», «Bйтеке би», «Ұйқыдағы 

Басқосуды журналистика фа-

куль те  т інің деканы, профессор  

Қайрат Сақ жүргізіп отырды. С�з 

с�йлеген  Қой шығара Салғараұлы, 

Серік  Негимов, Қостанай, Арқалық 

қ а л а л а р ы н а н ,  Т о р ғ а й  д а н  к е л -

г е н  � л к е т а н у ш ы л а р  қ а т ы  с ы п , 

Bлмұхаммед Оспанұлының �мір жолы 

мен шығармашылығына кеңі нен 

тоқталды. 

1886 жылы Торғай уезі, Тосын 

болысының 4-ші ауылында дүниеге 

келген Bлмұхаммед Оспанұлы 12 жа-

сына дейін ауыл молдасынан оқып, 

сауатын ашады, 13 жасында Торғай 

қаласындағы 4 кластық орыс қол�нер 

мектебінде оқып, «ағаш ұстасы» деген 

мамандық алып шығады. Содан кейін 

Торғай қаласындағы 6 жылдық орыс 

мектебінің 4-класына қабылданып, 

оны 1905 жылы бітіреді. 1911 жылы 

Троицк қаласындағы Зейнолла ишан 

салдырған «Расулия» медресесінен 

дәріс алады. Оқи жүріп, осы қалада 

б е л г і л і  а ғ а р т у ш ы  М ұ х а м е д ж а н 

 Сералин ашқан қазақтың тұңғыш жур-

налы «Айқаптың» жұмысына араласа-

ды. Мұнда Bлмұхаммедтің «Қазағыма» 

деген �леңі, басқа да шығармалары 

басылады. «Расулияны» 1916 жылы 

бітіріп, Торғайға оралады. 1917 жылы 

Кеңес �кіметі орнағаннан кейін туған 

жері «Бестау», «Суықбұлақ», «Шилі» 

маңындағы «Үшқарасу» басындағы 

мешітті «Бостандық» мектебі деп атап, 

ауыл балаларына орысша-қазақша 

білім бере бастайды. 

1920 жылы Орынбордағы ағарту 

б � л і м і  м е ш і т т і  қ а з а қ  т і л і н д е г і 

 бастауыш мектеп етіп ашып, осын-

орыстың бет қаттайтын әйелдері былапыт 

с�здерін былай қойғанда, ішіңе біз сұғып 

алуға сәл-ақ қалатын.

Күндер с�йтіп �те береді.  Газет-

ке бір хабарың басылса, кешегі к�рген 

қиын  ды ғыңның бәрін ұмытасың да, түк 

бол мағандай, келесі жұмыс ырғағына 

жегілесің. Секретариатта жүргенде макет 

сызудан да жалықпайтын, қиналмайтын, 

баспаханада қонажатуды да шыбын 

шаққан құрлы к�рмейтін, үнемі екі езуі 

екі құлағына жетіп, к�ңілді жүретін 

бәкене бойлы ақсары жігіт болды. Ол – 

жұрттың бәрі жақсы к�ретін, жұрттың 

бәрінің тілін табуға тырысатын Алашыбай 

Есмағамбетов дейтін азамат еді. Және сон-

ша жыл бірге жұмыс істегенде Bлекеңнің 

біреуге ренжігенін, не Bлекеңе біреудің 

ренжігендігін байқамаппыз. Bлекең 

қашан к�рсең де жайдары. Сол қат-қабат 

жұмыстың арасында жүріп, біреудің үйін 

к�шірісуге де, біреудің «к�к базардан» 

алған азық-түлігін үйіне жеткізіп салуға да 

уақыт табатын. Тағы бір қызығы, Bлекең 

жұрт секілді асып-саспай, жайбарақат 

жүру дегенді білмейтін, «Баспалар үйінің» 

бірде бесінші, бірде, алтыншы, бірде 

жетінші қабатында құстай ұшып, зыр 

қағып жүгіретін де жүретін. Bдемі, орам-

ды ойларына араның уындай мысқыл 

араластырған, кәдімгі аузыңа салған бой-

да еріп жүре беретін қант қиығындай 

оймақтай-оймақтай сықақ әңгімелері жиі 

жарияланып тұрды. Тауып с�йлейтін әрі 

Bлекеңнің аузынан шыққан әзіл-қалжың 

сол бойы рулы елге тарайтын. Ал кей-

де қызыл шараптың бет шарпитын буы 

арудың оянуы»,  «Шандоз»,  т .б. 

публицистикалық туындыларынан 

үзінділер беруді де ұмытпаған. Aйткені 

жазушы қиыннан қиыстырып, заман, 

қоғам, ел �мірінен сыр шертудің асқан 

шебері еді ғой. Анықтамалықта әр жыл-

дары B.Кекілбаев шығармашылығына 

баға берген, оның к�ркем туындыла-

рын әр қырынан талдаған әдебиетші, 

ақын, жазушылардың материал-

дарынан үзінділер берілген. Ақын 

Тұманбай Молдағалиевтің «Bбіш 

Кекілбаев – ең алдымен үлкен жа-

зушы», академик-жазушы Зейнолла 

Қабдоловтың «Bбіш Кекілбайұлы – 

талант!  Үлкен талант!» деп жазушы 

шығармашылығына жоғары баға бер-

ген. Жұмекен Нәжімеденов, Шыңғыс 

Айтматов,  Мырзатай  Жолдасбеков, 

 Герольд Бельгер, Ақселеу Сейдімбек, 

Нұрлан Оразалин, Темірхан  Медетбек, 

Смағұл Елубаев, Зоя  Кедрина және 

т.б.  ақын-жазушылардың Bбіш 

шығармашылығына құрметпен 

қарауы бүгінгі жас ұр пақты да ойлан-

дырып, Кекілбаев шы ғармашылығына 

деген қызы ғушы лықтарын оятары 

с�зсіз.

С�здария, ғұмырдария, с�зқұдірет 

халықпен мәңгі жасай бермек. 

Ж.ЖАРҚЫНОВ

да үш айлық курс ұйымдастырды. 

Торғай уезі бойынша  «Бостандық» 

мектебінен 75 адам мұғалімдік куәлік 

алып шығады.  Bлмұхаммед сол 

курста А.Байтұрсыновтың емлесін 

алғашқылардың бірі  болып қолданып, 

сабақ береді. 1923 жылы Ақт�бе 

қаласында ашылған мұғалімдер 

 курсында білімін одан әрі жетілдіріп, 

«Бостандық» мектебінің меңгерушісі 

болып тағайындалады. Сонымен 

қатар губерниялық басқармаға �тініш 

беріп, «Үшқарасу», «Шилі» басынан 

 кооперация ашып, оны бір жыл �зі   

басқарады.

1 9 2 9  ж ы л ы  B л м ұ х а м м е д  д і н 

�кілі болды деген жаламен сотта-

лады. 1931 жылы қайта қудаланып, 

Қостанайда абақтыға жабылады. 1941 

жылы тағы да «халық жауы» ретінде 

үшінші рет түрмеге қамалады. Ол 

к�рген қуғын-сүргін 1948 жылға дейін 

жалғасады. Кейін Торғай қаласына 

келеді, жұртшылықты имандылыққа 

үндейді. Ол туған жері «Шиліде» 1966 

жылдың 18 шілдесі күні тура 80 жа-

сында қайтыс болады.

Қайраткер  ұстаздың мұрасы 

әдебиеттанушы ғалымдар, �лкетану-

ш ы л а р  т а р а п ы н а н  з е р т т е л у д е . 

B.Оспанұлы ның шығармашылығы 

М.О.Bуезов атындағы Bдебиет және 

�нер институты шығарған «Қазақ 

әдебиеттану ғылымының тарихында» 

(Алматы – 2009 жыл) жан-жақты с�з 

болады. Aлеңдері мен дастандары 

бірнеше рет жеке жинақ болып басы-

лып шықты.  

Амангелді ШОПАН
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суы құрып, аңыз ғып айтудан шарша-

майды. Қазақ тілін кідіріссіз, мүдірмей 

с�йлейтін �зге ұлт �кілдеріне к�лік сый-

лау дәстүрін республикада тұңғыш рет 

қолданысқа енгізген де Секең болатын. 

Қайран Секең, Сексенбай Күлімбетов 

құрметті еңбек демалысына облыс әкімдігі 

ертең салтанатты түрде шығарып саламыз 

деген күні, бір күн жетпей жүрек талма-

сынан арамыздан үн-түнсіз аттанып кете 

барды. Демалысқа шыққан соң алаңсыз 

«Ана тілінің» шаруасымен айналыса-

мын деп, пединституттың ректорымен 

келісіп, бір б�лмені компьютерлермен 

жабдықтап, екі алақанын ысқылап, үлкен 

дайындық үстінде жүретін-ді. Ол дидар-

ласуды тағдыр бізге к�рсетпеді. Артында 

азды-к�пті деректі шығармалары қалды, 

үлкен жүректі азаматтың шаңырақ отын 

с�ндірмей немерелерін бағып-қағып 

Шәрипа жеңгеміз қалды...

Жуырда тағы бір жан жадыратарлық 

тосын жаңалықты құлағымыз шалды. 

Қызылорда облысы Қазалы ауданының 

зиялы азаматтары жас журналистер-

ге жыл сайын берілетін «С.Күлімбетов 

атындағы жүлде» тағайындапты. Ұзағынан 

сүйіндіргей!

Жарықтық «Жас Алаш» («Лениншіл 

жас») кеудесінде оты бар, жазу-сызуды 

мұрат тұтқан талай жастың �мір жолына 

бағыт-бағдар сілтеген ұядай ұстахана еді 

ғой. Бұл – біз ашқан жаңалық емес-ті, бұл 

турасында талайлар тамсана жазған, әлі де 

жазыла беретіні ақиқат-шындық.

Университеттің соңғы курсынан жарты 

жалақымен жұмысқа қабылдандық. Редак-

тор С.Бердіқұлов кадр іріктеу жиналысын-

да: «Қ.Жиенбаев секретариатқа барсын, 

оның аяқ-қолын байлап қойсаңдар да 

жазуға мүмкіндік табады» депті.

Секретариаттың от екендігін кейін 

білдік. Макет сызып, макетіміз редактор 

талқысынан �тіп, не �тпей, баспахана 

мен редакцияның ортасында шапқылап 

жүретін күндер қолға қайта түссе деп 

а р м а н д а й с ы ң  к е й - к е й д е .  А п т а н ы ң 

екі-үш күнінде қорғасын иісі аңқыған 

баспахананың май сіңді ағаш үстелінде 

қалғып-мүлгіп отырып, таң атырасың. 

Мәскеуден «досыл» түсті екен, дайын 

тұрған бет қайта бұзылады. Бар пәлені 

сен ойлап тапқандай, б�кселері бір құшақ 

буынға түсіп, арқа-басы кеңейген сәтте, 

Bлекең екі білегін сыбанып топ алдына 

шыға келгенде, жиналған ағайынның 

қыран-топан күлкіге қалатыны былай 

тұрсын, бүкіл дене бітімі қозғалысқа 

түсіп, сирек н�мір орындап тұрған цирк 

әртісінен бір мысқал кем түссе не дейсіз! 

Және шынашақтай ғана сары жігіттің 

тума-талант шеберлігіне таңғалмайтын 

пенде болмайтын. Bлекең �н бойындағы 

�нер деп аталатын сиқырдың пәсін білмей, 

уақытынан бұрын үркітіп алған жоқ па 

екен деп те ойға берілесің кей тұста. Қазір 

жүзіктің к�зінен �тетін сол қысқа да нұсқа 

сықақ әңгімелерінің кімнің тартпасында 

шаң қауып жатқандығын кім білсін.

Кейін Bлекең газеттің фототілшісі 

болып ауысты. Секретариаттың қым-

қуыт шаруасынан басы бүтіндей босаған. 

Қашан к�рсең де иығында ауыр с�мке. 

Оның ішінде не жоқ дерсің! «Баспалар 

үйінің» екінші қабатында қуықтай ғана 

б�лмесі болды. Оны б�лме дегеннен г�рі 

құрқылтайдың ұясы десе жарасар еді. Екі 

адам еркін сия алмайтын. Сол екі адам 

еркін сия алмайтын б�лмеден дәм татпаған 

пендені сирек кездестіремін. Күн екіндіге 

еңкейе «к�к базардан» «артынып-тар-

тынып» келе жататын Bлекең құдды бір 

жарты әлемді к�шіріп келе жатқандай 

елестер еді. Жетінші қабаттың жүгірмектері 

суатқа құлаған құлыншақтай сол тар 

б�лменің алдында иық түйістіріп, кезекке 

тұра-тұра қалатын. Бәрінен қымбатты, 

бәрінен қадірлісі – Алаш ағамыздың ақ 

мылтық секілді табанда айтылатын күлдіргі 

әңгімелері. Ара-тұра: – Bлеке, жеңешем 

қалай? – деп әзілдейміз қарап отырмай. 

Bлекең аспайды-саспайды: – Қайсысын 

сұрап тұрсың? – дейді бетімізге күле қарап.

Сол ағамыз тегін түсіріп берген ақ-қара 

түсті суреттер альбомымызда әлі күнге 

дейін сақтаулы.

***

Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміздің 

е с і м д е р і н  э н ц и к л о п е д и я д а н ,  н е 

анықтамалықтардан кезіктіре алмауыңыз 

әбден мүмкін. Иә, айтқандай тасқа 

басылған жазуларға тіреліп тұрған не 

бар?! Олар �лшеулі ғұмырды мағыналы 

� т к і з д і ,  а д а м д а р м е н  қ о я н - қ о л т ы қ 

 араласты, жанындағыларға қолдан кел-

генше жақсылық жасуға тырысты, соны-

сымен аты-ж�ндері ұмытылмастай болып, 

жүректерде жазылып қалды.

Тіршілікте осы ағалармен аралас-

құралас болған азын-аулақ күндер елеулі 

ескерткіш есебінде әрдайым еске түседі. 

Бәлкім, бір-бірімізге қарыз да емес 

шығармыз, дегенмен тірілердің парызы 

оңайлықпен �теле ме?! Олар бүгінде туған 

жер топырағында мәңгіге тыныстаған. 

Жақсы адамдардың орны үңірейіп тұрады 

қашанда. Жан-жағыңа қарағыштап, та-

ныс дауысты қапыда естіп қалатындай, 

елеңдейсің де жүресің бір түрлі. Сол алаң 

к�ңілден туған тебіреністің ұзын-ырғасы 

осы еді...

 Қуаныш ЖИЕНБАЙ 

алдын ала хабар да салмастан Балтекеңнің 

Жамбылдағы жаңа қонысы – Байзақ 

ауданындағы үйіне екі кештің арасында 

сау етіп жетіп барғандығымызды қайтіп 

ұмытайық. Ауласында анау-мынау шаруа 

істеп жүрген Балтекең бізге қарай құшақ 

жая ұмтылып, к�зінен қалай жас шығып 

кеткендігін �зі де аңғармай қалды. Арты-

нан арнайы іздеп келген інілеріне табанда 

не тауып айтарын білмей қалбалақтап, 

екеумізді алма кезек құшақтай бергені әлі 

есімізде.

Шайға отыра бергенде Балтекең 

әрнені сылтауратып сыртқа шығып 

кеткен-ді. С�йтсек немерелеріне сүтін 

талғажу етіп отырған жалғыз ешкісін 

сойып тастапты. Санымызды соғып, 

тыпырладық та қалдық. Қайран Балтекең, 

Балтабай ағамыздың қожанасырлығымен 

қоса баладай кіршіксіз ақ к�ңілі біздің жа-

дымыздан бұ дүниеде ұмытыла қояр ма?!.
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З ы ғ ы р  г ү л і  ( L i n u m )  – 
Linaceae туысына жататын бір-
жыл  дық немесе к1пжылдық 
ш1п тесін 1сімдік. дебиеттерде 
зы ғырдың Отаны Солтүстік-
батыс Африка делінеді, ол біздің 
елімізде де к1птеп 1седі.  

Табиғатта зығырдың 230-

ға жуық түрі болса, 48-ден 

астам түрі к�галдандыруда 

қолданыста. Грек тілінен аударғанда «linos» – «жіп» 

деген мағына береді. Ертеректе бұл �сімдікті тек 

қана қымбат мата жасау мақсатында пайдаланған. 

Зығырдан жасаған мата тазалық пен жарықтың белгісі 

болған. Кейіннен �сімдіктің әдемілігіне назар ауда-

рып, аулада �сіре бастады.  

Елімізде зығырдың 13-ке жуық түрі бар. Респуб-

ли каның солтүстік-шығыс және оңтүстік-шығыс 

облыстарындағы далалы аймақта, тауда к�птеп �седі. 

Linum perenne – әдемі гүлдейтін к�пжылдық �сімдік. 

Биіктігі 50 сантиметрдей. Гүлі ұсақ, ақ, к�к, сары түсті. 

Жаз мезгілінде гүлдейді. 

Қобдиыңда қайырлы 

Қазынаның бәрі бар. 

Тауыссаң к�з майыңды, 

Қалағаның табылар. 

Үйір – үйір, үйректі, 

Үйірге кім үйретті?

Үйір – үйір үйректі,

Үйірге �зім үйреттім. 

(Кітап)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Тазалық пен жарықтың белгісі
ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР 

«Кодекс куманикус» жинағы 
түркі-неміс с1здігін, христиан-
дар ұранын, латынша-түркіше 
мәтіндер мен 47 жұмбақты қам-
тиды. Оның түркіше мәтіндері 
«татар тілінде» (tatarcha) деп 
бе рілген. Оның себебі батыс-
та ғылар ол заманда бүкіл түркі 
әлемін «татарлар» деген бір 
атау мен атағандықтан болар. 

Aйткені «Кодекс куманикус» жазылған кезеңде 

Алтын орда империясы билік құрған. Еңбек сақталған 

жеріне қарай «итальяндық», «германдық» деп атал-

ғаны болмаса, мән маңызы мен тілдік құрылымы 

толығымен бүкіл түркі халықтарына тиесілі. Кітаптан 

бүгінгі қазақ, татар, түрік, қарашай-балқар, құмық 

және т.б. тілдердегі с�здерді кездестіруге болады. 

«Кодекс куманикустың» жалғыз данасы Венеция-

дағы Сайнт Маркус кітапханасында сақтаулы. К�не 

за манда құмандар жазған құнды мұраның шынайы 

мұрагері кім болуға тиіс деген сұрақ тұр к�кейде.  

К1птеген елдерде жолға 
шығар күнді дәл белгілеу ежел-
ден дәстүрге айналған. Yйткені 
са пардың сәтті болуы сол күнге 
бай ланысты деген наным бар.   

И с п а н д ы қ  т е ң і з ш і л е р 

теңізге жұма күні шықса қуа-

на ды екен. Бұл сірә Христофор 

Колумб �зінің тарихи саяха-

тын 1492 жылы жаз мезгілінің 

жұма күні бастағандығынан болар. Ал Шығыс 

теңізшілері керісінше, бұл күні діни жоралғылар 

орындалатындықтан, жұма күні жолға шығуды сәтсіз 

санайды. Бұл наным Еуропаға ауысқан. Күні бүгінге 

дейін к�птеген айлақтарда кемені жұма күні сапарға 

шығармайды. Ағылшын-саксондық теңізшілер 

де аптаның нақты күндерінде теңізге шықпайды. 

Олардың түсінігінше сол күндері жын-шайтандар 

билігін жүргізеді-мыс. Aйткені Тәуратта нақ сол 

күндері адамзат жойқын апаттарға ұшыраған деп 

айтылған. Егер де бұл күндердің бірінде еріксізден 

сапарға шығып, жолда апатқа ұшырай қалғандай 

жағдай болса, онда ырымшыл команда, тіпті апатқа 

қарсы ешнәрсе істемей-ақ кемені тағдырдың тәлкегіне 

тастап қоя береді екен. 

Пропорция латынның «proporito» – «үйлесім», 
«сәйкестік» деген с1зінен шыққан. Ол қандай да зат бол-
масын оның жеке-жеке б1ліктерінің арасындағы белгілі 
бір сәйкестікті білдіреді. 

Біреуді сымбатты екен дегенде біз оның дене 

мүшелерінің тұлға-тұрпатына лайық белгілі бір 

үйлесіммен жаралғанын айтамыз. Алайда, барлық 

адам ондай келісті үйлесіммен жарала бермейді. 

Мәселен, аласа, тапал адамның басы денесіне 

қарағанда үлкен болып келеді де, ал ұзын адамның 

бас сүйегі, керісінше �зге мүшелерімен салыстырғанда 

шағын бітуі мүмкін.  

Біздің заманымыздан алты ғасыр бұрын Грекияда 

Поликлет деген атақты мүсінші �мір сүрді. «Дори-

фор» деп аталатын тас мүсін жасады. Жаңа ғана найза 

лақтырудан бәсекелесін жеңіп шыққан жас найзагер 

тұр. Тұрысы нық, жүзі сабырлы. Мүсінші жас жігіттің 

қары мен балтырының білем-білем бұлшық еттеріне, 

алпамса иығына айрықша к�ңіл б�лген. Поликлет 

Дорифордың сұлу тұлғасын пропорция заңдылығына 

сүйеніп, әдейі есеппен бейнелеген. 

Құнды мұра 

Сапарға шығудың ырымы

Үйлесімділік заңы 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

БІЛГЕНГЕ МАРЖАН

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

А
л Нұрыш атамыздың тұң-

ғыш ұлы Мырзабай 1921 

жылы туған. Мырзабай 

 Нұ рыш ұлы Гурьев педагогикалық 

учи лищесін бітіріп, ұстаздық қызмет 

атқарған ауыл интелегенциясының 

алғашқы �кілдерінің бірі болған. Ин-

дер ауданындағы Мәмбет ауылдық 

мектебінде директор болып еңбек 

жолын бастайды. 1941 жылы әскер 

қатарына алынып, алдымен Чка-

лов қаласындағы офицерлердің үш 

айлық курсынан әскери дайындықтан 

�теді. Майдан шебінде бораған оқ 

пен оттың арасында жүріп, Фин 

соғысына,  кейіннен Ұлы Отан 

соғысына қатысқан ол 1944 жылы 

Польша жерінде хабар-ошарсыз 

кетеді. К�зі ашық, сауатты азамат 

әскерде гвардия лейтенант шенін 

иеленіп, взвод командирі болады. 

Майданда жүргенде жазған хаттарын 

�леңмен де жеткізіп отырған к�рінеді. 

Ұлы Отан соғысында хабарсыз кет-

кен туған ағасы Мырзабайдың аты 

�шпесін деген мақсатпен Жұмабай 

�зінің тұңғыш ұлы Қайыржанның 

фамилиясын Мырзабаев деп жазды-

рады. 

Мырзабайдан кейін арадағы ба-

лалары шетіней берген соң дүниеге 

келген ұлы Хабижанды ауылдағы 

Мұхамбет молданың ақылымен 

З ы л и х а н ы ң  і н і с і  П а н к е р е й -

ге беріп жібереді. Хабижан 1950 

жылы С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің жур-

налистика факультетін үздік бітіріп, 

Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитеті жанындағы Жоғарғы пар-

тия мектебіне оқытушы болып, кейін 

қазақ баспас�зінің қарашаңырағы 

– «Социалистік Қазақстан» газетінің 

Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша 

меншікті тілшісі болып, 1962 жылдан 

бастап �мірінің соңына дейін 30 жыл-

дан астам �зі бітірген университетте 

оқытушы болып, оған қоса партком 

хатшы жұмыстарын да атқарған. 

Кәсіподақ комитетінің т�рағасы, 

ұзақ жылдар жемісті еңбегі ескеріліп 

«Құрмет белгісі» орденімен, к�птеген 

медальдармен марапатталған еді. 

Нұрыштың үшінші ұлы – Жұмабай 

жастайынан оқу-білімге құштар, 

�те зерек болып �седі. 1933-1934 

жылдары Новобогат ауданындағы 

«Бекқожа» орта мектебіне барып, 

кейін аудандағы Папанин және Гурьев 

қаласындағы Жамбыл атындағы орта 

мектептерде білімін жалғастырады. 

М е к т е п  қ а б ы р ғ а с ы н д а ғ ы  о з а т 

оқушылардың қатарынан к�рінген 

жанындағы үш айлық нұсқаушы-

есепшілер дайындайтын курсты, 

кейіннен Гурьев ауылшаруашылық 

техникумын бітіреді. Еңбекке деген 

жауапкершілігі мен ұқыптылығының 

а р қ а с ы н д а  1 9 5 7  ж ы л ы  Б а қ с а й 

а у д а н д ы қ  п а р т и я  к о м и т е т і н і ң 

а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  б � л і м і н е 

нұсқаушылық қызметке шақырылып, 

кейіннен кеңшар дың бас экономисі, 

кеңшар дирек торының орынбасары, 

бас мал дәрігері, ферма меңгерушісі, 

партия комитетінің хатшысы қызмет-

терін абыроймен атқарады. Жұмабай 

Нұрышұлы ағайын-туысқа  �те 

мейірімді, қайырымды жан болған. 

Елдегі жетім-жесір, мұқтаж жандарға 

қолұшын беруге әрқашан әзір тұрған. 

1955 жылы ұсақ бес-алты колхозды 

біріктіріп, оған қоса қарамағында 100 

автомашинасы, 85 әртүрлі маркалы 

тракторы бар стансаны қосып, үлкен 

кеңшар құрылған кезде (қой саны 90 

мың болатын) Жұмабай Нұрышұлы 

совхоз директорының орынбасары 

болып істеді. Елді жұмылдырып, 

ша руашылық жұмысын алға басты-

руда к�п еңбек етті. Сол жылдары 

бала-шағасы к�п, �зі іскер Жарылғап 

Мұқашевті к�лік жіберіп, екі жүз 

шақырым жерден к�шіріп алады. 

Үй-жайдан к�мек к�рсетіп, алаңсыз 

жұмыс істеуіне қолғабыс к�рсетеді. 

Бұл күнде тоқсаннан асқан Жарылғап 

атамыз сол қиын-қыстау кезде к�мек 

қолын созған Жұмабайдың жасаған 

жақсылығын әлі күнге дейін туыста-

рына, балаларына «Жұмабай атаңдай 

қайырымды бол» деп үнемі айтып, ол 

кісіні еске алып отырады. 

Н ұ р ы ш т ы ң  4 - ш і  қ ы з  б а -

ласы –  Рысты 35 жасында 4 қыз 

баланы дүниеге әке ліп, аяқ асты-

нан к�з жұмды, қызда рының бәрі, 

қатарларының алды, жақсы отбасы. 

Үлкені Мақпал, одан кейінгілері Роза, 

Салтанат, Ұлдай. 

Нұрыш атамыздың бірінші ұлы 

Боранбай ерте, он т�рт жасында 

�мірден �тіп, соңынан ұрпақ қалмады.

Текті әулеттің тәлім-тәрбиесі бұл 

шаңырақтан тараған ұрпақтарына 

�зінің шапағатын тигізіп, олардың 

әрқайсысы еліне елеулі, халқына 

қалаулы, �з орталарына сыйлы азамат 

болып қалыптасады. Нұрышевтар 

әулетінен шыққан Мырзабайұлы 

Қайыржан ата-ана �негесімен, поли-

цияның генерал-майоры лауазымына 

Мен Алматы қаласында Шет тілдер 
және іскерлік карьера университетінің 
қазақ тілі және әдебиет мамандығы 
бойынша жоғары білім алып, атал-
мыш университеттің Қазақ-түрік 
гуманитарлық-технологиялық 
колледжінде «Тілдер» кафедрасында 
алғашқы еңбек жолымды бастадым. 

К�зді ашып жұмғанша 1 жыл да �те 

шықты. Қазақ тілі және әдебиеттен сабақ 

бердім, «Аударма ісі» мамандығының 

1-курс студенттеріне кураторлық қызмет 

атқардым. Студент кезімнен бастап небір 

танымдық кештерді ұйымдастырып жүр-

гізетінмін. Сол үрдіс жалғасын тапты. 

К а ф е д р а  м е ң г е р у ш і с і  Ж а н а т 

Олардың қарындасы — Гүлжиһан 

да ғылым жолына түсіп, философия 

ғы лымының докторы, профессор, 

бірнеше ғылыми кітаптардың авторы 

атанды. Bл-Фараби атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің кафе-

дра меңгерушісі болып еңбек етеді. 

Кенже ұлдары Қамбар Жұмабаев 

Қазақ мемлекеттік университетінің 

заң факультетін бітіріп, білімді де, 

қабілетті  заңгер болып шықты. 

Маңғыстау және Атырау облыстық 

соты т�рағасының бірінші орынба-

сары қызметін атқарды. Кейіннен 

Батыс Қазақстан облыстық сотының 

т�рағасы болып еңбек етті. Қазіргі 

кезде Қазақстан Республикасы 

Жоғары сотының судьясы. 

«Генералдар мен ғалымдардың 

анасы» атанған Дәметкен анамыз 

еңбек жолын бастауыш мектептің 

мұға  лімі  болып бастаған екен. 

Ұстаздық қызмет пен отбасының 

тірлігін қатар атқа рып, шаңырақтың 

да, ағайынның да берекесін кіргізе 

білді. 

Осы әулеттен шыққан Нұрышев 

Ғалымжан Жұмабайұлы жастайы-

нан ғылым-білімге құштар болып, 

е ң б е к қ о р л ы ғ ы н ы ң  а р қ а с ы н д а 

елімізге танылған азаматтың бірі бол-

ды. 1957 жылы Махамбет ауданының 

«Он үшінші» ауылында дүние есігін 

ашқан Ғалымжан мектептен кейін 

Алматы халық шаруашылығы ин-

ститутын бітірді.  Еңбек жолын 

 Гурьев мұнай �ңдеу зауытында эко-

номист болып бастады. 1979-1982 

жылдары Гурьев пединститутын-

да оқытушы, аға оқытушы, 1982-

 Қалқа  манқы зын екінші  анамдай 

к�ремін. Үнемі ақыл-кеңес беріп, 

тә жі рибесімен б�лісуде. Сондай-ақ 

тәжі рибелі оқы тушылардың сабақта-

рына қатысып, сабақ жүргізудің әдіс-

тәсілдерін үй рендім. 

 Ал топ студенттеріне келетін болсам, 

олар іс-шараларға белсене қатысады. Ең 

алғаш рет 22-ші қыркүйек Халықаралық 

тілдер мерекесіне арналған «Тіл – 

бірліктің нышаны» атты кураторлық 

сағат �ткіздім. 

Топ студенттерімен мәдени орын-

дарға да �те жиі барып тұрамыз. Мә-

селен, Қазақтың мемлекеттік М.Bуезов 

атындағы акаде мия лық драма театры, 

Ғ.Мүсірепов атын да ғы академиялық 

Жуырда Алматы теміржол 

к�лігі колледжінде «Менің кіш -

кентай Отаным» атты әдеби-

музыкалық кеш �тті. Ша раға Ме-

деу ауданы ардагерлер кеңесінің 

т�рағасы, әске ри ғылым докто-

ры, профессор Ким Серікбаев, 

Медеу аудан дық ардагерлер 

комис сия  сының т�райымы, 

еңбек ардагері Роза Куниро-

ва, Медеу ауданы ардагерлер 

кеңесі т�ра ға сының орынбасары 

В.Соловьев, Үздіксіз білім беру 

кешені музейінің директоры 

М.Үсен баева қатысты. Ардагер-

лер �здерінің �мір жолдары мен 

туған �лкелері жайлы сыр шерте 

отырып, жастарға тағылымы мол 

ақыл-кеңестерін берді. 

«Мен қазақ болып туыл-

ғаныма, осындай бай да байтақ 

�лкеде �мір сүріп жатқаным 

үшін бақыттымын. Aйткені 

мен тәуелсіз елдің ұрпағымын. 

Ұлы дала тұлғаларының ісін 

жалғастырамын» деген ойларын 

жеткізді оқушылар. Кеште кол-

ледж �нерпаздары ән мен жыр-

дан шашу шашты. 

Мархаба КYКЕНОВА,
Алматы теміржол к1лігі 

колледжі директорының 
орынбасары 

осы оқу орнына басшылық етіп, 

институттың еліміздегі жетекші білім 

ордасына айналуына барлық қажыр-

қайратын арнады. Институттағы 

оқу-тәрбие ісіне инновациялық тех-

нологияны кеңінен енгізу арқылы 

білім беру ісін халықаралық стан-

дарттар деңгейіне к�теру бағытында 

жасалған ірі қадамдардың бастама-

шысы бола білді. Ғалымжан Нұрышев 

Ақт�бе мемлекеттік педагогикалық 

 институтын басқарған жылдары білім 

жүйесін және облыстың қоғамдық, 

саяси-экономикалық салаларын 

дамытуға зор еңбек сіңірді. Студент 

жастардың бойында шынайы адами 

құндылықтарды қалыптастыру, ізгілік 

пен қайырылымдылықты насихаттау 

істеріне к�п к�ңіл б�лді. Инсти-

тут республика жоғары оқу орын-

дары ішінде алғашқы орындарды 

иеленіп келді. Ғалымжан Нұрышевтің 

еңбегі жоғары бағаланып, «КСРО 

Жоғары біліміне сіңірген айрықша 

жетістіктері үшін», «Білім үздігі», 

«ҚР білім беру іс інің құрметті 

қызметкері», «ҚР ғылымын дамытуға 

сіңірген еңбегі үшін», Ы.Алтынсарин 

және «Қазақ тілінің жанашыры» 

т�сбелгілерімен, «Құрмет» және 

М.Ломоносов ордендерімен, «ҚР 

Тәуелсіздігіне 20 жыл» медалімен, 

т�рт мәрте Елбасының Алғыс хаты-

мен марапатталды. Кембриждегі (Ан-

глия) Халықаралық Биографиялық 

орталықтың шешімімен «Білім са-

ласын дамытуға қосқан зор үлесі 

үшін» 2008 жылы «ХХІ ғасырдың 

әлем таныған 2 мың аса к�рнекті 

ғалымдары» қата рында аталып, есімі 

балалар мен жас�с пі  рімдер теат-

р ы н д а  қ о й ы л ы м д а р д ы  т а м а ш а -

ладық. Колледждің спорттық �міріне 

де студенттерімізбен атсалысудамыз. 

Жатақ  ха нада тұратын студенттермен 

тығыз байланыс жасап, жағдайларымен 

танысып тұрамын.

Осындай бетке ұстар оқу орнында 

қызмет атқарып жатқаныма қуа ныш-

тымын. Білім нәрімен сусындатқан уни-

верситет ұжымына және барлық жағдай 

жасап, оқытқан ата-анама алғысым 

шексіз!

Дина ЕРКІНҚЫЗЫ, 
Алматы Қазақ-түрік гуманитарлық-

технологиялық колледжінің оқытушысы 

бірлікте тату-тәтті �мір сүрулеріне 

ұйтқы болып келеді. Bулеттен тараған 

ұрпақтың жат болып кетпеуі үшін, ата-

бабаларының кім болғаны, қайдан 

шыққаны, ағайын-туыстың кімдер 

екенін айтып, қуанышын да, ренішін 

де бірге к�терісуге жұмылдырып 

отырады. Жастайынан спортпен 

айналысқан, КСРО спорт шебері, 

бокстан Орта Азия мен Қазақстанның 

1955 жылғы чемпионы болған, 

жаны жомарт жан. Алматы ауыл 

шаруашылығы институтын бітірген, 

Ауыл шаруашылығы министрлігінде 

ұзақ жыл бас маман болып жауапты 

қызмет атқарып, зейнеткерлікке 

шыққан Олжабай Нұрышев спортпен 

айналысқанының арқасы болар, әлі 

де денсаулығы жақсы, ойы сергек 

қария жастарға ақыл-кеңесін ай-

тып отырады. Қазіргідей байлықты 

мансап еткен нарықтың күрделі 

кезінде салт-дәстүрімізді, дініміз 

бен тілімізді к�здің қарашығындай 

сақтап, үлкендерді құрметтеуді �неге 

етіп айтып отырады. 

Бұл күнде Нұрышевтар әулетінен 

т а р а ғ а н  ү р і м - б ұ т а қ  е л і м і з д і ң 

әр түкпірінде, әртүрлі мамандық 

түрлерін игеріп, �з салаларында абы-

роймен еңбек етіп жатыр. Aздерінен 

бұрынғы ата-аналарының жақсы 

қасиетін бойына сіңіріп,  алған 

�негесінің арқасында к�пшіл, ел-

мен қоян-қолтық араласып, тәуелсіз 

еліміздің �ркендеп-дамуына үлестерін 

қосып келеді. 

Yтеш ҚЫРҒЫЗБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті журналисі

  

Мамандығым – мақтанымТағылымды шара

Жұмабай ел басына күн туған сұрапыл 

соғыс жылдары тылдағы еңбек майда-

нына белсене араласады. 1942 жылдан 

бастап, «Жас қайрат» ұжымшарында 

есепші болып еңбек жолын бастаған 

жас�спірім жігіт 1944 жылы аудандық 

жер б�лімінің бастығы, 1944-1954 

жылдар аралығында Новобогат 

және Бақсай аудандарының ауыл 

шаруашылығы б�лімдерінде есепші 

болып еңбек етеді. Қиын-қыстау 

кезеңде еңбектен қол үзбей жүріп, 

Гурьев облыстық жер б�лімінің 

дейін к�теріліп, ішкі істер саласында 

абыроймен еңбек етті. Павлодар, 

Маң ғыстау және Атырау облыста-

рында Ішкі істер басқармасының 

б а с т ы ғ ы  б о л ы п  ж ұ м ы с  і с т е д і . 

Жұмабайдың екінші ұлы Бақытжан 

да Қазақ мемлекеттік университетінің 

журналистика факультетін үздік 

бітіріп, ұзақ жыл Ұлттық қауіпсіздік 

қызметінде жауапты қызмет атқарды. 

Кейіннен Атырау облыстық Ішкі істер 

басқармасында еңбек етіп, полковник 

шенінде құрметті демалысқа шықты. 

1985 жылдары Қазақ мемлекеттік 

университетінің аспиранты, 1986-

2000 жылдары Гурьев пединсти-

тутында, Атырау университетінде 

аға оқытушы, факультет деканы, 

оқу ісі ж�ніндегі проректоры, 2001-

2004 жылдары Л.Гумилев атындағы 

Еуразия университетінің ғылыми 

жұмыстар ж�ніндегі  проректо-

ры, 2004 жылы қайтадан ашылған 

Ақт�бе мемлекеттік педагогикалық 

университетінің ректоры болады. 

Aмірінің соңғы күндеріне дейін 

мен �мірбаяны осы орталықтың 

Халықаралық мұрағатына енгізілді. 

Ақт�бе облыстық мәслихатының 

екі шақырылымының депутаты, 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

Ақт�бе облыстық филиалының 

т�рағасы болып, ана тіліміздің 

�ркендеуіне үлес қосты. Оның зайы-

бы Гүлімхан Бәйкенқызы Ш�птібаева 

да Ақт�бе университетінің профессо-

ры, әлеуметтану ғылымының докторы 

болды. Қазақстанның ғылымы мен 

білім беру саласында еңбек етіп, жас 

мамандарды тәрбиелеп шығару ісінде 

тер т�гіп, �лшеусіз үлес қосып келе 

жатқан ерлі-зайыпты ғалымдар 2012 

жылы шілденің 24 жұлдызында жол 

апатынан қаза болды. Соңдарында 

ұлдары Санжар мен қыздары Гауһар 

қалды.

Bкелі-балалы Жұмабай мен 

Ғалым жан Нұрышевтар егер тірі 

болғанда биыл әкесі 90 жасқа, ұлы 60 

жасқа толар еді. 

 Нұрышевтар әулетінен біз жақсы 

танитын, �мірден к�ргені  мол, 

жасы сексеннің сеңгірінен асқан 

 Олжабай к�кеміз. Bулеттің қазіргі 

кезде ең үлкені болғандықтан, �зінен 

кейінгілерге ақылын айтып, ата-

дан тараған ұрпақтың ынтымақта, 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАНЖҮЗДЕСУ

Хабижан

Ғалымжан отбасымен Бауырлар бас қосқанда

Жұмабай Олжабай

Мырзабай

Боранбай
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«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ «Жасыл елдің» жақсылығы
Маңғыстау ауданында «Жасыл ел» еңбек жасағы 
1з жұмысын бастады. Бұл жұмысты ауданымызда 
үй лестіру Маңғыстау ауданы әкімдігінің «Маң-
ғыстау аудандық жастар ресурстық орта лы ғы» 
мемлекеттік коммуналдық мекемесіне жүктелді. 

Аталған ұйым �здерінің жұмыстарын республи-

калық «Жасыл ел» жастар марафонының  ережесіне 

сай қолға алды. Казіргі таңда бірінші тарап бойынша 

аудандық «Жасыл ел» штабында 50 белсенді жас 

қызметін бастап кетті. Жасыл елдің басты мақсаты 

оқушылар мен студент жастардың оқу үрдісіндегі 

бос уақыты мен демалыс уақытында еңбекпен 

шұғылдануын  ұйымдастыру. Ал міндеттері құрылыс 

және аумақты тазалау, жол салу, ғимараттар тұрғызу 

жұмыстарына к�мекші ретінде ұйымдастыру. 

Бұл тапсырыс берушінің келісім шарты бойынша 

бұрын сәлемдеседі. Егер үлкен адам 

бұрын амандасса, оған жауап беріп, 

қайтара сәлемдеседі. Бұл жастардың 

үлкенді сыйлайтынын білдіреді. Себебі, 

кейінгі буын алдыңғы буынға қарап 

�седі, бой түзейді, тәрбиеленеді. «К�ре-

к�ре к�сем боласың, с�йлей-с�йлей 

 шешен боласың» деген. Адам табиғи ор-

тасы мен қоғамына қарай �седі, ержетеді.

– Баяғы бабалардан қалған текті әдет 
неге әлсіреп кетті? 

– Ата-бабадан ғасырлар бойы 

үзілмей жеткен сәлемдесу құндылығы 

кейінгі жылдары әлсіреп кеткені рас. 

Оның себептері жеткілікті. Солардың 

бірі, Орталық Азия, оның ажырамас 

б�лігі Қазақстан үш ғасырдай Ресей 

империясының отаршылдығында 

болған кезде сәлемдесу салтымыз да 

�згерді. Түркі этностары батыстың 

ықпалына беріліп, Еуропа және орыс 

халықтарының қол алысып аманда-

суын қабылдадық. Қазір, түркі тілдес 

халықтардың к�пшілігі амандасуда ата-

салтын ұмытып, қол алысып амандасу 

әдетке айналды. Солардың арасында 

қазақтар да бар. Себебі, Қазақстанға 

батыс елдерінен, әсіресе, Ресейден 

келген адамдардың саны к�п болды 

ғой. С�йтіп, қазірге дейін қазақтардың 

үлкенді-кішілері тек қол беріп аманда-

сады, бұрынғы оң қолын сол жақ т�сіне 

басып, бас иіп сәлем беруді ұмытқан. 

Бізге қол беріп амандасудан бұрынғы 

амандасу салтымыз анағұрлым жақын. 

Оның тазалық сақтаудағы мәні де бар. 

– Жағда ағамыз «Этнографпен әңгіме» 
кітабында амандасу мәдениеті туралы 
«Жалпы беттен сүю – 1те қауіпті нәрсе» 
деп қадап-қадап айтқаны бар. Ол әлемде 
аман  дасу кезінде ешқашан беттен сүймей-
тін ха лықтың бірі қытайлар екенін де ай-
тып қалды. Осы мәселе ж1нінде ойыңызды 
білсек. 

– Бұл да Еуропадан келген. Қазір 

елімізде осы артық қылық белең алып 

бара жатыр. Жастар да, үлкен-кіші де 

әсіресе, қалада сүйісіп сәлемдесетін 

жағдайға жетті. Сондықтан ежелгі ата-

бабалар мұра етіп қалдырған сәлемдесуді 

қайта жаңғыртып, тек оң қолымен сол 

жақ т�сімізді басып, бас иіп сәлемдесейік! 

Мұндай әдемі амандасу басқа этностарда 

кездеспейді. Тәуелсіз еліміздің Bнұраны 

айтылғанда ежелгі салтты ұстанып, 

оң қолымызды сол жақ к�кірегіміздің 

тұсына қойып тыңдап, құрмет к�рсетіп 

жүрміз. Осыны неге күнделікті тіршілікте 

қолданбасқа! 

– ңгімеңізге рақмет! 

ңгімелескен 
Қасымхан БЕГМАНОВ,

ақын, «Дәстүр» журналының 
редакторы

– Жарайды, с�йтсең с�йте ғой, бауы-

рым, – деді Мақсым аға. 

Қолымда ән мәтінінің �зім білетін 

нұсқасы бар болатын. Мақсым аға 

мәтінді оқи бастады. Мен �зімдегі 

нұсқаның қате  жерлерін түзетіп, 

толықтырып қайта жазып шықтым. 

Соңынан ол кісіге риза шы лығымды 

білдіріп қоштастым. Bнді қадірлейтін 

бар қазақтың жүрегіне жол тапқан осы 

бір әдемі әннің толық, дұрыс мәтінін 

қолыма түсіргеніме қуаныш ты мын. Ара-

да к�п уақыт �тпей кездейсоқ қолыма 

түскен белгілі айтыскер ақын Дәу лет-

керей Кәпұлының «Бүлдірген ағып 

түскенше...» деген жинағын ақтарып 

отырып �зінің бір �леңіне эпиграф 

ретінде алынған: 

...Алтай алқа таққанда, 

Бұлғын сылдыр қаққанда, – деген 

�лең жолдары к�зіме оттай басылды. 

Оны «Анаға хат» әнінің қайырмасындағы 

соңғы екі жолға ұқсаттым. Жоқ, сол 

�леңнің дәл �зі. Тек мұқият оқығанда ба-

рып �зім жазып алған нұсқада «бұлақ» с�зі 

жазылғанын байқадым. Ал Дәулеткерей 

нұсқасында ол «бұлғын» деп жазылған. 

Шынымды айтайын, «бұлғын» с�зі маған 

қатты ұнады. Aйткені қалың орманда 

бұлғын қарағайдан қарағайға секіргенде 

әбден кеуіп-піскен жаңғақтар жерге 

түскен сәтте сылдыраған үн шығарады. 

Бұл құлаққа жақын, жылы естіледі. 

Bрине, дәл осылай болуы керек деп 

кесіп-пішіп айта алмаймын. Оның анық-

қанығын, дұрыс-бұрысын ән авторлары 

да әнсүйер қауым да айта жатар. 

лсейіт ОСПАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
АЛМАТЫ

АНАҒА ХАТ
&ні: Мақсым Меңкешовтікі
С!зі: Кәкей Жаңжұңұлынікі

Ақ к�ңілдей ақ шұға, 

Алау атып жаулығың. 

Апа, халің жақсы ма,

Мықты ма денсаулығың. 

Қайырмасы:
Он оралып ойыңа, 
Былтыр ұшқан бір құсың.
Қара жолдың бойына, 
Қарай-қарай жүрмісің.
Барам апа к!ктемде,
Жаңбыр сеуіп !ткенде. 
Алтай алқа таққанда
Бұлақ (бұлғын) сылдыр қаққанда

Тағат таппай елеңдеп, 

Күткендей боп жыл құсын. 

Хаты қашан келер деп, 

Алаң болып жүрмісің. 

Қайырмасы:

Аман-есен ұлың жүр,

Бір серпілсін сағыныш.

Жан апатай, бүгін бір

Күрең шайды қанып іш 

Қайырмасы:

ҚҰЛАҚҚАҒЫСИГІ ІС

мен сәлемдесудің дәстүрлі түрі. Бұған 

қосымша, ағайын-тумалармен, туған-

туысқандармен амандасудың түрлері 

болған. Мысалы, к�птен к�рмеген 

туысқандарын, достарын кездестіргенде 

құшақ жайып амандасқан. Келіндер 

жасы үлкен қайын жұртына сол тізесін 

бүгіп, ал қайын аға, қайын атаның 

үйіне енгенде оң тізесіне екі қолын 

тигізіп, сол аяғын бүгіп, үш рет сәлем 

жасаған. Мұндай амандасу дәстүрін 

сақтап жүрген жастар қазір де бар. Менің 

немере келінім осылайша амандасып 

жүр. Оны біздер талап еткен жоқпыз, 

ұшқан ұясындағы тәрбиесінен шыққан 

кішіпейілдік. Дегенмен, бұл әдептілікті 

қазіргі жастардың к�пшілігі сақтамайды.

– Дала театры – айтыс 1нері десек, 
ақындар әуелі кеңінен толғап, туған еліне 
сәлем береді. Бұл дәстүр бірлікке, татулық 
пен берекеге бастайды.

– Bрине, біздің қазақ сондықтан с�з 

анасы – сәлем деп білген. Амандасып 

болғаннан кейін кездескен адамдар бір-

бірімен с�йлесіп, �зара жағдай сұрасады. 

Bр халықтың тұрмыс салтына, діни 

 нанымына қарай хал-жағдай сұраулары 

да әртүрлі. Мысалы, қытайлар «Тамақ 

іштің бе?», десе, қазақтар «Мал-жан, 

ел-жұрт аман ба?» деген. Екі халықтың 

с�з бастауы екі түрлі. Қазақтар кездескен 

адамның қал-жағдайын, оның елінің 

к�ңіл-күйінен хабар беретін сұрақтарды 

орынды қойған. 

Түркі халықтарында жасы кіші адам 

Aткен ғасырдың 80-жылдарында 

«Анаға хат» деген ыстық сағыныш сезімге 

толы ән жарқ ете қалды. Алғаш рет ол әнді 

белгілі әнші Айжан Тәженованың орын-

дауында естіген болатынмын. Bн – бүгінгі 

тілмен айтқанда «хит» ән болды. Bннің 

ел-жұртқа ұнағаны соншалық, оның әнін 

жазған кім, с�зін жазған кім, онда ешкімнің 

шаруасы жоқ. Жұрт, қалың тыңдарман 

қауым әнді іле к�теріп әкетті. Ол ән–

жарық дүние есігін ашқан әрбір жанның 

�з анасына деген перзенттік махаббатын, 

шетсіз-шексіз құрметін, сағыныш сезімін 

еселей түскендей еді. Bні де, �лең жол-

дары да қарапайым болғанымен әрбір 

тыңдарманның «құлағынан кіріп бойын 

алғандай» күй кештірген. Содан арада 

біраз уақыт �те келе ән сирек орындалып 

ұмытылып кеткендей де болған. Алайда 

ән қадірін білетін к�птеген жандардың 

к�кейінде сақталып қалғаны анық. Bн 

жадымда сақталғанмен, мәтінін ұмыта 

жаздаппын. Есіме түскенде амалсыз 

үзіп-жұлып айтатынмын. Қаншама ән 

жинақтарын ақтарып әннің толық мәтінін 

таппай дал болдым. 

Осыдан біраз жыл бұрын бұл әннің 

әуенін жазған ақт�белік сазгер екенін, 

�леңін Моңғолия әлде Қытайда тұратын 

ақын қазақ жігіті жазғанын бір жерден 

к�зім шалып қалғаны бар. Содан жақында 

ғаламторға кіріп, сол ән туралы азды-

к�пті мәліметтерді іздеп те к�рдім. Одан 

да нәтиже шыға қоймады. Соңғы үмітім 

– әнді шығарған сазгер Ақт�бе қаласында 

тұрады деген хабарда еді. Сол қалада 

тұратын белгілі �нерпаз, актер, әнші 

Орал Қосай Байсеңгірге телефон соқтым. 

Оның «Мың алғыс» атты жинағы осыдан 

бірер жыл бұрын біздің баспадан шыққан 

болатын. 

Орал бауырым бір ауыз с�зге келме-

стен: «Ой, ол Мақсым Меңкешев ағамыз 

ғой, осы Ақт�беде тұрады. Мен қазір 

сізге ол кісінің телефонын хабарламамен 

жіберемін» деді. 

Bнді жазған сазгерді осылай оп-оңай 

тауып ала қоям деп ойлаппын ба, бір 

жоғым табылғандай мәз болдым. Іле-

шала ол Мақсым ағаның телефонын ұялы 

телефоныма жібере қойды. Мен де к�пке 

 созбастан Мақсым ағаға телефон соғып:

– Мақсым аға, ассалаумағалейкүм! 

Мен сіздің сазгерлік �неріңізді қадірлеп, 

құрметтейтін Bлсейіт деген ініңіз едім. Ал-

матыдан телефон соғып тұрмын, – дедім. 

– Рақмет, айналайын, рақмет, – деп 

жатыр ол кісі. 

– Аға, мен сіз жазған «Анаға хат» 

әнінің мәтінін сұрап алсам ба деп едім. 

Бұл ән сырлы сезімге толы �те керемет ән 

ғой. Радиодан, теледидардан да жиі беріле 

бермейді, – деген �тінішімді айттым. 

– Бұл әннің с�зін жазған  Моңғолияда 

тұратын �зіміздің қандасымыз, ақын 

Кәкей Жаңжұңұлы, әнді алғаш орындау-

шы лардың бірі әнші Айжан Тәженова 

қарындасымыз болатын, – деді ол кісі. 

–  М ы н а  т е л е ф о н д ы  о н ш а  б і л е 

бермеймін, кешкісін балалар келген соң 

мәтінін сурет түрінде жібертейін...

– Аға, айып етпесеңіз қазір қолымда 

қағаз-қаламым бар, жазып ала қойсам 

қайтеді, – дедім қиылып. 

жүргізіледі. Жасыл елдің ауданды жасылдандыру 

бағ дарламасының негізгі жұмыстарына мыналар 

жат қызылады. Олар арамш�птерді жою, гүлдерді 

және ағаштарды күтіп, оларды суару, акциялық жұ-

мыстарға қатысу, патриотизм мен азаматтық сезімді 

қалыптастыру, сондай-ақ салауатты �мір салтын 

ұстану. «Казіргі таңда аудандағы жасылелдіктерді 

13 штаб командирі, бір жетекші басқарады. 

Барлығының міндеті ортақ жұмысқа жүйелі қызмет 

ету. Жасылелдіктердің  бір айлық жалақысы – 35 

000 теңге. Барлық қатысушылар іріктеуден �ткен 

соң жұмысқа кірісті. Bлеуметтік жағдайы т�мен 

отбасылардың балаларына назар аудардық. 

Дина ЖОЛДАСБАЙҚЫЗЫ,
Маңғыстау аудандық жастар 

орталығының маманы
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Жұрт жадында жүрген ән

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАЛҒАСЫ

Ежелгі  ата-бабалары мирасқа 

қалдыр ған құндылығы бойынша сә-

лем  десуді жалғастырып келе жатқан 

халық тар әлемде баршылық. Оңтүстік 

және Шығыс Азия құрлығын мекен-

деген Үндістан, Бирма, Жапония және 

тағы басқа елдердің халықтары екі 

алақанды біріктіріп, маңдайға тигізе 

бас иіп сәлемдеседі. Біздің дәуірімізге 

дейінгі VI ғасырда Үндістанда Будда 

дініне негізделіп пайда болған мұндай 

сәлемдесу салты бүгінгі күнге дейін 

жалғасуда. Еуропа құрлығын мекенде-

ген этностар бірінің қолын бірі алып 

амандасады. Ұзақ уақыт к�р меген 

жа қын адамдарымен сүйісіп аман-

дас қан. Қазір олар жаппай қол беріп, 

сүйісіп амандасады. Қытай халқы бас 

иіп сәлемдеседі.

Ал арабтар «Ассалаумағалейкүм!» 

( С і з г е  т ы н ы ш т ы қ  б о л с ы н ) , 

«Уағалайкүмассалам!» (Сізге де бей-

бітшілік болсын) деп сәлемдеседі. Та-

маша жүздесу ғой. Ислам дініне ен-

геннен кейін түркі этностары да осы 

дәстүрді пайдаланған. Қазір түркі тілдес 

халықтардың �зара амандасу салты 

әртүрлі екенін байқаймыз.

Енді ежелгі түркі этностары ғасырлар 

бойы қалыптастырған сәлемдесу құнды-

лық тарына қысқаша тоқталайық. 

Ертедегі түркілер оң қолымен сол жақ 

т�сін басып, бас иіп сәлемдескендері 

біздің ғасырда да жойылып кетпегенін 

к�реміз. Бұл, жалпы кез келген ер адам-

– Уахит аға, халқымыздың салты 
мен әдет-ғұрпында сәлемдесу, амандық-
саулық сұрасу дәстүрі ерекше орын ала-
тыны белгілі. Жалпы сіздің ойыңызша 
сәлемдесудің р1лі қандай? 

– Амандасу салты – ежелден адам 

баласының бір-біріне сый-құрмет 

білдіруі. «Адам амандасқанша, жылқы 

кісінескенше» деген қанатты с�з тегін 

айтылмаған. Мұны «Кісі с�йлескенше, 

жылқы кісінескенше» деп те айтады. 

Сәлем – с�здің анасы. Жер шарын ме-

кендеген 7,5 миллиард халықтың бар-

шасы �зара сәлемдеседі. Бір халықтың 

басқа халықтан ерекшеліктері болады. 

Сондықтан кейбір елдерде сәлемдесудің 

�згешеліктері бар. 

Орталық Азия – түркітілдес халық-

тардың отаны. Олардың ата-бабалары 

ғасырлар бойына сәлемдесу құндылығын 

қалыптастырған. Дәстүр бойынша оң 

қолымен сол жақтағы к�кірегін, жүрек 

тұсын басып, бас иіп сәлемдескен. 

Түркі этностарынан �збек пен түркімен 

халықтары күні бүгінге дейін осылай-

ша сәлемдесу салтын сақтаған. «Жас 

Алаш» газеті биылғы 7 наурыз күнгі 

н�мірінде Aзбекстан Республикасының 

жаңа Президенті Шавкат Мирзиёевтың 

бағзы заманғыдай амандасып тұрған 

суретін басып шығарыпты. Aзбек елінің 

басшысы халқымен ежелгі түркінің сал-

тымен амандасып тұр. Яғни заты түркі 

�збектер бағзы ата-бабаларының салған 

жолымен келе жатыр. 

«Домбыра – дастан»
КЕШ 

Белгілі 1нер иесі, халықаралық 
және республикалық байқаулардың 
иегері, ұстаз Т1ребек Мұстафиннің 
«Домбыра – дастан» атты күй кеші 
1тті. 

К е ш  ш ы м ы л д ы ғ ы н  Н ұ р л а н 

 B б д і  б е к о в т ы ң  о р ы н д а у ы н д а ғ ы 

«Жыр-арнаумен» ашылды. Бұдан 

әрі кезек кеш кейіпкеріне беріліп, 

ол Құр манғазының, Боғданың, 

Қаршыға Ахмедияровтың және �зге 

де композиторлардың шығармаларын 

шеберлікпен орындады, «Достық 

сазы» фольклорлық ансамблі кеш 

ажарын аша түсті. Жайлау Асылханов 

�нердегі ізбасар інісін құттықтап, 

бірнеше күйді тарту етті. 

Басқосудың тағы бір ерекшелігі – 

Мұстафин отбасылық ансамблімен 

�нер к�рсетті. Ұлы Дәулеттің �нері 

де к�пшілікті тәнті етті. Aнер иесінің 

астаналық, алматылық, ақт�белік, 

шәкірттері  де жылы лебіздерін 

білдіріп, ұстаздарына табыс тіледі. 

Бір айта кетерлігі, кешке қаты-

сушылардың қарасы к�п болды. Осы-

ның �зі �нер иесінің жұртшылық 

арасындағы бедел-абыройын к�р-

с е т с е  к е р е к .  С о н ы м е н  қ а т а р 

тыңдарман қауымның күй �неріне 

деген іңкәрліктерін де сездіртеді. 

Негізі  осындай шығармашылық 

кештерді жиі �ткізудің маңызы зор. 

Бұл бір жағынан талантқа деген 

құрметті білдірсе, екіншіден �нерді 

насихаттаудың тиімді жолы.

Ақбота МҰХАМБЕТЛИ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
журналистика факультетінің 

студенті 
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