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НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ: БАСПАСӨЗ – 2017

ФЕСТИВАЛЬ Бүгінгі санда:

Латын әліпбиі 
туралы ой

Балаларға – 
базарлық

Шығармашылықтан 
қол үзгім келмейді

Ырым КЕНЕНБАЙ:

4-бет

12-бет

9-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.

Оңтүстік Қазақстан облысының Ор-
дабасы ауданында «Туған жер – алтын 
бесігім» атты облыстық фестивальдің 
салтанатты ашылуы !тті. 

Құттықтау с�зін арнаған аудан әкiмi 
Алмасбек Мамытбеков: «Осынау iс-шара 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласындағы «Туған жер» 
бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында 
әрi облыстың 85 жылдығына, ЭКСПО – 
2017 халықаралық мамандандырылған 
к � р м е с i  м е н  « Т ү р к i с т а н  –  т ү р к i 

әлемiнiң мәдени астанасы» жылы-
на орай ұйымдастырылып отыр» деп 
�нерпаздарға ақ жол тiледi. Темiрлан 
ауылынан таң алагеуiм де қариялардың 
батасын алып жолға шыққан автоше-
ру Шымкент қаласын дағы әл-Фараби 
алаңына келiп, ауыл шаруашылығы 
тауар ларының жәрмеңкесiн �ткiздi. 
Шараға қатысушылар 500 байрақпен 
безендi рiлген «Наурыз» алаңында спорт 
ойында рын тамашалап, ұлттық салт-
дәстүр к�рiнiстерiне куә болды. 
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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!

Туған жер – тұғырың
ҚҰРМЕТ 

ОЙТҮРТКІ

«Айту – міндет, жырлау – па-
рыз» деп, азаматтық ұстанымы, 
қайраткерлігі,  адами болмысы 
ақындығымен ерекшеленетін �релі 
тұлғаның мерейтойы әдебиетсүйер, 
жырсүйер қауым үшін есте қа-
ларлықтай болды. Осыдан 50 жыл 
бұрын «Беймаза к�ңіл» атты ал-
ғашқы жыр жинағымен жарқ етіп, 
поэзия әлемінің байрағын к�терген 
қаламгер бүгінде ақын және аза-
мат ретінде мемлекет қайраткері 
дәрежесіне к�терілген танымал тұлға. 
Ол қазақ әдебие тінің қарашаңырағы, 
кезінде Алаш тың Сәкен Сейфул-
лин,  Ілияс  Жан сүг іров сынды 
алыптар негізін қалаған Жазушы-
лар одағының басшылық қызметін 
лайықты атқаруымен қатар еліміздің 
�сіп-�ркендеуіне �з үлесін қосып 
келеді. 

Ұлттық поэзияда �зіндік қол-
таңбасы бар Нұрлан Оразалиннің 
�леңдері оқырманға ой салады, 
к�ңілдегіні д�п басып, к�кейдегіні 
тербейді. Қалың оқырман қауымды 
әдебиетке адалдығымен баурап 
алған қаламгер «Мен кезеңдік �лең 
жазудан, науқандық жыр жазудан 
бойымды аулақ ұстадым» дейді. 
Қара �леңге қазығымен байланған  
шығармашылық иесі кез келген-
ге жалынан ұстата бермейтін асау 
�нер – драматургия жанрына да бет 
бұрды. Оның ойлы оқиға мен әралуан 

Талғам дейміз... Жастары-
мыздың кітап оқуға  деген 
ниеті болмай жатқанда талғам 
 туралы с�з қозғаудың �зі  артық 
шығар. Мұның себебі неде? Бұл 
сұрақтың жауабы қоғам болып 
талқылайтын �зекті мәселеге 
айналды дер  едім.  Бүг інг і 
қоғамның кітабы – ұялы теле-
фон болып отыр. Бұрындары 
бірдеңені білу үшін үйдегі бар 
кітапты ақтарып, онда болмаса 
кітапханаға барып қарайтын 
едік. Қазір болса жол жүріп, 
ізденіп, тер т�гудің қажеті ша-
малы. Бүкіл керегің саусағыңды 
бір-екі басып, екі-үш меңзесең 
табылып тұр. Бұл – смартфон. 
Бір жағынан сан мыңдаған 
ақпараттың бір-екі  шерту-
мен табыла қалатыны жақсы, 
әрине. Дей тұрғанмен, мұның 
ізденуге деген ниетті, талпы-
нысты арттыруға кері әсері 
тигізіп жатқан жайы бар. Кітап 
оқымасақ ойлау қабілетіміз, ой-
�рісіміз ақсайтыны белгілі нәрсе 
ғой. Жалпы бүгінгідей компью-
терлік техникаларға тәуелділік 
артқан заманда қоғамның наза-
рын кітапқа аударту оңай шаруа 
емес. Бірақ ұлт болып, қоғам 
болып кіріссек, ойымыздың оң 
нәтижесі к�п күттірмес деген 
сенімдемін. 

Заман �згерсін, мейлі ғылым 
дамысын кітаптың орнын еш 
уақытта техника баса алмас. 
Тіпті айналып келгенде сол 
ғаламторда жарияланып жатқан 
материалдардың барлығы да 
сол кітаптан алынған. Бірақ бұл 

АРҒЫМАҚ ДӘУІР ЗУЛАЙДЫ 

әрекеттерге толы шығармалары к�п 
жылдан бері қазақ театрларының 
сахнасында қойылып келеді, орыс 
және қырғыз тілдеріне де ауда-
рылды. Бұл оның шығармашылық 
мүмкіндіктерінің мол екенінің дәлелі 
әрі қазақ мәдениетіне қосылған үлес 
екені с�зсіз. 

Нұрлан Оразалин қазақ әде-
биетінің к�шін бастап келе жатқан 
Жазушылар одағының бас шы-
лығымен қатар, еліміздегі ең жоғары 
заң шығарушы орган – Пар ламенттің 
депутаты да болды. Ол Парламент 
қабырғасындағы биік мінберді пай-
даланып, қаламгер қауымның мұң-
мұқтажын к�терді, т�л әдебиетіміз 
бен мәдениетімізді �ркендетуге 
ұйтқы болатын ұсы ныстарымен 
к�зге түсті. 

М ә р т е б е л і  ж и ы н д а  Е л б а с ы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұрлан 
О р а з а л и н г е  ж о л д а ғ а н  а р н а й ы 
құттықтауын Алматы қаласының 
әкімі Бауыржан Байбек жеткізді. 
Мемлекет басшысы �з хатында есімі 
елімізге белгілі ақын және белсенді 
қоғам қайраткері Н.Оразалиннің 
баспас�з, мәдениет пен �нер саласын-

жайында қаншалықты ойлана-
мыз?

Оқу жылы басында тәрбие 
же текшілері (сынып жетек ші-
лері) жылдық тәрбие жұмы-
сының жоспарын жасайды. Мен 
айтар ұсыныс – осы жоспарда 
шәкірттер оқитын ірілі-ұсақты, 
әдебиеттің жанрларын түгел 
қамтыған, соңынан қоғамдық 
талдауы, пікір алмасулары бар 
оқулар, топтық к�ркем оқуларды 
ұйымдастырып �ткізсе деген 
ойдамын. Жоспарлау әрекетте-
рінде балауса оқырманның жас 
ерек шелігі ескерілгені дұрыс. 
Ұсы нылған к�ркем шығар ма 
оқыл ғаннан кейін тақырып 
т�ңі регінде танымдық ойын-
дар (с�зжұмбақтар, к�ркемс�з, 
моно логтар жаттау, тұлға таным-
дар, к�ркем шығарма мазмұнына 
негізделген сценарийлер, түрлі 
жарыстар, тақырыптық су-
реттер салу) ұйымдастырыл-
са, бұл шараларға ата-аналар 
тартылса; «отбасылық оқулар» 
деп аталатын игі шаралар да 
ұйымдастырылса деген ойда-
мын.

Кітапты «оқысаң да оқисың, 
оқымасаң да  оқисың» деп 
күштеп оқыта алмайсыз. Біздің 
қолдан келетіні – ой салу, наси-
хат жұмыстарын жүргізу. Бірақ 
мұнымыздың �зі с�з жүзінде 
қалмаса етті.

Сәния МАНАРБЕКҚЫЗЫ,
Алматы сән және дизайн 

колледжінің қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің оқытушысы

да жауапты қызметтер атқарғанын 
айта келе,  қаламының қарымымен 
және ұйымдастырушылық қабі-
летімен еліміздің дамуына қосқан 
үлесін атап �ткен. Елбасы қаламгерге 
зор денсаулық пен баянды бақыт, от-
басына амандық пен игіліктер тілеп, 
�зінің қолтаңбасы қойылған сағатты 
жолдаған екен. 

Салтанатты кеште Парламенттің 
қос Палатасы – Сенат және Мәжіліс 
т�раға  лары Қ.Тоқаевтың және 
Н.Нығматул линнің ілтипатқа толы 
құттық тауларын жиынға арнайы 
келген Парламент депутаттары 
А.Бижанов мен Қ.Сұлтанов жеткізді. 
С о н ы м е н  қ а т а р  Қ Р  П р е м ь е р -
министрі Б.Сағынтаев, Мемлекеттік 
хатшы Г.Lбдіхалықова, Президент 
Lкімшілігі басшысының бірінші 
орынбасары М.Тәжин, Жоғарғы Сот 
т�рағасы Қ.Мәми, Ақпарат және 
коммуникациялар министрі Д.Абаев, 
Мәдениет және спорт министрі 
А.Мұхамедиұлы және басқа лауазым-
ды тұлғалар дың ресми құттықтаулары 
оқылды.  

(Жалғасы 8-бетте)
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– Біз ЭКСПО к�рмесін ТМД 
және Шығыс Еуропа елдері арасын-
да тұңғыш рет �ткізгелі отырмыз. 
С�йтіп, Қазақ елінің ордасы айтулы 
к�рмені �ткізген әлемдегі 35 елдің 
қатарына қосылды. Астана үш ай 
бойы бүкіл адамзаттың жетістіктерін 
әйгілейтін басты алаңға айналады. 
Тәуелсіз Қазақстанның символы – 
Астана нағыз ХХІ ғасырдың қаласы 

ретінде жаңа қырынан танылатын 
болады, – деді Елбасы.

Мемлекет басшысы осыдан бір 
жарым ғасыр бұрын Лондонда �ткен 
алғашқы дүниежүзілік к�рмеден кейін 
адамзат орасан зор технологиялық 
�згерістерді бастан �ткергеніне тоқ-
талып, бүгінде тиімді және қауіпсіз 
энергия саласындағы тың жаңалықтар 
қарсаңында тұрғанымызды атап �тті. 

Қазақстан Президенті «ЭКСПО – 2017» 
к�рмесі осы жаһандық үдеріске �зінің 
айрықша үлес қосатынына сенім біл-
дірді, әлемнің экологиялық тұрғыдан 
тең дес және орнықты дамуының маңыз-
дылығына тоқталып, «ЭКСПО – 2017» 
тақырыбының біздің еліміз үшін �зекті 
екеніне ерекше назар аударды. 

(Жалғасы 2-бетте)
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АНА ТІЛІ

ТАҢ-ТАМАША

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

НИЕТ ПЕН МАҚСАТ

ҚОЛДАН ТОҚЫЛҒАН КІЛЕМ 

АЙШУАҚ ХАННЫҢ 
ҚҰЛПЫТАСЫ

«ЭКСПО»-ҒА 
ҚОЛДАУ КӨРСЕТТІ

Абай атамыз отыз үшінші қара с!зінде: 
«Егерде мал керек болса, қол!нер үйренбек 
керек. Мал жұтайды, !нер жұтамайды. Ал-
дау қоспай адал еңбегін сатқан қол!нерлі – 
қазақтың әулиесі сол» деп жазыпты. 

Хакімнің бұл с�зі  бүгінгі  заманда да 
�зектілігімен қайран қалдырады. Расымен 
де, қол�нердің мәртебесі ешуақытта аласар-
масы анық. Qйткені оның орны да, ж�ні де 
б�лек. Бұл орайда айтпағымыз, Ақт�бе облы-
сы Темір ауданының тұрғыны Мүслима әжей 
кілем тоқудың байырғы үлгісін жаңғыртыпты. 
Ол кілем тоқуды жастайынан меңгеріп, сол 
кездің әдіс-тәсілін де жадында сақтап қалған. 
Жұбайы арнайы құрылғыны ағаштан жасап 
беріп, қазір үйінің бір б�лмесін шеберхана 
етіп жабдықтаған. Ол жерде кілем тоқылып, 
киім тігіледі екен. Қызы Камшат Дүйсебаева 
бұл ж�нінде былай деп ойын жеткізеді: «Анам 
40 жылдан бері кілем тоқып жүр. Бұл �нерін 
ешкімге айтпады, жарыққа шығармады. От-
басы мүшелеріне арнап тоқыған кілемдерге 
адамдардың аты жазулы тұр. Мәселен, маған 
арнап Камшат деген атаумен шағын кілемше 
тоқыды. Кілемшенің бояуы кетпейді, созыл-
майды. Анамның қолынан шыққан бұйымды 
іліп қойып жүрмін» дейді ол.  

Батыс Қазақстан облысында Айшуақ 
ханның құлпытасы табылыпты. 5ңірдегі 
құлпытастарды зерттеу барысында 
Мұратбек Жахатов пен журналист Қазбек 
Қабжан мүк басқан құлпытастан Айшуақ хан 
7білхайырұлы деген жазуды оқыған. 

«Жайық Пресс» ЖШС ұйымдастырған 
іздестіру жұмыстары аясында табылған 
жәдігерді құнды мұра деп бағалауымызға бола-
ды. «Таяуда Орал қаласынан 40 шақырымдай 
қашықтықтағы, Самара-Шымкент күре жо-
лынан екі шақырымдай жердегі Бекей ауылы 
(Теректі ауданы) маңындағы қорымға қайта бас 
тіредік. Айшуақ Lбілхайырұлының (1727-1812) 
құлпытасы мүктен тазартылып, аударылып, 
оқылды» дейді медиахолдинг басшысы  Жантас 
Сафуллин. Иә, бұл жаңалық шын мәнінде 
елең еткізерлік. К�не заманның к�зіндей 
болып бүгінгі ұрпақтарға терең сыр шертетін 
құлпытастар жазуы арнайы зерттеудің нысаны-
на айналуы керек. Елі мізде қаншама құлпытас 
бар екені де ғылыми тұр ғыдан нақтылап, 
анықтауды қажет етеді. Бұл ж�нінде арнайы 
орталық құрылса да артық етпес еді. 

Елімізде «ЭКСПО – 2017» атты әлемдік 
деңгейдегі шара !ткізіліп жатқанда оған 
қолдау к!рсетіп, белсенділік танытып жүрген 
азаматтарға қалай риза болмассың. Бәрі де 
еліміздің намысы мен беделі үшін ғой. 

Мемлекетіміздің мәртебесін асқақтатын 
айтулы к�рменің қадір-қасиеті де осында. 
 Жуырда Лисаков қаласының велосипедшілер 
тобы Елордамызды бетке алып, жолға шықты. 
8 спортшыдан тұратын топ Астанаға 10 күнде 
жетуді жоспарлаған. Таңғы уақытта Лисаковтан 
шыққан соң, түстен кейін Қостанайға жетті. 
Астанаға дейін олар Lулиек�л, Есіл, Атбасар 
бағыттарында жүріп отырмақ. ЭКСПО-ны 
аралағаннан кейін, «Сарыарқа» велотрегінде 
әлем велоспортшыларымен кездеседі. «Бұл 
топқа велоспортты жақсы к�ретін спорттың 
нағыз жанкүйерлері жиналды. Біздің арамыз-
да заңгер, бухгалтерлер, жаттықтырушылар, 
журналистер бар. Біз күніне қанша шақырым 
�ту керектігін белгілеген жоқпыз, бұл сапа-
рымыз туристік жорық саналады. Сондықтан 
біз Астанаға жетудің бір нақты уақытын 
белгілемейміз, күшімізге қарай жүріп отыра-
мыз» дейді жорықты ұйымдастырушы Қайрат 
Т�лебаев есімді азамат. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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Жуырда Астана қаласындағы Ұлттық музейде 
Мемлекеттік хатшы Гүлшара 7бдіқалықованың 
қатысуымен қоғамдық келісім мен жалпыұлттық 
бірліктің қазақстандық моделін таныстыруға 
арналған «Бейбітшілік пен келісім қуаты» атты 
жиын !тті. 

А т а л м ы ш  і с - ш а р а ғ а  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы 
Ассамблея сы Т�рағасының орынбасары Дарxан 
Мыңбай, Парламент Мәжілісінің депутатта-
ры, ЭКСПО – 2017 к�рмесіне келген шетелдік 
қонақтар, ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің 
мүшелері, дипломатиялық корпустың, мемлекеттік 
органдардың, этномәдени бірлес тіктердің �кілдері, 
зиялы қауым �кілдері қатысты. Салтанатты жиын 
барысында с�з с�йлеген Мемлекеттік xатшы 
Гүлшара Lбдіқалықова дүниежүзінде ұлтаралық 
кикілжің салдарынан болып жатқан мәселелерге 
тоқталды, сондай-ақ Қазақстан халқының бейбіт 
�мір сүруінің басты негіздерін айтты. 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы 
шеңберінде !тініштер қабылдаудың басталғаны 
туралы хабарланды. Бұл туралы Ақпарат және 
коммуникациялар министрі, «100 жаңа есім» 
жұмыс тобының тең т!рағасы Дәурен Абаев 
мәлімдеді.  

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы –
еліміздің түкпір-түкпіріндегі нақтылы адам-
дар �мірінің к�рінісі.  Президент Н.Назарбаев 
�зінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
а т т ы  б а ғ д а р л а м а л ы қ  м а қ а л а с ы н д а  б і з д і ң 
отандастарымыздың тарихына жұртшылық наза-
рын аударуды және олармен әркім де таныса ала-
тындай жаңа мультимедиалық алаң құруды ұсынды.  
Жобаның басты мақсаты – қажырлы еңбегінің, 
білімі мен талантының арқасында табысқа жеткен 
адамдардың шынайы тарихын тауып к�рсету.  Жоба 
бірнеше сатыда жүзеге асатын болады.  Біріншісі 
– �тініштер жинау. Ол краудсорсинг негізінде 
жүреді және оған кез келген тілек білдіруші қатыса 
алады.  Егер Сіз �мір жолдары  мен табыстары Сізді 
рухтандыратын адамдарды білсеңіз немесе Сіздің 
�зіңіз сондай болып табылсаңыз, онда Сіздің �з 
тарихыңызбен б�лісуге мүмкіндігіңіз бар» деді 
Д.Абаев.  Басты критерий – тәуелсіз Қазақстанның 
дамуына нақты үлес қосу.  Ол үшін «100 esim.
el.kz» сайтына кіріп, �тініш формасын толтыру 
қажет.  Жоба сайтында барлық тарих қолжетімді 
болмақ және әрбір тілек білдіруші к�ргендеріне 
қатысты әсерімен б�лісіп, ол туралы әлеуметтік  
желіде баяндай алады.  Одан әрі жұмыс тобы 
мен сарапшылық комиссия түскен ұсыныстар, 
сарапшылық бағалаулар негізінде, сондай-ақ 
қоғамдық пікірді ескере отырып, «100 жаңа есім» 
жобасына қатысатын кейіпкерлерді таңдап алады.  
Жоба «Казконтент» АҚ  Еl.kz интернет-жобасының 
базасында ұйымдастырылған, ол «100 esim.el.kz» 
мекенжайы бойынша орналасқан.

Д.ХАЛЫҚ

«Бейбітшілік және 
келісім қуаты»

«100 жаңа есім» 
жобасы бастау алды 
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ПІКІРӨҢІР ТЫНЫСЫ

ӨРКЕНИЕТТЕРДІ 
ӘСПЕТТЕГЕН АЛТЫН КӨПІР

« X X I  ғ а с ы р д а ғ ы  Ұ л т т ы қ  с а н а 
 туралы» б�лім нен «Ұлттық жаңғыру 
қазақстандықтардың санасына қандай 
�згерістер әкелу керек?» деген сұраққа 
да жауап таба аламыз.

Бәсекеге қабілеттілік қазіргі бүкіл 
әлемде болып жатқан �згерістерден 
қалыс қалмау, оның сынақтарына т�теп 
беру, әлемдік қауымдастықтың талапта-
рына сай болу дегенді білдіреді.

Прагматизм, яғни сарабдал сана, 
қазақ ұлтының ешнәрседен қапы 
қалмай,  жоғын түгендеп,  барын 
бағалауға жұмылдыратыны с�зсіз.

Ұлттық бірегейлікті сақтау жаһан-
дану үдерістерінде �зіндік ерекше-
лігімізден айырылып қалмау үшін де 
маңызды. Мен алыс шетелде қазақ тілі 
мен мәдениетін насихаттап жүрген-
діктен, осы мәселеге ерекше назар 
аударамын.

Ұлттық жаңғырудың басты әлеуеті 
– білім. Қазақтың: «Білекті бірді 
жығар, білімді мыңды жығар», «Оқу 
– инемен құдық қазғандай» деген 
дана с�здері халқымыздың әуелден 
білімді шамшырақ етіп ұстағанын 
білдіреді. Қазіргі ғылым мен тех-
нология заманында қазақ ұлтының 
білімді болуы – оның  табиғи міндеті. 
Елбасымыздың бастамасымен жасалған 
«Болашақ» бағдарламасы, сондай-ақ 
елордамыздағы Назарбаев университеті 
– осы  бағыттағы үлкен істердің к�рінісі.

Қ а з а қ  ұ л т ы н ы ң  д а м у ы  ү ш і н 

Атап айтар болсақ, тәуелсіздік жылдары облыста 730 мәдениет 
және �нер мекемелері салынып немесе қайта жаңарып, халыққа 
мәдени қызмет к�рсетіп келеді. Оның 423-і кiтапхана болса, 254-і 
клуб, 25 музей, 1 к�ркемсурет галереясы, 8 кәсіби театр, 2 кинотеатр, 
8 саябақ, 3 орталық, 1 облыстық филармония, 1 «Оңтүстікфильм» 
мекемесі, 1 «Оңтүстік-Цирк» мекемесі, 1 «Түркістан сарайы», 1 
к�рме орталығы және 1 зообақ бар.

Егемендігіміздің алғашқы кезеңінде нарықтық экономикаға 
�ту – мәдениет саласына да �з әсерін тигізді. Қаржыландырудың 
жеткіліксіздігінен мәдениет және �нер мекемелері жабыла бастады. 
Алайда Елбасымыз Н.L.Назарбаев 2000 жылды «Мәдениетті қолдау» 
жылы деп жариялауына байланысты мәдениет саласына тиісті 
қаржы к�здері қарастырылып, жабылған мәдениет ошақтары кезең-
кезеңімен қалпына келтіріліп, қайта ашу жұмыстары жүргізілді. 
Соның арқасында күнгей облыста 4 театр Елбасының қатысуымен 
ашылды. Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық филармонияға жаңа 
ғимарат салынып, ел игілігіне берілді. Мұнан б�лек, республикада 
үшінші болып «Оңтүстік-Цирк» мекемесі к�рермендеріне есігін 
айқара ашты. Кеңес дәуірінде кинопрокат қызметін атқарған ме-
кеме «Оңтүстікфильм» мекемесі болып қайта құрылып, жыл сайын 
250-ге жуық деректі фильмдер мен бейнематериалдар дайындап, 
жастар мен балаларға кино к�рсетілімдер және кино фестивальдер 
ұйымдастырып келеді.

 «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында Түркістан 
қаласындағы облыстық тарихи-мәдени-этнографиялық орталық, 
Руханият, Lбу-Насыр әл-Фараби, Хакім Абай, Ерлік, бейнелеу 
�нері музейі және әдет-ғұрып және салт-дәстүр, тарихи-мәдени 
мұраны қорғау, қалпына келтіру және пайдалану ж�ніндегі 
орталықтар �з жұмыстарын бастап, облыстық тарихи-�лкетану 
музейінің жаңа ғимараты салынды. 

Осынау жылдар ішінде қазіргі заманның эстетикалық талабына 
сай халық шығармашылығының және іс-шаралардың жаңа фор-
маларын табу, жас таланттарға қолдау к�рсету мақсатында түрлі 
байқаулар мен фестивальдер ұйымдастырылып келеді.

Осылайша оңтүстік �ңір де Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласына үн қату 
мақсатында мәдениет саласында халықаралық, республикалық 
деңгейдегі бірқатар  игілікті іс-шаралар �ткізіп, болашаққа нық 
қадам жасауда. 

атап �тті. Биыл сәуір айында Астана қаласында 
ұйымдастырылған «Есірткісіз әлем үшін» атты 
халықаралық акцияға қатысқаны үшін барлық 
тарапқа ризашылығын білдірді.

Қазақстан Президенті «жасыл энергети-
каны» дамыту бағытында елімізде атқарылып 
жатқан жұмыстарға арнайы тоқталды.

– Бүгін барлығымыз «Болашақтың энер-
гиясы» ұранымен дүниежүзілік «ЭКСПО – 
2017» мамандандырылған к�рмесінің ашылу 
рәсіміне қатысамыз. Бірнеше ай бойы бұл жер-
де экологиялық таза энергетика саласындағы 
ең озық технологиялар к�рсетілетін болады. 
Астанадағы ЭКСПО к�рмесі нәтижелерінің 
ШЫҰ-ның барлық елдері  және жалпы 
халықаралық қоғамдастық үшін пайдасы зор 
болады деп үміттенемін, – деді Н. Назарбаев.

ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары 
отырысының қорытындысы бойынша маңызды 
он бір құжат қабылданды. Олардың ішінде 
ШЫҰ Астана декларациясы, Экстремизмге 
қарсы іс-қимыл ж�ніндегі ШЫҰ конвенциясы, 
Үндістан мен Пәкістанды ШЫҰ мүшесі ретінде 
қабылдау және мүше мемлекет мәртебесін беру, 
үлестік жарналар туралы ШЫҰ мүше мемле-
кеттер басшылары кеңесінің шешімі, ШЫҰ 
�ткен жылдағы қызметі ж�ніндегі ұйымның 
Бас хатшысының баяндамасын бекіту, Qңірлік 
антитеррорлық құрылымының 2016 жылғы 
қызметі туралы ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер 
басшылары кеңесінің шешімдері қабылданды. 
Ал  ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшыларының 
халықаралық терроризмге қарсы бірлескен 
іс-қимылы туралы мәлімдемесі мен  ШЫҰ-
ға мүше мемлекеттер кеңесі отырысының 
қорытындысы бойынша ақпараттық хабарлама 
қол қоюсыз қа былданады. Іс-шара регламентіне 
сәйкес, саммит соңында ШЫҰ-ға т�рағалық 
Қытайға �тті.

***
Қазақстан Президенті Н.Назарбаев бірнеше 

шетелдік мемлекеттердің басшыларымен 
кездесті.

Елбасы Қытай т�рағасы Си Цзиньпинмен 
кездесіп,  Қытай Халық Республикасының 

қант�гісті т�ңкеріс емес, санадағы 
т�ңке рістің қажет екені күмәнсіз. 
Сондық тан да революциялық емес, 
эволю циялық дамудың жолын таң-
дауымыз керек екендігі әділ айтылған.

Елбасымыз сананың ашықтығын 
тек бүгін айтып отырған жоқ. Ұлт 
к�шбасшысы әлемдегі жаңалықтарға 
ашық болуға, басқа елдердің озық 
тәжірибелерін игеріп, жаманынан 
жиренуге әуелден-ақ назар аудартқан. 
Сондықтан да Қазақстан әлемге та-
нылды және шетелдердің жақсы 
жетістіктерін меңгеруге ұмтылып 
келеді.

«Таяу жылдардағы міндеттер» 
б�лімінен рухани жаңғырудың нақты 
істермен жүзеге асатынын к�реміз. 
Қазақ тілінің әліпбиін ауыстыру, ла-
тын графикасына к�шу – қазақ  ұлтын 
�ркениетке бастайтын батыл әрі дер 
кезінде қабылданған шешім. Қазақ тілін 
шетел діктерге оқытатын маман ретінде 
бұл қадамды құптаймын. Қазақ тілінің 
заң дылықтарын, табиғи ерекшеліктерін 
сақтай отырып сәтті жасалған латын 
графикасы тек тіл мамандарының 
ғана емес, қазақ ұлтынын үлкен жеңісі 
болмақ. Шетелде қазақ тілін оқытатын 
мүғалімдерге де осы ж�нінен ақпараттар 
беріліп, к�мек к�рсетілсе деген тілегім 
де бар.

Рухани жаңғыруға мәдениетті да-
мыту арқылы жететініміз түсінікті. Осы 
бағыттағы «Мәдени-географиялық 

к�рме павильонын аралап к�ру барысын-
да «Қазақстан мен Қытай – Еуразияның 
транзиттік к�пірі» атты телек�пірге қатысты.  
«Қорғас – Ляньюньган» жаңа к�лік жолының 
іске қосылуының маңыздылығын атап �тіп, 
бұл жобаны «Жібек жолының экономикалық 
белдеуі» мен «Нұрлы жол» бағдарламаларын 
ұштастырудағы тиімді ынтымақтастықтың 
жарқын мысалы деп атады. 

Сол күні Елбасымыз Үндістанның Премьер-
министрі Нарендра Модимен кездесті. Кездесу 
барысында Н.Назарбаев екі ел арасындағы 
қарым-қатынас �зара құрмет пен сенімге 
негізделгенін, түрлі саласында �зара іс-
қимылдың жүзеге аса қоймаған орасан зор 
әлеуетіне ие екенін атап �тті. Үндістанның 
Премьер-Министрі  Елбасына қонақжайлық 
к�рсеткені үшін ризашылығын білдірді. Кезде-
су соңында тараптар �зара іс-қимылдың �зекті 
мәселелері ж�нінде пікір алмасты.

Мемлекет басшысының Пәкістан Премьер-
министрі Наваз Шарифпен кездесуінде 
мемлекетаралық кооперацияны жолға қоюдың 
және Қазақстан мен Пәкістан арасындағы 
екіжақты қатынастарды одан әрі дамытудың 
маңыздылығы айтылса, Беларусь Президенті 
А.Лукашенкомен кездесуінде оған «Астана 
ЭКСПО – 2017» дүниежүзілік к�рмесінің 
ашылуына қатысу үшін Қазақстанға келгеніне 
алғысын білдіріп, к�рменің негізгі идеясы мен 
қазақстандық «Нұр Lлем» павильонындағы 
экспозициялар туралы әңгімеледі. 

Сондай-ақ Елбасы БҰҰ Бас хатшысы 
 Антониу Гутерриш, Түрікменстан Президенті 
Г.Бердімұхамедов,  Иран Сыртқы істер 
министрі М.Зариф, Испания Королі VI Фели-
пе, Чехия Президенті Милош Земан, Татарстан 
Президенті Р.Минниханов, Грузия Президенті 
Г.Маргвелашвили және т.б. кездесті. 

Кездесулер барысында күн тәртібіндегі 
�зекті мәселелер с�з болып, ынтымақты қарым-
қатынастарды дамытудың жайы талқыланды. 

Сейілбек МҰСАТАЙ,
шолушы, саяси ғылым докторы

белдеу», ақпараттық жобалар, ішкі 
және сыртқы мәдени туризм шаралары 
жүзеге асырылса, қазақ ұлтының мәдени 
�ркендеуіне үлкен үлес қосылған бо-
лар еді. Қазақ мәдени-географиялық 
белдеуі алыс-жақын шетелдерді де бай-
ланыстырады. Мәселен, мажарстандық 
қыпшақтар да осы белдеуге ене алады.

« 1 0 0  ж а ң а  е с і м »  ж о б а с ы  о с ы 
мақсаттарда жұмыс істеп жатқан, қазақ 
жерінде, сондай-ақ шетелде қазақ 
тілі, мәдениетін насихаттап жүрген 
тұлғаларды елге танытпақ.

Мажар елінде де Қазақстандағы ұлы 
�згерістерге әрқашан жағымды баға 
беріледі. Қазақ графикасын латынға 
ауысуы туралы да қолдаған, қуаттаған 
пікірлер к�п айтылуда.

Алыс шетелде, Мажарстанда, жұмыс 
істеп жүрсем де, елім үшін, оның руха-
ни жаңғыруы үшін қызмет ете беремін. 
Қазақ тілін, әдебиетін, мәдениетін 
шетелде насихаттау – мен үшін зор 
мақтаныш. Елбасымыздың рухани 
жаңғыру туралы к�зқарастары алдағы 
жұмыстарыма да бағыт-бағдар беретін 
болады.

Раушангүл МҰҚЫШЕВА, 
филология ғылымының кандидаты, 

Сегед университеті Алтаистика 
кафедрасының  қазақ тілі мен 

әдебиетінің оқытушысы

Болашаққа берік қадам

Өнер қонған өлке

(Басы 1-бетте)

Н.Назарбаев «Астана ЭКСПО – 2017» 
к�рме кешенінің нысандары мен халықаралық 
па вильон дардың қалай пайдаланылатыны 
ж�нінде де айтып берді.

Елбасы к�рменің іскерлік бағдарла масына 
тоқталды. Оның аясында Астана экономикалық 
форумы, Шетел инвес торларының кеңесі, 
Ислам ынтымақтастығы ұйымының саммиті 
сияқты бірқатар ірі халықаралық іс-шаралар 
�ткізу жоспарланған.  Сондықтан ол к�рменің 
халықаралық �зара ынтымақтастыққа серпін 
беріп, ғылымды дамытуға, экономикамызды 
жаңғыртуға септігін тигізетініне сенім білдірді. 
Елбасы «ЭКСПО – 2017» к�рмесін дайындау 
үдерісіне қатысушылардың барлығына шынайы 
қол дау к�рсеткендері және к�рме идеясын жү-
зеге асыруға атсалысқандары үшін алғыс айтты.

***
Қазақстан Президенті Н.Назарбаев Шан-

хай ынтымақтастық ұйымына (ШЫҰ) мүше 
мемлекеттер басшылары кеңесінің кеңейтілген 
құрамдағы саммитіне қатысып, тараптар осы 
ұйымының хал-ахуалы мен даму үрдістерін 
талқылап, ынтымақтастықты бірлесе  дамыту, 
халықаралық және �ңірлік �зекті мәселелер 
ж�нінде пікір алмасты.

Елбасы ШЫҰ-ның биылғы т�рағасы ретінде 
отырысты ашып, Үндістан мен Пәкістанды 
ШЫҰ толық құқылы мүшесі етіп қабылдау 
рәсімінің аяқталғанын жариялап, саммиттің 
тарихи маңыздылығын атап �тті. 

– Енді ұйымның жауапкершілік аясы 3 
миллиардтан астам тұрғыны бар аумақты 
қамтиды. Сонымен, ол «Шанхай сегіздігі» 
сияқты институционалдық дамудың жаңа 
кезеңіне қадам басты, – деді Н. Назарбаев. 

Қазақстан Президенті қол қоюға ұсынылған 
Экстремизмге қарсы іс-қимыл ж�ніндегі 
ШЫҰ конвенциясының �зектілігіне тоқталып, 
«Бейбіт миссия» атауымен �ткізілген бірлескен 
антитеррорлық жаттығулардың ұйымға 
мүше мемлекеттердің тәжірибе жүзіндегі 
ынтымақтастығын нығайтуға қосқан үлесін 
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Алматыда балаларды шахмат спортына 
баулу мақ сатында «Шахмат планетасы» 
атты лагерь үйірмесі ашылды. Онда Қазақ-
стан ның әр бұ ры шынан шахматқа деген 
қызығушылығы бар 12-14 жас аралығындағы 
50 бала жиналды. 

Жоба үйлестірушісі Ильзира Алдагарованың 
айтуына қарағанда, үйірмеге к�біне-к�п 
әлеуметтік тұрғыдан аз қамтылған отбасылардың 
балалары қатысуда. Шахмат �неріне деген 
ықыластары да ерекше екен. Айта кетейік, 
лагерь Назарбаев зияткерлік мектебінің хи-
мия-биология бағытындағы б�лімшесінде 
ұйым дастырылып отыр. Қазақстан шахмат фе-
де рациясы атқарушы директорының орынба-
сары Гүлмира Дәулетова бұл шара балалардың 
зият керлік қабілеттерін дамытатынын тілге тиек 
етті. Түске дейін балалармен шахмат тео риясы 
бойынша сабақтар, спаррингтер �ткі зіледі. 
Гроссмейстрлер Рустам Хуснутдинов пен Антон 
Филиповтың шеберлік сыныптары да �тетін 
болады. 

ЗИЯТКЕРЛІК ӨНЕР

ЖОЛДАУДЫҢ 
МІНДЕТТЕРІ – МАҢЫЗДЫ

�лкесіне іссапармен барғанында, 
«Жаһан наменің» тағы бір к�шір ме-
сінің Қашғар қаласынан табылғанын 
естіп, сәті түсіп сондағы қазақ ғалымы 
Ахметбек Кіршібаевпен кездесіп, одан 
поэманы елге алып қайтады.

Бұл қазақ руханиятындағы үлкен 
олжалы жұмыс еді. Дастанды ежелгі 
түркі әдеби тілінен қазақ тіліне 
 аудару кезінде Берлин мен Қашғар 
нұсқаларын салыстыра тексереді.

С�йтіп, профессор L.Дербісәлі 
ежелгі түркі әдеби тіліндегі жазбаның 
транскрипциясын келтіре отырып, 
шығарманы қазақ тіліне аударған. 
Дастанның қазақ тіліне аударылуы 
жоғары деңгейде деп білеміз. Тілдік, 
стильдік ерекшелігі сақталынып, 
тілге жеңіл де түсінікті, бейнелі 
де әуезді тәржімаланған. Аударма 
бүгінгі оқырманның ұғымына сай 
тартымды оқылады. Бұл айтар ауызға 
жеңіл болғанмен, ғалымның к�з 
майын тауысып, үлкен махаббат-
пен, Дулати мұрасына деген шексіз 
сүйіспеншілікпен орындаған нәти-
желі жұмысының жемісі болатын. 

Сондай-ақ бұл кітапта ғалым 
«Жаһан наме» дастанына жан-жақты 
филологиялық талдау жасайды. 
Тақырыптық-идеялық, құрылымдық, 
сюжеттік, образдық, тілдік, к�ркемдік 
тұрғыдан шығарма табиғатын терең 
ашып баяндайды. Шығарманың 
мемуарлық, тарихи сипатына мән 
береді. Шығыс әдебиетіндегі дәстүр 
жалғастығын к�рсетеді.

Тұтастай алғанда, «Жаһан наме» 
туындысы тарихи, филологиялық 
тұрғыдан терең білгірлікпен талданған 
бұл еңбек кейінгі зерттеушілерге 
ғылыми-методологиялық жағынан 
Темірқазық жұлдызындай ж�н-жоба 
сілтеуші болады десек қателеспейміз.

Ғалым дастанға уақыт тезінен 
�ткізіп, асығыстыққа жол бермей 
салмақты, байыпты к�зқараспен 
келген. Сондықтан да туындыдағы 
кездесетін кейбір бәйіттерге түсініктің 
берілуі, с�здік жұмысының жүргізілуі, 
жекелеген с�здерге түсініктің жа-
зылуы, ұлы бабаның �мірі мен шы-
ғармашылығы ж�нінде орыс тілінде 
тарихи-әдеби очерктің ұсы нылуы, 
к е ң  к � л е м д і  ә д е б и е т т е р  б и б -
лиографиясының қамтылуы, ақыр 
соңында Берлин кітапханасының 
қолжазба қорынан алынған «Жаһан 
наме» дастанының фоток�шірме сінің 
берілуі, орыс, ағылшын тіл дерінде 
аннотацияның жазылуы – кі таптың 
ғылыми-танымдық сипатын арттырған.

Қорыта айтқанда, ғалым дайын-
дап баспаға ұсынған бұл кітап – 
әдебиет тарихына қосылған құнды 
қазына. Оны оқу, әлі де тереңдете 
зерттеу, бағалау бүгінгі зерделі ұрпақ 
мойнында.  Қоғамды нарық би-
леп, адам жүрегі қатқылданып бара 
жатқан мына заманда жас ұрпақты 
мейірімділік пен ізгілікке, махаббат 
сезіміне тәрбиелеуде шығарманың 
тағылымдық сипаты, эстетика лық 
әсері жоғары. Ал әдебиеттің, к�р-
кем�нердің басты міндеті адамның 
бойындағы жақсылық сезімін, Жа-
ратқан Иеге құрметін ояту болса, 
арада 5 ғасырдың үстінде уақыт салып 
бізге жеткен бұл жәдігердің бағасы 
арта түспек.

ҮЙІРМЕ

ТЕАТР

ДҮБІРЛІ ДОДА

Астанада «Сахнадан сәлем» деген атпен 
халықаралық театр фестивалі ашылды. Биыл 
дәстүрлі түрде бесінші мәрте шымылдығын 
түрген мәдени шараға Ресей, 7зербайжан, 
5збекстан, Қырғызстан мен еліміздің бірнеше 
!ңірінен 10-нан аса белді !нер ұжымы 
қатысуда. 

Айта кетейік, фестиваль КСРО Халық әртісі, 
Халық қаһарманы Lзербайжан Мәмбетовтің 85 
жылдығына арналып отыр. «Сахнадан сәлем» 
алаңында алғашқы болып елорданың «Жа-
стар» театры �нер к�рсетеді. Олар к�рермендер 
 назарына «Асауға тұсау» комедиялық туын-
дысын ұсынбақ. «Бұл фестивальдің басқа фе-
стивальдерден ерекшелігі – бұл жерде бәйге, 
жеңімпаз деген болмайды. Негізгі мақсат – 
театр �неріндегі, оның даму бағытындағы 
жаңалықтардың бетін  ашу.  К�кейкесті 
мәселелерді ортаға салып, оның шешу жолда-
рын қарастыру» дейді Ғ.Мүсірепов атындағы 
театрдың к�ркемдік жетекшісі Еркін Жуасбек. 

Еліміздің !нер жұлдыздары футболдан әлем 
чемпионы атанды. Қазақстан құрамасы 
іріктеу кезеңінде Аргентина, Түркия және 
 Румыниямен бір топта сайысқа түсіп, үш 
ойында да жеңіске жетті.

Жартылай финалда қазақстандықтар 
Сербия құрамасын ұтып, финалға жолда-
ма алды. «Арт-футбол» атты халықаралық 
спорт додасының ақтық сынында Қазақстан 
құрамасы Ұлыбритания командасынан 2:1 
есебімен басым түскен болатын.

Он алты елден келген танымал әртіс-
терді қайырымдылық акциясы біріктірді. 
Бұл халықаралық шараның басты мақ саты 
– қымбат емделуді қажет ететін ауыр науқас 
балаларға к�мек к�рсету. 16 елдің танымал 
әртістерінен құралған коман далық футбол жа-
рысы Ресейде же тінші рет ұйымдастырылып 
отыр.

«САХНАДАН СӘЛЕМ»

ӘЛЕМ ЧЕМПИОНЫ
 АТАНДЫ
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О л  б і р і н ш і  к о н ф е р е н ц и я д а 
«Мұхаммед Хайдар Дулати және 
о н ы ң  « Ж а һ а н  н а м е »  п о э м а с ы » 
деген тақырыпта баяндама жаса-
са, 1998 жылдың 9 желтоқсанында 
Дели қаласында Үндістан тарихы 
ғылымдар ж�ніндегі Ғылыми Кеңесі 
мен осы елдегі Қазақстан елшілігінің 
ұйымдастыруымен М.Х.Дулати �мірі 
мен шығармашылығына арналған 
ғылыми семинарда  «Мұхаммед 
Хайдар Дулати және тәуелсіз қазақ 
елінің әдебиеті мен мәдениетінің 
мәселелері» атты баяндама жасады.

1999 жылы ұлы бабаның туғанына 
500 жыл толуына орай мамыр айының 
23-30 аралығында қазақ делегация-
сы құрамында Үндістан жеріне ба-
рып, Кашмир �лкесінің бас қаласы 
Сринагардағы «Мазар-и Салатин» 
қабырстанындағы зиратына туған 
жер топырағын жеткізушілердің бірі 
болды. Мұндағы зиялы қауымның 
бас қосуында Мырза Хайдар зира-
тына екі ел бірлесіп ескерткіш белгі 
қою, Үндістанның кітапханалары мен 
қолжазба қорларындағы Дулатиге 
қатысты дүниелерді аударып, зерт-
теу, жариялау, бірлесіп конференция 
�ткізу мәселелері туралы ұсыныс 
жасайды және ұлы ақынның әдеби 
мұрасы жайлы ойларын ортаға салады.

П р о ф е с с о р  L . Д е р б і с ә л і н і ң 
1999 жылы М.Х.Дулати қоғамдық 
қорының қолдауымен «Мұхаммед 
Х а й д а р   Д у л а т и .  Q м і р б а я н д ы қ -
библиографиялық анықтамалық» атты 
кітабының шығуы, біздіңше, ұлттық 

ЖАҚСЫДАН 
ҚАЛҒАН ЖӘДІГЕР

шығыстанушы ғалым Ә.Дербісәлі 
және «Жаһан наме» дастаны

Тұтастай алғанда, L.Дербісәлінің 
М.Х.Дулатидің  �мір  жолы мен 
тағдыры, шығармаларының жария-
лануы, сақталуы, зерттелуі, библио-
графиясы туралы мақалаларында �ріс 
алған ғылыми ой-толғамдарының 
дулатитанудағы маңызы жоғары. 
Міне, осы реттегі оның аса ірі еңбегі 
– ұлы бабаның екінші бір жарқын 
туындысы «Жаһан наме» дастанын 
тауып, онымен қазақ оқырмандарын 
қауыштыруы еді.

Ғалымның бұл еңбегі кезінде 
қаншалықты дәрежеде айтылды, ба-
ғаланды, ол �з алдына әңгіме, ал, шын 
мәнінде, L.Дербісәлінің бұл еңбегі – 
қазақ руханиятындағы үлкен жаңалық 
болатын.

Автор дастанның ежелгі түркі 
(шағатай) тілінен Берлин нұсқасы 
бойын ша жолма-жол аудармасын 
және оны Қашғар нұсқасымен са-
лыстыра ғылыми транскрипциясын 
жасап, кең к�лемді алғы с�зін жазып, 
с�здікті құрастырып, түсінік, ескерту, 
аннотация және к�рсеткіштерін дай-
ындап, с�йтіп толық күйінде баспаға 
әзірлеп, 2006 жылы Алматының 
« Б і л і м »  б а с п а с ы н а н  ж а р ы қ қ а 
шығарды. К�ркем безендіріліп, са-
палы дайындалған кітап 432 беттен 
тұрады.

Кітапта L.Дербісәлінің «Жақсы-
дан қалған жәдігер» атты кең к�лемді 
з е р т т е у  м а қ а л а с ы  б е р і л г е н .  4 0 
беттің үстіндегі еңбекте М.Х.Дулати 
мұрасының хатқа түсуі, зерттелу тари-
хы, қазақ ғалымдарының еңбектерінде 

тақырыбының �зектілігі ж�нінде ой �рбітті. 
ЮНЕСКО-ның Сыртқы байланыстар және 
қоғамдық ақпараттар мәселелері бойынша 
Бас директордың орынбасары Эрик Фальт 
мәдениетті сақтаудың жаһандану дәуіріндегі 
маңыздылығына тоқталып, әдебиет пен �нердің 
жаңа бағыттарын тілге тиек етті.

ИСЕСКО Бас директорының ерекше 
тапсырмалары бойынша уәкілеттілігі Асқар 
Тәжиев бұл рухани жақындыққа ұласатын 
әдебиет алмасудың тұғырнамасы екенін айт-
са, ТҮРКСОЙ-дың бас хатшысы Дүйсен 
Қасейінов Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы тек біздің елге ғана 
емес, түбі бір түркі елдері арасында да ерекше 
қызығушылық тудырғанын, ірі басқосулардың 
арқауы болғанын жасырмады. 

Іс-шара барысында ҚР Мүфтиятының 
атынан Бас мүфтидің орынбасары шейх 
Мұхаммед Алсабеков, ҚР Академиялық 
к і т а п х а н а с ы н ы ң  д и р е к т о р ы  Ү м і т х а н 
Мұңалбаева, академик Сұлтан Сартаев 
және т.б. с�з с�йледі. Түркі әлемі жазушы-
лар және �нерпаздар қорының президенті 
Яхия Акенгин Қазақстанның Еңбек ері, 
КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

Елбасы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты биылғы 
Жол дауында еліміздің әлеуметтік-эко номи-
калық, инновациялық жаңғырту үдеріс терімен 
қатар ғылым мен білім сала ла ры ның алдына да 
маңызды міндеттер қойғаны белгілі. 

Президент �з с�зінде: «Біз жоғары оқу орын-
дары, Назарбаев Университеті және «Ала-
тау» инновациялық технологиялар паркі база-
сында �зіміздің ғылыми және инновациялық 
әлеуетімізді дамытуымыз керек» деп нақты 
айтты. Ал Жолдау дың тағы бір маңызды 
міндеті ретінде жаңа индустриялар құрумен 
қатар дәстүрлі базалық салаларды дамытуға 
серпін беруіміз керектігін тілге тиек етті. Осы 
мәселелер тұрғысынан келгенде А.Бектұров 
атындағы Химия ғылыми-зерттеу институ-
тында нәтижелі істердің қолға алынғанын айта 
кеткеніміз ж�н. Qткен жылдың қыркүйек айында 
институттың бас директоры, академик, химия 
ғылымының докторы Е.Ерғожин, жоспарлау 
б�лімінің меңгерушісі М.Lбуғалиев және осы 
жолдардың авторы Маңғыстау облысындағы 
АҚ «Qзенмұнайгазға» қарасты Мұнай және газ 
�ндіру басқармасының �ндірістік аумағында 
болып, жұмыстарымен танысқан едік. Мұнда 
келудегі негізгі мақсатымыз �ндіріс қалдықтарын 
химиялық қоспалар арқылы �ңдеудің тиімді жол-
дарымен танысу болды. Таныса отырып, бірқатар 
мәселелерді ой елегінен �ткізіп, сараптадық. 
Мамандармен пікір алмастық. Ғылымдағы жаңа 
технологиялар, �ндірістегі �міршең бастамалар 
– осының бәрі Жолдаудың мақсат-міндетімен 
үйлесім тауып келеді. 

5мірзақ ЖҮСІПБЕКОВ, 
химия ғылымының докторы, профессор

оқып 1937 жылы неміс тілінде ол 
 туралы шағын да болса тұңғыш мақала 
жазған башқұрт ғалымы атақты  Ахмет 
Зәки Валиди Тоған (1891-1970) бо-
латын.

Lуелі ол поэманың еш жерінде 
автордың аты аталмайтынына к�ңіл 
аударған. Сол себепті және де ол 
 поэма ежелгі түркі әдеби тілінде жа-
зылып Орталық Азияда болған тарихи 
оқиғалар баяндалатындықтан ба, 
неміс шығыстанушысы И.М.Хартман 
(1764-1827) оны Қожа Ахмет  Ясауи 
� л е ң д е р і н е н  т ұ р а т ы н  ж и н а қ қ а 
қосқан. Содан оны Ахмет Зәки 
Валиди оқи келе поэманы жазған 
Мырза Мұхаммед Хайдар Дулатиден 
басқа ешкім де емес деп пышақ кесті 
тұжырым жасаған» деп жазады ғалым.

Мұны сол кездегі шығыстанушы 
�зге ғалымдар да қуаттаған. Алай-
да ғалым L.Дербісәлінің айтуын-
ша, ең басты айғақ – дастанның 
беташарындағы автордың бірін-
ші жақпен баяндаған �мірбаяны-
ның Мырза Мұхаммед Хайдар дың 
«Тарих-и Рашидиінің»  «екінші 
дәптерінде» жазған �мірбаянымен 
тікелей, әрі толық үндес келуі бола-
тын.

«Жаһан наме» туындысы ға-
лымның қолына оңайлықпен түспеді. 
Тек 1994 жылы сәті келіп, қажырлы 
еңбегінің арқасында ғана Берлин 
кітапханасының қолжазба қорындағы 
асыл мұра туған елге оралады.

Шығарманы аудару жұмысымен 
айналысып жүріп, бірде Шыңжан 

Қазақ КСР және КСРО халық әртісі Асанәлі 
Lшімовке түркі әлемінің атынан арнайы 
сыйлықты табыс етті. Ұлттық кітапхана дирек-
торы Жанат Сейдуманов А.Lшімовке «Кітап 
мәдениетіне қосқан үлесі үшін» медалін та-
быстап, халық қалаулысына шапан жапты. 
Сонымен бірге биыл 70 жасқа толып отырған 
мәдениет және әдебиет қайраткерлері Нұрлан 
Оразалин, Смағұл Елубаев, Дүйсен Қасейінов, 
Иран-Ғайып Оразбаев «Кітап мәдениетіне 
қосқан зор үлесі үшін» медалімен марапаттал-
ды. Осындай медаль иегерлері қатарында ҚХР 
Жазушылар одағының мүшесі, жазушы Ақпар 
Мәжит, жазушы Сәбит  Досанов, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, жазушы, драматург 
 Дулат Исабеков, Оңтүстік Қазақстан облыстық 
Отырар ғылыми-әмбебап кітапханасының 
директоры Күлия  Айдарбекова, «Библио-
глобус» кітап сауда үйінің директоры Борис 
Есенькин, Халықаралық ПЕН-клубы Корей 
орталығының президенті Ли Гиль Вон, Түркия 
мәдениеті және туризм министрлігі қолжазба 
мұралар де пар таменті б�лімінің жетекшісі 
Кутан Хусейн бар.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
филология ғылымының докторы,

М.Х.Дулати атындағы ТарМУ 
профессоры

дулатитану ғылымы саласындағы зор 
жемісті еңбек болды. Бұл ж�нінде 
толық ой-пікірді «Дулатитаным 
тұнығы» атты мақаламызда білдірдік.

Дулатитануға алғашқы болып 
қалам тартқан қазақтың тұңғыш 
ғалымы, саяхатшы Ш.Уәлихановтың, 
академик L.Марғұланның мақала-
ларының орны ерекше. Қазақ елінің 
тарихын зерттеуде С.Аспендияровтің 
М.Х.Дулати еңбегіне сүйенгені айты-
лады. Qзге де қазақстандық к�птеген 
ғалымдар тарихи зерттеулерінде ұлы 
баба еңбегіне сүйенді.

Дегенмен, ғалым L.Дербісәлінің 
�мірбаяндық-библиографиялық 
анықтамалығының жарық к�руі 
дулатитанудағы еліміздегі  жаңа 
бетбұрысты кезеңнің басы болды. 
Бұл кезде 1996 жылы орыс тілінде 
тәржімаланып Ташкентте жарыққа 
шыққан «Тарих-и Рашидидің» 1999 
жылы Алматыда «Санат» баспасы-
нан екінші басылымының қайта 
жариялануы, тағы басқа ізденістер 
қазақстандық ғалымдардың белсенді 
ізденісінің айғағы еді.

Ш ы ғ ы с т а н у ш ы  ғ а л ы м ,  а қ ы н 
Q . К ү м і с б а е в т і ң  « Д у л а т и  ж ә н е 
о н ы ң  ә д е б и  о р т а с ы » ,  п р о ф е с -
сор Ж.Дәдебаевтің «М.Х.Дулатидің 
«Тарих-и Рашиди» шығармасы – 
қазақ тарихи прозасының байырғы 
үлгісі», профессор Н.Омашевтың «Ұлы 
ғұламадан ұлағат» атты тақы рыптарында 
жасалған баяндамаларында кейінгі 
зерттеулерге негіз болатын байыпты 
ғылыми тұжырымдар айтылды.

Үш күнге созылған шарада түрлі д�ңгелек 
үстелдер мен кітап-экспозициялық және 
фото к�рмелер, арнайы экскурсиялық бағдар-
ламалар, жазушылармен кездесулер болды. 
Ал әлемге танымал белгілі жазушылар биен-
нале қорытындысы бойынша Lлем мәдениеті 
қайраткерлеріне Үндеу жариялады.

   Басқосуды ҚР Мемлекеттік хатшысы 
Гүлшара Lбдіхалықованың Үндеуімен және ҚР 
Мәдениет және спорт министрі  Арыстанбек 
Мұхамедиұлының құттықтау с�зімен ҚР 
Мәдениет және спорт министрлігінің Жауапты 
хатшысы Қуатжан Уәлиев ашты. Биенналенің 
тақырыбына әлемнің тұрақты дамуын ұсынған 
БҰҰ-ның қоғамдық ақпарат департаментінің 
�кілі Властимил Самек биылғы «ЭКСПО» 

«Тарих-и Рашиди» деректерін пай-
далануы, ғылыми айналысқа түсуі 
қысқа да нұсқа айтыла келіп, «Жаһан 
наме» дастанының табылу тарихы мен 
әдеби туынды ретіндегі ерекшелігі, 
к�ркемдік мәселелері жан-жақты 
талданады.

«Мырза Мұхаммед Хайдарды 
біз негізінен тарихшы ретінде та-
нып, бағалап келдік. Десек те кейбір 
еңбектерде оның ақын да болғандығы 
жайлы айтылғанмен, поэзиясы туралы 
деректер аз ұшырасады.

L й т с е  д е ,  о н ы ң  қ а л а м ы н а н 
«Тарих-и Рашиди» секілді класси-
калық еңбектен басқа «Жаһан наме» 
атты поэма да туған. Ғалым ең бек-
терінің әлем кітапханалары мен 
қолжазба қорларына шашырап кет-
кендігі сияқты поэма да к�пке дейін 
мәлімсіз болып келді. Оны Берлин 
кітапханасынан кездейсоқ ұшыратып, 

Бұл ретте профессор L.Дербісәлі 
алғашқылардың бірі болып «Тарих-и 
Рашиди» еңбегінің әдеби сипаты-
на к�ңіл аударып, ғылыми дәлелді, 
 байыпты пікірлерін ортаға салды. 

«Ал «екінші дәптердің» тарихи-
мемуарлық сипаты басым. Мұнда 
ол �з �мірбаянын тілге тиек еткен, 
әрі оны «бірінші дәптерден» бұрын 
туындатқан. Мұнда автор �зі к�ріп 
куәсі болған, басынан �ткен немесе 
естіген жайттар мен түрлі оқиғаларды 
қаз-қалпында баяндаған. Сол себепті 
де оны әдеби-мемуарлық к�ркем 
прозаның туған әдебиет тарихындағы 
алғашқы үлгісіне жатқызуға болады. 
Онда сан қырлы суреттер мен эпитет, 
теңеулер, айшықты образдар мен 
сол заманда �мір сүрген ақындар 
мен ойшылдар ғана емес, сондай-ақ 
автордың ойға толы �з жыр жолдары 
да ұшырасады» деп жазды.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУБАҒДАР

ШАРА

«ЭКСПО – 2017» к!рмесі аясында Астанада 
«Алматының мәдени күндері» !туде. 7лем бас 
қосқан айтулы шара аясында 400-ден астам 
алматылық әртіс, қол !нер шеберлері, шы-
ғар машылық топтар Астана тұрғындары мен 
қала қонақтарын !з !нерлерімен тәнті етпек. 

«Махаббатпен, Алматыдан» деп атала-
тын алғашқы концерттік бағдарлама мәдени 
күндердің шымылдығын түрді.  Мәдени 
шараның алғашқы күні «Махаббатпен, Алма-
тыдан» концерттік бағдарламасымен бастау 
алды. Алматы қаласының әкімі Бауыржан 
Байбек құттықтау с�зін с�йлеп, «Астана ЭКС-
ПО – 2017» к�рмесінің маңыздылығына 
тоқталды. Аты аңызға айналған «Дос Мұқасан» 
тобы ретро әндерді орындап, тыңдарман 
қауымның ықыласына б�ленді.Мәдени күндер 
маусымның 18-інде «Асқар таулы Алматы» 
атты гала концертпен аяқталады. Концерттік 
бағдарлама «Астана ЭКСПО – 2017» к�рмесі 
аумағындағы амфитеатрда �теді. Алғаш болып, 
мәдени шара легін бастаған Алматы қаласынан 
кейін, �зге �ңірлерде бұл игі істі жалғастыратын 
болады.

АЛМАТЫНЫҢ 
МӘДЕНИ КҮНДЕРІ

Әдебиет – 
достық дәнекері
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«Тіл – парасат» 
Павлодар облысы тілдерді дамыту ж!ніндегі 
басқармасы тілдерді дамыту мен қолданудың 
2017-2019  жылдарға арналған облыстық іс-
шаралар жоспарын жүзеге асыру мақсатында 
«Тіл – парасат» этнос жастары арасындағы 
қазақ тілі білгірлерінің облыстық конкурсын 
!ткізді. 

Конкурс мемлекеттік тілдің қолданылу 
аясын кеңейту, этнос �кілдерін ынталанды-
ру, талантты жастарды анықтау және қолдау 
м а қ с а т ы н д а  ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы .  А т а л ғ а н 
конкурсқа 17-22 жас аралығындағы қала, аудан 
конкурстарының жеңімпаздары қатысты. Кон-
курс қатысушыларының білімдерін бағалау үшін 
ПМПИ, қазақ тілі және әдебиеті кафедрасының 
профессоры, филология ғылымының кандидаты 
Ы.Шақаман т�рағалық еткен әділқазылар алқасы 
құрылып, жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталды.

Lділқазылар мүшесі үміткерлердің білімдерін 
бағалау кезінде тақырып мазмұнының ашылуы-
на, дұрыс с�йлеуіне, сауатты жазуына, сахналық 
образы және оқу шеберлігіне назар аударды. 
Байқау қорытындысы бойынша жүлделі І орынды 
Екібастұз қаласының үміткері Константин Ткачук 
жеңіп алса, ІІ орынды Ақсу қаласының үміткері 
Юрий Самойленко және ІІІ орынды Ертіс ауданы-
нан келген Анжелика  Креймер иеленді. Барлық 
қатысушылар диплом, алғысхат, сыйлықтармен 
марапатталды. Байқаудың жеңімпазы  Астана 
қаласында �тетін республикалық байқауға жол-
дама алды.

Балым РЫСБЕРГЕН

Елбасы Нұрсұлтан Lбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 
айқындалған ел жаңғыруының басты бағыттарының бірі 

қазақ әліпбиін латын қарпіне к�шіру мәселесі болатын. Осыған орай 
арнайы құрылған іс-шаралар жоспарына сәйкес Маңғыстау облысының 
Тілдерді дамыту, архивтер мен құжаттама басқармасы мен облыстық 
«Қазақ тілі» қоғамының ұйымдастыруымен облыс әкімдігінде Қазақ 
КСР білім беру ісінің үздігі, «Маңғыстау мұғалімі» газетінің бас ре-
дакторы Ванов Қуантқан Ырзаұлының «Қазақ әліпбиін латын қарпіне 
к�шірудің Вановша нұсқасы» ғылыми еңбегін таныстыру, талқылауға 
арналған д�ңгелек үстел �тті.

Аталған шараға облыстық білім басқармасының �кілдері, 

Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технология инжиниринг 
университетінің Педагогика факультетінің ғалымдары, Маңғыстау 
облыстық мұғалімдердің біліктілігін арттыру орталығының маман-
дары, Маңғыстау туризм, Шетел тілдері, «Болашақ» коллеждерінің 
мұғалімдері мен студенттері сондай-ақ, ардагер ұстаздар мен 
�лкетанушылар қатысып, �з ойларын ортаға салды. Қатысып отырған 
бірқатар ғалымдар жобаның тиімді жақтарын әңгімелеп, мемлекеттік 
комиссияға ұсынуды дұрыс деп тапты.

Бектұр Т5ЛЕУҒАЛИЕВ,
облыстық «Қазақ тілі» қоғамы

басқармасының т!рағасы

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫБАЙҚАУ
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М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Алдат!мпек – мекен. Бозашы мен Солтүстік Үстіртте кез десетін 

т�мпешік қызыл құмырсқалардың илеуі. Сол жерде алдат�мпектің 
к�п кездесуіне байланысты жер атауы болып қалыптасқан. 

Алтыапан – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. Атау алты 
(сан есім) және апан (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Апан деп – «ауызы кең, суы тайыздан шығатын құдықты» айтамыз 
(L.Спан, Ж.Дүйсенбаева, 183). Бұл жерде бір-біріне жақын алты 
құдық болғандықтан берілген атау. 

Алтыбайқазған – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. 
Мағынасы: «Алтыбай қазған не қаздырған құдық». 

Алтықұдық – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. Атау алты 
(сан есім) және құдық (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Бір-
біріне жақын алты құдық болғандықтан берілген атау. 

Алтықұлаш – құдық. Бейнеу ауданында орналасқан. Атау алты 
(сан есім) және құлаш (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Құдықтың тереңдігіне қатысты берілген атау.

Алтықұлаш әулие – к!не қорым. Ақтау қаласынан 13 шақырым 
жерде орналасқан к�не қорым. Ол – Адайдың Бәйімбет-Жә ді-
герінен шыққан, к�ріпкелдігімен, емсек-сынықшылығымен аты 
шыққан Нұрмағамбет әулиенің аты делінеді. (С.Қондыбаев, 2000, 
14). 

Алтынт!бе – тау. Маңғыстау ауданында орналасқан. Атау ал-
тын (зат есім) және т�бе (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
К�не түркі тілінде алтын – «т�мен, т�менгі жақтағы» мәніндегі с�з 
деп берілген (ДТС6 40). Егер осылай деп ұйғарсақ, атаудың толық 
мағынасы: «т�менгі жақтағы т�бе» болады.  

Алтытүбек – құдық, т!бе. Бейнеу ауданында орналасқан. Атау 
алты (сан есім) және түбек (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 
Түбек деп – «бір жағы құрлықпен шектесіп, қалған жақтары сумен 
қоршалған құрлық б�лігін айтады» (Ж.Lубәкіров, С.Lбдірахманов, 
Қ.Базарбаев, 137). Атау: «бір жағы құрлықпен, қалған жерлері сумен 
қоршалған алты құрлық жерге байланысты қойылған». 

Аманбай – құдық, мола. Маңғыстау ауданында орналасқан. 
Антропонекроним. Аманбай – Нәурізек руынан шыққан, мешіт 
салған дәрігер адам болыпты (І.Шыртанұлы, 115).

Аманбұлақ – бұлақ. Маңғыстау ауданында орналасқан. 
 Антропогидроним. Аман – Т�леп батырдың немересі. «Қазіргі 
Аманбұлақтың к�зін аршып, етектегі ауданға (тоспа) жинап, 
содан салма-арық арқылы суармалы егін салған» (L.Спан, 
С.Жұбаев, 157). 

Аманқазған – құдық. Қарақия ауданында орналасқан. Мағы-
насы: «Аманның қазған құдығы». 

Аманқызылит – қыстау, ойпаң. Маңғыстау ауданында, Ақ таудың 

солтүстігінде орналасқан. Қызыл түсті топырақты ойпаң деген 
мәндегі атау. 

Амантұрлы – мола. Бейнеу ауданында орналасқан. Антропо-
некроним. Амантұрлы – Қосқұлақ руының Жаналы тайпасының 
шыққан батыр. 

Апажар – құдық. Түпқараған ауданы. Бұл топонимде иран тілінен 
енген аб(а) «су» (-а есім жасайтын жұрнақ) және қазақтың жар 
с�зімен бірігіп, «сулы жардан қазылған құдық» деген мағынадағы 
атау жасаған.

Аралбай – құдық. Маңғыстау ауданы. Антропогидроним немесе 
геногидроним болуы да мүмкін. Себебі: Адайдың К�рпе руынан 
Аралбай тақтасы тарайды.

Аралды – т!бе. Бейнеу ауданы. Мағынасы: «аттың тағасы тәрізді 
сумен қоршалған т�бе».

Аран – құдық. Маңғыстау ауданы. К�не түркі тілінің с�здігінде 
аран «мал қора, ат қора» (ДТС, 51) делінген. «Аран атындағы 
жер атаулары түбекте бірнеше. Олар к�біне түздің құлан, киік, 
қарақұйрық сияқты аңдарын қамап ұстауға ыңғайлы ұрымтал 
тұстардан қазылған орлар, тас қоршаулар» (Маңғыстау энцикло-
педиясы, 2008, 174). Ал әзербайжан тілінде аран – «жылы орын, 
жазықтық» деген мағына береді (С.Б. Ашурбейли, 49). Сонымен, 
атау «ық жерден, суықтан қорғайтын, тау етектерінен қазылған ор, 
құдық» дегенді білдіретін тәрізді.

Аранжан – мола. Маңғыстау ауданы. Антропонекроним. 
Олжашының ұрпағы Аранжан батырдың моласы. Хиуа хандығының 
қарашыларына қарсы соғыста к�п ерліктер жасаған. Абыл күйші 
«Аранжанның шалқымасы» деген күй арнаған.

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген !лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ
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көркем аудармасы
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Табиғат құбылыстары

Сүйінбике атындағы көше

«Ортеке» жеңімпаздары

Алаштың ардақты ұлы, аса 
к�рнекті  мемлекет  және 
қоғам қайраткері, энцикло-

педия лық білім иесі, саналы ғұмырын 
халқына адал қызмет етуге арнаған 
Lлихан Б�кейханның соңында қалған 
мұраларының елеулі б�лігі – аудар-
малары.  Аудармашылық – оның 
шығармашылық қызметінің маңызды 
қыры. Ол аудармашылық кәсіптің сы-
рына алғаш үңілген, аударманың барлық 
саласына араласып, бұл іспен тікелей 
айналысқан қазақ оқымыстылары-
ның бірі. Қайраткер қалам иесінің 
осы қыры әлі к�п зерттеле қоймаған, 
тың тақырып. Оның аудармашылық 

Астана қаласындағы «Family 
Village» коттедж қалашығында 
Қазан хандығының ханшайымы 
Сүйінбике атындағы жаңа к!ше 
ашылды. Салтанатты шараға қала 
әкімі 7сет Исекешев пен Татар-
стан Республикасының президенті 
Рустам Минниханов қатысты.

Құттықтау с�зінде қала әкімі 
Lсет Исекешев: «Бұл – ортақ тарихи 
тамырдың тереңдігі мен ха лық-
тар арасындағы берік достық тың 
нышаны деп санаймын. Елорда 
тұрғындарын және татар серік-
тестерін бүгінгі маңызды оқиғамен 
құттықтаймын» деді. 

Айта кетейік, Сүйінбике атындағы 
к�шенің ашылуына халықаралық 

Түркістанда түркі елдерінің «Ортеке» 
V Халықаралық қуыршақ театр-
лары фестивалі !з мәресіне жетті. 
«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени 
астанасы» жобасы мен «ЭКСПО 
– 2017» Халықаралық к!рмесі ая-
сында ұйымдастырылған шараның 
жеңімпаздары марапатталды. 

Қазылар алқасының шешімімен 
Маңғыстау облыстық қуыршақ теат-
ры «Маңғыстау аңызы» спектаклімен 
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
арнайы жүлдесіне, «Алақай» Ақт�бе 
облыстық қуыршақ театры «Шапан» 
спектаклі үшін бас жүлде және  «Ең үздік 
спектакль» аталымына лайық деп таны-
лып, арнайы дипломдар мен қаржылай 

Қазақ тіліндегі жаңбыр (*жағун* 
бур) – «т�пеп жауған жауын» де-
ген ұғымда жұмсалған аса байырғы 
с�здердің бірі. Жауын мен жаңбыр 
лексемалары бірінің орнына бірі 
қолданыла беретін синонимдік қатар 
түзеді. Жаңбыр оғыз тілдерінде және 
к�не түркі жазба ескерткіштерінде 
–йағмур. К�не түркі с�здігінде: йағ– 
идти, падать (о дожде, снеге, песке, 
цветах). Бұдан «жаң» бітеу буынының 
«жау+ын» тұлғасымен тектес екендігі 
аңғарылады. 

«Жауынның» түрлері к�п. Соған 
орай анықтайтын с�здері де біршама. 
Қандай жауын? «Бұрқырай жауған 
жауын» (жаңбыр); «Н�серлеп жауған 
жауын» (н�сер); «Бұршақ жауын» 
(мұз күйінде түсетін кішігірім домалақ 
түйіршік); «ақ жауын» (бір қалыпта то-
лассыз ұзақ жауатын жаңбыр), тағысын 
тағылар. Осы сияқты біз талдап отырған 
«жауын-шашын» қос с�зі де «шашы-
лып жауған жауын» ұғымын береді. 
Екінің біріне белгілі жел тұрғанда 
 «жауын шашылып жауады». Жел соқса, 
жауынның қай түрі болса да, шашылып 
жауатынын байқаймыз. 

Қазақ тіліндегі «найзағай» (жауын-
шашын кезінде ауада жиналған электр 
зарядтарының бір-біріне соқтығуынан 
пайда болатын күшті жарқыл; жай); 
«жай» (аспан кеңістігіне жиналған 
электр зарядтарының шағылысуынан 
пайда болатын жарқыл, найзағай), 
«жасыл» (жасын, найзағай, жай оты), 
«жасын» (найзағай, жай) с�здерінің 
этимологиясы ашылмағандықтан, 
салыстыруға болмайтын басқа-басқа 
ұғымдар осылайша шатастырылған. 

Аспаннан түскен жай тасын 
қазақтар к�біне «жасыл» деп атайды. 
Мұндай тастардың түсі жасыл болуына 
байланысты «жасыл» (жапырақтың, 
к"к ш"птің түсіндей к"к) сын есімі 
заттанған, «тас» мағынасын беретін 
болған. «Жасын» тұлғасы да осы 
мағынада. Алайда бұлардың түбірі 
бір болғанымен (жас+ыл, жас+ын) 
қосымшалары б�лек. Бұл аса ежелгі 
дәуірлерде «жас» түбірінің жеке-
дара қолданылып, жеке тұлға бола 
алғандығын к�рсетеді. Мұндағы л 
үндісі (соноры) – кейін пайда болған 
дыбыс, түпкі тегі –р. Қазақ тіліндегі 
«сор» (тұз), орыс тіліндегі «соль» (тұз) 
с�здерінің құрамындағы р~л алмасу-
лары бұған дәлел. «Жас+ыл» с�зінің 
құрамындағы –ыл жұрнағын у>ұ>ы, 
р>л формулаларына сүйеніп, *ұр фор-
масында қалпына келтіре аламыз. 
Яғни «бас ұр», «қадам ұр», «аһ ұр» 
сияқты фразеологизмдерде ұр к�мекші 
етістігі -ыл жұрнағымен мағыналас. 

Енді түбіртек (архесиллаб) табу әді-
сіне сүйеніп, қиын да болса, «найзағай» 
тұлғасының түп-т�ркінін ашуға әрекет 
жасалық. Бұл с�з түбіртектерге бы-

бет; Мұғалімдерге хат: Пыланеттер. 
«Жаңа мектеп», 1926. №14-15. - 21-25-
бб. және «В.И.Лениннің күнделіктері», 
Н.И.Бухариннің «Тарихи затшылдық 
қисыны» («Теория исторического 
материализма»),Н.К.Крупскаяның 
«Халықты ағарту туралы Лениннің 
�сиеті»(«Заветы Ленина в области 
народного просвещения») сияқты 
еңбектер. Ғылыми, ғылыми-танымдық 
және саяси әдебиеттерді ол қазақ та-
нымына сәйкестендіріп, тұпнұсқаға �з 
тарапынан �згерістер енгізе отырып 
аударады. Түпнұсқа мәтініне байланбай, 
қазақ оқырманына лайықтап, �зінің с�з 
саптау мәнерімен, �з стилімен баян-
дайды. Осы еңбектерінде ол к�птеген 
астрономия, география және қоғамдық-
саяси терминдерді қазақ тілінде жасап, 
қолданады. 

L.Б�кейхан аудармаларының ХХ 
ғасыр басындағы жариялануы. Оның 
қазіргі уақытқа дейін әлихан тану шылар 
тарапынан жинақталып, жұртшылыққа 
ұсынылған мол мұрасының ішінде 
1900 жылы «Дала уәлаяты» газетінің 
1 0 , 1 1  с а н д а р ы н д а  ж а р и я л а н ғ а н 
Л.Н.Толстойдан аударған «Сурат кафе-
ханасы» («Суратская кафейная») атты 

«Алаш» әдеби сыйлығының иегері, 
еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, 
Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Шәрбану Бейсенова, ақын, 
филология ғылымының докторы 
Жанат Lскербеккызы мұрындық 
болды. Ханшайымның мүсінін 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері, Татарстан 
Республикасының халық суретшісі, 
Қазақстан  мен Татарстанның 
м е м л е к е т т і к  с ы й л ы қ т а р ы н ы ң 
 лауреаты, Ресей және Қытай Халық 
Республикасының суретшілер 
академиясының құрметті мүшесі 
Кәміл Муллашев жасады.

Айтуған Д7УЛЕТ
АСТАНА

сыйақы, «Ортеке» мүсінімен марапат-
талды. Сонымен қатар Адана қалалық 
муниципалдық театры «Белсенді 
қатысқаны үшін» дипломы табысталды. 
Ал «Қаңбақ шал» спектаклін сахналаған 
С.Қожамқұлов атындағы Жезқазған 
қазақ музыкалық драма театрының 
қуыршақ труппасына «К�рермендер 
к�зайымы» аталымы берілсе,  Баку 
қаласынан келген А.Шаиг атындағы 
Lзербайжан мемлекеттік қуыршақ 
театрының актері Рагим Рагимов «Ең 
үздік актерлік жұмыс» номинациясымен 
марапатталды. Шара барысында �зге де 
бірқатар �нерпаздарға жүлделер табыс 
етілді. 

Жамал С7РСЕНОВА

лайша б�лінеді :  на+й+з+ақ+ай . 
Түбіртек табу талабы бойынша, кез 
келген с�з ең соңғы б�лшектен ең 
алғашқы б�лшекке қарай талданады. 
Ай– істің болып �ткенін білдіретін 
к�не түбіртек. «Қазақ тілі лексикасы 
дамуының этимологиялық негіздері» 
аталатын монографиялық еңбегімізде 
бұл мағына нақты мысалдармен 
дәлелденілді. Ақ (су, жас, тер, қан, 
жұлдыз, т.б. с�здермен тіркесе алатын 
к�п мағыналы с�з) – дербес қолданыла 
алатын етістік. Ал з – дауыс ты дыбы-
сын жоғалтып алған түбіртек қалдығы. 
Ол дауыстыны нысанның (объектінің) 
болмысына қарап анықтай аламыз. *Із– 
«бір нәрсенің белгісі, нышаны» ретінде 
түсінілетін с�з. й – ешқандай мағына 
бермейтін протезалық, эпентезалық, 
эпитезалық дыбыс. С�здің басынан 
да, ортасынан да, соңынан да қосыла 
береді.  Най формасы мен жай формасы 
тең: най=жай. Себебі түркі тілдерінде 
е ж е л г і  з а м а н д а р д а  н  ү н д і с і н е н 
ешқандай с�з басталмаған. Алайда 
н  с�з басында ығыстыру  қызметін 
атқара алатындықтан, біраз с�здердің 
ұшар (абсолют) басында пайда болған. 
Мұны Жақып~Нақып, Жүсіп~Нүсіп, 
С а қ ы б а й ~ Н а қ ы б а й  е с і м д е р і н , 
тығыз~нығыз,  шайқалу~найқалу 
с�здерін �зара салыстырғанда аңғара 
аламыз. Демек, жай тұлғасындағы ж 
ұяң дауыссызын н үндісі ығыстырып 
жіберіп, орнына �зі тұрақтаған. Жа+й 
тұлғасындағы й – эпитеза (соңынан 
қосылатын қыстырма дыбыс). Жа 
түб іртег і  ж<дж<ч  формуласына 
сәйкес *ча тұлғасында қалпына келеді. 
Қалпына келген осы түбіртек дүниежүзі 
тілдерінде «күн» деген ұғым бере 
алатындығы біздің жоғарыда аталған 
еңбегімізде жан-жақты әңгімеленді. 
Жа сонымен қатар «жарық» деген 
с�здің де түбірі. «Күн» мағынасын 
беретін *ча тұлғасымен сабақтас. Бүкіл 
талданған түбіртектерді жинақтасақ, 
«найзағай» зат есімі «із қалдырып аққан 
жарық» деген ұғым береді. 

Қорыта айтқанда, жаңбыр  мен 
 жауын-шашын, жасын  мен жасыл, 
жай мен найзағай – �зара ыңғайлас, 
сабақтас үш түрлі топ түзеді. Бұл 
үш топтың ұғымдары, басқа-басқа 
болғандықтан тарихи-салыстырмалы 
әдістің нысаны (объектісі) бола ал-
майды. 

С�з т�ркінін ашудың жаңа әдістері 
мен тәсілдері жоғары оқу орындарын-
да оқытылуда. Бұл әдістерді ғылыми 
жұртшылық жаппай пайдаланғанда 
оның қырлары мен сырлары одан әрі 
айқындала, ашыла түседі. 

Берікбай САҒЫНДЫҚҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры, 
филология ғылымының докторы

әңгімесі енген жеке жинақ 1925 жылы 
Мәскеудег і  «Сәбет  Одағындағы 
халықтардың Кіндік баспасынан» 
араб әрпімен басылып шықса, 1926 
жылы «Жаңа мектеп» журналында 
«Бір адамға қанша жер керек» (№9-10. 
77-88 б.) әңгімесі жарық к�рді. Эзоп 
пен Л.Н.Толстойдан аударған мысал-
дары «Жетпіс жеті мысал» деген атпен 
1925 жылы Мәскеуде «Кеңес одағы 
елдерінің Кіндік баспасынан» жеке 
кітап болып басылды. 

Алаш зиялысының О.Уайльдттан 
аударған «Жұлдыз бала» ертегісі 1923 
жылы Ташкентте «Ақ жол» газетінің 
381-384 сандарында, Ги де Мопассан-
нан аударған «Күзетте» («Сәуле», 1924. 
№4. 9-13 б.), «Жарасын жасырған ана» 
(«Жаңа мектеп», 1925. №4. 65-71 б.), 
«Симонның әкесі» («Жаңа мектеп», 
1926, №6. 57-64 б.), «Ақсақ кемпір» 
(«Lйел теңдігі», 1927. №10-11. 109-112 
б.), Л.Толстойдан аударған «Қажы-
Мұрат» («Ақ жол», 1923. №377-378. 
Орынбор), «Күн» («Сәуле», 1924. №4. 16-
18 б.), «Магнит» («Сәуле», 1924. №4. 21-
22 б.), Н.А.Маркстің «Ескі Қырымның 
с�здері» аударған «Герейдің ажалы» 
(«Темірқазық» журналы, Мәскеу, 1923 
жыл. №1. 23-б.), Пайғамбарға хат» 
(«Темірқазық» журналы, Мәскеу, 1923 
ж. №2-3.104 б.), «Қыздың сарайы» («Ақ 
жол», 1924. №393. Ташкент), «Жын 
мен қызыл» («Ақ жол», 1924. №405. 2 б. 
Ташкент), «Махаббат» («Сәуле», 1924. 
№1.), «Тілік қия»(«Ақ жол», 1924. №441. 
2-3 б. Орынбор), «Жынның моншасы» 
(«Сәуле» журналы, Ташкент, 1924ж. 
№4. 13-15), «Антарам» («Сәуле», 1924. 
№4. 18-21 б.), «Құрбан қия» («Сәуле», 
1924. №4. 23-24 б.), И.С.Тургеневтен 
аударған «Торғай» («Сәуле», 1924. №1. 
Ташкент), Жириковтен аударған «Ер 
торғай» («Сәуле», 1924. №1. Ташкент), 
Д.Н.Мамин-Сибиряктан аударған 
«Қара ханым» («Жаңа мектеп», 1926. 
№7-8. 81-94 б.), «Qзі» және «Баймақан» 
әңгімелері (Мәскеу, «Кеңес одағы 
елдерінің Кіндік баспасы», 1926.), 
В.Г.Короленкодан аударған «Түндегі 
от», «Жұмбақ қыз» әңгімелері (Мәскеу, 
«Кеңес одағы елдерінің Кіндік баспа-
сы», 1926) жарыққа шықты. 

Аудармашы Lлихан Б�кейхан �зі 
аударған к�ркем шығармалардың 
к е й б і р е у л е р і н і ң  а т а у л а р ы н  д ә л 
автордікіндей с�збе-с�з аудармай, 
мазмұнына қарай �згертіп қояды. 
Мәселен,  Қырым аңыздары мен 
әпсаналарынан «Мюск-джамиді» – 
«Жұпар иісті мешіт» немесе басқалай 
а у д а р м а й ,  « А з а м а т  Ю с у ф »  д е п 
аңыздың негізгі кейіпкерінің атымен 
атайды. «Письмо Магомету» аңызын 
«Мұхаммедке хат» демей – «Пайғамбарға 
хат», «Святая могиланы» – «Махаб-
бат» деп аударған. Ги де Мопассаннан 
аударған «Старуха Соваж» әңгімесін 
«Соваж кемпір» демей, оған әңгіме 
мазмұнына қарай «Жарасын жасырған 
(алдырған) ана» деген атау береді. 

L.Б�кейхан кейбір шығармаларды 
араға уақыт салып жаңаша аударып, 
олардың атауларын да �згерткен. Мы-
салы, В.Г.Короленкодан аударған 
«Огонки» әңгімесін «От» деген ат-
пен «Қазақ» газетінің 1915 жылғы 
№141 санында жарияласа, екінші 
рет «Шырақ» деген атпен 1923 жылы 
«Темірқазық» журналының №2-3 сан-
дарында жариялаған. Шағын әңгіменің 
екі аудармасының атауында ғана емес, 
мазмұнында да елеулі �згеріс бар. Бұл 
әңгіме бастан-аяқ қайта аударылған 
деуге болады.

Н . М а р к с т і ң  « Е с к і  Қ ы р ы м 
с�здерінен» аударған «Гибель Гирея» 
аңызын «Қазақ» газетінің 1915 жылғы 
135-ші санында «Герейдің жойылуы» 
деген атпен жарияласа, «Темірқазық» 
журналының 1923 жылғы 1-ші санын-
да бұл тақырыбын �згертіп, «Герейдің 
ажалы» деген атпен қайта жариялаған. 

L.Б�кейхан аудармалары Қазан 
т�ңкерісіне дейінгі «Дала уәлаятының 
газеті», «Қазақ» газеттерімен бірге 
т�ңкерістен кейінгі Кеңестік кезеңде ХХ 
ғасыр басында шыққан «Темірқазық», 
«Жаңа мектеп», «Кедей туы», «Lйел 
теңдігі», «Еңбекші қазақ», «Ақ жол», 
«Сәуле» және тағы басқа мерзімді басы-
лым беттерінде жарияланып тұрды және 
жеке кітап түрінде де жарық к�рді.

Алаш к�семі �зі аударма жасаумен 
қатар �зге авторлар аударған к�птеген 
еңбектерге де пікір білдіріп, рецен-
зиялар жазып отырды. А.Байтасұлы 
аударған профессор Ю.Вагнердің, 
«Жануарлар туралы әңгімелер», 
М.Lуезов аударған «Жердің жаратылы-
сы жайында әңгімелер», М.Томскийдің 
Ешмағамбетұлы аударған «Ресей-
де кәсіпшілер қозғалысы» туралы 
кітаптарына рецензиялар жазады. 
Осылайша ол отандық аударматанудың 
негізін қалауға, оның қалыптасуына 
елеулі үлес қосты. Ол қазақтың аударма 
�нерінің, аударма кәсібінің бастауында 
тұрған, бұл саладағы алғашқылардың 
бірі ретінде �зіндік �рнегі бар, авторлық 
қолтаңбасы айқын к�рініп тұрған алаш 
зиялысы. 

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
филология ғылымының 

докторы, профессор,
ҚР ҰҒА-ның корреспондент 

мүшесі

тане и кизиле»), «Махаббат» («Святая 
могила»), «Антарам» сынды аңыздар 
мен әпсаналарын аударды.

L л и х а н  Б � к е й х а н  б а т ы с  п е н 
о р ы с  к л а с с и к т е р і н і ң ,  т а н ы м а л 
жазушылардың к�ркем шығармаларын 
аударуда қазақ халқын әдебиеті мен 
�нері  дамыған жұрттардың үздік 
шығармаларымен, озық ойларымен 
таныстыруды мақсат етті. Ол қазақ 
әдебиетіндегі мысал жанрының дамуы-
на да үлкен үлес қосты. Ол аударған 
мысалдардың басым к�пшілігі Эзоп 
мысалдарының сюжетіне негізделеді. 

L.Б�кейханның Қырымның оң-
түстік-шығыс жағалауындағы Фео-

к�лемді әңгімесі алғашқы аудармасы 
деп саналады. Араға он үш жыл уақыт 
салып, бұл әңгіме 1913 жылы «Қазақ» 
газетіне жарыққа шыққанда оның 1, 
3 және 4 сандарында «Дін таласы» де-
ген атпен екінші рет жарияланды. Ал 
Л.Н.Толстой бұл шығарманы француз 
жазушысы Бернардин де Сен-Пьерден 
аударған.

1915 жылы «Қазақ» газетінің бір-
неше санында L.Б�кейханның аударма-
лары жарияланды. Олар: Н.А.Маркстің 
«Ескі Қырымның с�здері» жинағынан 
аударған «Пайғамбарға хат» («Қазақ», 
1915. №97.), «Азамат Юсуф» («Қазақ», 
1915. №133), «Ешкі тау» («Қазақ», 
1915. №134), «Герейдің жойылуы» 
(«Қазақ», 1915. №135), «Құрбан қия» 
және «Сұлтан Сәли» атты екі әңгімесі 
( « Қ а з а қ » ,  1 9 1 5 .  № 1 3 6 ) ,  Д ж е й м с 

 Барриден аударған «Ана күн» пьесасы 
(«Қазақ», 1915. №115), Л.Н.Толстойдан 
а у д а р ғ а н  « Ж ұ м ы р т қ а д а й  б и д а й » 
(«Қазақ», 1915. №139), А.П.Чеховтан 
аударған «Қамелеуін» («Қазақ», 1915. 
№140), В.Г.Короленкодан аударған 
«От» («Қазақ», 1915. №141). 

Lлихан Б�кейхан Мәскеуде КСРО 
халықтарының орталық баспасында 
қазақ секциясының әдеби қызметкері 
болып еңбек еткен 1922-1927 жылдары 
к�ркем аудармаға к�бірек ден қойған. 
Оның к�ркем аудармаларының басым 
б�лігі осы кезеңде 1923-1927 жылдары 
жарыққа шықты. L.Б�кейхан орыс-
шадан аударған В.Г.Короленконың 
«Мақардың түсі» әңгімесі 1923 жылы 
Мәскеуде жеке кітап болып басыл-
ды.  1924  жылы Л.Н.Толстойдан 
аударған «Қажы-Мұрат» повесі «Сәбет 
Одағындағы халықтардың Кіндік ба-
спасынан» жарық к�рсе, Ташкентте 
шығып тұрған «Сәуле» журналында 
«Күн» (№4. 16-18 б.) және «Магнит» 
(№4. 21-22 б.),«Жетіқарақшы» (№5. 21 
б.) әңгімелері жарияланды. Ал ұлы орыс 
жазушысының «Қыр баласы» аударған 
«Кавказ тұтқыны», «Жұмыртқадай 
бидай»,  «Жеті қарақшы» атты үш 

шеберлігі мен ерекшеліктерін терең 
зерделеуді айтпағанда, аудармалары 
ж�ніндегі негізгі мәліметтердің �зі 
нақтылауды қажет етеді. 

Алаш к�семі к�ркем аудармамен, 
ғылыми, ғылыми-танымдық, саяси 
әдебиеттер мен түрлі пән оқулықтарын, 
оқу-ағартуға арналған құралдарды 
аударумен де айналысты. Ол �зімен 
замандас, қаламдас алаш зиялыла-
ры Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 
 Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, Мағжан 
Жұмабаев, Ілияс Жансүгіров сынды 
ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бері 
Абай, Шәкәрімнен бастау алатын қазақ 
әдебиетіндегі к�ркем аударма жасау 
дәстүрін жалғастырған, оның негізін 
қалауға атсалысқан ұлт зиялыларының 
бірі. Аудармашы қаламынан туындаған 
еңбектердің к�лемі жағынан к�бірегі 
де осы к�ркем аудармалары. Олардың 
арасында қысқа-қысқа мысалдар 
мен әңгімелер де, к�лемді повестер 
мен романдар да бар. Алаш зиялысы 
қаламынан туындаған шығармалары 
әлем әдебиетінің жауһарлары сана-
латын Ги де Мопассан, О.Уайльдтің, 
к�рнекті орыс классиктері Л.Н.Толстой, 
А . П . Ч е х о в ,  И . С . Т у р г е н е в  ж ә н е 
 В.Г.Ко роленко, Д.Н.Мамин-Сибиряк-
тің шығармаларын, к�не гректің әйгілі 
ақын-мысалшысы Эзоп мысалдарын, 
орыс генералы, этнограф, археолог, 
тарихшы, фольклор зерттеушісі, про-
фессор Н.А.Маркстің «Қырымның ескі 
әңгімелерін» аударды. 

Қайраткерлігін қаламымен де 
к�рсете білген алаш зиялысы к�птеген 
к�рнекті жазушылардың к�ркем шы-
ғармаларын ана тілімізге еркін аудар-
ды. Аты әлемге мәшһүр орыс классигі 
Л.Н.Толстойдың «Қажы-Мұрат» 
(«Хаджи-Мурат») повесін, «Сурат ка-
феханасы» («Суратская кафейная»), 
«Кавказ тұтқыны» («Кавказский плен-
ник»), «Жұмыртқадай бидай» («Зерно 
с куриное яйцо»), «Күн» («Солнце – 
тепло»), «Жеті қарақшы» («Большая 
медведица»), «Бір адамға қанша жер 
керек?» («Много ли человеку зем-
ли нужно?»), «Магнит» әңгімелерін 
аударды. Сонымен қатар Эзоп пен 
Л.Н.Толстойдан аударған мысалда-
ры «Жетпіс жеті мысал» деген атпен 
жарық к�рді. Ги де  Мопассаннан: 
«Симонның әкесі» («Отец Симона»), 
«Күзетте» (У смертного одра), «Жа-
расын жасырған ана» (Старуха Со-
важ»), «Ақсақ кемпір» шығармаларын 
 аударды. О.Уайльдттан: «Жұлдыз бала» 
(«Мальчик-звезда»), И.С.Тургеневтен: 
«Торғай» («Воробей»), Жириков-
тан: «Ер тоғай» («Смелый воробей») 
А.П.Чеховтан: «Қамелеуін» («Хамеле-
он»), В.Г.Короленкодан: «Мақардың 
түсі» («Сон Макара»), «Жұмбақ қыз» 
(«Чудная»), «От»//«Шырақ» («Огон-
к и » ) ,  Д . Н . М а м и н - С и б и р я к т а н : 
«Баймақан» («Баймаган»), «Қара ха-
ным» (Кара-ханым), «Qзі», Джеймс 
Барриден «Ана күн» («Дер таг») пье-
сасын және Н.А.Маркстің «Ескі 
Қ ы р ы м н ы ң  с � з д е р і »  ( « Л е г е н д ы 
Крыма») жинағынан: «Пайғамбарға 
хат» («Письмо Магомету»), «Азамат 
Юсуф» («Мюск-джами»), «Ешкі тау» 
(«Эчкидаг-Козья гора»), «Герейдің 
жойылуы»//«Герейдің ажалы» («Гибель 
Гирея»), «Құрбан қия» («Курбан-Кая 
– жертвенная скала»), «Тілік қия» («Де-
ликли Кая»), «Сұлтан Сәли» («Султан-
Салэ»), «Жынның моншасы» («Чертова 
баня»), «Қыздың сарайы» («Девичья 
башня»), «Жын мен қызыл» («О Шай-

досия қаласында туып-�скен, қырым 
татарларының тұрмысы мен тілін жақсы 
білген орыс генералы, тарихшы-этно-
граф ғалым Никандар Александрович 
Маркстің «Қырымның ескі әңгімелерін» 
аударуы кездейсоқ емес. Н.Маркс 
қырым аңыздары мен әпсаналарының 
бұл жинағы алғашқыда 1913 және 1914 
жылы Мәскеуде, 1917 жылы Одессада 
үшінші рет басылған. Алаш к�семі 
«Ескі Қырым с�здерін» араға уақыт 
салмай бірден аударып, ізінше 1915 
жылы «Қазақ» газетінің бірнеше са-
нында жариялаған. L.Б�кейханның 
бұл аңыз, әпсаналарды қазақшаға 
 аударуда туыстас түркі халқының �мір-
тарихына қатысты құнды деректерге 
толы, тартымды баяндалған еңбекті 
қазақ қауымына кешіктірмей жеткізуді 
мақсат еткен деуге болады.

Ол діни адасушылық, діни �зім-
шілдік, діни фанатизм мәселе леріне 
де ерекше ден қойды. Оның «Сурат 
кафеханасы» немесе «Дін таласы» деп 
аталған аудармасында «Дiн турасында 
адасу түбi намыстан, �зiмшiлдiктен. 
Lр адам құдай �зiмдiкi, я отанымдiкi, 
я дiндесiмдiкi болса екен дейдi. Күллi 
дүниеге сыймайтын ұлығ тәңiрiн әр 
жұрт �зiнiң ғибадатханасына қамағысы 
келедi. Адамдар үшiн құдайдың �зi 
жасаған ғибаддатханасы – жиһан» де-
ген жолдар бар. Бұл орайда онымен 
замандас алаш зиялыларының бірі 
Қошке Кемеңгерұлы ұлт к�семiнің 
бұл саладағы қызметі туралы «Ол �з 
серiктерiн, қазақ оқығандарын татардың 
дiни фанатизмiнен арашалап қалды» 
деген пікір айтады. 

L.Б�кейхан аударған ғылыми, 
ғылыми-танымдық, саяси, оқулық 
әдебиеттер: К.Фламмарионнан аударған 
«Астрономия әліп-биі» («Общедоступ-
ная астрономия»). Мәскеу, 1924.-225 
бет; Д.Граведен аударған «Дүниенің 
құрылысы». Мәскеу: Кеңес Одағындағы 
елдердің кіндік баспасы, 1926.-101 бет; 
Т.Тутковскийден аударған «Жердің 
қысқаша тарихы». Мәскеу, 1926. - 102 
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Филология ғылымының докторы Мүсілім Базарбаев, белгілі тележурналист 
Сәнгерей Тәжіқұлов және  Қазақстан Ғылым Академиясының академигі Зейнолла Қабдолов.

– Доқтырхан, мына фактілер шын-
дық болса сұмдық қой. Бұл – еңбекші 
халықтың құқығын таптау болып табы-
лады. Журналист ретінде, Жуалының бір 
перзенті ретінде бұған селқос қарамассың 
деп ойлаймын. Осы хатты тексеріп, бір 
хабар жасағанымыз дұрыс болар.

Ертесіне кинооператор А хат деген 
жігіт екеуміз Жуа лы ауданына ж үріп 
кеттік. Шаруашы лыққа жеткен соң, 
бірден әкімшіліктің кеңсесіне соқпай, 
ж ұ р т ш ы л ы қ пен с�й лест і к, ау ы л д ы 
ара ла дық. А шынып, әді л дік іздеген 
халық бүкпесіз шындықты жазыпты. 
Совхоз орталығы мен екінші б�лімшенің 
арасы небәрі ек і шақырым болса да, 
а й ы р м а ш ы л ы ғ ы  ж е р  м е н  к � к т е й . 
Орталыққа газ тартылған, асфальтталған, 
жолдары жарқырап жатыр. Ал б�лімшеге 
газ жүйесін тарту туралы шаруашылық 
басшылары ойланып та жүрген жоқ. Ауыл 
к�шелері шұрқ-шұрқ тесік, совхоздың 
меншігіндегі тұрғын үйлердің к�птен 
бері ж�ндеуден �ткізілмегені к�рініп тұр. 
Үй-жай жетпейді, Ұлы Отан соғысының 
бірнеше ардагерлері құлайын деп тұрған 
тоқал тамда тұрады екен. Совхоз дирек-
торы Вайсбегер деген неміс жігіті болып 
шықты. Ол �зінің айналасына шетінен 
тамыр-танысын, сыбайлас достарын 
 ж и на п а л ы п т ы. Ш ы н д ы қ т ы бе т і не 
айтқаны үшін осы ауылдың бетке ұстар 
азаматы, бұрынғы бас зоотехник Арап 
деген жігітті шошқа бақтырып қойыпты.

Хаттағы айтылған арыз-шағымдар 
дәлелденген соң, шаруашылық басшы-
сына жолықтық. Ол бет бақтырар емес. 
Сендер ел арасына іріткі салып жүрсіңдер 
деп �зімізге бәле салды.

Ертесіне т үсірі лген материа лдың 
негізінде 25 минуттық сын хабар жасауға 
кірісіп кеттім. Екі-үш күнде оны бітіріп, 
Бас редактор к�ріп, риза болды. Ертең 
эфирге береміз деп отырғанда облыстық 
парти я комитетінен дайын хабарды 
алып тастаңдар деген нұсқау келді. Мен 
бас редакторға қараймын, бас редак-
тор т�рағамыз Lбжан Жақсыбековке 
қарайды. Ал бастығымыз болса, жерге 
қарайды. Жағдай белгілі болды.

Мен де соқ ыр емеспін, екеуін де 
іштей түсініп тұрмын. Мені қолдағысы-
ақ келеді, бірақ қолдан келер қайран 
жоқ. Қанша қайта құру, демократия деп 
даурыққанмен, қылышы әлі жалаңдап 
т ұ рған парти я қа дам бастырмай ды. 
Т�раға да, Бас редактор да ертеңгі күніміз 
не болады деп сол жаққа жалтақтайды. 

Маған бауыр басып қалған ұжыммен,  
жақсы к�ретін жұмысыммен қоштасу 
оңайға түсейін деп тұрған жоқ. Бірақ 
шындық үшін кейде �зіңді құрбан етуге 
тура келеді. Ойлана-толғана келе, сол 
күні-ақ арызымды жазып, қызметтен �з 
еркіммен босап, Алматыға тартып кеттім.

Қазақ теледидарының Қоғамдық-
саяси редакциясының Бас редакторы 
Серік Бай хоновқа ұсынған хабарым 
бірден ұнады. 

Жұмыс іздеп бұрынғы �зім қызмет 
атқарған «Алатау» телеарнасына бардым. 
Туған ағамдай болып кеткен шы ғар-
машылық ұжымының басшысы Сәнгерей 
Тәжіқұлов ашық-жарқын қарсы алды. 

– Ау, батыр, қашан келдің? Ат-к�лігің 
аман ба? – деп жағдайымды сұрастырып 
жатыр.

Ж асы рмай бол ған ж ай д ы ай т ы п 
бердім. 

– Сені екі рет қуған Жамбыл үшінші 
рет сый дырмай ды, ж ы лы орныңнан 
қозғалма деп едім,  к�нбедің, енді міне, 
ақыры осылай болыпты, – деді Сәкең 
�кініш білдіріп.

Сәнгерей аға менің �мірімді бір адам-
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Осынау бір сынамалы кезеңде тә-
жірибе жинақтаған бірталай маман-
дармен қатар, �ндіріске енді келген 
жастарымыз жалт бұрылып ғылымдағы 
қадамын, нарыққа айырбастап кеткен-
ді. Ал менің замандасым Гүлжаһан 
�мір деген �тпелдің «Желтоқсан 
ызғарының» салқынын к�ріп, та-
рих тезіне түсіп сыналғандықтан ба, 
тоқырау тұсындағы қиындықтарға 
мойымастан жүрек қалауындағы 
кәсібіне берік болып, әдебиет де-
ген ұлы айдында айнымай, табанды 
қызмет етумен келеді. 

А л а ш т ы ң  а р д а  ұ л ы  А х м е т 
 Бай тұрсынұлы: «Lдеби еңбекті 
ешкім мақ таныш үшін жазбай-
ды, ол мінезден туады. Ұлтының 
қажетін �тейді с�йтіп...» деп жазған 
екен 1929 жылғы мәлім де месінде. 
Иә, «әдебиетті атақ алу үшін кәсіп 
ете тіндер де баршылық. Ал шын 
мәнінде, «әдебиет – ардың ісі» деген 
ұғым ды тәмсіл еткендер әдебиетті 
ұлт тәрбиесіндегі ұлық іс екенін 
түйсінеді. Осынау к�з майын тауы-
сып, ой сарқыр істе мардымды еңбек 
етудің оңай еместігін қолына қалам 
ұстағандар ғана ұғары анық. 

Гүлжаһан құрбыммен алғаш та-
нысуым, оның �зі табан аудармай 
25 жыл қызмет етіп келе жатқан 
Мұхтар Lуезов атындағы Lдебиет 
және �нер институтына ізденуші 
болып тіркеліп, кандидаттық дис-
сертация тақырыбын бекіткен кез 
еді. Lдебиетке кештеу келгендіктен 
болар, айналаңдағылардың бәрі 
данышпан, әрі ғылыми дәрежелері 
бар қызметкерлермен «терезең 
тең» с�йлесу қайдан... жан-жағыма 
байқастай қарайтынмын. Сон-
дай күндердің бірінде қазақтың 
қарапайым, жаны жайсаң, с�зі бай-
салды, биязы дауысымен адамды 
�зіне баурап алатын Гүлжаһанның 
сыпайы ілтипатымен олардың 
б�лімін де түскі ас ішуге мен де 
қосылдым. Шіркін, қазақтың ақ 
к�ңілімен жаятын дастарқанының 
құдіреті керемет қой. Алғашында 
сіз-біздесіп отырған біз  емен-
жарқын шүйіркелесіп кеткенімізді 

– Т�сек астында т�рт бауырсақ, – 
деген жұмбаққа бала тұрмақ біз де то-
сылып қалдық. С�йтсек, сүт бұлағын 
ағызатын сауын сиыр.

– Еребе еребеден озбайды екен,
Күніне екі саулық қоздайды екен.
Дегенде алтын астау, күміс қауға,
Шіркін-ау бұл дүниеде тозбайды 

екен.
Шешуі білген адамға қарапайым: 

ерін, мұрын, ауыз, тіл.
– Т�рт таптама,
Екі саптама.
Бір шыбжың,
Бір дың-дың.
Мұның түйе екенін білген соң іштей 

сараласаң, бәрі де қолмен қойғандай 
оңай сияқты.

– Тарамыс таспа,
Бес теңге ақша.
Бәрін жинап салғаным, 
Сұлу қара шақша.
К�з алдыңызға бес саусақты қолғап 

елестейді.
Қазына ақсақалмен жақынырақ 

таныстық. Аты-ж�ні Тоқтарбек 
 Рахымбаев. Ғұмыр бойы Сарқан 
 ауданы Қарауылт�бе ауылында тұрып 
келе жатқан еңбектің қоңыр торысы. 

Гүлжаһан Қошке Кемеңгерұлы-
ның �мірі мен шығармашылығын, 
әдеби мұрасын зерттеуге қалай 
келгендігін, ол еңбегінің «Алаштың 
бір ардағы» деген атпен  жариялану 
тарихын қызықты етіп баяндағанда, 
менің к�з алдыма Ұлт ұстазы Ахмет 
Байтұрсынұлының шығармашылық 
�мір жолын қалай жазу керектігі 
елестейтін. Иә, ол күндер де �те 
шықты...

Бұл күні Гүлжаһан Жұмаберді-
қызы 2004-2006 жылдары мемле-
кет тік «Мәдени мұра» бағдарламасы 
а ясын да зерт телген 10 том дық 
«Қазақ әдебиетінің тарихы» атты 
іргелі зерт  теудің 7-8-9 томдары 
кеңест і к дәу ір әде биет і н зерт-
теудег і ак а дем и я л ы қ еңбек т і ң 
негізгі авторларының бірі. Оның 
қа ламынан: «Ғ.Орманов», «1960-
1980 жылдардағы қазақ әңгіме лері», 
«Ш.Мұртаза», «L.Кекілбаев» тарау-
лары жазылды. Бұл портреттер 2007 
жылы жарық к�рген «К�ркем ойдың 
құдіреті» деген кітабына енді. Мұнан 
б�лек, Ғ.Мүсіреповт і ң «Қ а з а қ 
солдаты» (1949), L.Нұрпейісовтің 
«Курляндия» (1950), Т.Ахтановтың 
« Қ а һ а р л ы  к ү н д е р »  ( 1 9 5 6 ) , 
Б.Момышұлының «Москва үшін 
шайқас» (1959) сынды шығармала -
рын да Ұлы Отан со ғ ысын дағ ы 

– Біздің  оқып,  б іл ім қууға 
жағдайымыз  болмады. Жаңағы 
мақал, жаңылтпаш, жұмбақтар 
оқығанның емес,  тоқығанның 
нәтижесі. Кейінірек немерелерімді 
ойнатқанда жас кезімде естігендерімді 
жадымда қайта жаңғырттым. Lкем  
Рахымбай колхоздың ағаш шебері 
болған. Соғыс басталғанда бронь-
мен қалдырыпты. 1942 жылы шешем 
Зылиха қайтыс болған соң үш күн 
аралығында майданға алып кетіпті. 
Арттағыға қарайлап жүріп ауыр 
сынақтан �тіп, соғыстан контузия 
алып оралды. Сыралғы жұмысын 
атқарып, �зі кеткенде екі б�лініп 
ағайындарының қолында қалған екі 
баласының басын қосып екінші рет 
үйленді. 1976 жылы сол соғыстан 
алған жарақаттан қайтыс болды.

Тоқтарбек аға әңгімесін осылай 
бастап, сол ауыр жылдарда жеті 
жасынан еңбекке араласқанын, 
волокушке мінгенін, 1993 жылы 
зейнет демалысына шыққанша 
«Пограничник» совхозының меха-
низаторы болғанын, қиындықтан 
қашпағанын, адал еңбекпен отбасын 
асырағанын жыр қылып айтады.

 туралы әділ, ұтымды пікірлері БАҚ 
оқырмандарын тәнті етті. 

Гүлжаһан �зіне университетте 
дәріс оқыған, �мір соқпағында ақыл-
кеңес берген ұстаздары: Lди Шәріпов, 
Н ы ғ м е т  Ғ а б д у л л и н ,   М ы р з а б е к 
Дүйсенов, Тұрсынбек Кәкішев,  Немат 
Келімбетов, Qтеген Күмісбаев, Серік 
Мақпыров, Бақытжан  Майтанов 
туралы қызықты эссе,  толымды 
мақала жазды. М.Дүйсенов М.Lуезов 
атындағы Lдебиет және �нер ин-
ститутында к�п жылдар бойы еңбек 
еткендіктен бұл мақала институт тари-
хынан да мол сыр шертеді. Мәселен, 
мемлекет және қоғам қай рат кері, жа-
зушы Lди Шәріповтің жазушылығы, 
қайраткерлігі, ұстаздығы, ғалымдығы 
ж�нінде жазғаны қаламгердің �мірі 
м е н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  ж � н і н д е 
мағлұмат береді. Талай жылдар бас-
шылық лауазымда қызмет еткен про-
фессор М.Базарбаев туралы докторлық 
диссертация қорғап, бұл зерттеуі 2010 
жылы «Мүсілім  Базарбаев зерттеулері 
ж ә н е  ә д е б и е т т а н у  ғ ы л ы м ы н ы ң 
мәселелері» деген атаумен моногра-
фия болып жарық к�рді. 

Ғ ы л ы м  ж о л ы н д а ғ ы  ұ с т а з ы 
С.Қирабаев ж�нінде жазған мақала-
ларының желісі  бір б�лек.  Ұс-
таз дарының мерейтойларына іс-
шараларды ұйымдастыру, баспа-
с�зде  мақала  жариялау  сынды 
жұмыстардың басы-қасында жүру 
– Гүлжаһанның ғылыми білігімен 
қатар, адами ізеттілігіне айғақ. 

Гүлжаһан Орданың оқырманға 
жол тартқан зерттеу еңбектері тіл 
мен әдебиет, тарих пен мәдениет 
саласында жүрген жас мамандарды 
болашақ ізденістерге, әдеби зерт-
теулерге ой түрткі бола алатындығына 
сенімім кәміл. Үлкендер айтатын 
«ұстазы мықтының – ұстанымы 
мықты» деген тәмсілге Гүлжаһан 
Жұма бердіқызының әдебиет әлемін-
дегі �зіндік қолтаңбасы дәлел. 

 
Райхан ИМАХАНБЕТ,

әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің доценті,

филология ғылымының кандидаты

– Тәуелсіздігімізге мың мәрте 
тағзым етуіміз керек. Зайыбым 
Бәтима екеуіміз бес баланы �сірдік. 
Біреуі ауылда жекешеленген жер-
ге,  қолдағы малға иелік етеді . 
Қалғандары Алматы, Талдықорғанда 
қабілеттеріне сай кәсіптері бар. 
Немерелерімнің  алды жоғары 
білім алып, �мірден �з жолдарын 
айқындауда, – дейді қазына қарт 
іштей шүкіршілік етіп.

Кейде немерелеріне ертегі айтып 
бермек түгілі дастарқанға бата жа-
сай алмайтын үлкендерді к�ргенде 
Тоқтарбек ақсақал еске түседі. 
Қазақ халқының алтын сандығы 
– ауыз әдебиеті емес пе? Ендеше, 
аңыз әңгімелермен, ертегілермен, 
ж а ң ы л т п а ш - ж ұ м б а қ т а р м е н 
немерелеріміздің құлақ құрышын 
қандыруды естен шығармағанымыз 
абзал. Сонда ғана жас ұрпақты баба 
дәстүрден адастырмаудан алғы шар-
ты қаланады.

Жомарт ИГІМАН,
журналист-жазушы 

Алматы облысы 
Сарқан ауданы 

ЗАМАНДАС 

ҰСТАЗЫ МЫҚТЫНЫҢ – 
ҰСТАНЫМЫ МЫҚТЫ

Ауыз әдебиеті – 
алтын сандығымыз
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дай жақсы біледі. Айтып отырғаны да 
бү к песіз шын дық. 1984 ж ы лы Жам-
был об лыстық «Еңбек туы» газетінде 
жұмыс істеп жүргенімде фельетон жа-
замын деп жұмыстан қуылғаным бар. 
Одан кейінірек Жамбыл радиосына Бас 
редак торлыққа тағайында лайын деп 
тұр ғанымда «жақсы к�ретін» біреулер 
үстімнен арыз жазып, қара бояу баттасқан 
жала ның құрбандығына шалынып, Бас 
редакторлық жайына қалды, ол аз бол-
ғандай, жұмыстан кеттім. Qзім жақсы 
к�ретін Жамбыл қаласынан үшінші рет 
кетуіме жоғарыда баяндалған жағдайлар 
себеп болды. Адамның басы – Алланың 
добы деген осы. 

– Доқтырхан, саған мә деп ұсына 
қоятын жұмыстың реті болмай тұр, – деді 
Сәкең алақанын жайып, – бір редактор 
келіншектің ай-күні жақындап отыр. 
Үш айға дейін бір амалын қарастырып, 
күніңді к�ре тұр, сонан соң жұмысқа ала-
мын, – деп сенімен шаруам бітті дегендей 
орнынан тұра берді.

Телеарнаның үлкен дәлізінде бірге 
қызмет атқарған досым Серік Ахметовті 
кездестірдім. 

– Босқа ж үргенше Моңғоли я дан 
Семей ет комбинатына сиыр айдап келу-
ге қалай қарайсың? – деді Серік.    – Се-

Тәжіқұлов әділ еді, қара қылды қақ 
жаратын, бұра тарту дегенді білмейді. 
Осы қасиеті үшін Қазақ теледидарының 
басш ы лары на н баста п, қ ат арда ғ ы 
қызметкерлерге  дейін сыйлап, қадір 
тұтушы еді.

Сәкеңді «Лениншіл жас» газетінде 
қызмет атқарып жүрген кезінен жақсы 
білуші едім. Қаламы жүйрік журна-
лист редколлегия мүшесі, жұмысшы-
жастар б�лімінің меңгерушісі ретінде 
ж ұ м ы с ш ы  ж а с т а р д ы ң  � м і р і  м е н 
тіршілігі, жасампаз еңбектері, �зекті 
мәселелері туралы �ндіре жазды.

Қ азақ теледи дарына 1967 ж ы лы 
ауысып, «Шұғыла» шығармашылық 
бірлестігінде, Қоғамдық-саяси және 
 насихат Бас редакциясында, Киноха-
бары мен бағдарлама алмасу  Бас редак-
циясында Бас редактор болып жемісті 
еңбек етіп,  қызығы мен қиындығы қатар 
жүретін тележурналист мамандығының 
қ ы ры мен сы ры н т ер ең мең г ерд і, 
к�птеген жас журналистерді баулып, 
тәрбиеледі.

Жұмыстан қол үзбей жүріп, қазақ-
тың к�рнекті ақыны Хамит Ерғалиев-
тің поэтикалық шеберлігі туралы 
кан ди дат тық диссертация қорғады. 
 Сә кеңнің Қазақстанның �нер саңлақ-

мейде бір жақын туысым комбинатта 
директор болып қызмет атқарады. Кеше 
хабарласқанда мал айдаушы керек деп 
отыр еді. 

– Қажет болса, орақ та орамын, кет-
пен де шабамын, оған қарағанда сиыр 
айдау не тәйірі,  барсам барайын, – дедім 
келісімімді беріп.

Ертесіне Семейге жол ж үріп, ары 
қарай Моңғолияға кеттім. Бір елден 
екінші елге ірі қара айдап жүргенімде 
арада т�рт ай �те шықты. А лматыға 
келісімен Сәнгерей ағаға қарай жүгірдім. 

– К�кке ұшып кеттің бе, жоқ, жердің 
астына түсіп кеттің бе, іздемеген жеріміз 
жоқ, – деді директор ашуланып. – Осы-
дан бір ай бұрын сенің атыңнан �зім 
арыз жазып, жұмысқа қабылдаған бола-
тынмын. Қазірден бастап жұмысқа кіріс. 
А йтпақшы, �ткен жолғы хабарыңды 
к�рдім, �ңшең тоңмойындардың әкесін 
танытыпсың. Жақында сенің хабарың 
Жамбыл облыстық партия комитетінің 
бюросында қаралып, әлгі директорды 
ж ұ м ысынан а лы п т ы. Он ы ң орн ы на 
амалсыздан шошқа бағып жүрген Арап 
деген жігіт тағайындалыпты. Пәтерге 
қолы жетпей жүрген 10 жанұя пәтер-
лі болыпты. Шындықтың бетін ашып, 
ақиқат үшін жұмыстан кетіп қалған саған 
ел риза, алғысын жаудырып жатыр. Сен 
жоқта Жуалыдан бір топ шал іздеп келіп, 
саған рақметін айтып кетті. Жарайсың, 
Сұрмерген!

Жүрегім елжіреп, к�ңілім босап кетті. 
«Рақмет, аға, рақмет!» дей бердім. Осы-
лайша үйірімді қайта таптым.

Туған ағамдай болып кеткен Сәнгерей 
Тәжіқұловпен екі жылдай бірге қызмет 
атқардым. 1989-1991 жылдары «Алатау» 
телеарнасы шығармашылық ізденістің 
биіг іне к�тері ліп, қазақ және ұйғыр 
ха лықтарының са лт-дәст үрін, тари-
хын, әдебиеті мен �нерін, мәдениетін 
 насихаттауда қыруар жұмыстар атқарды. 
Экономика мен әлеуметтік салаларда 
орын алып отырған �зекті мәселелерді 
к�тере бі ліп, к�рермендердің ыстық 
ықыласына б�ленді. Үнемі ізденіс үстінде 
жүретін телеарна басшысы �зінен де, 
тележурналистерден де тың ізденістерді, 
кәсіби шеберлікті талап етті. Аптасына 
бір рет �тетін шығармашылық лездемеге 
аудандық партия комитетінің бюросына  
баратындай қорқып келетінбіз. Жасаған 
хабарың осалдау болса, Сәкең шаңыңды 
қағып-қағып алады, ел сүйсінетіндей 
дүние жасасаң – жас балаша қуанып, 
арқаңнан қағады, сыйлық бергізеді. 

тары: Ш.Айманов, А.Қарсақбаев, 
Н.Жант�рин, А.Lшімов. Н.Ықтымбаев 
және басқалар ж�ніндегі телевизиялық 
шығармашылық портреттері осы күнге 
дейін Қазақ телеарнасының алтын 
қо рында сақталып тұр. Ол, сондай-ақ 
к�п теген деректі фильмдердің авторы. 

Lл-Фараби атындағы ұлттық уни-
верси  тетінің журналистика факульте-
тінде телевизияның қыр-сыры және 
экономика тақырыбына арнайы 
курстар оқыды. Студенттерге арнап 
к�птеген методикалық әдістемелер 
шығарды. 1988 жылы «Телевизияның 
қоғамдық сипаты» атты к�пшілікке 
және студенттерге арналған  ғылыми 
еңбек жазды.

Сәкең – КСРО кинематографис-
тер Одағының үздігі, шығармашылық 
жолын дағы ерен еңбегі үшін Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет 
грамотасымен, «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды.

1970 жылдары бітік �скен астықты 
қар астында қалдырғаны үшін Целино-
град облыстық партия комитетін сы-
нап, қуғынға ұшырап, �ңіріне таққалы 
тұрған «Еңбек Қызыл ту» орденінен 
қалай айырылғанын журналистердің 
аға буыны осы күнге дейін жыр етіп 
айтады.

Иә, Сәкең қайсар,  шыншыл бола-
тын, сол үшін талай рет таяқ та жеді. 
Бірақ ол �зі нің �мірлік қағидаттарынан 
тайған жоқ.

Бүкіл саналы �мірін қазақ журна-
листика саласына арнаған Сәнгерей 
ағамыздың бергенінен берері к�п бо-
латын.  Меңдеген сырқат �з дегеніне 
жетіп, 1991 жылдың к�ктемінде 
мәңгілік сапарға шығарып салдық.

. . . А б а й  ж ә н е  Ж е л т о қ с а н 
к�шелерінің қиылысында орналасқан 
Қазақ теледидары мен радиосының 
үлкен ғимаратының жанынан �ткен 
сайын үлкенге іні, кішіге аға бола 
білген, айналасына жылылық пен 
мейірімділіктің нұрлы шуағын шашып 
жүретін  абзал азамат, қайраткер жур-
налист Сәнгерей Тәжіқұлов ағамды 
есіме аламын. 

Сәкең – бұлақ к�рсе к�зін аша-
тын, адам баласына жақсылық пен 
ізгілік жасауға асығушы еді, осы асыл 
қасиеттердің алтын к�пірі еді.

Доқтырхан ТҰРЛЫБЕК,
жазушы, Халықаралық «Алаш»

әдеби сыйлығының лауреаты

қазақ жауынгерлерінің ерліктері 
шындықпен бейнелен гендігі тура-
лы талдау жазды. 

Гүлжаһанды әдеби үдеріске 
үнемі үн қосып жүрген сыншы-
лар қатарынан к�реміз. Мәселен, 
тәуелсіздік тұсын дағы әдебиет туралы 
�ндіре жазды. Атап айтсақ, L.Тарази, 
Ж.Б�деш, Н.Ораз, Р.Ниязбеков, 
М.Айтхожина, А.Бақтыгереева, 
К.Ахметова, А.Егеубай, Н.Айтұлы, 
Ш.Сариев, Н.Ақыш, Т.Ахметжан, 
Г.Салықбаева тәрізді ақын-жазу-
ш ы л а р д ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы 

аңдамай да қалдық. Осының бәріне 
себепші болған «қаланың �зіндік 
тәртібіне бағына қоймаған» қазақы 
дәстүріміз еді. Содан бері апалы-
сіңлі болып, талай істерді бірге 
атқарып та келеміз, заманымыз 
бір әрі «илегеніміз бір пұшпақтың 
терісі» демекші, екеумізге ортақ 
т а қ ы р ы п т а р :  А л а ш  ә д е б и е т і , 
қуғын-сүргін құрбандары, олардың 
ұрпақтарының қилы тағдыры, 
орыстілді дәрісханаларға арналған 
қазақ тілі, тіпті жақындастырып 
жіберді. 

±  
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ТАҒЗЫМ

МАМАН МЕРЕЙІ

ДАҢҚ ТҰҒЫРЫНДА

2001 жылы «Азаматтардың электоралды мінез-құлқы: 
шетелдік тәжірибе және Қазақстан» тақырыбында 
кандидаттық, ал 2007 жылы «Саяси жанжалдарға жол 
бермеу мен реттеудің технологиялары (Қазақстан 
Республикасының мысалында)» деген тақырыпта 
докторлық диссертацияларын қорғады. Ол қазіргі кезде 
саяси технологиялар, конфликтология, саяси жаңғыру 
салаларын меңгерген еліміздің белді мамандарының бірі. 
Г.Насимова жетекшілік ететін кафедрадан жыл сайын 
ондаған саясаттанушы бакалавр, магистр және доктор-
лар білікті маман болып шығуда. 

Педагог-ғалым «Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы – 2007» мемлекеттік грантының иегері, 
Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік кеңесінің 
жанындағы Сарапшылар кеңесінің мүшесі, Қазақстан 
халқы Ассамблеясының Алматы қалалық Ғылыми-
сараптау тобының ғылыми-талдамалық б�лімшесінің 
меңгерушісі. ҚР БҒМ тарапынан «Студент жастардың 
саяси мәдениетінің қалыптасуы» тақырыбындағы 
түбегейлі ғылыми жобаның жетекшісі.  Ғылыми 
бағыттағы шығармашылық ізденістерінің нәтижесінде 
150-ге тарта ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектердің 
авторы атанып отыр. Олардың қатарында «Саяси кон-
фликтология» оқу құралы, «Lлеуметтік серіктестіктің 
қалыптасуы: шетелдік тәжірибе мен Қазақстан 
(саясаттанулық талдау)», «Саяси жарнама: теория 
және тәжірибе» монографиялары, «Thompson Reuters» 
және Scopus базаларында жоғары индекске ие импакт-
факторлы халықаралық басылымдарда онға жуық 
ғылыми мақалалары жарияланған. Кейінгі уақытта 
университеттің әлеуметтік ғылымдар бойынша PhD 
диссертациялық кеңесінің т�райымы, ғалым хатшысы 
қызметтерін атқарып келеді. 

Ұстаздық етуден жалықпай,  бар білімі  мен 
тәжірибесін жас саясаттанушы мамандарды даярлау 
ісіне арнап келе жатқан әріптесімізді мақтаныш етеміз.

С.МҰСАТАЕВ,
саяси ғылым докторы,

 профессор

Жуырда Мәскеу 
қаласындағы «1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан 
соғысының Орталық 
музейінің» Даңқ залында 
Кеңес Одағының Баты-
ры, Халық Қаһарманы, 
тәуелсіз Қазақстанның 
тұңғыш Қорғаныс 
министрі, армия генералы 
Сағадат Нұрмағамбетовтің қола мүсінін тапсыруға 
байланысты салтанатты шара !тті. 

Жиын барысында Ресейдегі Қазақстан елшілігінің 
кеңесшісі Дәурен Дияров, Қазақстанның тұңғыш 
ғарышкері, Кеңес Одағының Батыры Тоқтар Lубәкіров, 
Ресей әскери әуе ұшқыштары академиясының бас-
шысы, авиация генерал-полковнигі Борис Король-
ков с�з с�йледі. Халық Қаһарманының қызы Айсұлу 
Нұрмағамбетова шараны ұйымдастырушыларға �зінің 
ризашылығын білдірді. Екі мәрте Кеңес Одағының Ба-
тыры Сергей Грицев атындағы «Жеңімпаз» қоры мен 
еліміздегі «Генералдар кеңесі» Айсұлу Сағадатқызына 
Сағадат Нұрмағамбетов атындағы медальды тарту етті.
К�рермен қауым белгілі күйші-композитор Шәміл 
Lбілтаевтың орындауындағы Qріккүл Lділбекованың 
әні мен с�зіне жазылған «Халықтың ұлы» («Сын наро-
да») әнін ықылас қойып тыңдады. Qлеңнің мәтінін орыс 
тіліне аударған қаламгер Амантай Ахетов.

Айзада ЖОМАРТ

Ресейдің І Думасына 1906 жылы депутат-
тар сайлауына дауыс беруге әрбір қазақ 
болыс тығынан екі адамнан жіберуге 

шешім қабылданады. Қобда болыстығынан бұл 
мәр тебеге Жұмағұл хазірет пен Бекбан хазірет ие 
болады. Ресейде 1906 жылғы �ткен екінші сайлау 
бойын ша жинақталған ісқағаздарында Жұмағұл 
Байшуақов 48 жаста деп к�рсетілген.

Діни қайраткер ретінде қуғынға ұшыраған. Ол 
Қобда �ңіріне танымал діни қызметкер болып, 
имандылық істі таратуға к�п к�ңіл б�лді. 
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Әңгіме өзегі – медициналық сақтандыруОпера жұлдыздары ән шырқады

Lкей мал ұстап,  елдің малын бағып, 
бақташы болған. Ол жаққа қуғындау хаба-
ры келген кезде башқұрт ағайындар «Біз сізді 
қуғындауға бермейміз. Ешқайда жібермейміз!» 
дегенмен тыныш �мір болмайды. Содан теміржол 
бойындағы паровоз машинистерімен хабар-
ласып, Тәжікстанға ертерек кеткен інілерінің 
соңынан жетеді. Ленинабадқа жақын жердегі Ка-
линин атындағы колхозға қоныстанып, мешітте 
имам болды. Ел-халық қалтқысыз сыйлады.

Тәжік жерінде олардың тұрмыс-тіршілігі 
жаман болмайды. Бау-бақшалы еңселі үйге 
қоныстанады. Сағидолла ишан мешітте бір 
жағынан шәкірт тәрбиеледі. Жас балаларды 
сүндетке отырғызады. Оның үйіне науқас адам-
дар келіп, ішірткі дұға жазғызып, кітап аштырып, 
дем салдыртатын болған. Ол Құран кітаптарын 
қастерлеп жинайды.

Хұсайын аға �з естелігінде 1957 жылғы бір 
жайды тебіреніп айтады. Сол уақытта Сағидолла 
ишанды Қазақстаннан замандастары Бисен 
хазірет, Кәрімберген хазірет арнайы іздеп келеді. 
Олар уақытында Бұхарада бірге оқып, елді иман-
дылыққа ұйыт қан. Олардың да кейінгі �мір жол-
дары қиыншылықпен �тіп, бірі Сібірде айдауда 
болып, одан ақталып, енді ес жиған кездері екен. 

К�птен кездеспеген хазіреттер сағынысып 
к�ріседі. Балалары естелік болсын деп үш атаны 
суретке түсіріп алады. Қонақтар ел аралап, жер 
танып дегендей бір жасап қалды.

Осы жай туралы Бисен хазіреттің 
немересі Жібек Османғалиқызы бы-
лай деп естелік жазыпты: «1956 жылы 

сол алыс сапардан (айдаудан) оралған соң ата-
мыз Бисен хазірет ағайын-туысты жиі іздеп, 
халық арасына еркін сіңіп кетті. Орынбор, 
Ақт�бе облыстарындағы  туыстар жиі іздеп келіп, 
�зі де туыс аралайтын. 1957 жылы замандасы 
Кәрімберген Сарқұлов екеуі Qзбекстанға баруды 
мақсат етті. Ақбұлақ вокзалынан  Покровка ауы-
лында тұратын інісі Ықсанқызы Гүлбарам апайға 
поезға билет алғызып, Бұхараға сапарға аттанған. 
Бір кездері Qзбекстандағы �здерінің білім алған 
жерін айға жуық аралайды. Сол кезде �здері 
аға деп құрметтейтін Сағидолла Жұмағұлұлына 
қонаққа барады. Ол кісі Тәжікстанның Душанбе 
(Ленинабад атанған) қаласына жақын Калинин 
атындағы колхозда тұрады. «Аға, сізді сағынып 
аңсап келдік. Бәріміз де Бұхарада оқып, білім 
алдық қой» деп, хазіреттер дидарласып, демалып 
апта бойы сол елде болады. Сол кезде естелік 
ретінде үшеуі суретке түскен».

Сағидолланың баласы Хұсайынның �зі әуелі 
�збек мектебінде, сосын тәжікше оқиды. Одан 
әрі орыс мек те біне барады. 1962 жылы әскер 

негізгі қағидаларына тоқталып, оның 
медициналық мекемелердің жұмысын 
жақсартуға ықпал ететінін айтты. 
Алдағы уақытта республикадағы 
бүкіл медициналық ұйымдар осы қор 
арқылы қаржыландырылмақ. Қор 
түсімдеріне күнделікті және ай сайын 
мониторинг жүргізіліп, жылына бір 
рет халыққа есеп беріледі. Сондай-ақ 
жүйе енгізілген соң жекеменшік және 
мемлекеттік емханалар арасында 
бәсекелестік пайда болады, мұның �зі 
қызмет сапасын арттыруға септігін 
тигізеді. Демек, алдағы уақытта халық 
ақылы медициналық мекемелерден 
к�мек алуды азайтуы ықтимал. 

Ж и ы н д ы  қ о р ы т ы н д ы л а ғ а н 
Райым бек ауданы әкімінің орынба-
сары Талғат Байеділов халық ден-
саулығы еліміз үшін аса маңызды 
міндеттің бірі екенін айта келіп,  про-
фессор Қ.Құрақбаевқа жаңа жүйені 
егжей-тегжейлі түсіндіріп бергені 
үшін алғысын жеткізді.  

Дина ИМАМБАЕВА

дары  �нер  к�рсетті. Атап айтқанда, 
Қырғыз станның Еңбек сіңірген әртісі  
Lсел Бекбаева, Қарақалпақстанның 
Еңбек сіңірген әртісі Жеңісбек Пия-
зов, Түркия мемле кетінен Халықаралық 
байқаулардың лауреаты Чанер Ак-
г ю н ,  Q з б е к с т а н н а н  Х а л ы қ а р а л ы қ 
байқаулардың лауреаты  Немат Хабибов, 
Астана Опера театрының солисті,  ҚР 
Еңбек сіңірген қайраткері Жан Тапин, 
Алматы қаласындағы Абай атындағы 
Қазақ мемлекеттік академиялық опера 
және балет театрының жетекші солистері, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының иегері 
Талғат Күзембаев,  ҚР Еңбек сіңірген 
қайраткерлері Гүлзат Дәуірбаева және 
Болат Б�кенов, облыстық опера және 
балет театрының жетекші солистері ҚР 
Мәдениет қайраткері Үралхан Сейл-
бекова, Халықаралық байқаулардың 
лауреаттары Гүлжан Раскалиева, Марат 
Оразметов,  Ерлан Жандарбай және т.б. 
к�пшілікке �нер тартуын арнады.

Нұрбақ ЕДІГЕ
Оңтүстік Қазақстан облысы

¤  
Қобдадан шыққан хазіреттер

Хазірет Тамды болысы Қызылшаң елді 
мекенінің №3 ауылында мешіт салдыртып, сол 
маңдағы елдің балаларын оқытады. Бүгінде Қобда 
�ңірінде ол мешіттің қабырғасы ғана сақталған. 

Жұмағұл хазірет заманында белгілі дін 
қайраткері ретінде танылған. Тіпті атақ-даңқы 
алты алашқа әйгілі. Lкесі Байшуақ патша тұсында 
танымал адам болған. Бір деректерде Досжан 
хазіреттің алдын к�ріп, тәлім-тәрбие алғандығы 
айтылады. Дін Исламның нәрін жү рекке, нұрын 
жүзіне құйған Жұмағұл діни жо ғары оқуларын 
тәмамдап, діни білімі мен тәжі ри бесі жоғары 
бағаланып, оған ахун атағы беріледі.

1914-1916 жылдары Ақт�бе уезі  Там-
ды болысындағы № 3 ауылда Қызылшаң елді 
мекенінде Жұмағұл ахун мешіті болғандығы тура-
лы тізімде «сиыну үйі» деп к�рсетіледі. 

Мемлекеттік қайраткер, Алаш партиясы ның 
мүшесі Ескендір К�п жасаров 1930 жылдары 
Байшуақов пен бірге жүріп, �здеріне жақын 
туысқан боп келетін менің атам Нұрғали Бітіков-
тің үйінде де болған. Ол кезде біздің атамыз 
Нұрғали 28 жаста екен. Жұмағұлға туысқан 
боп келетін Кәрімберген Сарқұлов жасынан 
Жұмағұл хазіреттің атқосшысы болып, қасында 
жүрген. Бұхарада білім алып, кейін Қобда ауда-
ны Qтешсай елді мекенінен мешіт ашып, бала 
оқытқан.

Жұмағұл Байшуақов 1934 жылы 76 жасында 
қайтыс болды. Мәңгілік мекені Қобда ауданы 
Qлетті қорымында. Басында бұлағы бар.

Енді Сағидолла ишан-хазірет Жұма ғұлұлы 
Байшуақов туралы. Ол кісі 1876 жылы дүние ге 
келген. Lуелі Бұхарада, сосын Уфада діни білім 
алған, бірнеше тіл білген. 

Кеңестік заманда қуғын-сүргінге ұшырап, 
біраз уақыт тәжік жерінде тұрған, аудан к�лемінде 
имам болып, халықтың құрметіне б�ленеді. 

Алға ауданындағы К�лтабан деген жерде 
мешіт-медресе ұстаған, осында шәкірттерге дәріс 
берген.

Сағидолла ірі денелі, аққұба, жүрген жүрісі, 
киген киімі �згелерге үлгі болатындай, жүзінен 
имандылық лебі есіп тұрған кісі болған. 

Сағидолланың баласы Хұсайын қазір Ақт�бе 
қаласында тұрады, ішкі істер қызметінің ардагері. 
Хұсайын ағаның естелігінен:

—  М е н і ң  ә к е м  С а ғ и д о л л а  � к і м е т т е н 
қысымшылық к�ріп, Башқұрт жерін паналайды. 
Мен ол кезде бесікте екенмін. Сол аласапыран 
кезеңде апамыз Сапура мен ағамыз Шүкіралыны 
балалар үйіне аз уақытқа тапсырып, кейін таба ал-
май қалады. Анам Нәзира сол балаларын ойлап, 
қайғырып қайтыс болады. Lкем кейін Сағира 
анамызға үйленген. 

келген екінші деңгейлі банк немесе 
Қазпошта арқылы жүргізіледі» деді 
Қ.Құрақбаев. 

Ш т а б  ж е т е к ш і с і н і ң  а й т у ы -
на қарағанда, 2020 жылдың 1 қаң-
тарына дейін Міндетті әлеуметтік 
ме дициналық сақтандыру қорына 
тіркелмеген адам тегін медициналық 
к�мектен қол үзіп қалады екен. Ал 
қор қатысушылары үшін қазіргі 
тегін к�мектің к�лемі де, тізбесі де 
азаймайды. Күндізгі стационар-
да  жоспарлы түрде к�рсетілетін 
к�мектің түрлері к�бейеді. Сондай-ақ 
жоғары технологиялардың к�мегімен 
ат қарылатын күрделі оталар да атал-
мыш жүйеге кіреді.

Штаб жетекшісі жаңа жүйенің 

және к�ркемдік жетекшісі Асқар Б�рібаев.  
Аталған шараға Қарақалпақстанның Халық 
әртісі, Qзбекстандағы  А.Навои атындағы 
мемлекеттік академиялық опера және ба-
лет театрының дирижері  Аида  Абдуллаева 
және Оңтүстік Қазақстан облыстық опе-
ра және балет театрының бас дирижері 
Қуаныш Исмаилов қатысты.

XX ТҮРКСОЙ Халықаралық Опера 
жұлдыздарының фестивалінде Түркия,  
Қырғызстан, Qзбекстан, Қарақалпақстан 
мемлекеттерінің және Астана, Алматы, 
Шымкент қалаларының опера жұлдыз-

қата рына алынып, Түрікменстанның Мары 
қаласында әскери міндетін �тейді.

Ол кезде әкесі Сағидолла ишан Қазақстанға 
к�шіп келген, қартайған шағы. Заман тыныш-
тал ған соң елге келіп, Ақт�бе қаласының орталық 
к�шелерінің бірінен үй алған. Атажұрт қа жетуді 
ар  мандап, «�зге ел, басқа ғұрып, басқа ұлт» 
деген дей, баласын тәжік елінің қыздарына үйлен-
дірмейді. 

Сағидолла ишан 1964 жылы қайтыс бо-
лып, �зінің �сиеті бойынша әкесі Жұмағұлдың 
мешітіне жерленді. Баласы Хұсайын әскерден 
оралған соң Ақт�бе қалалық ішкі істер б�ліміне 
жұмысқа орналасып, абыройлы қызмет атқарады.

Хұсайын бүгінде әкесінің айтқан бол-
жамдарын еске түсіреді. «Күндердің күнінде 
осы үкіметке де бір зауал болар. Мешіттер 
қайта қалпына келтірілер» деген екен ақсақал. 
Хұсайынның �зі 2004 жылдан бастап қатарынан 
үш жыл қажылық сапарда болыпты.

Тағы бір дін �кілі ж�нінде айта кетелік. 
Ол – Кәрімберген хазірет Сарқұлұлы. 1886 
жылы дүниеге келген. Бұхарада діни білім алған. 
Qтешсайда мешіт ұстаған, жас буынға діни дәріс 
берген. Қазір мешіттің орны ғана бар. 

Кәрімберген хазірет кеңестік заманда қуғын-
сүргінге ұшырап, Сібірде айдауда болады. 

Кәрімбергеннің баласы Сағат Ұлы Отан 
соғысына қатысып, хабарсыз кеткен, қызы 
Қатима әкесін ақтық сапарына арулап ж�нелтіп, 
басына ескерткіш қойған. 

Кәрімберген хазірет аруақты адам болған. 
К�ріпкелдігі болған, �зін ұрпағын қорғап, жақсы 
жолда жүруіне бағыттап отырады. 

Атасы Бәсібек Байғотанұлы — Жоламан 
Тіленші ұлының серіктесі. Ол Қобда ауданы 
Qтешсай елді мекенінде туып, �мір кешкен. 
Lулие, к�ріпкел болған, емшілікпен айналысқан. 
Жасынан елге танымал Жұмағұл хазіретпен 
ауылдас, туысқан болып, атқосшылығын алып 
жүреді. Діни имам. Qтешсай ауылында мешіт 
ашып, ересектерге діни білім берген. Бойына дін 
дарыған, аруақ қонған, тылсым киесі бар аруақты 
жан болған. Сталиндік репрессия кезінде қуғын-
сүргінге ұшыраған. Дүние-мүлкін кәмпескелеп, 
�зін «халық жауы» деген желеумен істі болған. 

Ақт�бе түрмесінде отырған кезде, ол кісі 
отырған темір тордың есігі құлыптанбаған. 
Есік �з-�зінен сырт етіп ашылып тұрғанынан 
сескеніп, күзетшілер бес уақыт намаз оқып 
отыруына қарсы болмаған. Үкім шыққан соң, 
«итжеккенге» айдалған. Сібір ормандарында 
жазасын �теушілер ағаш кесумен айналысқан. 
Ол кісінің бойындағы қасиетті байқап, түрме 
қызметкерлері «Айнала батпақ. Қалың орман-

ды Тайгада қайда барар дейсің?» деп еркіне 
жіберген. Қалың ұшы-қиыры жоқ орманда 
қарағай ағаштарын кесіп, құлатумен айналысқан. 
Lр жұмыс күніндегі берілген міндеттемені орын-
дау м�лшерінде азық-түлік беріліп отырған. Со-
лай �здерін аман сақтаған.

Ол айналасындағы адамдарға жанашырлық-
пен қарайды. Бірде айдауда �з міндетін орын-
дай алмай, аш құрсақ жүрген жерлес жігіттің 
әлжуаз түрін байқайды. Жағдайын ұғып, қасына 
қамқорлыққа алады. Балтасын қайратып, қасынан 
қалдырмай биік қарағайды бұтақтарынан тазарту-
ды тапсырады. Qзі к�з ілеспес жылдамдықпен сол 
биік б�ренелерді құлатып отырған. Кейін елге 
оралған соң, сол адам Қобда ауданының Победа 
ауылында тұрып, айналасындағыларға атайдың 
сол бойындағы қасиетін баяндап отырған.

Кәрімберген Сарқұлов �мірінің 10 жылын 
айдауда �ткізіп елге оралған. Кейін ақталған. 

Ел-жұрт діни атағы болса да, енді �з бетінше 
еркін уағыз тарата алмағанмен, бойындағы тыл-
сым киесі барын байқайды. К�ріпкел, болжампаз 
ақсақал ғұлама даналығымен елінің ардақтысы 
болған. 

Жалғыз ұлы Сағат Кәрімбергенұлы Ұлы Отан 
соғысында хабарсыз кеткен. Қызы Қатимадан 
тараған балалар бар. Солардың бірі Серік 
Lбілғазыұлы былай дейді: «Кәрімберген — 
нағашы атамыз. Үлкен ағайым Бақытжанды наға-
шы атамыз жасынан бауырына басты. Балалық 
кезімізден атамыздың к�з алдында �стік. Сабыр-
лы, салмақты, діни таза абыройлы адам еді. Ел 
ата мыз дың атын атаудан жасқанатын. 

Кәрімберген атам �те таза, сәнді киінетін. 
Үстіне жеңіл шапан. Белін жібек белбеумен 
буып, басына д�ңгелек б�рік киетін. Діни 
білімділігі сонша, сонау Түркістан мешітіне жиі 
барып тұрған. Сол киелі жерге Қазақстанның 
бар түкпірінен имамдар, молдалар білімдерін 
байқатуға жиналады екен. 

Бірде ескі зілмәңке үйде тұрғанда үйдің жа-
нында қыстан қалған ш�меле ш�пті балалар от 
қойып, �ртеп кетеді. Үй жаққа шалқи жанған 
�ртті байқаған үлкендер «енді не болар?» деп 
тұрғанда, нағашы атамыз үйден шығып, дұға оқи 
бастайды. Сол кезде жел екпінімен жалынның 
беті басқа жаққа бұрылып, бірте-бірте с�не 
 бастайды. Үй, қора-қопсы �рттен аман қалады. 

Нағашы атамыздың емшілік қасиетін де 
ел білетін. Қиыл деген жерде бүтіндей 
бір ауылды асырап отырған колхоздың 

атандай �гізі ауырып, аяғын баспай, тұра алмай 
жатып қалады. Сол кезде атамызды апарып дем 
салдыртып емдетіп, �гізді тұрғызып алған.

Атамыздың ақ тазысы болғаны есімде. Аты — 
Сұңқар, сол иті күнде аңға �зі кетіп, түзден қоян 
ұстап тірілей үйге әкеледі. Атамыз қоянды сойып, 
астырып, жартысын �здері ішіп-жеп, жартысын 
ақ тазыға береді екен». 

Кәрімберген Сарқұлов 1974 жылы 88 жасында 
қайтыс болды. Бейіті Қобда ауданы Qтешсай елді 
мекенінде. 

К�пке танымал хазіреттердің бірі – Бисен 
Абдоллаұлы. 1878 жылы Жарық елді мекеніне 
жақын Жаманк�л жайлауында дүниеге келген. 
Оның әкесі Абдолла қажылық сапарға екі рет 
барған. Qзбекстаннан діни білім алған әрі сон-
да ұстаздық еткен. Баласы Бисенді 15 жасында 
Бұхараға жібереді. Бисен Бұхара медресесінде 
үш жыл оқып, одан әрі білім алуды Ыстамбұл 
қаласында жалғастырады. Онда бес жыл оқып, 
елге 23 жасында оралады.

Qзі дүниеге келген Жаманк�л жайлауын-
да белгілі ұста Бірман К�шімқұлұлына мешіт 
салдырған. Мешіттің биіктігі 3 метр шамасында 
болады. Бисен хазірет осы мешітте он алты жыл 
бойы елді имандылыққа үндеп, сондай-ақ араб 
тілі, дін сабақтарынан дәріс берген. 

Кеңес �кіметі тұсында мешіт ұстаған діндар 
ретінде Бисен қуғынға ұшырайды. Мал-мүлкі 
тәркіленіп, �зі отбасымен Башқұртстандағы 
Сақмар �зені бойына қоныстанған. 

1963 жылы Бисен хазірет балалары Османғали, 
Темірғали, Жақсығалилармен бірге Орынбор 
жақтан атамекенге оралды. Қобда ауданының 
Сабындык�л елді мекеніне тұрақтайды. 

Бисен хазірет 1969 жылдың жазында �мірден 
�теді. «Руханият» музейінде Бисен хазіреттің 
т�лқұжаты және күнделігі сақтаулы. 

Исламғали БІТІК,
тарихшы

Ақт�бе облысы
Қобда ауданы

Ол �з с�зінде аталған жүйе ха-
лық ты әлеуметтік тұрғыда қорғау 
мақ сатында енгізілетінін, сапалы 
медици налық қызметті қамтамасыз 
ететінін жеткізді. «Мемлекет та-
рапынан сақ тан дырылатын, яғни 
қорға жарна т�леуден босатыла-
тын бірнеше топ бар. Оған бала-
лар, к�п балалы аналар, Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен мүгедек-
тер, жұмыссыздар, студенттер, зей-
неткерлер, әскери қызметшілер жа-
тады. Жарналардың к�леміне келетін 
болсақ, жұмыс берушілер жалда-
малы жұмыс кер лер үшін кірістің 5 
пайызына дейін, �зін-�зі қамтыған 
азаматтар 3 пайыздан бастап қор ға 
аударып отырады. Аударымдар кез 

Түркістан қаласындағы Есімхан 
алаңында  «Түркістан – Түркі әлемінің 
мәдени астанасы» жылының аясында 
Қазақстанның халық әртісі, әнші Жамал 
Омарованың 105 жылдығына арналған  
XX ТҮРКСОЙ халықаралық опера 
жұлдыздарының фестивалі !тті. 

Халықаралық шараны Оңтүстік Қазақ-
стан облысының мәдениет басқармасының 
басшысы Нұрболат Ахметжанов пен 
Түркістан қаласының әкімі Lліпбек 
Qсербаев ашып берді.  

Фестиваль – түркітілдес ұлттар 
арасындағы бауырластық байланыстар 
мен достықты нығайту, түркі елдерінің 
ұлттық операларын  жаңғырта отырып  
бірлігін нығайту, түркі елдерінің қазіргі 
заман опера �нерінің жарқын �кілдерін 
таныстырып, олардың шығармашылы ғын 
кеңінен насихаттау мақсатында ұйымдас-
тырылды.

Фестивальдің бас дирижері – Қазақ-
станның Еңбек сіңірген қайраткері, Абай 
атындағы Қазақ мемлекеттік академия лық 
опера және балет театрының директоры 

Елімізде Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінің 
енгізілуіне байланысты ақпараттық-түсіндіру жұмыстарының үшінші кезеңі 
басталғаны белгілі. Осыған орай Ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу 
республикалық штабының жетекшісі Құрал Құрақбаев Алматы облысы 
Райымбек ауданының жұртшылығымен кездесіп, жаңа жүйеге қатысты 
сауалдарға жауап берді. Жүздесу барысында медициналық сақтандырудың 
мән-жайы ж!нінде әңгімелеп берді. 
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Сеулде жасыл экономика 
мен экотехнологияларға ар нал-
ған халықаралық к!рме !тті. 
Оған 20 елден 250-ден астам 
ком пания қатысты. 

Экотехнологиялар к�р-
месіне келушілер қоқысты 
жәш і к т ерг е емес, арнай ы 
авто мат тар ға са ла ды. Бұ л 
б�тел ке лерге арналған авто-

мат. Ол зат таңбаларды сканерлеп, орнына ақшаға 
айырбастайтын талон береді. Бір б�телке үшін 
шамамен 40 теңге алуға болады. Тапсырылған 
ыдысты қайтадан қолдануға жібереді. Жа лпы 
оңтүстіккореялықтар барлығын қайтадан �ңдеуге 
машықтанған. Тіпті ескі к�лікті де қайта �ңдеу 
орталығына тиімді �ткізуге болады.

7зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ОҢТҮСТІК КОРЕЯ

Табиғатқа қамқорлық

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Швейцариядағы таулардың 
бірінде қонақүй пайда болды. 
Ерекшелігі оның шатыры, қа-
бырғасы жоқ. Келушілер ашық 
аспан астында жатады. 

Оларға бір т�сек пен 2 ша-
ғын шкаф беріледі. Бұл үшін 
меймандар тәулігіне 306 АҚШ 
долларын т�леуі тиіс. Осы 
сомаға таңғы ас пен сусындар 
кіреді. Жүкті тасымалдауға жергілікті фермерлер 
к�мектеседі. Ал әжетхана таяудағы лашықтың ішінде 
орналасқан. Жалпы ашық аспан астындағы мейман-
хана ағайынды екі суретшінің жобасы. Олар әлемге 
қымбат шипажайларымен танымал Швейцариядағы 
демалысқа деген к�зқарасты �згертпек болған. 
Бұл қонақүй жергілікті жұртпен қатар шетелдіктер 
арасында да танымалдылыққа ие болып келеді. 
Бүгіннің �зінде оған АҚШ, Австралия, Ирак пен 
Африка елдерінен 1300-ге жуық адам тапсырыс беріп 
қойыпты.

Амстердамдағы метро ғимаратына к!лік соғылды. 
Метро стансасының маңында тыйым салынған жерге 
к!лігін қойған жүргізушіден полиция қызметкерлері 
құжаттарын сұраған. 

Жүргізуші куәлігін к�рсеткеннен кейін к�лігіне 
мініп, тайып тұрған. Кейін жүйткіген к�лік метро 
стансасының қабырғасына соғылып, салдарынан 
8 адам жараланды. Жапа шеккендердің екеуінің 
жағдайы аса ауыр деп бағаланып отыр. Оқиғаға к�лік 
жүргізушісінің �зін жайсыз сезініп, тізгіннен айыры-
лып қалуы себеп болған. Бұл жайт бойынша тергеу 
жұмыстары жүргізілуде. 

Оңтүстік Африка Респу-
бликасы екі бірдей табиғи апат-
тан ауыр зардап шекті. Кейп-
таун қаласында жаңбырлы 
дауылдан су тасып, 8 адам қаза 
тапты. 

Ш а һ а р д а ғ ы  б і р қ а т а р 
аудандардың  тұрғындары 
түгелдей к�шірілген. Кей 
жерлерде �рт шығып, тас 

жолдар жабылған. Ал екінші табиғи апат осы 
шаһардың шығысындағы Найсна курортты қаласы 
маңында болып жатыр. Онда орман �ртеніп, 
жергілікті билік тұрғындарды қауіпсіз жерге к�шіре 
бастады. К�птеген ғимараттар  отқа оранып, күлге 
айналған. Жалпы бұл аймақта 20-дан астам �рт 
ошағы тіркелген. Тілсіз жаумен күреске к�ршілес 
қалалардан �рт с�ндіру жасақтары келгенімен, 
қатты жел мен ауа райының құрғақ болуы лаулаған 
жалынды ауыздықтауға ырық берер емес.

ШВЕЙЦАРИЯ

НИДЕРЛАНДЫ

ОҢТҮСТІК АФРИКА

Ашық аспан астындағы қонақүй

Сақтансаң сақтайды!

Апат айтып келмейді

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басы лымдардың еңбек ұжымдары Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының вице-президенті, «Ана тілі» газетінің Шығыс 
Қазақстан облысындағы меншікті тілшісі Орал Шәріпбаевқа 
анасы, «Алтын алқа» иегері, еңбек ардагері

ҒАЙНИДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 
айтады.

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Басқармасы 
Қоғамның вице-президенті Орал Шәріпбаевқа анасы, «Алтын 
алқа» иегері, еңбек ардагері 

ҒАЙНИДЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 
айтады. 

Украина дәстүрлі энергия ресурсының аздығынан 
баламалы қуат к!здерін қарастыруда. Ал тұрғындардың 
жаңартылған энергия тұтынуы үшін үкімет арнайы 
жеңілдіктер ұсынып отыр. 

Украиналықтар қазір баламалы жылудың 
газға қарағанда әлдеқайда арзан екенін біледі. 
Оның үстіне үйлеріне осы отын түрімен жұмыс 
істейтін қазандық орнатқан отбасыларға, мемлекет 
шығынның 20 пайызын �теуді �з мойнына алған. 
Енді жаңартылған жолмен �ндірілетін жылу тарифі 
басқа қуат к�здерінен 10 па йыз т�мен болады. 
Тиісті заң жобасына ел президенті қол қойды. Соған 
сәйкес, жыл сайын үш миллиард текше метр газ 
үнемделіп, бюджет шығыны 600 миллион долларға 
азаймақ.  

УКРАИНА

Газ орнына – баламалы қуат көзі

дәуірлеген тұстағы «Түркі халқы үшін 
түнде ұйықтамадым, күндіз отырмадым. 
Қызыл қанымды, қара терімді ағыздым. 
Жалаңаш халықты киіндірдім, жарлы 
халықты бай қылдым, аз халықты к�п 
қылдым» деген с�здер ойып жазылып, 
Білге қағанның ескерткіші бейнеленген 
сыйлықты ақынға тапсырды. Түрік жа-
зушысы ай сайын шығатын «Кардеш ка-
ламлар» журналының  маусым айындағы 
н�мірі Н.Оразалин шығармашылығына 
арналғанын айтты. 

Жиында с�з алған профессор  Салих 
Йылмаз бүгінгі мерейтой иесіне Түркия 
Жазушылар одағының лауреаты деген атақ 
берілгенін айта келе,  Анкара қаласының 
мэрі Мұстафа Актың құттықтауын жеткізді. 
Құттықтаулар  лег іне  ризашылығын 
білдірген Нұрлан Мырқасымұлы �з с�зінде 
анадолылық  бауырларына алғысын айтып, 
бұл қазақтың еліне, қасиетті жеріне, �леңіне 
жасалып отырған құрмет деп атап �тті. 

Сондай-ақ рәсімде ақынның мерейлі 
жасымен құттықтаған облыс әкім-
дерінің хаттары оқылса, туған жері Ал-
маты облысынан Райымбек және Ұйғыр 
аудандарының әкімдері арнайы келіп, 
аспантаулар аясындағы елдің ыстық 
сәлемін жеткізді. 

Жазушы кітаптарының тұсаукесер 
рәсімін ҰҒА академиктері К.Нәрібаев, 
Е.Шайхутдинов, ақын Сейфолла Оспан, 
қырғыз ақыны Акпар Рысқұлов, татар шай-
ыры Роберт Минуллин және әзірбайжан 
ақыны Шыңғыс Lлиоғлы жасады. Қонақтар 
мерейтой иесіне ыстық ықыластарын 
білдіріп, жырдан шашу шашты. 

Дина ИМАМБАЕВА

(Басы 1-бетте)

Халықаралық ТҮРКСОЙ ұйымының 
Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов есімі түркі 
әлеміне мәшһүр ақынның мерейтойы 
баршаға ортақ той екенін айтып, ұйымның 
Алтын медалін кеудесіне тақты. 

Кеш кейіпкерінің кешегі Кеңес ода-
ғының құрамында болған мемлекеттерде 
де �з оқырманы бар. Соның дәлелін-
дей, Ресейдің «Литературная газета» 
басылымының шеф-редакторы Максим 
Замшев А.Пушкин мен А.Дельвиг негі-
зін қалаған байырғы газет басшылығы 
мен орыс оқырмандарының жылы 
лебізін жеткізіп, «Отанға және әдебиетке 
адалдық» атты Пушкин атындағы медальді 
ақынның омырауына тақты. Орыс қа-
ламгері «Литературная газетаның» соңғы 
н�мірінің айқарма беті Нұрлан  Оразалин 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  м е н  � л е ң д е р і н е 
арналғанын айтты. 

Қаламдас, қанаттас інілерін құттықтау 
үшін сахна т�ріне к�терілген  Олжас 
Сүлейменов,  Асанәлі  Lшімов  пен 
 Мырзатай Жолдасбековтің жүрекжарды 
лебіздері жиналған жұртшылықтың ерек-
ше қошеметін туғызды. О.Сүлейменов �з 
с�зінде ақынның қайраткерлік тұлғасы 
ж�нінде айта келіп, әдебиет үшін қиын 
кезеңдерде Жазушылар одағын сақтап 
қалғанын атап �тті. Ал әдебиетші ғалым 
Мырзатай Жолдасбеков азаматтық 
поэзия сы халқына деген махаббатпен 
�рілген ақынның адами қасиеттеріне 
тоқталды. 

Салтанатты кеште «Жалғызым – ана 
тілім» деп, ұрпағының тілі мен дініне 
алаңдайтын, бесігін тербетер ананың 

Алаштың армандаған аңсарын 
тапқан, тыңнан түрен салған, жоқты 
бар қылған, болмағанды болдырған 
жан ғана, әдетте, ағартушы атанбақ. 
Ендеше к�п доктордың бірі, алыс 
Америкадан емес, тіптен Мәскеу-
Петербордың кітабын аудармаған, 
қайдағы бір іргеміздегі Моңғолиядан 
келген оқымысты қайтіп ғана ағартушы 
бола қалмақ дерсіз... 

Иә, ғалым Қаржаубай Қазақстанға 
келгенге дейін де біз Орхон-Енесей 
һәм Талас (�зіміздің) тас жазбаларынан 
хабардар едік. Махмұд Қашқари мен 
Жүсіп Баласағұниды да білдік. Арқайым 
қалалар кешені туралы еміс-еміс 
естігенбіз. Есіктен (әулиелі «Ыссық» 
қаласынан) табылған Алтын ханзаданы, 
ойбай, бізге қатысы жоқ екен, (мың жыл 
бұрынғы мүрде басын к�теріп, парсыша 
үн қатқандай) Тұран емес, Иран тектес 
жұрттың жәдігері екен дестік... Бәріміз 
сауатты едік, тіптен қолымыз жеткен-
дер партшколды тауысып, ауыл-аудан-
ды басқарып, Мәскеудегі жоғарырақ 
мектепті бітіргендер облыс-астанада 
таққа мінгенбіз. Lйтсе де, иә, әйтсе де... 
ілім-ғылымның түр-түрінің түбін түсірсе 
де, әлемдік пәлсапаңызды (ғылымның 
атасы дін, шешесі философия ғой) судай 
сапырса да Ясауи сұпы мен Абай хәкімді 
тұшынып к�рмеген; жеті тіл білсе де �зін 
ж�ргектен жоғары шыңға жетелеген 
ана тіліне қайырылуға мұршасы жоқ  

қандай болатынын ойлап қамығатын ақын 
�леңдерін оқып, қара �леңнің қаймағынан 
дәм татқызды. Танымал �нерпаздар ақын 
�леңдеріне жазылған әндерді орындап, 
күмбірлете күй тартты. 

«Нұрлан – адам рухының жаршысы» 
дейді академик Серік Қирабаев. Ал рух – 
мәңгілік. Олай болса мәңгілік жыр жазған 
ақынның да қазақ руханиятының дамуына 
қосар үлесі толастамақ емес.

* * *
Осының алдында Нұрлан Оразалиннің 

70 жылдық мерейтойы аясында «С�зтұмар», 
«К�кжал дәуір» – «Время волчица», 
«Тәңірмен тілдесу», «Тәуба», «Аспан таудан 
ауған күз», «Құндағым» атты кітаптарының 
тұсаукесері �ткен еді. Қазақстан Жазу-
шылар одағының Lдебиетшілер үйіндегі 
жиынға қаламгерлер мен зиялы қауым, 
Түркия, Қырғызстан, Ресей және басқа 
алыс-жақын шетелдерден мерейтой иесін 
құттықтап келген қонақтар қатысты. 

Шығармашылығымен түбі бір түркі 
жұртына танымал ақын мерейтойына 
бауырлас Түркия елінен үлкен делега-
ция келді. Түркия Премьер-министрінің 
кеңесшісі, делегация басшысы Дурсун 
Абдуллах Премьер-министрдің орын-
басары Тұғрыл Түркештің хатын оқып, 
түрік елінің сәлемін жеткізді. Сондай-ақ 
жиында «Түркі әлемі жазушылары мен 
�нерпаздары» қорының 21 жылдан бері 
түркі дүниесінің мәдениет және �нер 
саласына қызметі сіңген адамдарына тап-
сырылып келе жатқан арнайы сыйлығын 
биыл қазақ қаламгеріне беруді ж�н деп 
тапқаны мәлім болды. Қор атынан жа-
зушы Харун Тоқақ Нұрлан Оразалинді 
мерейтойымен құттықтап, Түркі елі 

«Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламалық мақаласын-
дағы міндеттерді  орындауда Сіздердің 
ұжымдарыңызға да артылар жүк ерекше. 
Qйткені бүгінде әлем к�бінесе, экономиканы 
ғана дамытуға бет алған тұста болашақ ұрпаққа 
тәлім-тәрбие берер, рухани азық қалдырар 
мәдениет мекемелерінің жауапкершілігі ора-
сан деп білемін. Сондықтан, бір-бірімен 
тығыз байланыста жұмыс істейтін вокал труп-
пасы, хор әртістері, балет труппасы және ор-
кестр әртістерінің жұмыстарды жаңа әлемдік 
бағытта дамытуын қалар едім. Мәселен, театр 
ұжымына �нердің мюзикл жанрын әлемдік 
және ұлттық нақышта дамытуды ұсынар едім. 
Себебі, қазір бүкіл әлем бұл жанрға қызығады, 
к�птеп барады» деген әкім опера мен балет 
�неріне халықты к�птеп тартудың жолдарын 
қарастыру қажеттігін айтты. Рухани саланы да-
мытуда театр әртістерінің әлеуметтік жағдайын 
реттеуге барынша қолдау білдіретінін атап �тті.

Qз кезегінде, мәдениет мекемесінің бетке 
ұстар әртісі ҚР Мәдениет қайраткері Үралхан 
Сейлбекова арнайы келген �ңір басшысына 
алғысын білдірді. Qнер иесі аймақ басшысының 
м ә д е н и е т  қ ы з м е т к е р л е р і м е н  б о л ғ а н 
жүздесуінде Оңтүстік �нері мен мәдениетін 
халықаралық деңгейге к�теру ниетіндемін 
деп айтқан с�зі барша сала мамандарына 
жауапкершілік жүктегенін айтты. Сондай-ақ 
ол �ңірдегі мәдениет қызметкерлерін Түркияға 
арнайы жібергені үшін алғысын білдіріп, бұл 
шығармашылық әріптестерін одан әрі шабыт-
тандыратынын жеткізді.

Ал театрдың бас дирижері  Қуаныш 
 Исмаилов биылғы Түркістанда �тіп жатқан 
ТҮРКСОЙ ұйымының  түрлі іс-шаралары 
жоғары деңгейде ұйымдастырылып жатқанын 
айрықша атап айтып, гастрольдік сапарларға 
қолдау білдіруді сұрады.

Айта кету керек, опера �нері арқылы тарихи-
мәдени құндылықтарды халыққа жеткізу, 
қойылым және мәдени қоғамдық жұмыстар 
ұйымдастыру, ұлттық дәстүрді жаңғырту 
мақсатында к�рермендерге спектакльдер қою 
мақсатында облыстық опера және балет театры 
2007 жылы құрылған болатын. 

Нұрбақ ЕДІГЕ

Оңтүстік Қазақстан облысы

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ ЖҮЗДЕСУ

АРҒЫМАҚ ДӘУІР ЗУЛАЙДЫ 

ӨНЕР

 КЕЛЕШЕГІ 
КЕМЕЛ ТЕАТР

    
 -      

   «  » 
    , 

  ,   
.

ҚазҰУ-дың журналистика факультетінің деканы 
Сағатбек Медеубекұлы университет �з түлектерімен 
мақтанатынын атап �тіп, еліміздің �сіп-�ркендеуі жо-
лында еліне адал қызмет жасап жүрген қаламгерлердің 
кеудесіне т�сбелгі тағып, Алғыс хаттар табыстады.

« Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  у н и в е р с и т е т і н е  8 0  ж ы л » 
мерейтойлық �ңірлік белгісімен «Қазақ газеттері» 
серіктестігі бас директорының орынбасары Ләззат 
Ноғайбаева, «Үркер» журналының Бас редакто-
ры Қуандық Түменбай, «Мысль» қоғамдық-саяси 
журналының Бас редакторы Аяған Сандыбай, «Ана 
тілі» газеті Бас редакторының бірінші орынбасары 
Нұрперзент Домбай, «Уйғур авази» газетінің бас ре-
дакторы Ершат Асматов марапатталды.  

Сондай-ақ бірқатар қызметкерлер ҚазҰУ-
дың ректоры Ғ.Мұтановтың және аталған білім 
ордасының журналистика факультетінің деканы 
С.Медеубекұлының Алғыс хаттарына ие болса, 20-ға 
тарта түлекке сертификат табыс етілді. 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас директоры 
– Редакторлар кеңесінің т�рағасы Ж.Кенжалин 
түлектерін арнайы іздеп келген ұжымға алғыс айтып, 
ризашылық білдірді.

Мұндай басқосулар ұжымдар арасындағы береке-
бірлік пен ынтымақтың нығаюына себепші болып, 
әріптестік байланыстың артуына �з әсерін тигізері 
с�зсіз. 

Аяжан  ТІЛЕУБЕРГЕН
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оқыған-тоқыған, академик-профессор-
ларымызды ұлттық рухтың жанашыры, 
ұлт ұстазы дей алмадық.

Оның үстіне «Елу жылда – ел жаңа, 
жүз жылда – қазан». Шыр айналған 
шіркін дүние к�з алдымызда қырық 
құбылып, �згеріп қана қоймай, мүлде 
т�ңкеріліп түскендей... Ғылым акаде-
миясы тарқатылды. Бұрын да жетісіп-
жырғап тұрмаған ғалымыңыз қоңыз 
термегенмен, қозы-лақ қайырып кетті. 
Шенеуніктің  баршасы кандидат, док-
тор болып алған соң  диссертация 
қорғау, азды-кемді жаңалық ашу деген 
марафонның да демі бітіп, қатырма 
қағаздың күші жойылды.

Осылайша аспан алақандай, жер 
тебінгідей бола бастаған заманда 
қазақтың бір қара баласы шығып, мың-
мың жарым жыл бұрынғы сағым дүниені 
қазағының қара қазанына әкеліп салды, 
бұл сенің ата-бабаңнан қалған асыл 
жәдігер, к�зіңді ашып қара деді. Жай ғана 
айтып, жазып, жар салып қоймады, екі 
ғасыр бойы ғылымда мызғымас ережеге 
айналған қағидалардың қабырғасын 
бырт-бырт с�гіп, ақсақал, жалтыр басты 
ғалымдарға қарсы шықты. Дүниенің 
кіндігі – қазақ, ең ұзақ ғұмырлы ұлт – 
қазақ, ең к�не мемлекет – қазақтікі...

Күні кешегі Алашордасын түгендей 
алмай, Ноғайлысын жоғалтып, Ал-
тын Ордасынан жерініп  жүрген 
оқыған-оқымағандарға мың, мың 

жарым жыл бұрынғы бабаларымыз 
қазақша//қыпшақша («й»-мен емес, 
«ж»-мен) с�йлеген деп, жер астынан 
жік шығарып, жаңа теориясымен атой-
лады. Ата мұра, ата домбыра, ата салт 
деп шыр-пыр болды. К�п дүниенің 
түйінін, табиғаты тылсым тілдік, тарихи 
құбылыстарды қыпшақ//қазаққа теліп, 
қара шаңырақты қазақтың керегесін 
кеңейте, түпсіз тарихын тереңдете түсті. 

Дәстүрлі түркологиялық мектептің 
нанын татқан  ғалымдар қауымының 
бұған күле қарарына, қарсы шығарына 
с�з бар ма?! Он ғалымның, кәнігі 
маманның тоғызы оған қарсы; олай 
болуы да заңды, �йткені жүздеген 
жылдар сартап болған ұлы жол бар, 
бағыт-бағдары айқын ғылыми мектеп 
бар, жастарды жолға салатын ғылыми 
жетекші бар... Сол к�птің бірі ретінде 
біздің де аз-кем қарсы айтар уәжіміз, 
дауласар тұсымыз бар. Десек те...

Ағысқа қарсы жүзу, терістеуді 
терістеу екінің бірінің жүрегі дауаламас 
һәм әркімнің басына бұйыра бермес не 
бақ, не сор! Осы бір азапты жолда жар-
ты ғасыр жалғыз жортқан Қаржекеңнің 
белі қайысқанын, беті қайтқанын 
к�рген емеспіз. Lр жылда әуейідей 
дала кезген, мола қазған, таңбалы тас 
тапқан сәттерінен бойына қуат, жа-
нына жылу жинаған ғалым, оқымысты 
Қаржаубай Сартқожаұлы барын, нәрін 
туған халқына сыйлап, білем дегендерді 
білдіріп, танимын дегендерге танытып 
келеді. Бәрі Қазаққа болсын, әлем 
Алашты танысын, жалпақ дүние Түркі 
дегенде бағзы замандардағыдай бір 
сәтке тізесі дірілдеп, басын иіп, сыйлап 
тұрсын дейді. 

Ғасыр қойнауындағы шыңырау-
тарихқа жалаң шылбыр жалғаған, дала 
кезіп, шежіре-тастармен тілдескен, 
әруақ шақырып, бабаларымен тілдескен 
Қаржаубай баһадүрды Ағартушы – 
Білге қаған демегенде ендігі жерде кім 
дейміз?!.

Мыңжылдықтардан аттап �тіп, жер 
асты мен жер үстінің барша таңба-
м�рін Алашының жүрегіне жылу қылып 
құйып жүрген ғалым ағамызға ақ жол 
тілейміз! Танық тарихымыздың анық 
болғанын, Мәңгі елдің сағым болмай, 
бар болғанын, ұл-оғландарының нар 
болғанын бірге к�релік!

Ғарифолла 7НЕС

МАРАПАТ ИЕСІ – 
ТҮЛЕКТЕР  
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– Ырым аға, қаламгерлік жолыңызды 
ерте бастағаныңыз к!пшілікке белгілі. 
Осы ретте кезінде бала қаламыңызды 
баптаған «Балдырған», «Қазақстан пио-
нері» сияқты газет-журналдардағы ақын-
жазушы ағаларыңыздың жазған дүние-
леріңізге сүйсініп жылы лебіздерін жолдауы 
бекер емес болар. 

– Иә, әдебиет деген әлемге жас 
кезімізден құштар болдық. Жаңадан 
шыққан шығармаларды, кітаптарды іздеп 
жүріп оқитынбыз. Жалпы мен әдебиетке 
мектеп қабырғасында жүргенде-ақ аралас-
тым, т�менгі сыныптарда мектеп �мірі 
туралы мақала, суреттеме жазсам, жоғары 
сыныпта әңгімелер, шағын новеллаларға 
к�штім. Бала к�ңіл, бала к�зқарас, 
�зіңнің кіршіксіз таза ойларың сол бала 
кездегі шығармаларда к�рініс табады 
екен. «Аққулы мекен» деген повесімдегі 
кейіпкердің прототиптері мектепте бірге 
оқыған ұл-қыздар, сол кездегі түрлі 
уақиғалардан алынған. Сол қыздар қазір 
бір-бір әже болып отыр. 

9 сыныпта оқып жүргенімде облыстық 
«Жетісу» газетінде «Балдақ сыры» деген 
әңгімем жарияланғаны бар. Сонда әдебиет 
б�лімінің меңгерушісі, жазушы Дүкенбай 
Досжанов «Бұл әңгіменің авторы он алты 
жасар мектеп оқушысы. Жас автордың 
бұған дейін бізде «Бағила» деген әңгімесі 
жарияланған. Ырымның әңгіме жазу 
шеберлігін біраз меңгеріп, қаламы т�селіп 
қалғандығы байқалады. Енді, міне, жаңа 
әңгімесін жариялай отырып, оған сәт са-
пар тілейміз» деп жазыпты. Ол «Қазақстан 
пионері» және басқа газет-журналдарда да 
шығармаларым басылған кезі. Содан ғой 
Қаржаубай Омарұлының «Ырым біздің 
университетке дайын жазушы болып 
келді» дейтіні. 

Кейіннен журналистика жолына түсіп, 
қауырт жұмыс тұсында новеллалар, очерк-
тер жазғанмен таза шығармашылыққа 
бара қойғам жоқ. Шынымды айтсам, 
«Лениншіл жас» газетіндегі, одан кейінгі 
баспа саласындағы қызметтер мені жазудан 
жырақтатқаны рас. «Білім» баспасының 
директоры болып жүргенімде, ойламаған 
жерден Алтынбек Сәрсенбайұлы «Сіз 
Алматы облыстық полиграфиялық-
�ндірістік басқармасының бастығы бо-
ласыз» деді. «Алтеке-ау, мен шеге де қаға 
алмаймын» деймін ғой, «Шегені басқалар 
қағады. Сіздің міндетіңіз басқа» деп, со-
нымен 1995 жылы осы «Алатау» баспа-
полиграфиялық корпорациясын құрдық. 
Бір шеті Ұзынағаштан бастап Алак�лге 
дейінгі бүкіл аудандық баспаханалардың 
бәрі осы мекемеге қарайтын. Бұл жұмыс 
та мені әдебиет ауылынан алыстатқандай, 
тек аудармамен айналысқан кезім де 
болды. Кейде Жазушылар одағындағы 
достарым «әй, сен бізден қашықтап бара 
жатсың ғой» дейтіні бар әзілдеп. Жоқ, 
қайта мен енді шығармашылыққа келе жа-
тырмын, одан қол үзгім келмейді. К�ркем 
дүние жазу деген бір ғажап нәрсе ғой, 
қолыңа қаламыңды алып, күн-түн демей 
кейіпкеріңмен бірге �мір кешесің. 

– Сізді жазушы ғана емес, журналист 
ре тінде де жақсы білеміз. Кезінде «Лениншіл 
жас» газетінде қызмет істедіңіз, қаламыңыз 
шың далды. Сол кездегі газет журналистерінің 
әңгімеге бергісіз очерктеріне тәнті болмаған 
оқырман кемде-кем. Соның ішінде !зіңіздің 
«Қызғалдақ кешкен қыз» сияқты дүниеңізбен 
к!зі қарақты оқырман жақсы таныс. Жалпы 
«Лениншіл жас» мектебінің !міріңіздегі орны 
қандай?

– Рас  айтасың,  менің  �мір імде 
«Лениншіл жас» газетінде қызмет істеген 
жылдар ерекше орын алады. Бұл газетке 
мен ҚазМУ-дің 3-курсында оқып жүргенде 
қабылдандым. Ол кезде мынадай дәстүр 
бар – редактордың орынбасары Қалдарбек 
Найманбаев жазып жүрген жігіттерге 
кәдімгідей байқау жариялайтын. Содан 
бір күні Сейітқазы Досымов алып-ұшып 
келді, «Lй, Қалдарбек аға шақырып жа-
тыр, конкурсқа түсеміз» деп. Бардық. «Бір 
айлықты т�ртеуің б�ліп аласыңдар. Бір 
айдан кейін екеуің, екі айдан кейін біреуің 
қаласың» деді. Содан жарысып жазуға 
кірістік. 

2-3 күннен кейін газеттің бас редакторы 
Шерхан Мұртаза кабинетке кіріп келді. 
Қалдарбек ағамыз «Міне, мынау баяғыда 
�зіңіз мақтаған «Қызғалдақ кешкен қыз» 
деген очеркті жазған жігіт» деп танысты-
рып жатыр. Шерағаң жазғаныңды алғашқы 
кезде �зі қарайды. Қалдарбек сүзгіден бір 
�ткізсе, Шерхан ағамыз екі �ткізеді. Lлгі 
«Шерханның шекпенінен шыққанбыз» 
дейтініміз сол. 

Одан кейінгі редакторымыз  Сейдахмет 
Бердіқұлов нағыз кәсіпқой,  шебер 
ұйымдастырушы еді. Qзінің спортты жақсы 
к�ретіні сияқты, жігіттерді де сын тезінен 
�ткізіп, әр б�лімге жылға жеткізбей кезек-
кезек ауыстырып отыратын. Б�лімдерді 
�зара жарыстырып, арнайы н�мірлер 
ұйымдастыратынбыз. Сәрсенбінің сәтінде 
«Сәтті ойлар сағаты» �теді, жақсы ой-
ларды жазып алып, әрқайсымызға тап-
сырма береді. Qңкей сайдың тасындай 
жас жігіттерміз, ортамызда қыздардан 
Мағира Қожахметова, Жұмагүл Солтиева 
бар. Бір қызығы, былайғыда құшақтасып 

мыңға жетті. Ал енді іссапарға шықсақ, 
ханның баласындай қарсы алатын ел. 

«Лениншіл жасқа» Мұқағали Мақатаев 
жиі-жиі бас сұғатын. Ақынның «Райым-
бек! Райымбек!» поэмасы Сейдағаңның 
арнайы тапсырысымен жазылғанын біреу 
білсе, біреу білмейтін шығар. Мұқағали 
редакцияға шашын сілкіп тастап, маң-маң 
басып кіріп келетін. Терезесі К�к базарға 
қарап жарқырап тұратын «Лениншіл жас» 
газетінің секретариат б�лмесіне Мұқаң 
кіре салып шахмат тақтасын жайдырып, 
шартпа-шұрт ойынға кірісетін. Бұндай 
к�ріністерге талай мәрте куә болдық. Ал 
бүгінде Мұқағалидың к�леңкесін к�р-
мегендер де естелік жазғыш болып кетті...

– Сіздің буынның бір ерекшелігі, 
қай тақырыптың болса да кілтін тауып, 
адам қызыға, бас алмай оқитындай етіп 
жазуларыңызда. Соның ішінде алуан 
түрлі мамандық иелерімен жүргізген сыр-
сұхбаттарыңыздың ж!ні б!лек. Қазақтың 
маңдайына біткен атақты ғалымдарымен, 
еңбек ерлерімен жүздесу бақыты пеше-
неңізге бұйырыпты. Сол сұхбаттардан 
түйгендеріңізді айтсаңыз. 

– Жастар газетінде, әсіресе мәдениет 
және ғылым б�лімінде жүрген кезім �з 
�мірімдегі үлкен бір белес болды. Азамат 
болып, қаламымды ұштауға сеп болған 
кезең еді. «Ғылымда даңғыл жол жоқ» деп 
айдар ашып, алдымен Lлкей Марғұланнан 
бастадық. Ай маңдайы жарқырап, ғұлама 
ғалым үйіне кездесуге шақырды. Сондағы 
айтқан с�здері, к�рсеткен еңбектері 
ат басындай алтынға тең. Ақжан әл-
Машанимен сұхбаттасу да бір ғанибет еді, 
ол кісінің әңгімесі таңға дейін таусылмай-
ды. Уфа Ахметсафин жайлы «Бұлақ к�рсең 
к�зін аш», Шапық Чокинмен жүргізген 
«Сібір �зендері арнасын түстікке бұрады» 
атты к�кейкесті мәселеге ой жүгірткен 
әңгімелер оқырманның к�ңілінен орын 
тапты. Кейіннен осы «Алатау» баспасынан 
Lлкей Марғұланның 14 томдық, Ақжан 
ағаның 16 том кітабын шығардық.

Шаруа б�лімінде жүргенде еңбек 
а д а м д а р ы м е н  ж ү з д е с і п ,  � м і р  д а с -
тандарын жазған кездер тамаша еді-
ау.  Мойынқұмда омырауына Алтын 
Жұлдызды жарқыратқан шопан Жазылбек 
Қуанышбаевқа арнайы барып, бір күн 
қасында жатып әңгімелестім. Қазақ елінің 
түкпір-түкпіріндегі еңбек ерлерімен бетпе-
бет жүздестірген «Лениншіл жастың» 
құдіретіне не жетсін! Осындай адамдар-
мен жүздесу адамды тәрбиелейді, биікке 
жетелейді екен. «Батаменен ер к�герер» 
дегендей, студент кезімде курстас досым 
Бақытжанмен талай мәрте ауылына бірге 
барып, атақты ақын-әнші, композитор 
Кенен ата Lзірбаевтың алдын к�ріп, ба-
тасын алдық. Сұлут�рдің, Сусамырдың, 
Ұларұшқанның сұлулығын к�рдік.Туған 
�лкенің қадір-қасиетін терең ұққан, тұрған 
жер қазынасын арттырғандармен таныс-
біліс болған күндер еді ол. 

«Лениншіл жаста» қызмет істеген 11 жыл 
мен үшін ысылған, �мірге нық қадам 
басқан, журналист болып қалыптасқан 
кезім болды деп есептеймін. 

– Заман ауысты, журналистикаға 
да жаңа толқын келді. Жастар газетінде 
шың дал ған кәнігі тілші ретінде қазіргі 
журналистикаға к!ңіліңіз тола ма? 

– Қазіргі баспас�з негізінен ақпарат 
беруге ойысып барады. Lрине, біздің 
тұсымызда да жаңалықты жеткізу, дәл беру 
бірінші орында болды. Дегенмен, ол кезде 
де ақпарат беруден г�рі әрбір материалмен, 
жазған дүниемізбен ой қозғауға, мәселе 
к�теруге тырысатын едік. 

Lлі есімде, Сейітқазы Досымовтың 
«Ойымызда түк жоқ» деген студенттер 
 туралы мақаласы шықты. Lке-шешесі 
ақша салады, әйтеуір оқып жүр, ал «ертең 
кім болам, қандай білім алып жатырмын» 
деген ой к�бінде жоқ деген мәселе ғой. 
Міне, біз солай жаздық. Ал енді қазір 
ақпарат басым дейтінім, сан қуу, жалаң 
деректерді тізбелеу к�п. Арзан сенсация 
қуушылық, адамға жат к�ріністерді жазып 
жіберіп, бір сәт қана назар аударту жиі 
кездеседі. Кейде адамның жан-дүниесіне 
дендеп, жастарға тәрбие беретіндей, ой 
салатындай к�сілтіп жазуға, мүмкін қазіргі 
заман басқа  шығар деп те ойлаймын. Соны 
оқитын адамдар да азайып бара жатқандай. 
Ғылым мен техника шарықтап дамуда, 
к�сілген дүниені оқитын уақыттары да 
жоқ. Дегенмен, кейбір басылымдардан 
адамның жүрегін бүлк еткізетін нәрселерді 
де оқып қаламын. 

– Газет жұмысынан ауылы алыс емес 
баспагерлікке қалай келдіңіз? 

– Баспа саласының газеттен к�п 
ерекшелігі бар. Кітапты баспаға дайындау, 
редакциялау газеттегі мақала дайындаудан 
әлдеқайда басқаша. Ол кезде қазіргідей 
қаптаған баспа жоқ, мемлекеттік  6 бас-
па – «Қайнар», «Мектеп», «Жазушы», 
«Қазақстан», «Білім», «Ана тілі» бар. 
Шығаратын кітабыңды жоғары жақ 
бекітеді, ол тақырыбына да әсер ететін. 
Саясатқа қарай к�ркем дүниелерді кесіп 
тастайды. Соның ішінде талай талантты 
жастың кітабы шықпай қалғаны да бар.

Қазір қарасам, баспада бас редактордың 
орынбасары, директордың орынбаса-
ры, директор болып жүріп есеп-қисапқа 
мүлде араласпаппын. Qйткені бәрін 
жоғарыдан б�летін мемлекеттік жоспарлау 
деген бар, штат санын, айлықты, кітап пен 
қағазыңды, бәрін белгілеп береді. 

– Сол кездегі кітаптардың сапалы болуы 
неден?

– Бірінші кезекте редакциялық кеңес, 
редколлегия деген болды, оның құрамына 
міндетті түрде білімді, білікті мамандарды 
шақырып, әрбір кітап үшін қызылкеңірдек 
болып айтысып жататын. Ол кезде жоғары 
оқу орындарына арналған қазақ тіліндегі 
оқулықтар әлі  шықпаған. Соны біз 
бастадық. Lдеби шығармалар бір басқа 

сияқты салалар мен тығыз байланысты екені 
белгілі. Демек, осы саланың жағдайына 
қарап, елдегі әдеби, мәдени ахуалға баға 
беруге болады. Баспахананың !ндірістік 
құрал-жаб дық тармен, шикізатпен, қажетті 
материалдармен қамтылуы қалай? 

– Бұрын Кеңес одағы кезінде бар лық 
сала реттеліп қоятын. Ал 1995 жылдан 
кейін бұл салада біраз тоқырау белең 
алғаны рас. Айталық, бір кітапты басып 
шығару үшін 48 элемент керек, жіп, бояу, 
қағаз, т.с.с. Lлі күнге дейін соның бірде- 
біреуі Қазақстанда шықпайды. Ресей ден, 
батыс елдерінен тасимыз. Қызылордада 
картон, қағаз шығаратын зауыт ашыла са-
лып жабылды. Талдықорғанда са баннан 
қағаз шығарамыз деп бастап еді, оның да 
аяғы құрдым болды. Мына Қаскелеңде 
«Қазақстан қағазы» деген зауыт ашылды 
деп қуанып едік, енді басшылары қашып 
жүр деп естиміз. «Қазаншының еркі бар» 
дегендей, қағаз бен бояуға Ресей қалаған 
бағасын қояды. Жыл сайын бағаны �сіреді 
де отырады, біздің есебімізден күн к�ріп 
жатыр десек артық айтқандық емес. Бұл 
кітаптың �зіндік құнының қымбаттауына 
әкеп соғады. Осыдан барып біздің ав-
торлар кітаптарын шетелден шығаратын 
болды. Оларда бояу �зінікі болған соң, 
кітап та арзан. Ал бізде �ндірістік құрал-
жабдық жеткілікті болғанмен материал-
дар қымбат. Газеттің қағазын да Ресейден 
аламыз. Оларда қағаз шығаратын зауыт 
к�п. Ал Қытайдың қағазы жарамайды, 
форматы келмейді. 

– Баспахананың құрал-жабдығы мен 
материалдары !німнің сапасына әсер ететіні 
белгілі. Бұл жағын қалай үйлестіресіздер? 

– Баспахана жұмысының �з ерекше лігі 
бар. Мәселен, сурет сапалы шығуы үшін 
�ңдеу керек. Қызыл бояуын азайту, к�гін 
к�бейту дегендей ұсақ-түйегі жетерлік. 
14 түрлі бояудан 4 түс шығады. Ол бет 
қаттаушыға да байланысты. «Лениншіл 
жаста» істеген кезде ретушь деген бола-
тын, бәрін қолмен түзеп, ж�ндейтін. Ал 
қазір барлығы компьютерге бағынған 
кез. Мұнда, әрине, бәрі маманың кәсіби 
біліктілігіне байланысты екені рас. 

Қазір жаңа технологиялар баспа-
ханаларға да келді. Бұрынғыдай пласти-
наны шығармай-ақ, бірден компьютерге 
ж�нелтеді. Осы орайда есіме түсіп отыр, 
1995 жылы баспаханаға келгеннен кейін 
алдымен есеп-қисапты үйренуіме тура 
келді. Баспада дүркіреп жүрген жерімнен 
бұл жерге келу бастапқыда қиын болғаны 
рас. Мекеменің ғимараты да жатаған 
бір там екен. «Үш күннен кейін к�рге де 
үйренеді» дегендей, ойланып бір шешімге 
келдім. Үйім де жақын жерде болатын. 
Қызық болғанда, мен Алматыға келгелі 
осы маңайды шиырлап жүрген екенмін. 
Студент кезімде осында пәтерде тұрдым, 
жұбайыммен де осы маңда таныстым, 
«Лениншіл жас» газеті де пәтерді осы 
жерден берді. Содан тағдыр мені тегін 

жетелемеген шығар деген ойға келдім. Бір 
жағынан уайымдадым. Себебі баспахана 
басшыларының бәрі 2-3 жылдан кейін 
бюроға түсіп орнынан босап жататын. 
Qндіріс қой енді. Енді не де болса басыма 
түскенді к�рейін деп, осы ғимараттың 
табалдырығын аттадым. 

Жұмысшылардың бәрі жалақысыз 
отыр, мекеме қарыз боп қалған. Бірақ 
жұмыс қызу жүріп жатады. Тапсырыс к�п, 
ақша жоқ. Есепшіден сұрасам, бәрі дұрыс 
дейді. Машина қағаз әкеледі 15 тонна деп, 
мен оған 3-ақ тонна сияды ғой деймін. 
С�йтсем бұрыннан қалыптасқан жүйемен 
�сіріп жазады екен, содан есеп-қисапқа 
�зім араласуға тура келді. Түнімен жүріп, 
қағазды сызғышпен �лшеп жүріп са-
лыстырам. Соның пайдасы тиді, к�п 
нәрсенің беті ашылды. Сең сияқты қатып 
қалған жүйені бұзып, ретке келтірдік. 
Жаманатты да болдық. Бір жылдан кейін 
мекемеміздің жағдайы түзелді, елге айлық 
беретін болдық. 

– «Алатау» баспа-полиграфиялық кор-
порациясы сол кезде құрылды ма?

– Сол 1995 жылы мен �ндірістік базаны 
басқаша құрам деген ойымды басшылыққа 
жеткіздім. «Алатау баспа-полиграфиялық 
корпорациясы» деген атау бердік, мұнда 
баспа да, баспахана да бар. Қағазды Ресей-
ден делдалсыз, тікелей жеткізетін болдық. 
2000 жылы жекешелендіру басталғанда бұл 
мекеме де сатуға қойылды. Бірнеше адам 
ғимарат құлайын деп тұрғасын жаратпай 
кетті. Баяғыда атқора болған екен, қазған 
кезде тағалар шықты. Содан к�п жылғы 
еңбегіміздің арқасында �зімізге бұйырды. 
Үндістаннан газет басатын арнайы жабдық 
алдырдық. 

Кейіннен «Жас �ркен» ЖШС-нің пре-
зиденті Ахат Жақсыбаев ағамыз газетті 
түрлі-түсті етіп шығарайық деп, алғаш рет 
жаңа форматқа к�штік. Қажетті құрал-
жабдықтарды алдық. 

– Баспаханалар арасындағы бәсеке-
лестік қалай? 

– 1995-2000 жылдардағы қиын ке-
зеңде нарықта біз ғана қалдық. Со-
дан түскен қаржыны тиімді жұмсап, 
Талдықорғандағы, Алматыдағы баспа-
ханаларға жабдық алынды. 2005 жыл-
дан кейін баспаханалар к�птеп құрыла 
бастады. Бәсекелестіктің дәуірлегені 
соншалық, әріптестеріміз қызмет к�рсетуді 
арзандатуға, сапаны к�теруге тырысты. 
Енді, міне, соңғы 2-3 жылда Ресейден 
келетін шикізат бағасының �суіне шы-
дамай баспаханалар жабылып жатыр. Біз 
бұрын 100 пайыз пайдаға жұмыс істесек, 
ал қазір газеттің �з құнын ғана шығарамыз. 
Баспаханалардың жағдайы жақсы деп айту 
қиын. Тығырықтан шығудың жолы тек 
қағазды, бояуды �зімізде шығару. Қағазды 
тек ағаштан емес, сабаннан да жасауға бо-
лады. Бізде не к�п – сабан к�п. Күріштің 
сабанынан жақсы қағаз шығады. 

– Сіздің алғашқы туынды ларыңыз-

дан бастап, газет беттерінде жарық к!рген 
ойтолғам, очерктеріңізден туған жерге деген 
ерекше сүйіспеншілікті аңғарамыз. Оған 
қоса бүгінгі күні еліміздегі рухани жаңғыру 
аясында туған жерді түлету, ел мен жерді 
к!герту мәселесіне к!ңіл б!лініп отыр. Сіздің 
!міріңізде туған мекеніңіз қандай орын ала-
тыны ж!нінде айтсаңыз. 

– Елбасының рухани жаңғыру, сана-
ны �згерту жайлы бастамасы дер кезінде 
туғаны анық. Qзім Жетісу жерінде, 

Талдықорған қаласының жанындағы 
Е р к і н  д е г е н  а у ы л д а  т у ы п -

�стім. Алғаш сондағы «Жетісу 
шұғыласы» атты аудандық га-
зетте жұмыс істедім. Бүгінгі 
күні менің жүзімді ашып, 
кеудемді к�теріп айта ала-
тын бір ақиқат бар. Кезінде 
жекешелендіруге түскен 
н ы с а н н ы ң  9 9  п а й ы -
зын сатып алған меншік 
иелері  сауда-саттыққа 
бейімделіп кетті. Ал енді 
сол меншікті мекеменің 
қызметін тоқтатпай, ары 
қ а р а й  ж а л ғ а с т ы р ғ а н , 
�ркендеткен адамның бірі 

менмін деп мақтана ала-
мын. Алматыда да сол кәсіпті 

дамытуға күш салдым. Ал енді 
туған жерге бүйрегім к�бірек бұрып 

тұратыны рас. Сол кездегі облыс 
әкімі Шалбай Құлмаханов шақырып 
алып, «Осы ауылдың түлегісіз ғой.
Елдің басты рухани азығы – газет пен 
журнал, театр, теледидар, соны жолға 
қояйық» деген кезде қолдау білдірген 
едім. Ескі баспахананы ж�ндеуден 
�ткізіп, ауылдағылар үшін жұмыс 
орнын аштық. Бұл іске бел шешіп 
кірісіп кеткеніміз соншалық, арнайы 
маман шақыртып, ауылда жүрген 
тракторшы, моторист жігіттерден 

білдей маман тәрбиеледік.
С . Ү м б е т о в  ә к і м  б о л ғ а н  т ұ с т а 

�ңіріміздің айрықша рухани жаңғырған 
тұсы болды. Қоғамдық жұмысқа ара-
ласып, «Үш бәйтерек» қорын құрдық. 
Аймағымыздағы атақты Ескелді, Балпық, 
Қабылиса билерге арнап зәулім ескертіш 
орнатылды. Жарықтық бұл кісілер Қазақ 
хандығы тұсында Сыр бойынан бүкіл 
бір әулетті  бастап Қараталдың бойына 
қоныстандырып, елге еңбек сіңірген 
тұлғалар  ғой.  Қадырғали Жалайри 
бабамызға, Қабанбай батырға ескерткіш 
қойдық. Бұл шараның барлығына  баспа 
корпорациямыз тікелей атсалысып, 
қаржылай қолдау жасады. 

«Туған жерге туың тік» деген ғой, 
қазір облыстағы баспаханада 80-дей адам 
жұмыс істейді, екі облыстық, бірнеше 
аудандық газеттер басылады. Ондағы 
жұмысшылардың жағдайы, айлық алуы, 
қысқарып қалмауы ұдайы назарымда. 
Талдықорғандағы баспахананы к�терудің 
тағы бір себебі, басылымдардан түсетін 
қаржы сол жергілікті жердің бюджетінде 
қалуы керек. Сол сияқты ертең латын 
әліпбиіне к�шсек, тағы да жаңа жұмыс 
орындары ашылуы әбден мүмкін. 

– Жазушы қауымы қоғамда болып 
жатқан !згерістерде бей-жай қарай ал-
майтынын білеміз. Осы ретте қазіргі тіл 
мәселесіне к!зқарасыңыз қалай? 

– Ана тіліміз біздің бүкіл ағзамыздағы 
қан тамырымыз ғой. Алдымен �з ана 
тіліңді жетік меңгеріп алмай, басқа тілге 
к�шіп кету қиын-ақ. Бір жылдары ана 
тіліне деген зәрулік, бір-бірімен қазақша 
с�йлесу үрдісі жақсы қалыптасып келе 
жатыр еді, қазір сол саябырсып қалғандай. 
Бұны қалай түзеу керек, білмеймін. 

Qз басым тәуелсіздігіміз болмаса, 
тіліміздің мәртебесі к�терілмесе бұл 
дәрежеге жете алмас едім. Қазақ тілінің 
�рісі кеңеюіне бір кісідей атсалысып 
келе жатқан адаммын. «Ана тілі» баспасы 
құрылған кезде оның �ркендеуіне, да-
муына бел шеше кіріскендердің бірімін. 
Айтулы тұлғалардың еңбектерін қолжазба 
күйінде дайындатып, кітап етіп шығардық. 
«Ана тілі» газетінің алғашқы санынан 
бастап жарыққа шығуына үлес қосып 
келеміз. Ақ-қара түстен қазіргі түрлі-түсті 
күйде уақтылы жарыққа шығуына атсалы-
су да бір парызымыз деп білемін. 

Алдағы уақытта мемлекеттік тапсырыс-
пен шығатын кітаптардың тиражы �сейін 
деп отыр, енді тек мәдениетіміз бен әде-
бие тіміздің нағыз құндылықтарын, ұмы-
ты лып бара жатқан дүниелерімізге мән 
бер сек дұрыс болар еді. Міне, сондай 
 ма за  лаған ойларды жоғары жаққа айтып 
та жүрмін. 

– Қазір не жазып жүрсіз? 
– Шынымды айтсам,  дәл  қаз ір 

ешнәрсе оқуға да, жазуға да мұршам бо-
лып жүрген жоқ. Бірақ ойда к�п дүниелер 
бар. Алдыңғы жылдары «Алпыстағы алма 
ағаш» деген кітап шығардым, содан таныс 
жігіттер жетпісіңізде не жазасыз дейді. 
«Жетпістегі жиде ағашы», «Сексендегі 
сексеуіл», «Тоқсандағы тобылғы» деп 
кете бермей ме» деп күлемін. Lрине, 
қалам ұстаған соң жазудың қалып бара 
жатқанына �кінемін де. Соның орнын 
толтыру керек, жазатын кез енді кел-
ген сияқты. Малшының баласы болған 
соң елдің, жердің табиғаты, адамдармен 
араласқан кездерім әлі есімнен кетпейді. 
Қысқасы, жазар дүние к�п, аман шылық 
болса, жазу жағына дендеп кіріспекпін.

– 7ңгімеңізге рақмет!

7ңгімелескен 
Дина ИМАМБАЕВА

Ырым КЕНЕНБАЙ, «Алатау» баспа-полиграфиялық 
корпорациясының және «Алматы-Болашақ» 
акционерлік қоғамының президенті:

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТАН 
ҚОЛ ҮЗГІМ КЕЛМЕЙДІ

жүрген дос болсақ та, материалдарымызды 
талдағанда бір-бірімізді аямайтынбыз. 

Сол кезде редакциямызда «Отыз-
да орда бұзар он жігіт» деген қабырға 
г а з е т і  ш ы ғ а т ы н .  С а ғ а т  L ш і м б а е в , 
Жақау Дәуренбеков, Жанат Елшібеков, 
Жарылқап Бейсенбай, Lшірбек К�пішев, 
Бақыт Сарбалаев, Құрманғазы Мұстафин, 
Эрнест Т�реханов, Жақыпжан Нұрғожаев, 
мен бар, он жігітпіз. Қазір солардың бәрі 
мүйіздері қарағайдай бір-бір қаламгер. 
Б ә р і м і з  б і р - б і р  б � л і м  б а с қ а р д ы қ . 
Qскеменнен Оралхан Б�кеев келді. Идея-
шыл азаматтың бірі ғой. Lртүрлі саладағы 
ғажайып жандар бас қосатын «Аққу», «Жа-
зира», «Ақ отау», «Қаһарман», «Сымбат», 
«Ақшам», «Құралай», «Күмбез» және басқа 
да алтын айдарлы клубтар оқырмандарын 
�зіне тартатын. «Ауыл клубтары қайда-
сың?» деп, бұл саладағы тіршілік қазанын 
да бұрқ-сарқ етіп қайнаттық. Мені 
мәдениет б�лімінен шаруа б�ліміне ауыс-
тырды. Бұл күйіп-пісіп жатқан жер ғой, 
«Солтүстікте қар тоқтатсақ, оңтүстікте 
егін егіп жатырмыз» деп тақырып қойып, 
беттер ұйымдастырамыз. Бәріміз жары-
сып жазғаннан кейін бе, газет жарқырап, 
жайнап шығатын еді. Таралымы жүздеген 

Qзіме ыстық малшылардың �мірінен 
«Жұлдыздар мұнда тым жақын» деп, 
бүкіл Жетісудің жайлауын аралап се-
риялы очерктер  жаздым.  Ел ағасы 
Дінмұхамед Қонаевтың �зі құрмет тұтқан 
ауыл академигі, Еңбек Ері Нұрмолда 
 Алдабергеновпен,  басқа да нардың 
жүгін арқалаған атақтылармен бірге 
бүкіл әулетімен елдің даңқын аспанға 
к�терген құрметті қызылшашы Шайжан 
 Тергеуовамен жүздестім. Сол шақтар да 
есімнен бір кетпейді. Qз әкем де шопан 
болған.  Маусым айында шопандардың 
жайлауға шығатын кезінде дүниеге 
келіппін.  Жаз жайлауға,  қыс құмға 
к�шеміз. Lсіресе,тау б�ктеріндегі қып-
қызыл бүлдірген, қарағай мен шырша, 
жабайы алма ағаштары дүниенің ғажабы 
ғой. «Жұлдыздар мұнда тым жақын» деуім 
де содан, жайлаудың түнінде жұлдыздар 
тура қолыңа ілінетін сияқты жарқырап 
тұрады. Шопандардың кеудесіндегі алтын 
жұлдызды да соған ұқсаттық. Жастық 
 пафос та бар шығар енді. Сол журналистік 
зерттеулерден есте қалған бір қызық де-
рек: Жамбыл облысы Талас ауданынан 56 
Социалистік Еңбек Ері шыққан, тіпті осы 
ауданның бір ауылынан ғана 11 Еңбек Ері 
Алтын Жұлдызды екен. Ал Талдықорған 
�ңіріндегі Ескелді ауданынан 33 Еңбек Ері 
шығып, Жетісу жерінің құтына айналғанын 
қалай айтсаң да жарасады емес пе.

Міне, осылай елдің даңқын асырған, 
жердің к�ркін кіргізген дала ерлерімен, 
ғұлама ғалымдармен емен-жарқын 
әңгімелесу, дидарласу бақытына жол 
ашқан, талай қаламгерді қатарға қосқан 

да, жаратылыстану ғылымдарын қазақша 
с�йлету бір басқа. Кейіннен «Мектеп» 
баспасынан «Ана тілі», «Білім» баспалары 
б�лініп шықты. Ол да бір қызықты жылдар 
болды.

Полиграфияға келуім де тағдырдың 
маңдайыма жазып қойғаны сияқты. 
Баспада жүрген кезімізде �зімізді таза 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ т ы ң  а д а м ы  с а н а п 
баспаханаға жолай бермейтінбіз. Со-
дан бір күні баспаханаға топ еттім. 1995 
жыл, Талдықорған мен Алматы облы-
стары бірігіп жатқан кез. Бір күні 
жоғарыда айтып кеткенімдей, ми-
нистр  Алтынбек Сәрсенбаев Ал-
маты облыстық полиграфиялық-
�ндірістік бірлестігінің бас ди-
ректоры боласыз деп қаулы 
ш ы ғ а р д ы .  « Б а с п а х а н а д а 
�ндірісті жүргізетін қазақ ма-
мандар аз, соны жолға қою 
үшін сіз баруыңыз керек» 
деген уәж айтты. Расын-
да да, бұл салада қазақ 
 маманы жоққа тән екен. 

– Полиграфия са-
ласы кітап саудасы, 
әдебиет,  оқырман 
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ЖАНЫМДА 
ЖҮР ЖАҚСЫ АҒА

ЛЕБІЗ

Ардақты ұстаз, арынды аға,
Қайталанбас текті еріміз.
Құтты болсын, Қадыр аға,
Келіп жеткен сексеніңіз!
Еділ менен Жайығымның,
Маржан теріп тереңінен.
Жақсылардың �сиетін,
Шешендікпен �ре білген.
Жұмекеннің жырын зерттеп,
Қайта араға алып келген.
Сол арқылы қаншама жас
Жыр саңлағын танып келген.
Дәріс оқып, ақыл айтып, 
Студентке бағыт берген.
С�з асылын ұғындырып
Ақындарға шабыт берген.
Түлектерің сан мыңдаған
Еңбегіңді анық к�рген.
Атыраудай жыр елінде,
«Қазақ тілі» қоғамында
Т�раға боп жүргеніңде.
Qз ұлтыңның қамын ойлап,
Qтті ұйқысыз  күндерің де.
         
Сіздей жанға баға беру
Білесіз бе, қиын маған?
Мен тілеймін аман-есен,
Жүрсе екен деп жанымда ағам.
Қасиетің қайталанбас,

Qн бойыңды шиырлаған.
Дарқан мінез  Тәңір берген
Кез келгенге бұйырмаған.
Ақын болып қалам тербеп,
Үндес болған наздыменен.
Сансыз ойлар санаңда �рлеп,
Шабытпенен жаздың �лең.
Жылы с�з де түсінгеннің
Санасына жетер еді-ау.
Қатты айтса деген бар ғой,
С�з сүйектен �тер еді-ау.
Qзіңіздей ардақтылар,
Ақыл айтып жүрсе ортада.
Айналамыз нұрға толып
Жаздай жайнап кетер еді-ау.
Жылдарыма ұласуда,
Сіз бағыттап бастаған із.
Ғылым жолы ең биік жол
Шежірелі дастан-аңыз.
Осы жолда келесіз ғой
Баянды боп бастамаңыз.
Жасыңызға жас қосылсын,
Ел сыйлаған жақсы ағамыз.

Шәкіртіңіз
Фархат  БАЛҒОЖИЕВ, 

Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау 
мемлекеттік университетінің 

оқытушысы

 

– Аға, мен сіздің к�п оқырман-
дарыңыздың бірімін, әрине, сіз мені та-
нымайсыз, ал мен сізді шығармаларыңыз 
а р қ ы л ы  ғ а н а  б і л е м .  К а з Г У - д і ң 
журналистік факультетін бітіріп, «Жа-
лын» баспасында редактор болып, еңбек 
жолымды бастадым. Lңгімелерімді 
«Жұлдыз» журналына ұсынғым келіп 
еді, редакциядағы ешкімді танымай-
мын, ал сіздің �зіңізді тек қана сырттай 
кітабыңыз арқылы білем, – деп шы-
нымды айтқам. Ол кісі менің қыз бала 
екенімді, дауысымның толқып тұрғанын 
сезді ме екен, әйтеуір с�зге келместен 
к�ңілді жауап берді.

– Қазір келе ғой, қалқам. Мен түскі 
тамаққа бармай, сен келгенше күтіп 
отырам, – дегені. «Ойпыр-ай, мына-
дай ұлы жазушының алдына барғанда 
сасқалақтап, екі с�здің басын қоса 
алмай, ұятқа қалар ма екенмін. Қайдан 
ғана хабарласып едім, – деп, екі бетім 
 дуылдай қызарып, екі-үш әңгімемді 
алып, Қазақстан Жазушылар одағына 
келдім. Толқынды бұйра шашты сымбат-
ты жігіт ағасы Оралхан аға кабинетінде 
отыр екен, қол беріп амандасып, жылы 
қарсы алды. 

– Жүр, Бақыт, түскі тамақ ішіп 
алайық, – деп, Оралхан аға қалың бұйра 
шашын кейін сілкіп, кең маңдайлы 
басын шалқақ ұстап, кербез адым-
дап, «Қаламгер» кафесіне беттеді. 
Үлкен жазушының мысы басып, ол 
кездегі �мір жолын жаңа бастаған 
жас журналист мен үнсіз артынан 
ілестім. Бұл менің Оралхан ағаға 
еріп, «Қаламгер» кафесіне бірінші 
рет бас сұғуым болатын. Жан-
жағымдағы түрлері таныс, бейта-
ныс ақын, жазушылар Оралхан 
ағаға ыстық ықыластарын білдіріп, 
ұшып тұрып қол беріп амандасып 
жатыр. Осындай үлкен жазушының 
жанында дастарқандас болғаныма 
іштей мақтаныш сезімі биледі. Осын-
дай оймен толқып, бірінші келгендіктен 
жан-жағыма байыптап қарай бастағам. 
Осы кезде Оралхан аға ойымды б�ліп, 
жайлап тіл қатты.

– Бақыт, қандай тамақ ішесің, айта 
бер, – дегені. Мен тағы ұялып, қатты 
ыңғайсыздандым.

 – Рақмет аға, маған қарамай �зіңіз 
тамақ іше беріңіз, менің қарным аш 
емес, тамақ ішпеймін, рақмет, – деп, 
екі бетім оттай қызарып, тағы ұялдым. 
Менің сырттай кітабы арқылы ғана 
білетін, бірақ �мірінде алғаш рет к�рген, 
танымайтын жазушыны жатырқап, 
ыңғайсызданып тұрғанымды Оралхан 
аға бірден байқады.

– Бақыт, мұның жарамайды, тамақ 
ішкеннен ұялмау керек, сен де түскі 
үзілісте келдім деп, жаңа ғана �зің 
айттың, с�йте тұра қарным ашпады 
дегеніңе сеніп тұрғам жоқ. Қане, мен �зім 
қалағанымша тапсырыс берейін, – деп, 
�зі қалаған тамақтан екеумізге де молы-
нан әкелгізді. Менің расында қарным 
аш еді, екеуміз әңгімелесіп отырып, 
жаңағы тамақты түгел ішіп қойыппыз. 
Жалпы әңгіме айтқан – Оралхан аға. 
Ал мен – мұқият тыңдаушымын. Бір 
кезде түскі тамаққа тойып алған соң, 
Оралхан аға менің тамақты сүйсіне 
жеп алғанымды байқап, қуақылана 
қиық к�зін сығырайта к�з тастап, жеңіл 
әзілдеді.

– Бақыт қарындасым-ау, жаңа 
ғана, «аға, мен түскі тамақ ішпеймін, 
қарным тоқ» дегенің қайда? Сонша-
ма ұялшақ болармысың, тәрізі ауыл-
да туып-�скен боларсың. Қаланың 
қыздары ауылдың қыздарына қарағанда 
батылдау келеді, ал сендер түскі тамақ 
ішуге ұяласыңдар. Қалаға келіп ысы-
лып, батылдау болғаның дұрыс, мына 
мінезіңмен сыпайылық танытып, аш 
қалуың әбден мүмкін, мұның жарамай-
ды, – деп, ағалық ақыл-кеңес берді. 

 – Иә, мен шағын ауылда туып-
�скенмін, оны қалай білдіңіз? – деп, мен 
тағы қысылып, әрі жазушы ағаның әр 
нәрсені аңғарымпаздығына таңғалдым. 

С о л  к ү н н е н  б а с т а п ,  О р а л х а н 
ағамен жиі хабарласып, жазушылық, 
шығармашылық достығымыз жалғаса 
түсті. Менің жазған әңгімелерім Оралхан 
ағаға ұнап қалыпты.

– Осы шілде айындағы н�мірге 
«Жұлдызға» шығарам. Сен �зі кәдімгі 
жазушы болып ысылып қалыпсың, тілің 

жатық, маған қатты ұнады. Бірақ сен 
Оралхан ағам мақтаған деп, дандайсып 
кетпе. Айтпақшы, сенің әңгімеңнің 
тақырыбын «Ана рухы» деп �згерткім 
келіп еді, бірақ қыздың аты – Ақмарал, 
қайтыс болған жігіттің аты – Алтай 
болған соң, Алтай тауының Ақмаралы 
сияқты деп, жұмбақтау қылып, астарлы 
ой білдіргің келді ме деп, �згертпедім. 
Неге солай атадың? – деп, жылы 
 жымиып, ескертіп қойды. 

– Иә, аға, менің ойымнан д�п 
түстіңіз. Алтайдың ақ маралындай қызы 
деген астарлы ұғымды сыйдырғым келіп 
еді. Сіз қалай біліп қойдыңыз?! – деп, 
жастық аңғалдықпен қайта таңғала 
сұрадым.

– Иә, жазушының қиялы ұшқыр. 
Сондықтан қалай білдің деп сұрауың 
бекершілік, солай емес пе, Бақыт? – деп, 
�зіме қарсы сұрақ қойды.

– Lрине, аға. Сіз әр әңгіменің аста-
рын біле қоясыз, әйтпесе, Сіз адам жа-
нын терең сезінетін керемет шығармалар 
жазбас едіңіз, – деп, мойындай с�йледім. 
Бұл 1981 жыл болатын. Келесі айда 
расында «Жұл дыздың» н�мірінде 
«Ақмарал» хикаятым жарық к�рді. Ол 
кезде мүйізі қарағайдай үлкен жазушы-
лар әрең шығатын журналға Оралхан 
ағаның қол дауымен бір-ақ айда к�лемді 
шығармам жарық к�рді. 

Неге екені белгісіз, басқаларға айт-
пайтын ішкі сырын Оралхан аға менімен 
б�лісетін. С�йтсем, менің ішкі жан-
дүниемнің тұнықтығын, ауылдан ар-
ман қуып келген ақк�ңіл ауыл қызы 
екенімді сезіп, әріптес қарындасына бар 
сырын айтқан екен ғой, оны кейінірек 
түсіндім.  Lсіресе  Оралхан ағаны 
қынжылтатыны сол кездегі цензураның 
трагедиялық шығармаларды күзеп 
 тастап, социалистік қоғамды тек қана 
жақсы жағынан к�рсету керек деген тар 
аядан шығармай, кең далада бауырын 
жазып, тер шыққан сайын �ршеленіп, 
еркін шабатын тұлпар сәйгүліктер 
секілді, биік тау шыңдарын асып, еркін 
самғайтын түз қыраны сияқты қанатын 
жайып, биіктерге құлаш ұра алмай, 
социалистік қоғамның тар аясында 
тарылып, қарымды қаламгер кеңінен 

қалам сілтесе, оны «білгір» редакторлар 
түзетемін деп, күзеп тастап, шұрайлы 
шығармалары мән-мағынасынан айы-
рылып, жүнін жұлған тауықтай сүмпиіп 
шыға келетін. Міне, осы коммунистік 
қатаң талап, социалистік қоғамдағы 
адамдар �мірінде трагедиялық жағдайлар 
орын алмайды деген тар ұғым – Оралхан 
ағаның жанын жегідей жейтін. 

– Бақыт, ойлашы, жаңа шыққан 
кітабымның ең бір сүбелі жерін қырқып 
тастапты. Солай істеуге бола ма екен?! 
Шығарманың шырайын ашып тұрған 
оқиғаны қысқа қайырған, айтайын де-
ген ойымды жеткізіп айттырмай, «қатаң 
редакторлар» қырқып тастапты. Lрі, 
осы кітабымның баспадан шығуын екі 
жыл күттім. Жазушының шығармасы 

уақытпен үндесіп, дер кезінде жарық 
к�рсе,  қандай ғанибет.  Ал екі 

жыл кешіккен кезде мен айтар 
ойды басқалар айтып, менің 

тақырыбым ескіріп қалатын 
боп жүр. Осы дұрыс па? –
деп, қызбаланып кететін 
шақтары болатын. 1981 
жылы күз айында сары 
жапырақтар саусылдап 
жерге түсіп, жер бетіне 
сарыала кілем т�сеп 
қойғандай кезде баяу 
аяңдап, әңгімелесіп 
келе жатқанбыз, ке-
н е т  о й ы н а  б і р д е ң е 

жеке басындағы жақын адамдары-
нан айырылған қайғы-қасірет шағы 
– жазушының жүрек түкпірін дегі асыл 
ойлардың қағаз бетіне түсуге түрткі 
болған шығар.  Жазушы кейіпкер-
лерімен бірге қуанып, бірге қайғыр ған 
сәттерде ғана нағыз шынайы туындылар 
туындамақ. 

 Ү л к е н  ж ү р е к т і  ж а з у ш ы  ж а н -
жағындағы қаламгерлердің үлкеніне 
сый-құрмет, кішілеріне қамқор бола 
білетін. Соның бір айқын айғағы – 
жас қаламгерлерге қолдау к�рсетіп, 
қамқорлық к�рсетуі Оралхан ағаның 
жақсы бір қасиеті болатын. Qкінішке 
орай, ондай жақсы қасиет екінің бірінің 
қолынан келе бермейтін құбылыс. Сырт-
тай қатаң к�рінетін жазушының ішкі 
жан-дүниесі, жан жүрегі жұмсақ бо-
латын. Мен кезінде осындай талант-
ты жазушыдан ақыл-кеңес алғаныма, 
бұралаң соқпағы к�п, шығармашылық 
�мір жолында жүрек жарды сырласып, 
ашық-жарқын с�йлесіп, сыр б�ліскеніме 
қуанамын.

 «Тау қыраны қартайғанда шырқау 
биіктен құлап �леді» деп естуші едім, 
ол кісі  қартайып үлгерместен ке-
мел шағында-ақ, биікке ұшқан тау 
қыранындай, алыстағы үнді елінде 
жарық дүниемен мәңгілік қоштасты. 
Болашақ ұрпағының бақытына орай 
қайталанбас шығармаларын �шпес мұра 
қылып, қалдырып кетті. 

түскендей маған ойлана қарап, оқыстан 
мен күтпеген сұрақ қойды.

 – Бақыт, сенің әңгімелер 
жинағың дайын екенін к�рдім, 

неге кітап қылып шығармай 
жүрсің? Кітабың дайын тұр 
ғой, неге баспаға �ткізбейсің?

–  А ғ а ,  м е н і ң  ә ң -
гімелерімнің к�бі, жаңа 
с і з  а й т қ а н д а й ,  ы л ғ и 
трагедиялық оқиғаларға 
құры лыпты. Кеңес зама-
нында біз тек қана �мір-

дің жақсы жақтарын ғана 
к � р с е т у і м і з  к е р е к  е к е н . 

Сондықтан баспа бастықтары 
кітабымды кейінге қалдырды 

немесе әңгімелерімді оптимистік 
тұрғыда, жақсы жағын ғана к�рсетіп, 

қайта �ңдеуімді ұсынды. Мен ол пікірге 
қарсымын, біздің �мірде трагедиялық 
жайлар аз ба, адамдардың тағдыры 
әртүрлі, бәрі бірдей бақытты немесе 
біржола бақытсыз бола бермейді, қайғы 
мен қуаныш күн мен түн сияқты адам 
�мірінде де күнделікті кездесетін жайт-
тар. Аға, сонда айтыңызшы, мен неге 
шығармаларымды біржақты қылып, 
�згертуім керек, – деп, �зімді толғантқан 
жайлар туралы ағымнан жарылғам.

– Жазушының шығармасы тоғыз айда 
толысқан жас сәби сияқты, ол  туынды қай 
заманға лайық, оны оқушы таразылайды, 
тегі күнгей жақтың к�леңке-қалтарысы да 
болады, ол енді �мір заңы, оны ұмытпау 
керек, жалпы тек қана жақсылықты 
ғана жазып, қайғылы, трагедиялық 
оқиғаларды жазбау керек деп, жазушыға 
әлдебір шектеу қою дұрыс емес. Мысалы, 
орыс классиктері Лев Николаевич 
 Толстойды немесе Федор Достоевскийді 
алып қарашы, олар адамдардың ішкі 
жан-дүниесіне терең үңілген, с�йтіп, 
керемет шығармалар жазған, – деп, 
аға �з ойын сараптап айтып, ойын 
жалғастырды. – Бірақ сен ондай  шектеуге 
мойынсұнбай �з ойларыңды жаза бер, 
сенің әңгімелеріңнің тілі жатық, маған 
ұнады. Егер ерінбей еңбек етсең, түбі 
еңбегің жанады, Бақыт.

– Рақмет,  аға.  Сіздің пікіріңіз 
мен үшін �те бағалы. Кейіндеу кітап 
қылып шығарсам деген ізгі оймен жаза 
бермекпін, – деп жауап бердім. 

Т е г і ,  а л ы с т а н  қ а р а ғ а н д а  а л а -
са к�рінетін тауға жақындай түссең, 
шыңына к�з жетпейтіндей, аса биіктей 
түседі.  Оралхан ағаны жақынырақ 
біле түскен сайын, ол кісінің сырттай 
тәкаппар к�рінгенімен, іштей жан-
дүниесі �те сезімтал, нәзік жанды адам 
екенін ұқтым. Ол кісінің қатты қайғырған 
сәттері, әлі есімде. Алдымен жақсы 
к�ретін туған қарындасы, онан кейін 
асқар таудай әкесі қайтыс болды, міне, 
осы қиын-қыстау кездері жазушының 
жан-дүниесі езіліп, қайғы жұтып, к�пке 
дейін тұнжырап жүрді. Жүрегі нәзік, 
сезімтал жазушы отбасындағы ең жақын 
жандарынан айырылып, қалың ойға 
шомып, к�пке дейін қайғы-қасіретке 
беріліп, күйзеліске ұшырады. Мүмкін, 
осындай қатты толғаныс-тебіреніс, 

Алтайдың биік шыңындай асқақ 
арманды асыл жан қазақ әдебиетінің 
әлемін тума талантымен жалындай 
жарқыратып,  бүкіл  әлемге таны-
тып, к�к аспанда аққан жұлдыздай 
к�зден ғайып болғанымен �нер сүйер 
оқырмандарының к�ңілінен әсте �шпек 
емес. Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік сыйлығының лауреа-
ты Оралхан Б�кеевтің романтикалық 
шығармалары «Qз отыңды �шірме» 
романы, «Qліара», «Мұзтау» хикаясы, 
«Сайтан к�пір», «Атау кере», «Біздің 
жақта қыс ұзақ», «Qнерге �лердей-ақ 
ғашық едім» очерк, к�ркемс�з, эсселері, 
«Тақадан қалған тұяқ» кітабындағы 
«Ауыл хикаялары» әңгімелері – жал-
пы Оралхан ағаның, с�з зергерінің 
қолынан шыққан қай шығармасы бол-
сын, оқырманды бей-жай қалдырмайды. 
Qмірде кездесетін келеңсіз жайларға 
қынжыласың, жақсылыққа, ізгі ниетті 
кейіпкерлердің жеңісіне қуанасың. 
« Ж ү р е к т е н  ш ы қ п а с а ,  ж ү р е к к е 
жетпейді» деп Абай атамыз айтпақшы, 
жазу шының әр шығармасы саф ал-
тындай жарқырап, қазақ әдебиетінің 
темірқазығындай әдеби шеберліктің, 
заманауи шындық �мірдің жарқын 
үлгісіне айналған. Кітап кейіпкерлері – 
Қойшы, Аспан, Дархан, Ақтан сияқты 
біздің замандастарымыздың басынан 
�ткерген сан түрлі бұралаң соқпағы 
к�п �мір жолы күні бүгінгідей к�з 
алдыңнан �тіп, жазушының с�зден 
түйін түйген шеберлігіне тәнті боласың. 
Тума талантты жазушының тағы бір 
ерекшелігі – Алтай тауында туып-�скен 
жазушы табиғатпен біте қайнасқан, 
жыл мезгілінің қай шағын суреттесе де 
шынайылығымен әсерлі.

Драмалық шығармалары «Қайдасың 
қ а с қ а  қ ұ л ы н ы м ! » ,  « Қ а р  қ ы з ы » , 
«Текетірес»,  «Зымырайды пойыз-
дар», «Желтоқсан желі» пьесалары – 
к�рерменнің к�ңілінен шығып, қазақ 
әдебиеті драматургиясындағы �з орнын 
ойып алған сүбелі шығармалар. 

Асқақ тау баурайында �скен тау 
бұғысындай асыл жанды жазушы, Шығыс 
Қазақстан облысы Катон-Қарағай ауда-
ны Шыңғыстау ауылының түлегі – тұмса 
табиғаттың т�л баласы Оралхан ағаның 
әрқашан шоқтығы биік, қай шығармасын 
оқысаң да таудан  бастау алған тау суын-
дай м�п-м�лдір, тап-таза тұнық, әрі 
терең. Сондықтан м�лдір бұлақтағы 
суды қанша ішсең, ш�лің қанбайтындай 
к�рінетіні сияқты, Оралхан ағаның 
�міршең шығармаларын қанша оқысаң 
да терең ойларымен тамсандырады, 
шығармаларындағы оқиға желілері жаңа 
қырларымен еліте түседі. Оралхан Б�кеев 
сынды кемеңгер жазушының �зі �лсе де 
мәңгі �шпейтін кітаптары, азаматтық 
жарқын бейнесі жүрегіміздің түкпірінде 
мәңгілік сақталып қалмақ. Бұл тек менің 
ғана емес, мыңдаған, миллиондаған 
оқырмандарының ізгі ойы деп білемін.

Бақыт МЕРЕКЕНОВА,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
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БӨКЕЙЛІКТЕН СЫР 
ШЕРТКЕН

Әскери музыка фестивалі

БЕЗБЕН

ШАРА

Филология ғылымының докторы 
Ғарифолла Lнес басқаратын «Арыс» 
баспасынан к�не жәдігерліктерімізден 
сыр шертетін тағы бір танымдық-
тағлымдық мәні бар кітап жарық к�рді. 
Қазақ жеріндегі құлпытастарды зерттеу 
бұрыннан бар еді, бірақ соған бүгінгі 
ұрпақтың к�зімен үңілудің �зіндік 
жаңалықтары да жоқ емес. 

«Үнсіз-түнсіз тас қой! – деме.
«Құлпытас!»
Үлкен-кіші құлпытастар астында:
Тірлік жатыр!
Тағдыр жатыр! 
Тарих жатыр біртұтас!» – деп, қа-

зақтың талантты ақыны Жа расқан 
Lбдіраш айтқандай, батыс қазақ стандық 
зерттеуші-қаламгер Мұратбек Жаһатов 
об лыстың бірқа тар жерлеріндегі к�не 
қаріптермен жа зылған құлпытастарды 
зерттей келіп, �ңірдің арғы-бергі �ткеніне 
қатысты сырларды ашып, «Құлпытастар 
с�й лейді» атты кітабымен �лке тари-
хын жаңа бір құнды жәдігерліктермен 
байыта түсіпті. Осы құлпытастардағы 
жазбаларға қарап, зерттеуші-�лке-
та нушы сол дәуірдегі  адамдардың 
қалай к�шіп-қонғандықтары мен 
олардың бұрынғы �ткен бабаларының 
�мірлерінен танымдық мәліметтерін 
алға тартыпты. Бір к�ңіл аударарлық 
жайт, автор бір �ңірдегі құлпытастағы 
жазуларға, ондағы марқұмның аты-ж�ні, 
атасының, руының атына қарап, оның 
�зге �ңірлердегі ағайын-туыстарымен 
жақын-жегжаттығына дейін ашып, �лке 

Ұлттық Ұлан Бас қолбасшысының 
Бас жүлдесі үшін «Оңтүстік» 
!ңірлік қолбасшылығында дәстүрге 
айналған !ңірлік қолбасшылық 
әскери б!лімдері арасында әскери 
оркестрлердің VІ халықаралық 
«7скери керней» фестиваліне іріктеу 
кезеңі болып !тті.

Е к і  к ү н г е  с о з ы л ғ а н  д ә с т ү р л і 
«Lскери керней» байқау-сайысының 
қ о р ы т ы н д ы с ы  б о й ы н ш а  і р і к т е у 
кезеңінде үздік деп танылған 5571 
әскери б�лімінің әскери оркестрі бірінші 
орынға ие болып, «Оңтүстік» �ңірлік 
қолбасшылығы қолбасшысының бірінші 

тарихының кей бір қызықты жайттары-
нан хабар береді. Олардың арасында 
Жәңгір хан, хан маңайындағылардың 
үрім-бұтақ тары да кездесіп қалады. Тіпті 
қарапайым адамдардың �міріне қатысты 
құлпытастардың жазбалары мен олардың 
қатар-қатар тұруларына қарап, автор ру-
ру, ауыл-ауыл болып, ұйыса �мір сүрген 
жергілікті халықтың �міріндегі �згеше 
бір жинақылық, бірлік, татулықтан да 
сыр аңғартқандай. Lсіресе Жаңақала, 
Б�кейорда, Қазталовка, Жалпақтал 
� ң і р л е р і н д е  қ а з а қ т а р  м е н  т а т а р , 
ноғайлардың аралас-құралас, �те тату 
тұрғандығына тарих куә. Зерттеушілер 
сырына үңілген құлпытастар соның 
бәріне тағы бір дәлел болмай ма?! 

Ең бастысы, автордың танымы, 
құлпытастардағы кездескен деректерді 
тарихпен, ғылыммен байланыстырып, 
бүгінгі күннің оқырмандарына қызықты 
ет іп  әңгімелеуі  к�ңіл  аудартады.  
Еңбек тің жарық к�руіне Алматыдағы 
Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану 
институтының бас ғылыми қызмет-
кері, тарих ғылымының докторы, про-
фессор А.Муминовтың тілектестік 
пікірі де себепші болыпты. Автор атал-
мыш кітабының соңында бұл еңбекті 
шығаруға, жергілікті қорымдарды ара-
лап, зерттеуге қыз меттік к�лік берген, 
үлкен жанашыр лық танытқан Жаңақала 
ауданының әкімі Лавр Хайрединовке 
�зінің шексіз алғысын білдіреді. 

Б.ИГІСІНОВ

дәрежелі дипломымен марапаттал-
ды. Ал �здерінің керемет туындыла-
рымен әскери қызметшілер мен қала 
тұрғындарын тәнті еткен Шымкент 
қаласындағы 6506 әскери б�лімінің 
оркестрі екінші орынды қанжығаларына 
байласа, Тараз қаласындағы 5513 әскери 
б�лімінің оркестрі де үздіктер қатарынан 
табылып, жүлделі үшінші орынға ие 
болды. Сонымен қатар сайыста 5571 
әскери б�лімі оркестрінің әншісі, кіші 
сержант Иван Мартыненко, 5513 әскери 
б�лімі оркестрінің аспапшысы старшина 
 Людмила Шалуновалар топ жарды. 

Айдос БАЙШАҒЫРОВ
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Мыңжапырақ – күрде лі-
гүл дер тұқымдасына жататын 
к!пжылдық тамырсабақты 
ш!птесін !сімдік. Табиғатта 
150-ге жуық түрі бар. 

Елімізде мыңжапырақтың 
шалғындықта, тау беткейінде, 
жазық далалы аймақта, егіс тік-
тің айналасында, жол жиегінде 
және тағы да басқа жерде 12 

түрі �седі. Грек мифологиясы бойынша, Трояның 
батыры Ахиллес жараланған кезде осы �сімдікпен 
емделіпті-міс. Сондықтан «Achillea» аталған к�рінеді. 
Qсімдіктің «Ptarmica siberica» атты қосымша атауы бар. 
Латын тілінен аударғанда ол да ««мыңжапырақ»  деген 
мағынаны білдіреді. Мыңжапырақ деп жапырағының 
к�птігіне байланысты айтылған. Негізінде, �сімдік 
жапырағының саны мың емес, жапырақ тақтасының 
тұтас болмай сан жетпес жіп тәрізді к�п салаға б�лініп 
шілтерленіп тұрған сыртқы құрылысына қарап атаған. 

Адам баласына тән есінеу әрекеті сол уақыттағы 
толқу сезіміне байланысты болады екен. Толқу 
күйзеліске айналып, мидың қызуына себепші болады. 
Есінеу – мидың қызуын басып, жақсы жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін табиғи құбылыс. 

Пайда болған күйзеліске  қарсы,  миды 
тынықтыру үшін адам �зіне к�бірек ауа жұтып, 
дем алады. Демек, ол ағзасын сергіту үшін 
есінейді. Байқаған болсаңыздар, адамдар маңызды 
шаралардың алдында есінейді. Студенттер емти-
хан тапсырар алдында, �нер адамдары халық ал-
дына шығардан бұрын есінейді. Бұл адамның сол 
шараға дайындығы деуге болады. Физиологиялық 
тұрғыдан қарағанда, есінеу адамға пайдалы. Ол кез-
де тыныс жолдары кеңейіп, қан қысымы қалпына 
келеді. Есінеудің жұққыштығы – мимикалық 
үдеріс. Зерттеу нәтижесінде бұл жұққыштық 
рефлексіне ұшырайтын басқалар жайлы ойлайтын, 
уайымдағыш адамдар екені анықталды. Ал балалар 
есінеуді ана құрсағынан бастайды екен.

Күнге қарап сәнденіп,
Бақшада тұр сары б�рік.
Күзде жинап, 
Жаншысаң, 
Сорғалайды май болып.

Жаңылтатын жаңылтпаш жаңылтпас па?
Жаңылмаса жаңылтпаш жаңылтпаш па?
Жаңылтпашта жаңыламыз, 
Жаңылтпа деп жалынбаңыз.

 (Күнбағыс)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Жапырағы көп гүл 

Адам әрекетінің сырлары

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН

1974 жылы Сиань қала сы-
ның маңында император Цинь 
Шинхуанидің әскерінің к!п-
теген мүсіндері табылған еді. 

Бұл кезінде бүкіл дүниені 
таңғалдырған. Енді,  міне, 
Вьет намның оңтүстік-шығыс 
б� лігіндегі Дуоңлоң храм-
д а р  к е ш е н і  м а ң ы н д а  Х І І 
ғасырдың мыңдаған статуя-

лары мен сәулеттік безендіру қалдықтары табылып 
отыр. Храмдар кешені орналасқан жерде вьетнам 
соғысы кезінде партизандардың американдарға 
қарсы кескілескен шайқастары �ткен. Дегенмен, 
тыяма халқының Оңтүстік-Шығыс Азиядағы ең 
биік мұнаралары сақталып қалды. Бұл маңдағы 
қазба жұмыстарын осыдан 100 жыл бұрын француз 
 археологы Анри Пармантье бастаған. Бұл жұмыс 
2006 жылы ғана жалғасты да, ол күтпеген әрі т�тенше 
қызықты нәтижелер берді. С�йтіп, мұнаралар табаны 
маңынан Кала әйел құдайдың, денесі жылан тәріздес 
Нага құдайдың, қасиетті құс Гарруданың жүздеген 
бейнелері табылды. 

Жатқа сақтағыш дарындар, 
әсіресе математика саласында 
к!п кездеседі. ХVII ғасырда 
Петербургте !мір сүрген, әйгілі 
математик Леонард Эйлер, 
1-ден 200-ге дейінгі кез кел-
ген санның екі, үш және т!рт 
дәрежесін кідіріссіз айтып 
беретін. 

Бұдан 200 жыл бұрын 
�мір сүрген брауншвейгтік Карл Фредерик  Гаусс 
�зінің ерекше математикалық дары нымен жұртты 
таңдандырған. Оқушы болып жүрген кезінің 
�зінде-ақ ол 1-ден 40-қа дейінгі бар  лық сандардың 
қосындысын қас қағым сәтте айтып шығатын. Ол, 
сонымен бірге (жеке дара) ариф метикалық сандар 
қосындысының заңын да ашқан. 

Орыс композиторы Милий Балакирев те 
Чайковскийдің концертінен еске сақтауға �те қиын 
фрагментті екі жылдан соң дәл сондай етіп қайта 
орындап береді. Бұл концертте ол бір-ақ рет болған 
екен. Осындай дарынмен, бір-ақ естігенін емес, бір 
к�ргенін бұлжытпай еске сақтау жағынан суретші 
Гиколай Ге ерекшеленген. 

Ежелгі бейнелер

Ақыл – жастан...

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 7зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Аталған орталықтың негізгі мақсаты – 
халықтық �нердің туын биікке к�теріп, оның 
қадір-қасиетін арттыру. Ұлттық ән-әуенімізді, 
күйлеріміз бен жырларымызды �з нақышынан 
айырмай, замана үнімен үндестіріп, насихатттау. 
Бұл мәселеге жете мән беріп келе жатқан орталық 
басшысы мен �нерпаздарының еңбегі зор. 

Жамбыл облысы әкімдігінің Мәдениет, архив-
тер және құжаттама басқармасының «Облыстық 
халық шығармашылығы орталығының» дирек-
торы Ғани Садырбаевпен әңгімелескенімізде, 
облыстық мәдениет басқар масына қарасты 
орталық негізінен �ңірдегі 199 мәдениет үйі мен 
клубтардың, соның ішінде 58 халықтық және 
үлгілі атағы бар ұжым дар  дың қызметіне бағыт-
бағдар беріп, жан-жақты әдіс темелік к�мек 
к�рсететінін білдік. Ірге тасы 1958 жылы қаланған 
мекеме облыстық, республи ка лық, халықаралық 
байқаулар мен фести валь дерді, ақындар айтысын 
�ткізіп, халық шы ғар машылығы жетістіктерін на-
сихаттап келеді екен. 

«Біздің басты мақсатымыз – халқымыздың 
� н е р  қ а з ы н а с ы н  ж ұ р т ш ы л ы қ қ а  к е ң і н е н 
 насихаттап, ұрпақты ұлттық рухта тәрбиелеу, 
ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру, – дейді 
Ғ.Садырбаев. – Бұл тұрғыда 2003 жылдан 
 бастау алған К.Lзірбаев атындағы «Шырқа, 
 дауысым!» атты республикалық әншілер кон-
курсын, Ықылас Дүкенұлы атындағы «Жез 
киік» республикалық қобызшылар байқауын, 
Н.Тілендиев атындағы «Кел, еркем, Алатауыңа!» 
атты ән мен күй республикалық байқауын, 
«Тыңда, дала, Жамбылды!» жыршы-термешілер 
байқауын, «Ұлы дала сазы» дәстүрлі музыка 
фестивалін, Lзімбек Жанқұлиев атындағы «Алты 
Алашқа танылған ақын еді...» атты облыстық 
ақындар айтысын, «Lн-жырым саған, туған ел!» 
атты халықаралық Алтынбек Қоразбаев атындағы 
ән конкурсы және т.б. к�птеген дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылатын іс-шараларды атап �туге бо-
лады. Бұл байқаулардың қай-қайсысы болмасын, 
үлкен еңбектің арқасында атқарылып жатқан 
ұжымның жұмысы». 

Lрине, облыстық халық шығармашылығы 
орталығы деген мәртебесінің �зі-ақ к�п дүниеден 
хабар беретіні түсінікті. Lйтсе де, осындай 
орталықтарды жер-жерде дамытып, керегесін 
кеңейткеннен ұтпасақ, ұтылмасымыз анық. 
Кешегі қазақ даласындағы озық дәстүрлерімізді 
бір сәт еске түсірейікші. Небір дүлдүл �нерпаздар 
мен сал-серілеріміз бүгінгідей тұғыры биік сах-
на, зәулім ғимараттар мен театрлар болмаса да, 
халықтың ықыласына б�леніп, оларды саф алтын-
дай таза �нердің м�лдір бұлағымен сусындатқан 
жоқ па еді!? Арғы асылдарымызды айтпағанның 
�зінде, кешегі Шашубай, Жамбыл Жабаев, Кенен 
Lзірбаев, Ғарифолла Құрманғалиев,  Манарбек 
Ержанов және т.б. к�рнекті тұлғалардың жарқын 
бейнесі, салған әндері мен �мірге әкелген 
ғажайып туындылары тарихи санамыз арқылы 
жаңғырып, уақыт к�шінен қалмай келе жатуы 
да к�п сырды аңғартып тұрғандай. Облыстық 
халық шығармашылығының қызметі ұлттық 
дәстүрлерімізді, дүниетанымымызды, болмыс-
бітімімізді �нер тілі арқылы патша к�ңілді тыңдар-
ман дарына шеберлікпен жеткізе білуінде дер едік. 

Бір айта кетерлігі, аудандағы  ауылдық 
клуб мекемелеріне үлгі болуға лайықты клуб 

Алматыда Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау 
министрлігі Салауатты !мір салтын қалыптастыру проблема-
лары ұлттық орталығының ұйымдастыруымен иммундаудың 
маңызы туралы жұртшылықтың ақпарат алуы мен 
сенімділігін арттыру ж!нінде д!ңгелек үстел !тті.  

Жиын барысында иммундау, вакцинамен басқарылатын 
инфекциялардың алдын алу ж�нінде індетке қарсы шаралар-
ды �ткізу, үкіметтік емес ұйымдарды тарту арқылы халықты 
әлеуметтік жұмылдыру бағдарламаларын іске асыру мәселелері 
талқыланды. 

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және монито-
ринг ғылыми-практикалық орталығы департаментінің дирек-
торы Манар Смағұл елімізде соңғы 25 жылда халық арасындағы 
жүргізілген түсіндіру жұмыстарының оң нәтиже бергендігін атап 
�тіп, эпидемиологиялық жағдайдың тұрақты екендігін жеткізді. 

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптама және мони-
торинг ғылыми-практикалық орталығы эпидемиологиялық 
мониторинг департаменті директорының орынбасары, 
медицина ғылымының кандидаты Айнагүл Қуатбаева 
2017-2019 жылдарға арналған инфекциялық аурулардың 
алдын алу ж�ніндегі ведомствоаралық жоспар шеңберінде 
тұрғындармен және медицина қызметкерлерімен халықты им-
мундау мәселелері ж�нінде ақпараттық-түсіндіру жұмыстары 
жүргізілетіндігін, жоспарға үкіметтік емес ұйымдармен қатар,  
Астана, Алматы қалаларының және облыстардың діни істер 
ж�ніндегі басқарма �кілдері де тартылатынын айтты.

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің штаттан тыс Бас 
педиатры Гүлнар Ташенова инфекциялармен күресуге 
бағытталған иммундау бағдарламасын кеңейту іске асырылып 
жатқандығын тілге тиек етті. Ал ҚР ДСМ «Дәрілік заттар-
ды, медициналық мақсаттағы бұйымдарды және медицина 

техникасын сараптау ұлттық орталығының» бас сарапшы-
сы, медицина ғылымының докторы Жаннат Сатыбалдиева: 
«Вакцинаның сапасына зертханалық бақылау іске асыры-
лып, клиникалық қолданылу тәжірибесі, эпидемиологиялық 
тиімділігі мен вакцинаның қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапа-
сын растайтын мәліметтер ескеріледі» деді. 

«Ғылыми-медициналық қоғам» бірлестігінің �кілі Сурия  
Есентаева  «Сену және �мір сүру» әлеуметті-медициналық фо-
румын �ткізу арқылы вакцинацияға халықтың сенімін артты-
руда үкіметтік емес ұйымдардың маңыздылығын атап �тсе, Са-
лауатты �мір салтын қалыптастыру проблемаларының ұлттық 
орталығы директорының орынбасары  Салтанат Мұқашева 
иммундау бағдарламалары мен оның тиімділігін арттыру 
жолдарының мән-мағынасы мен маңыздылығына тоқталды. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Екпенің маңыздылығы түсіндірілді
ДЕНСАУЛЫҚ

бел сенді еңбек етуде. Жамбыл атындағы «Руха-
ният» орталығы мен «Т�рткүл» керуен-сарайы да 
облыс тық халық шығармашылығы орталығының 
еншісіне кіріпті. 

Жалпы �нер �здігінен �рістеп, дамымайты-
ны белгілі. Оған қашанда қолдау керек. Lсіресе 
бүгінгідей заманда. Ақпараттық-технологиялық 
жаңалықтардың шарықтаған кезінде �мір сүріп 
отырсақ та, кейде адам жанына қарапайым 
түрде әсер ететін дүниелерді іздейтінің анық. 
Даңғырлап, к�рерменнің санасына теріс әсер 
ететін мән-мағынасыз музыка емес, к�ркемдікті 
кемеліне келтіріп, оның к�кжиегін барынша 
асыра түсетін құдіретіне ден қойғың-ақ келеді. 
Qнер шынайы болмысынан қол үзіп қалса, 
ол ендігі тұрғыда халықтық болып аталмай-
тыны рас. Осы тұрғыдан келгенде Жамбыл 
облыстық халық шығармашылығы орталығының 
ұстанған бағдары, к�здеген мақсаты да бір, ол 

айында Т.Рысқұлов аудандық мәдениет үйінде 
�ткізілген «К�ркем�нер жүйесіндегі этно-мәдени 
мұралардың сақталу мәселелері» атты облыстық 
семинардың да мән-маңызы айрықша. 

Орталық басшысының айтуы бойынша, 
семинардың мақсаты мәдени іс-шараларды 
ұйымдастыру үрдісінің жаңашыл бағыттары 
мен оларды жүзеге асырудың тиімді жолдарын 
үйрету, к�ркем�нер ұжымдары мен үйірмелердің 
жетекшілерінің кәсіби біліктілігін арттыру, 
шеберліктерін жетілдіру, мәдени-к�пшілік шара-
ларына жаңа әдіс, тәсілдер мен озық технология 
құралдарын тиімді пайдалану, байқаулар мен 
фестивальдер ұйымдастырып �ткізу, концерттік 
бағдарламалар әзірлеу, к�ркем�нерпаздар 
үйірмелеріне репертуар таңдау ж�нінде бағыт-
бағдар беру болып табылады. 

Сонымен қатар ұжым �нерпаздары тұрғын-
дарға  мәдени қызмет к�рсетудің тиімділігін 

мекемесінің келбетін жасау,  тұрғындарға 
ұсынатын мәдени-қызмет түрлерінің мазмұнын 
арттыру, жаңа идеялар мен инновацияны пай-
далана отырып, бүгінгі күн талабына сай үлгілі 
қызмет к�рсету, клуб мекемелерінің дамуы мен 
сақталуына жергілікті басқару органдарының 
назарын  аудару секілді талаптардан тұратын «Ең 
үздік ауылдық мәдениет үйі, клуб» байқауы да 
жыл сайын �ткізіледі. Оған қоса, «Халық театрла-
ры қойылымдарындағы сахналық қимыл және 
с�з артикуляциясы» тақырыбындағы облыстық 
шеберлік сабағы, «К�ркем�нер жүйесіндегі этно-
мәдени мұралардың сақталу мәселелері» атты 
облыстық семинар және т.б. іс-шаралар орта лық-
тың жұмысын жандандыруға әсер етері с�зсіз.  

 Ал отыз жылға жуық осы ұжымда қызмет жа-
сап, қажырлы еңбегімен таныла білген орталық 
директорының орынбасары Жанат Тұрлығұлова, 
к�ркемдік жетекшісі Эльмира Дүтбаева, бас 
редактор Тамара Lбдікәрімовалардың жастарға 
берер үлгі-�негесі мол. Осы аға буынның 
тәрбиесін алған, болашағынан үміт күттіретін жас 
мамандардың қатары жыл �ткен сайын к�бейіп 
келе жатқандығы да қуантады. 

Мемлекет тарапынан соңғы кезде дәстүрлі 
�нерге к�п к�ңіл б�лініп келе жатқаны белгілі. 
Оның бір дәлелі – орталыққа ғимарат берілуі. 
1996-1997 жылдарды орталық штатында небәрі 
5 адам жұмыс істесе, бүгінгі күні 53 қызметкер 

– �нердің халықтық рухын сақтап қалу, соның 
тек-тамырына қан жүгіртіп, ұрпақтар еншісіне 
саф алтындай таза күйінде жеткізу. Осы мақсат 
жолында аянбай қызмет етіп отырған азаматтар 
халық шығармашылығының барша бастауларын 
назардан тыс қалдырып отырмағанына қуандық. 
Бұл тұрғыдан келгенде алар әсер де, мазмұн 
да басқаша екенін сезіндік. Ең бастысы, �нер 
�кілдерінің тізе қосып, бірлесе еңбек етулері – 
жұртшылықтың зор бағасына ие болса, екіншіден, 
кәсіби �нерпаздарға емес, ел ішінен шыққан дара 
таланттарға арқа сүйеуі, солардың �неріне қанат 
бітіруі мерейіңді �сіретіні с�зсіз. 

Шығармашылық орталықтың жұмысымен 
егжей-тегжейлі танысу барысында білгеніміз 
ұжым мүшелері түрлі байқауларға қатысып, �здері 
де бірқатар игі істердің �ткізілуіне мұрындық 
болып келеді. Qнер саласында іс-шаралары 
ауқымды екеніне к�з жеткіздік. Облыстық халық 
шығармашылығы орталығы мен «Хұснихат» 
әдебиетті қолдау қорының ұйымдастыруымен 
елімізге танымал жергілікті ақындардың �нерін 
телеарна арқылы насихаттау, қазақ поэзия-
сын дамыту, ақындардың �леңдеріне жазылған 
әндерді танымал талантты әншілерге немесе 
топтарға орындату, тарату мақсатында «Бір �лең, 
бір әуен» атты ән-жыр кеші туралы жергілікті 
жұртшылықтың пікірі  жақсы екенін айта 
кеткеніміз ж�н. Ал үстіміздегі жылдың наурыз 

арттыру, заман талабына сай жұмыс түрлері 
мен жаңа әдістерді енгізу бағытында клуб 
мекемелеріне к�мек к�рсету жолында да аянбай 
еңбек етіп келеді. Мәселен, Мәдениет үйлері мен 
клубтардағы  к�ркем�нерпаздар ұжымдарының 
репертуарларын байыту тұрғысында әдістемелік 
құралдар әзірленеді, сондай-ақ олардың �нерін 
насихаттау  және орындау шеберліктерін 
арттыру  мақсатында облыстық іс-шаралар 
ұйымдастырып, республикалық, халықаралық   
байқау, конкурстарға  қатысуларына ықпал 
етеді. Бұдан б�лек ауыл мәдениетін к�теру, 
ауыл халқын мәдени-демалыс және ақпараттық 
қызметтер кешенімен қамтамасыз ету мақсатында 
және ауыл тұрғындарының бос уақытын 
тиімді, мазмұнды �ткізу үшін ақындар айты-
сын, тақырыптық кештер, акциялар, пікірталас 
кештері, д�ңгелек үстелдер, т.б. к�птеген түрлі 
мәдени іс-шаралардың ұйымдастырылуына ықпал 
етіп, бағыт-бағдар беріп отырғанының �зі орталық 
жұмысының тиімді екенін аңғартқандай. 

Облыстық халық шығармашылығы орталығы 
клуб жүйелеріндегі әдістемелік-ұйымдастыру, 
тәжі рибелік жұмыстарды жетілдіру, халық шығар-
ма шылығының дамуына ықпал ету мақсатында 
жүргізетін жұмыстары �з алдына б�лек әңгіме. 
Атап айтсақ, «Art-Mix» �нер семинары, қазақтың 
ұлттық би �нерінің деңгейін к�теру, жандан-
дыру және насихаттау, облыс к�лемінде үздік 
бишілер тобын анықтау және үздік бишілер 
қатарын толықтыру мақсатында Меркі ауда-
нында «Би әлемі» байқауын, Мойынқұм ауда-
нында «Lн аға!» атты Шәмші Қалдаяқов әндерін 
орындаушылардың облыстық фестивалін, 
«Ерке сылқым» атты Lбдімомын Желдібаевтың 
күйлерін орындаушылардың, сондай-ақ «Келші 
Құланға!» облыстық әншілер байқауын, халық 
театрларының «Театр KZ» фестивалін, «Қай ран 
ерлер – қаһарман ардагерлер» және т.б. бай-
қауларды �ткізіп, к�рермен қауымның ілти патына 
б�ленгенін айта кеткеніміз ж�н. Ұжымның 
жетіс тіктеріне тоқталар болсақ, еселі еңбектері 
«Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жыл» мерекелік медалімен, Мәдениет және �нер 
күн дері аясында облыс әкімі К.К�крекбаевтың 
Алғыс хатымен және �зге де марапаттармен атап 
�тілген.

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйінін ай-
татын болсақ,  Жамбыл облыстық халық 
шығармашылығы орталығы уақыт к�шінен, 
 заман ағымынан қалмай жемісті қызмет етіп келе 
жатқанын байқадық. Алға қойған мақсаттары – 
айқын. Жоба-жоспарлары да тартымды. Ұлттық 
салт-дәстүрлерімізді, мәдениетіміздің небір 
ғажайып үлгілерін ұқыпты етіп жеткізе білудегі 
шеберлеріктері �з алдына бір әңгіме. Сахнаға 
к�рік беріп, шығармашылықтың бел ортасында 
жүрген орталық �нерпаздары таланттарымен 
тамсандырып келеді. Демек, бұл ұжымды рухани 
құндылықтардың насихатшысы деп атауымызға 
толық негіз бар. Qнерді қадір тұтқан ұжымның 
алар асулары әлі де биік боларына сенім мол. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Ғани  Садырбаев



12 №24 (1386)
15 – 21 маусым

2017 жыл

АНА ТІЛІ

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Жұмабек КЕНЖАЛИН

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

Бас редактор 
Самат ИБРАИМ

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Абылайхан ЖҰМАШЕВ – Тіл мәселелері және этнография
Дина ИМАМБАЕВА – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ
 

Корректор
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Хатшы-референт
Лунара АТАМҚҰЛОВА

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 
Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда 
№7345-Г куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.
Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в». 
 «Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс); 
 Ақтөбе қаласы, Т.Рысқұлов көшесі, 190, «А-Полиграфия» баспаханаларында басылып шықты
Тапсырыс №872/791

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 
аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:
Ғазиз ЕСЕМБАЕВ (Астана) 8 7016048029
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Таралымы 20000

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары: 
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 175, 2-қабат

А

«

 

     ,   
       , 

   .     
     .     

   ,     
  .  ,   

  .      
, «     »    

 .     .

«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ «Айналайын» және көңілді жаз

«Мәңгілік ел» идеясына арналды

Ақт!бе қаласындағы «Нұр Ақт!бе» ықшам ауда-
нын дағы №60 орта мектептің жанынан ұйымдас-
тырылған 5-12 жас аралығындағы балаларға ар-
налған «Айналайын» лагері !з жұмысын бастады.

«Айналайын» тілдік лагерінің бірінші маусымдық 
ашылуына орай салтанатты жиын �тті. Мерекелік 
шарада Ақт�бе қалалық ғылыми-әдістемелік орта-
лық директоры Жания Мұхамбетова, осы мек-
тептің директоры Абзал Тәжімішовтер балаларға 
сәттілік тілеп, ыстық ықыластарын білдірді. Мек-
теп ұстаздары балалардың к�ңіл-күйлерін к�теру 
мақсатында түрлі ертегі кейіпкерлерінің кейпіне 
енді. Балалар да �з �нерлерін аяп қалмады. Салта-
натты жиын мерекелік концертке ұласып, қызықты 
ойындар ойнатылды.

Балалардың бос уақытын тиімді пайдалануына 

Кәсіби білім алуға қызықпадыңыз ба, 
әлде...

– Мен ауылда тудым. Мал ша-
руасымен айналысқан жанұяның 10 
баласының кенжесі болдым. Анам 
үйдің к�леңкесінде отырып, «Ауыл 
кеші к�ңілді» кітабынан «Дедім ай-
ау», «Ләйлім шырақ» әндерін орындап 
отыратын еді. Lкем Ленин атындағы 
совхозда жұмыс істеді. Lн, күйден 
сабақ алып, музыка мамандығын оқы-
ғым келмеді дей алмаймын. Qмір жолы 
солай шығар, Ақ тау дағы ағам ның 
түрткі болуымен басқа мамандық бой-
ынша оқудың сәті түсті. Qнерде белгілі 
бір орын табу үшін міндетті түрді 

музыкалық білім 
керек  деп айта 
алмаймын. Бұл 
�зі бір құдірет. 
Кешегі Қашаған, 
Сәттіғұл,  Құр-

м а н  ғ а з ы л а р  д а 
к о н с е р в а т о р и я 

к�р мей-ақ қандай биікке жетті. 
Мен де �здігімнен оқып, үйрендім. 
М е н і ң  � н е р п а з  б о л у ы м а  т у ғ а н 
ағам Жұмабайдың мол әсері тиді. 
К�ркем әдебиетке құштарлығым арт-
ты. Ағаларым да гитара шертетін. 
Естігенімді қағып алып, үйреніп 
алатынмын. Ол уақытта гитара-
ны табу да мұң. Алда-жалда аспап-
ты таба қалсам, саусақтарымның 
талғанына да қарамадым. Универ-
ситет кітапханасынан В.Суханов-
тың «Алты ішекті гитараны үйрену 
құралы» кітабының бар екенін к�ріп, 
соны іздеп жүріп сатып алғанмын. 
Студентпін. Жатақханада тұрамын. 
Сенімді серіктерім – гитара, синтеза-
тор, кітап. Күні-түні дайындаламын, 
«Мәжнүн тал», «Жалғыз жиде» әндері 
сол кездері шықты. 

– Алғашқы әніңіз қалай туып еді?
– Ол кезде «Лениншіл жас» газеті, 

«Жұлдыз»,  «Жалын» журналда-
рын к�п оқимыз. Баспас�з бетінен 
Гүлсім Назарымбетова деген қыздың 
«Сүйдім жалғыз �зіңді» атты �леңі 
ұнап қалды. Қиып алдым. Бозбала-
мын, шабыт келіп ән болып шықты. 
Қазір  «Наурыз» тобының жігіттері 
айтып жүр. Жақсы ән шығару оңай 
шаруа емес. Дайын �леңге де ән жаз-
дым  немесе әуенін бұрын шығарсам 
ақындарға арнайы с�з жазғызып 
аламын.

– Жылдар жылжып жатыр. 5ткен 
күндеріңізге ой к!зімен қарасаңыз 
!кінетін сәттеріңіз бола ма??

– Биыл жұртшылыққа есеп ретінде 
шығармашылық концертімді бергелі 
отырмын. Үлкен ағаларымыз, әсіресе 
жастар ән кешін �ткізіңіз деп жиі 
қолқалайды. Ал, жалпы, �ткенге �кініш 
әр адамда болады. Мені мазалайтыны 
уақытты тиімді жұмсай алмадым-
ау деген �кініш. Жалпы тағдырыма 
ризамын. Жаратқан маған осындай 
ғұмыр, �нер сыйлады. Тыңдарман 
талғамынан шығатын әуезді  ән 
шығаруға композиторлық қасиеттен 
б�лек, жан-жақты білім қажет. «Күпі 
киген қазақтың қара �леңін, шек-
пен  жауып �зіне қайтарамын» деп 
Мұқағали жырлағандай, ән-әуендерім 
халықтық музыкадан нәр алып, �мірге 
келеді. Сазгерлігім – бойымдағы қа-
сиетім шығар. Дегенмен, жақсы әннің 
дү ниеге келуі шалқар шабытқа тікелей 
байланысты дер едім.

– 7ңгімеңізге рақмет!

Шахида ЖҰМАН
Маңғыстау облысы

ҚҰЛАҚҚАҒЫСТАЛШЫБЫҚ

ЖАҢА КІТАП

«Ай мүйізді қошқардай, 
Қуғанын алған құбарлан, 
Адайда байлық �ткен жоқ, 
Қалнияз бен Жұбаннан» деп 

олардың бай-бақуатты болғанын 
жыр етеді. 20 мың жылқы біткен 
екен. К�шіп келе жатқанда сауынға 
мұқтажға сауынын, шаруа жасаймын 
дегенге қаржы беріп, қарайласып 
кетеді екен. Олар туралы к�лемді 
жырлар Сәттіғұлдың, Сүгірдің шы-
ғармаларында да кездеседі. 

–  Е л і м і з д і ң  а л ғ а ш қ ы  б а р д 
ақыны, әнші Табылды Досымовпен 
таныстығыңыз туралы айтсаңыз? 

–  Т а б ы л д ы  Д о с ы м о в  а ғ а м 
Жұмабаймен бірге оқығандықтан 
үйде жиі қонақ болатын. Мені «Есен-
байжан!» деп еркелетті.  Келген 
сайын жаңа шыққан шығармасын 
�з қолымен жазып беріп, үйретіп 
кететін. Сол кісінің ықпалы к�п тиді. 
Сондықтан да халық соның тікелей 
шәкірті деп біледі. Кейде Табылдың 
терең әндерін түсіне алмай, жеңіл 
ж а ғ ы н а н  а й т у д ы  ж � н  к � р е т і н 
әншілерді байқайсың. Міне, соларға 
бағдар болсын, Т.Досымовтың �нерін 
�згелер де �з биігінде үйренсін де-
ген ниетпен �зі орындап, үнтаспаға 
түсіріп үлгермеген әндерімен қосып, 
дискісін шығардым. Qйткені «Етікші 
болсам да, жаман етікші болмас едім» 
дегендей, тау тұлғалы Табыл да қай 
қырынан қарасаң да сан қырлы да-
рын иесі болды. Lрине, �нер алды-
мен Құдайдың сыйы. Соған қоса 
мен оны �мірден үйрендім. Qзімді 
жетілдіруге Lбіш Кекілбайұлы, 
Фариза  Оңғарсынова,  Qтежан 
Нұрғалиев, Есенғали Раушанов, 
 Сабыр Адай, Светқали Нұржанның 
шығармаларының септігі к�п болды. 
Сондай жандарға қарап бой мен с�з 
түзеп �стік. 

– 5нерді !мірден үйрендім дедіңіз, 
байқасақ оқыған бағытыңыз да б!лек. 

т�ңірегінде орамды ойлар айтылған. Со-
нымен қатар ғылыми-теория лық негіздері 
сараланып, түйін-тұжырымдар жасалған.

Оқу құралы 3 б�лімнен тұрады. 
Онда «Мәңгілік ел» идеясының та-
рихи негіздерін анықтаудағы ғылыми 
ізденістер, Алаш қайраткерлері мұ-
р а  л а р ы н д а ғ ы  т ұ ж ы р ы м д а м а л ы қ 
тенденциясының «Мәңгілік ел» мұра-
тымен рухани үндестігі жан-жақты 
қамтылған. Сондай-ақ белгілі ғалым-
дар дың ұлттық құндылықтар жайындағы 
еңбектері де топтастырылған.

7лия ТҰРСЫНОВА

әрі жазғы демалыста жақсы тынығуына мүмкіндік 
беретін «Айналайын» лагері «Нұр Ақт�бедегі» сың-
ғырлап тұрған жаңа мектеп ғимаратында орналасқан. 
Онда демалушыларға қолайлы жағдай жасалған. 
«Айналайын» жазғы сауықтыру лагерінде 300 бала 
демалмақ.

Мектеп директоры Абзал Тәжімішев �з с�зінде: 
«Мектеп жанындағы лагерьде балаларды т�рт 
мезгіл тамақтандыру қарастырылған, яғни таңғы ас, 
екінші таңғы ас, түскі ас және бесіндік ас. Лагерь 
бағдарламасы бойынша бассейн, ағылшын тілі, 
орыс тілі, кинотеатр және театр, шығармашылық 
үйірмелер, Lлия Молдағұлованың, тарихи-�лкетану, 
�нер мұражайларына, планетарийға саяхат, 
тақырыптық кештер ұйымдастырылады» дейді.

Мейірім ЖАННҰР
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Күнтізбе парағын
Ақтарып қарадым.
Каникул кезінде
Әжеме барамын.
Алақай! Алақай!

Қарсы ұшып дауылға,
Жетемін ауылға.
Тоямын қарбызға
Тоямын қауынға.
Алақай! Алақай!

Бар менің керегім, 
Атама еремін.
Қозысын қайтарып, 
Бүлдірген теремін.
Алақай! Алақай!

Көз тастап аймаққа, 
Шомылам айлаққа.
Мінемін құнанға, 
Мінемін тайлаққа.
Алақай! Алақай!

Айгүл ОМАРОВАҚадыр МЫРЗА ӘЛІ

Қастек БАЯНБАЙ

Жеткерген БАЙҚОҢЫР

Құрманбай ТОЛЫБАЕВ

Рамазан ТЫШҚАНБАЕВ

Бекмұрат ШАНШАРҰЛЫ

рыБ аа б–аал лл зар қғ а
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Көл жағалай көп құстар
Ұшып-қонып жатады.
Қиқуласып әр тұстан,
Сызылтып үн қатады.

Дөңгеленіп төбеден,
Сәулесін күн төгеді.
Жарқын жаздың не деген 
Жасыл түсі көп еді! 

Тау мен дала көгілдір, 
Төгіл жерге, төгіл нұр!
Жарысалық шаңдатып, 
Жадырасын көңіл бір. 

Шулы өзенге барайық, 
Орын таңдап алайық.

Ақ сазанға ау құрып, 
Барлап, қармақ салайық. 

Жүр, балалар, тұрмалық, 
Гүл терейік, қыр барып. 
Өкінбелік даланың 
Қызығынан құр қалып.

Бұтақты иіп салмағы, 
Қызарады алмалар.
Піскен кезде алманы, 
Өзің келіп таңдап ал. 

Қызығамыз біз көріп, 
Олар әлі-ақ піседі.
Жел соққанда күз келіп, 
Үзіліп те түседі. 

 

Жұрттың сөзі жөн екен, 
Тоғыз қабат тон екен.
Тонын түгел сыпырсаң, 
Ішінде түк жоқ екен.

Жүгерінің жүрегі бар ма?
Жүгершінің күрегі бар ма?
Жүгерінің жүрегі бар-ау, 
Жүгершінің күрегі дәрі-ау!

***
Жүлделі жүйрік ілгерледі.
Жүлделі бала
Бірнеше тіл де біледі...
Жыл сайын өзі жүлдені іледі!

***
Жаужүректер қамал алар.
Сужүректер 
Жан сақтап, жан-жағына 
  қарап алар... 
Сужүректер қамал алмас, 
Жаужүректер – өткір ақ алмас. 

Қарашы мұрнына, 
Қарашы көзіне. 
Күлімдеп тұрғаны,
Ұқсайды өзіңе.

«Жүзімді түнде
Көргін» дейді.
Ал күндіз мүлде 
Көрінбейді.

Сілкіп қалып бұтаны,
Айдалаға зытады.
Көзіңе бір түспейді,
Тамақ жеп, су ішпейді.

Әуелі қолғап киеді,
Байланып баумен жиегі. 
Мықтының соққан соққысы, 
Діттеген жерге тиеді.

(Пияз)

(Сурет)   

(Жұлдыз)

(Жел)

(Боксшы)   

7зірлеген 
Нұрлан ҚҰМАР

жанашырлыққа тәрбиелеуде септігі 
зор. Ал егер мемлекеттік қызметші 
оның иесі болса, онда нұр үстіне 
нұр. Жақсы ән қашанда жан азығы. 
Жабырқағанда рухани демеп, адамды 
жігерлендіруге, алға жетелеуге ықпал 
етеді. Кейде �нерге тәнті жас тар «сіз 
сияқты қос саланы қатар алып жүргіміз 
келеді» деп жатады. Еңбектенген 
адамға бәрі де болады. Жігітке жетпіс 
�нер де аз. «Qнерді үйрен де жирен» 
дейтіні содан. 

 – 7біш аға деп қалдыңыз. Ол кісі сіз 
туралы жақсы ой айтып, кітабыңызға 
пікір білдіріпті... 

– Lн орындағанымды тәуір к�ре 
ме, Lбіш Кекілбайұлын қонақ қылған 
ел ағалары мені де шақыратын. Ағамыз 
ә н д е р і м д і  ы н т а м е н  т ы ң д а й т ы н . 
Есенғали Раушановтың с�зіне жазған 
«Жалғыз жиде», «Есентай �зені», 
Светқали Нұржанның �леңіне жа-
зылған әуендерді ұнататын. «Жалғыз 
жидені» орындап болғанымда «Ай-
налайын, шалдарым туған екен ғой» 
дегені есімде. Кітабымның кіріспесіне 
жазған с�зінде анам туған топырақта 
туыпты, бабаларым басқан топырақты 
басыпты деуінің �зінде терең мағына 
жатыр. Ата-бабаларымыз, жалпы 
Маңғыстауды мекендейтін қазақтар 
қыста түбекте қыстаса, жазда Жемнен 
�те Сағызда, әрі қарай Ақт�бе асып 
жайлауға қоныстанатын. Аналары-
мыз тарапынан да б�лелігіміз бар еді. 
Бәйімбеттің, байпақтың қыздары. 
Егер менде тамшыдай талант бол-
са, сол кісілердің сүтімен де жұққан 
шығар. Ата-бабаларым да жай кісілер 
емес. Қалың Маңғыстаудың ғана емес, 
Алаштың қазанына ас салған Қалнияз, 
Жұбан, Зәкәрия, Шам, Талпақтардың 
есімі к�пке таныс. Кешегі репрессия 
құрбаны болған Зәкәрия атамыз аты 
белгілі жырау-жыршы. Артында кере-
мет жырлары қалған. Ыбырай Ахунның 
«Алтынды орда қонған жер» кітабында: 

Тараз мемлекеттік педагогикалық 
институтында «Мәңгілік ел» ұлттық 
идеясының ғылыми-теориялық 
негіздері» атты жаңа оқу құралы 
жарық к!рді. 

Кітап авторлары – педагогика ғылы-
мы ның докторы, профессор Тұрсынай 
Lбдіқадырова мен ғылым магистрі Еділбек 
Lбдімомынов. Кітапта түркілік дәуірден 
қалыптасып, бүгінде елімізді мекендеген 
барлық ұлт пен ұлыстарды ұйыстырып 
отырған «Мәңгілік ел» идеясының түп 
т�ркіні толыққанды баяндалып, оның 
мәні мен маңызы, мақсаты мен мүддесі 

Фариза Оңғарсынова �ңірімізде 
�ткен �з кешінде былай деген еді: 
«Осы жерде бір талантты бала бар, аты 
Есенбай деген. Qзінің ән шығаратын, 
кітап оқитын қасиеті бар. Сондай 
талантты». 

Есенбай Құлиевқа ақын апамыз 
ғана емес, мемлекет және қоғам 
қайраткері Lбіш Кекілбайұлы да игі 
тілегін білдірген. 

Есенбай Ізт�реұлы 1976 жылы 
қазіргі Атырау облысының Қызыл-
қоға ауданы Сағыз ауылында дүниеге 
келді. Сол жердегі орта мектепті 
бітірді. 1997 жылы Маңғыстауға ат ба-
сын бұрды. «Қайнар» университетін, 
Каспий мемлекеттік инжиниринг 
және технологиялар университетін 
тәмамдады. 2007 жылы «Жалғыз 
жиде» атты ән дискісі мен кітабы 
�нерсүйер қауымға жол тартты. Ол 
жалпы 50-ге жуық әннің авторы. 
Т.Досымовтың әндерін гитарада �з 
деңгейінде  насихаттап жүрген бірден-
бір шәкірті. Осындай еңбектерінің 
арқасында екі рет Елбасының Алғыс 
хатымен, Қазақстан мәслихаттарына 
20 жыл, Маңғыстау облысының 40 
жылдығы медалдарымен марапаттал-
ған. Қазақстан Республикасының 
мәдениет саласының үздігі. 2015 
жылы Президент стипендиясының 
иегері атанды. Мұндай жетістіктерге 
жету жолын �зінен сұрап к�рдік. 

– Сіз мемлекеттік қызметкер әрі 
!нер адамысыз. Екеуін қатар алып 
жүру қиын емес пе?

– Кезінде осыған ұқсас сауал 
Lбіш ағаға да қойылған. Саясат пен 
жазушылық қалай үйлеседі дегенде, ол 
кісі жазушы әуелден саясаткер болып 
туады деген екен. Жазушы болу үшін 
де үлкен саясаткерлік қасиет керек. 
Сол сияқты �нер мен мемлекеттік 
қызметті қатар алып жүрудің де �з 
ерекшелігі бар. Qнердің адамзат-
ты отансүйгіштікке, бейбітшілікке, 

Тұрсын ЕЛЕУСІЗҰЛЫ

«Қ»-дан бастасаң тәттімін,
Оны алып тастасаң – серт етемін.

(Қант – ант)

«Б» басымда тұрғанда дәмді келем,
Оны алып тастасаң бұйрық берем.

(Бал – ал) 

«А»-дан бастасаң арайлымын, 
Оны сызып тастасаң жан-жануармын.

(Таң – Аң)
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Кәсіби білім алуға қыз
әлде...

– Мен ауылда туд
руасымен айналысқан
баласының кенжесі 
үйдің к�леңкесінде о
кеші к�ңілді» кітабын
ау», «Ләйлім шырақ» ән
отыратын еді. Lкем Л
совхозда жұмыс істед
сабақ алып, музыка мам
ғым келмеді дей алмайм
солай шығар, Ақ тау
түрткі болуымен басқа 
ынша оқудың сәті түсті
бір орын табу үшін
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к�р мей-ақ қандай
Мен де �здігімнен оқ
М е н і ң  � н е р п а з  б о
ағам Жұмабайдың м

жан серігім»


