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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

6-7-бет

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда

Бүгінгі санда:

Біртектес сөздер және 
олардың жазылуы

Құс кербезі – дуадақ

«Анамның тілі – 
аяулы үні»

4-бет

12-бет

10-бет

ҚА
ЗП

О
Ш

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

ДӘУІР ДАУЫСЫ

Нәзипа Құлжанованың алғашқы 

т е г і  С е г і з б а е в а .  1 9 0 2  ж ы л ы  о л 

Қостанай орыс-қазақ гимназиясын 

бітіріп, сол жылы Торғайдағы екі 

жылдық орыс-қазақ училищесінің 

мұғалімінің к&мекшісі қызметін 

атқарған. Одан кейін Орын бор дың 

екі жылдық мұғалімдер мекте бін 

аяқтаған. Осы кезде Орынбор мұға-

лімдер мектебін бітіріп, қызмет істеп 

жүрген жерлесі Нұрғали Құлжановқа 

кездеседі. Екеуінің к&ңіл дері жара-

сып, қосылғаннан кейін, олар 1905 

жылы Семей қаласына келіп, екеуі де 

осы  Семей қаласындағы семинарияда 

сабақ беріп, ұстаздық еткен. 

Екі жас осы кезде қазақтың салт-

дәстүрі, мәдениеті туралы Орыс гео-

графия лық қо ғамының хабаршысына 

мақалаларын жиі жазып тұрған. Осы 

еңбектері үшін Нәзипа  Құл жанова 

мен Нұрғали Құлжанов Орыс гео-

графиялық қоғамына мүше болып 

қабылданған. Нәзипа Құлжанованың 

түрлі мәдени шаралар ұйымдастырып, 

еңбегімен Се мейде атағы шыққаны 

осы кез. Семейдегі оқыған қазақ 

жастарының одан тәлім алып, оның 

маңына үйіріле бастағаны да осы шақ. 

1910 жылы Ахмет Байтұрсыновтың 

«Абай Құнанбаев қазақтың бас ақыны» 

мақаласы шық қан нан кейін, Абайды 

қазақ оқи бастаған уақыт еді.

 1914 жылы Абай Құнанбаевтың 

қайтыс болғанының он жылдығына 

орай,  Нәзипа Семей қаласында 

үлкен мәдени, әдеби кеш &ткізеді. 

Жастар Абайдың &леңдерін оқып, 

әндерін орындаған. Содан кейін 

Н.Құлжанованың ұйымдастыруымен 

сол кездегі ең жас жазушы Мұхтар 

8уезовтың «Еңілік-Кебек» пьесасын 

сахналаған. Ондағы р&лдерді ойнауға 

М.8уезов, Ж. Аймауытов, Қ.Сәтбаев 

және басқа да сол Семейдегі &нерпаз 

жастар қатысқан. Н.Құлжанованың 

үлкен құлшынысымен ұйымдастырған 

А.Құнанбаевқа арнаған осы мәдени 

шарасы осы күнге дейін аңыз болып 

айтылады. 

А.Байтұрсынов 1910 жылдары жер-

гілікті &кімет қудалап жүргенде Нәзипа 

қарындасына арнап жазған &леңінде:

«Рақатсыз &тсе де &мір жасым,

Бұл ж&німнен құдайым айырмасын.

Ұзақ жолға ниет қып бір шыққасын,

«Мемлекеттік тіл және БАҚ»

      «    
  »    -

  .

ҚҰРМЕТ

Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйым-

дас тырылып келе жатқан бай қауға тіл 

саясаты, мемлекеттік тілдің қазіргі 

ахуалы туралы &зекті де к&кей кесті 

материалдар жариялаған жекелеген 

журналистер қатысып, &зара бақ 

сынады. 

Үміткерлердің ұсынған мақала-

лары «Баспас&здегі үздік журналист», 

«Интернет-сайттағы үздік журна-

лист», «Үздік тележурналист», «Үздік 

радио журналист» аталымдары бойын-

ша сарапқа салынды.

Алматы қаласы Тілдерді дамы-

ту және құжаттама басқармасының 

басшысы Мамай Ахет жолданған 

мақалаларды білікті мамандардан 

құрылған қазылар алқасы жан-жақты 

қарап, талдап, талқылай отырып, 

ашық дауыс беру арқылы анықтағанын 

атап &тті.

Жүлделерді салтанатты түрде 

 табыстау рәсімінде «Алтын Жұлдыз» 

сыйлығының иегері, ҚР мәдение-

тіне еңбегі сіңген қайраткер Нұртілеу 

Иманғалиұлы, «Алматы ақшамы» 

газетінің тілшісі, белгілі журналист- 

публицист  Нұржамал Байсақал 

бастаған қазылар алқасы әріптестерін 

кәсіби мерекесімен құттықтап, 

жеңімпаздарға жүлделерін салтанатты 

түрде табыс етті.

«Үздік радиожурналист» аталы-

мы бойынша Қазақ радиосы Алматы 

студиясының редактор-жүргізу-

ш і  с і  Б а қ ы т  Ж а ғ ы п а р ұ л ы  о з ы қ 

шықты.  «Үздік  тележурна  лист» 

– Назым Перне, «Интернет сайт-

тағы үздік журналист» – Нұртай 

Нұрғали атанды. «Баспас&здегі үздік 

журналист» аталымында Мәдениет 

қайраткері, «Айқын» газетінің    шо-

лушысы Т&реғали Тәшенов жеңімпаз 

деп танылды. Байқаудың &зге  қа-

тысушылары алғыс хаттар мен     ма-

рапатталды.

ГАЗЕТ ОҚУ – 
зиялылықтың белгісі

      
    .    

     
     . 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Ғаламторды қанша жерден 

мақтасақ та, ол газет пен жур -

налдай бола алмайтынына сенім-

дімін. Заман талабын ескерген 

дұрыс шығар, бірақ тасқа ба-

сылған дүниелердің салмағы 

қашанда жоғары деп ойлаймын. 

Бүгінде осыған байланысты 

екі жақты пікір бар. «Газет-

журналсыз &мір сүру мүмкін 

емес. Бұрынғылар ғаламторсыз-

ақ газет оқып, к&зін ашқан. 

Ал жаңа заман адамдарының 

&мірін онсыз елестету қиын. 

Ғаламтор адамды елітіп, &зіне 

т ә у е л д і  қ ы л а д ы .  Қ о л д а н у 

дұрыс та шығар, бірақ газетсіз 

елдің тіліне нұқсан келеді» 

деп аға буын &кілдері баспа-

с&з болашағына алаңдаушы-

лық танытса, енді біреулері: 

«Қолымыздағы тетікті бассақ 

болғаны, ақпараттың барлығы 

дайын тұр. Газет-журналға жа-

зылып, ақша шығарып не керегі 

бар? Тіпті болмаса, сол газеттің 

электронды нұсқасын оқуға 

болмай ма?»  деп қарсы дау ай-

тып жатады. 

Бүгінгі ақпараттық   техно-

логия қарыштап дамыған қо-

ғамда ғаламтор айнымас досы-

мызға айналғандай. 8йтеуір 

бәрі керемет, бәрі оңай. Де-

генмен, ғаламтордың пайда-

сынан б&лек, зиянды жағы да 

жетерлік. Телефонға телмірген 

жастардың қоғамдық к&лікте 

құлағын бітеп алып, әлеуметтік 

желілерден шықпай, ешкім ді 

елеместен міз бақпай отыра-

тынын қайтерсің?! Тіпті кіп-

кішкентай бүлдіршіндер де ұялы 

телефонның мүмкіндіктерін 

біліп алған. Ғаламтормен са-

насы шырмалған бүгінгі буын 

ертеңгіге қандай &неге бер-

мек?!  Жастарымыз руха ни 

жұтаңдыққа ұшырап жатқан 

жоқ па?! К&кейімізде сан сау-

ал...

Jз басым, бос уақытымды 

әлеуметтік желіге арнағаннан 

г&рі, газет-журналмен дос бо-

луды артық санаймын және 

мұны әдетке айналдырдым. 

Ғ а л а м  т о р м е н  ж ұ м ы с  і с т е у 

тиімді әрі жедел болғанымен, 

ондағы ақпараттың дәлдігі мен 

шынайы лығына ешкім кепілдік 

бере алмайды. Ал баспас&з 

беттерінде нақты мәліметтер 

ғана жарияланады. Елдегі бо-

лып жатқан елеулі оқиғаларды 

жұртшылыққа жеткізіп, жан 

дүниеңді байытып, ой-&рісіңді 

&сіретін, сезімге сезім, ойға 

ой қосып, таным к&кжиегін 

кеңейтетін де газет емес пе? 

Қажет ақпаратты экраннан 

оқығаннан г&рі газетті қолмен 

ұстап, сезініп оқыған к&ңілге 

де қонымды, жүрекке жақын. 

Jзіме солай. Газет – қаншама 

адамның үздіксіз ізденісі, та-

банды еңбегі. Ел азаматтары-

ның ізгі істері, қоғамдағы &зекті 

мәселелер жайын айтқан жур-

налистердің мірдің оғындай 

&ткір с&здерін газет бетінен ғана 

табатын сияқтымын. 

Алайда қазір жастар газет, 

кітап оқуға құлықсыз деген пікір 

қалыптасқан. Мен бұл пікірді 

теріске шығарар едім. Сол үшін 

газет-журнал оқырмандарының 

к&п болғанын қалаймын. С&з 

соңында айтарым, газет оқу бұл 

– зиялылықтың белгісі.

 

Раушан АРМАНҚЫЗЫ
Батыс Қазақстан облысы

Жарым жолда қайтпаспын, қарын-

дасым!..» деп мұңын шаққаны бар еді.

Н.Құлжанованың домбырамен ән 

айтатын &нері де болған. Ол Семейге 

қазақ халқының әндерін жинаушы 

А.Затаеевич келгенде оған қазақтың 

«Ғайни-ау, сәулем», «Қадыр зары» аты 

әндерін нотаға түсірткен. 

Нәзипа Құлжанова қазақ қыздары-

ның арасынан шыққан тұңғыш жур-

налист. Ол сонау 1913 жылдан бері 

«Қазақ» газетіне әйелдер теңдігі және 

басқа да елдік мәселе лерге мақаларды 

жиі жазып тұрған. 1922 жылы жаңа 

іргесі қаланған «Еңбекші қазақ» 

газетінің редакциялық алқасы мүшесі 

болған. Н.Құлжанованың Қазақ ав-

тономиясы кезінде шыққан барлық 

газет-журналдарда мақалалары ғана 

емес, әдеби еңбектері, оның ішінде 

аудармалары да жарияланып тұрған. 

Нәзипа Құлжанованың &мірі, оның 

түрлі саладағы еңбектері тәуелсіздік 

алғаннан кейін нақты зерттеліп, жа-

зыла бастады. 2000 жылдарға дейін 

оның &мірін, шығармашылығын, 

мемлекеттік және қоғамдық деңгейде 

атқарған қызметтерін біршама зер-

делеген  әр і  б ірнеше мақалалар 

жазып насихаттаған кісінің бірі – 

т&рағалық Мұратқали Камалов еді. 

Мұратқали Н.Құлжанованың жақын 

туысы болатын. 8рі Нәзипа мен 

Нұрғали Құлжановтың &мірін бүге- 

шігесіне дейін білетін адам еді. Мұкең 

қатарынан екі-үш жыл қала әкіміне 

қайта-қайта кіріп жүріп, Арқалық 

педагогика училищесіне Нәзипа 

Құлжанова ның есімін бергізді. Сол 

училищенің &зінде Нәзипа Құлжанова 

мен Нұрғали Құлжановқа арналған 

шағын мұражай бар. Оғанда біраз 

құжаттар жинап берген Мұратқали 

Камалов болатын.

Алашорда қозғалысының қай-

раткері, қазақтың тұңғыш жур на лисі, 

этнограф, аудармашы, ұлықты ұстазы 

Нәзипа Құлжанованың &мірі мен ар-

тында қалған мол мұрасы бүгінде жас 

ұрпаққа &неге.

Жұмат �НЕСҰЛЫ,
жазушы, тарихшы

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҰЛТТЫҚ 
ЖАҢҒЫРУДЫҢ 

АЛҒЫШАРТТАРЫ

Амангелді АЙТАЛЫ
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ҚАЙДА ЖҮРСЕ ДЕ 
ҚАЗАҚТЫҢ ТАРИХИ ОТАНЫ 

БІРЕУ-АҚ, ОЛ – ҚАЗАҚСТАН!

АЛАШТЫҢ 
қайраткер қызы
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БӘРЕКЕЛДІ!

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

«МЕН – ҚАЗАҚПЫН» 

АСТАНАМЫЗ КӨШ БАСТАП ТҰР

К�рнекті ақынымыз Жұбан Молдағалиев 
жазған «Мен – қазақпын» поэмасы ұлттық 
рухымызды к�теріп, намысымызды жа-
нитын туынды екені с�зсіз. Бүгінде «Мен 
– қазақпын» деп айта алатын азамат �зінің 
туған тілін біліп, ұлтының рухани-мәдени ба-
стауларынан хабардар болуымен қатар, елін, 
жерін сүйетін жанашыр болуы керек. 5йткені 
бұл с�здің �зі әр қазақққа жауапкершілік 
жүктейтіні анық. 

Жуырда Павлодар қаласында «Мен қа зақ-

пын» телевизиялық жобасының облыстық 

кезеңі &тіп, оған 35 &нерпаз қатысып, бақ сына-

ды. Байқаудың ашылу салтанаты Ертіс &зенінің 

жағалауындағы сахнада &тті. Дәстүрлі ән, тер-

ме және күй сайыстары бойынша &ткізілген 

шара «Шаңырақ» халық шығармашылығы 

орталығында ұйымдастырылды. Үміткерлер 

&з дайындықтарының жоғары деңгейде екенін 

к&рсетті.  Олардың арасында облыстық, 

республикалық байқауларда топ жарып, бүгінде 

есімдері жұртшылыққа жақсы таныс болып 

қалған &нер иелері де бар. Барлығы да «Мен 

– қазақпын» деген телевизиялық жобасының 

келесі кезеңдеріне жолдама алуға күш салды. 

Дәстүрлі әнші Ерлан Рысқали бастаған қазылар 

алқасы кіл мықтыларды анықтап, &нерлерін 

сарапқа салды. «Жүзден жүйрік, мыңнан 

тұлпар» дегендей, барлығы да мәреге бірінші 

болып келе бермесі анық. Сонымен, Нұрболат 

8білxан – дәстүрлі әннен, Нұржан Сарқамбаев 

– терме орындаудан, Бекзат Сәбиxанов – күй 

тартудан оқ бойы озық шығып, жеңімпаз атан-

ды. Енді бұл азаматтар ұлттық телевизиялық 

жобаның республикалық кезеңінде &нер 

к&рсетіп, облыс намысын қорғамақ.

Елдің әлем туристеріне тартымды бола түсуі 
үшін үлкен жобалардың жүзеге асырылғаны 
маңызды. Мәселен, қазір Астана қаласында 
�тіп жатқан «ЭКСПО – 2017» халықаралық 
к�рмесіне дүниежүзінің түкпір-түкпірінен, 
алыс қиырлардан меймандар келіп, шара ба-
рысын тамашалауда. 

Демек, мемлекетіміз қазір әлемдік туризм 

саласы үшін назар аудартып тұрғаны анық. 

«ЭКСПО – 2017» к&рмесіне келгендер тек 

осы мәселемен ғана шектеліп қалмасы белгілі. 

Олар еліміздің к&ркем жерлерімен танысады, 

мәдениетіне, тарихына, салт-дәстүрлеріне 

қанық болады. Қазақстан жайында &зіндік 

пікірі қалыптасады. Туризм саласының ең 

бір нәзік тұсы да осында болса керек – елің 

мен жеріңнің кереметтілігін жоғары дәрежеде 

к&рсете білу. Бұл үшін ұйымдастыру шаралары 

ойдағыдай атқарылуы керек-ақ. Осы орайда 

айтайық деген бір қуанышты хабарымыз да 

жоқ емес. Жуырда Елордамыз ТМД елдері 

арасында туристердің келіп-кетуі жағынан к&ш 

бастапты. Бұл ж&нінде «ТурСтат» сараптамалық 

агенттігі хабарлаған. Туристердің сұранысына 

ие болған он қаланың ішінде, сондай-ақ Баку, 

Минск, Ереван, Ташкент, Алматы, Кишинев, 

Бішкек, Киев және Ашхабад шаһарлары бар 

екен. Астанамыздың алдыңғы қатардан к&рініп 

отырғаны қуанышты жайт, әрине. Лайым, 

алдағы уақытта да осы деңгейінде қала берсін 

деп тілейік. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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Осыған орай Қазақстан Республикасының 

Мем лекеттік хатшысы Гүлшара 8бдіқалықова 

Қазақ стан Республикасы Президентінің бұқаралық 

ақпарат құралдары саласындағы сыйлықтары мен 

грант тарын салтанатты түрде табыс ету шарасын 

&ткізді. 

Мерекелік шара барысында Г.8бдіқалықова 

сыйлық лауреаттары мен грант иегерлерін, Мем-

лекет басшысының алғысына ие болған шығарма-

шылық ұжымдарды, сондай-ақ Қазақстанның 

барлық журналистерін кәсіби мерекелерімен 

құттықтады. «Бүгін үздік деп танылған журна-

листеріміз бен озық жетістіктерімен ерекше-

ленген шығармашылық ұжымдарға Президент 

сыйлықтары мен гранттарын тапсырып, алғысын 

жариялаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

БАҚ саласын дамытуға айрықша к&ңіл б&ліп 

отырғанын білесіздер. Алаштың арысы Ахмет 

Байтұрсынұлының с&зімен айтқанда, баспас&з 

қашанда халықтың к&зі, құлағы һәм тілі» де-

ген Мемлекеттік хатшы ширек ғасыр уақыт 

ішінде БАҚ &кілдері еліміздің қоғамдық-саяси, 

әлеуметтік-экономикалық дамуының барлық 

үдерістерін уақтылы және жан-жақты жариялап 

келе жатқанына тоқталды. 

Сонымен, Президент сыйлығы Қарағанды 

облыстық «Орталық Қазақстан» газетінің 

бас  редакторы Мағауия Сембаевқа  және 

«Хабар» агенттігінің меншікті тілшісі Майра 

А б д р а х м а н о в а ғ а  т а б ы с  е т і л д і .  Г р а н т т а р 

«Айқын» газетінің тілшісі Айхан Шәріпов пен 

«Казахстанская правда» газетінің тілшісі Юлия 

Магерге тапсырылды. ҚР Президентінің алғысы 

«Астана» телеарнасындағы «Біздің уақыт» 

телевизиялық бағдарламасының, «Мысль» 

республикалық қоғамдық-саяси журналының, 

Батыс Қазақстан облыстық «Приуралье» газетінің 

және «Хабар 24» телеарнасының шығармашылық 

ұжымдарына жарияланды. Айта кететін болсақ, 

биыл жүлденің жалпы қоры 9 миллион 76 мың 

теңгені құрап отыр. Президент сыйлығының 

лауреаттарына 3 миллион, ал грант иегерлеріне 1 

миллион 538 мың теңгеден берілді. 

Д.ХАЛЫҚ

Президент сыйлығы мен 
гранттары табыс етілді 

АҚОРДА

Заңдылықтың 
сақталуы - заман талабы

АҚПАРАТ САЛАСЫНДАҒЫ ОҢ ӨЗГЕРІСТЕР

айтып, зор ден саулық, бақ-береке және жа-

уапты қызметтеріне сәттілік тіледі.

***

Елбасы Н.8.Назарбаев дәстүр бойынша 

Қазақ стан халқын Ораза айт мерекесімен 

құттықтады. Президент құттықтауында 

бұл мейрам күллі мұсылман үмбеті үшін 

маңызды Рамазан айының аяқталғанын 

білдіретіні, ежелден исламға тән құндылықтар 

–  б е й б і т с ү й г і ш т і к ,  ж а н а ш ы р л ы қ  п е н 

бауырмалдықтың терең мән-мағынасы 

осы шуақты күндерде айқын сезілетіні атап 

к&рсетілген. «Ораза айтта шын жүректен 

ақ тілек айтылып, әр адам адами қарым-

қатынастың жылылығы мен айналасын да -

ғылардың қамқорлығын сезіну үшін қайы-

рым ды лық шаралары жасалады. Ізгі ниет пен 

игі істер қоғамда &зара түсіністіктің орнауына, 

халқымыздың татулығы мен ауыз біршілігін 

нығайтуға септігін тигізеді. Бұл – еліміздің 

одан әрі тұрақты және сенімді дамуының 

басты кепілі. Бірлік пен татулық жүрегімізде 

әрдайым бейбітшілік пен жасам паз дықтың 

жылуын ұялатсын! Осы мерекеге орай барша 

қазақ стандықтарға зор денсаулық пен бақ-

береке тілеймін! Ораза айт қабыл болсын!» 

делінген. 

***

Елбасы &ткен аптада Түрік Республика-

сының бұрынғы президенті Абдулла Гүлмен 

кездесті. Кездесуде Елбасы Қазақстанның 

соңғы жылдары жеткен жетістіктері мен 

елімізде іске асырылып жатқан маңызды жо-

балар ж&нінде айтты. Түрік Республикасының 

б ұ р ы н ғ ы  п р е з и д е н т і н і ң  е к і ж а қ т ы 

байланыстардың нығаюына зор үлес қосқанын 

атап &тіп, оның Қазақстан халқына деген 

құрметі үшін ризашылық білдірді. Jткен 

апта ел &міріндегі маңызды шараларға толы 

болды. Атап айтқанда, Астана қаласында 

Еуразиялық медиа форум &тті. Форумға 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

хатшысы Г.8бдіқалықова, Еуразиялық ме-

диа форумның ұйымдастыру комитетінің 

т&райымы, Парламент Сенатының депутаты 

Д.Назарбаева, «Астана ЭКСПО – 2017» ұлттық 

компаниясының басқарма т&рағасы А.Есімов, 

Түрік Республикасының бұрынғы президенті 

А.Гүл, Еуропалық Комиссияның бұрынғы 

басшысы Ж.Мануэль Баррозу, АҚШ-тың 

бұрынғы энергетика министрі Б.Ричардсон, 

сондай-ақ Қазақстанның және шет елдердің 

танымал саяси және қоғам қайраткерлері, 

сарапшылар, әлемдік жетекші бұқаралық 

ақпарат құралдарының &кілдері қатысты.

***

Қазақстан Республикасы Парламенті Сена-

ты ның т&рағасы Қасым-Жомарт Тоқаев журна-

лис терді кәсіби мерекелерімен құттықтады.  

Т&раға Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың еліміздегі бұқаралық ақпарат 

құрал дарының әлемдік деңгейдегі бәсекеге 

қабі леттілігін арттыру міндетін қойып отырға-

нын еске салды және БАҚ қоғамдағы бірлік пен 

келі сімді нығайтудың маңызды құралы болып 

табы латынын және оларға шығармашылық 

жа сам паздықтың айрықша р&лі тиесілі екенін 

атап &тті.  

 «Сіздердің адал қызметтеріңіз халқымыздың 

әл-ауқатын арттыруға бағытталған Елбасының 

бастамаларын ілгерілету мен экономикалық  

реформаларды іске асыруға серпін беретіні 

с&зсіз» деді Қ.Тоқаев. Ол бұқаралық ақпарат 

құралдары &кілдерін Парламент қызметін 

ақпараттық қолдаудағы белсенді және жемісті 

еңбегі үшін Сенат Т&рағасының алғыс ха-

тымен марапаттады және бірнеше журна-

лист Парламентаралық Ассамблея Кеңесінің 

«Баспас&з және ақпаратты дамы туға сіңірген 

еңбегі үшін» құрмет белгісін алды.

***

28 маусым күні Қазақстан Республикасы 

Парламенті Сенатының депутаттарының сай-

лауы &тті. Сайлауға 38 үміткер қатысты. Дауыс 

берудің демократиялық үдерістерге сай &туін 

халықаралық ұйымдар мен шет мемлекеттер-

ден келген байқаушылар бақылады.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

«Былтырғы жылмен салыстырғанда 

қылмыс жасау 15 пайыздан аса азайған. 

Ауыр және аса ауыр қылмыстарды ашу 

к&рсеткіші 72 пайызға жетті. Қала мен ауыл 

к&шелеріндегі тұрғындардың қауіпсіздік 

деңгейі айтарлықтай артты. Онда қылмыс 

жасау 14 пайызға азайды» деді Қазақстан 

П р е з и д е н т і .  Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 

стратегиялық міндеттердің іске асыры-

луын қамтамасыз ету үшін 2017 жылғы 

1 шілдеден бастап ішкі істер органдары 

қызметкерлерінің еңбекақысын 25 пайызға 

&сіру ж&нінде шешім қабылданғанын айт-

ты.

Президентпен кездесуде Ішкі істер 

м и н и с т р л і г і  а р н а й ы  м а қ с а т т а ғ ы 

б&лімшесінің инспекторы Б.Дүйсеновті 

І дәрежелі «Айбын» орденімен, Павло-

дар облысы Ішкі істер департаментінің 

Шарбақты аудандық ішкі істер б&лімінің 

бастығы Ж.Мұқатовты ІІ дәрежелі «Ай-

бын» орденімен, Оңтүстік Қазақстан об-

лысы Ішкі істер департаментінің Ордабасы 

аудандық ішкі істер б&лімінің бастығы 

Қ.Саховты ІІ дәрежелі «Айбын» орденімен,  

Астана қаласы Ішкі істер департаментінің 

Тергеу басқармасының аса маңызды істер 

ж&ніндегі аға тергеушісі В.Шутьконы ІІ 

дәрежелі «Айбын» орденімен, Ішкі істер 

министрлігі Қылмыстық-атқару жүйесі 

комитетінің аса маңызды істер ж&ніндегі аға 

уәкілі А.Ғалиевті «Ерлігі үшін» медалімен, 

Алматы облысы Ішкі істер департаментінің 

жедел-криминалистік басқармасының 

бастығы Л.Кимді «Ерлігі үшін» медалімен 

марапаттады. Қазақстан Республикасының 

Құрмет грамотасымен Ақт&бе қаласы Ішкі 

істер басқармасының учаскелік полиция 

инспекторы С.Балтамбекова, Ақтау қаласы 

Ішкі істер басқармасының учас келік по-

лиция инспекторы Е.Жолдасов және Қара-

ғанды қаласы Ішкі істер басқармасы ар-

наулы мекемесінің полицейі Н.Редченко 

марапатталды. Кездесу соңында Қазақстан 

Президенті кездесуге қатысушыларға алғыс 

Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 

құрылған кезде Мемлекет басшысы жүктеген 

бірқатар міндеттің аса маңызды екендігін 

және соған орай  бүгінгі таңда к&птеген шара-

лар жүзеге асырылғанын атап &ткен министр 

бұлардың барлығы ел мүддесі жолындағы кезек 

күттірмейтін мәселелер екендігіне тоқталды. 

«Jткен жылдан бері елімізде мемлекетке қарасты 

барлық телеарналарда, газеттер мен интернет-ре-

сурстарда толық жаңғырту жұмыстары жүргізілді. 

Мемлекеттік ақпараттық саясатты жүзеге асыру 

бойынша түбегейлі &згерістер жасалды. Отандық 

медиа &німдердің к&лемі ұлғайып, сапасы арт-

ты. 8рине, бұл шаралардың барлығы ақпарат 

саласындағы оң &згерістердің қарқын алуына 

айтарлықтай оң ықпалын тигізді. Дегенмен, 

бүгінгі заманның ағымы тағы бір маңызды 

мәселені қолға алуды талап етіп отыр. Ол – осы 

саладағы заңнаманы жетілдіру. Сондықтан да 

министрлік «Ақпарат және коммуникациялар 

мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге 

&згерістер мен толықтырулар енгізу туралы» заң 

жобасын әзірледі. Біз жобаны талқылауға тұтас 

қоғамның қатысуына мүмкіндік жасадық. Ар-

найы жұмыс тобы құрылып, оған осы саладағы 

беделді ұйымдардың, бизнес-қоғамдастықтың 

&кілдері, журналистер мен сарапшылар кірді. 

Атап айту керек, талқылаудың жоғары деңгейде 

&туіне Парламент Мәжілісінің депутаттары да 

белсене атсалысты. Осындай ашық талқылаудың 

арқасында заңның нұсқасы жаңа ұсыныстармен 

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

«ҚАЗАҚСТАН БАРЫСЫНА» 
ӨЗГЕРІС ЕНГІЗІЛМЕК

«Қазақстан Барысына» қатысатын балуан-
дар рейтинг бойынша іріктелуі мүмкін. Бұл 
туралы бүгін қазақ күресінен «Қазақстан 
Барысы» VII Республикалық турниріне орай 
Астанада �ткен баспас�з мәслихатында 
«Қазақстан Барысы» қазақ күресін дамыту 
қорының т�рағасы Арман Шораев мәлім етті.

«Болашақта балуандар рейтинг бойынша 

қатысуы мүмкін. Қазір кейбір облыстарда қазақ 

күресі қатты дамып келе жатса, кей &ңірлерде 

жағдай мәз емес. Олар «Қазақстан Барысына» 

жыл сайын қатысқанымен, ешқандай нәтиже 

к&рсетіп жатқан жоқ. Сол үшін балуандардың 

рейтингіне қарай талдау жасауға к&шуіміз 

мүмкін» деді ол. Сонымен қатар Арман 

Шораев «Қазақстан Барысына» қазылық 

ететін т&решілер жарыс алдында қорға ақша 

т&лейтінін мәлім етті.

Естеріңізге сала кетейік, жетінші рет &ткелі 

отырған «Қазақстан Барысы» республикалық 

турнирі шілденің 2-сінде «Барыс-Арена» са-

райында &теді. Онда еліміздің 14 облысы мен 

Астана және Алматы қалаларынан  ең мықты 

деген 34 балуан бақ сынайды.

толықтырылды. Тұтастай алғанда, аталған заң 

жобасы шеңберінде 12 заң мен 4 кодекске 200-ден 

астам түзету енгізу жоспарланып отыр. Ал осы 

заңға 200-ге жуық ұсыныс түссе, соның 70%-ы 

ескеріліп, құжатқа енгізілді» деді Дәурен Абаев. 

Министрдің айтуынша, ең алдымен, азамат-

тардың құқығын ескеру, әсіресе балаларды қор-

ғау, мүмкіндігі шектеулі жандардың ақпаратқа 

қол жетімділігін қамтамасыз ету мәселелеріне 

баса назар аударылған. Сонымен қатар телеарна-

ларда белгіленген уақыт аралығында мемлекеттік 

тілдегі жарнамалардың үлес салмағының 50 

пайыздан кем болмауы, мемлекеттік органдар 

мен ұйымдарда к&пшіліктің тек отандық теле-

арналарды к&руін қамтамасыз ету мәселелері де 

қамтылып отыр. 

Аталмыш заң жобасы арқылы отандық ар-

наларды к&рсетпейтін, «сұр тәрелке» деп ата-

лып кеткен спутниктік құрылғылардың тара-

луын құқықтық тұрғыдан реттеу к&зделуде. 

 Министр «сұр тәрелкелерді» орнатқан азаматтар 

отандық телеарналарды қарамайтынын, яғни 

&з елінің ақпараттық кеңістігінен тыс қалып 

отырғанына тоқталды. Мұндай құрылғыларға еш 

жерде лицензиялар алынбаған әрі тіркелмеген. 

Яғни, олармен күрес қиындау, алайда сол 

жүйедегі карталармен күресуге болады. Жаңа 

заң жобасында лицензияланбаған осы карта-

ларды таратқаны немесе жарнамалағаны үшін 

жауапкершілікке тарту қарастырылған. Ғаламтор 

мен жаңа технологиялардың дамуына байланы-

сты &згерістер де ескерілген. Түптеп келгенде, 

осының барлығы – ақпараттық қауіпсіздігімізді 

қамтамасыз етуге бағытталған шаралар кешені. 

Министр қазақстандық БАҚ-та және 

телекоммуникацияның басқа да желілерінде 

құқыққа қарсы әрекеттен зардап шеккен ба-

лалар туралы ақпарат жариялауда шектеулер 

енгізіліп отырғанын атап &тті. «Қазіргі кезде бұл 

мәселе реттелмеген, ал ғаламторда пайда болған 

мәліметтер алдағы уақытта баланың тағдырына 

кері әсер етуі мүмкін» деді Д.Абаев. Заң жоба-

сында айыппұлдардың м&лшері к&рсетілген. 

Құқыққа қарсы әрекеттен зардап шеккен 

баланың фотосуреттері мен жеке мәліметтерін 

таратқанда жеке тұлғаларға 5 АЕК к&лемінде, 

лауазымды тұлғалар мен шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріне немесе коммерциялық емес 

ұйымдарға – 25 АЕК, орта кәсіпкерлік 

субъектілеріне – 50 АЕК, ірі кәсіпкерлік 

субъектілеріне – 100 АЕК м&лшерінде айыппұл 

салынуы мүмкін. Егер де бір жылдың ішінде 

әкімшілік жаза белгіленгеннен кейін аталған 

жағдай қайталанса, жеке тұлғаларға – 50 АЕК, 

лауазымды тұлғалар мен шағын кәсіпкерлік 

субъектілеріне немесе коммерциялық емес 

ұйымдарға – 50 АЕК, орта кәсіпкерлік 

субъектілеріне – 100 АЕК, сондай-ақ ірі 

кәсіпкерлік субъектілеріне – 200 АЕК к&лемінде 

айыппұл салу қарастырылады. 

Талқылау барысында Мәжіліс депутаты 

Кәрібай Мұсырман министрден теріс мазмұндағы 

сайттарға  тыйым салу шаралары  туралы 

сұрады. Министр мемлекеттің заңнамасына 

қайшы келетін сайттарды анықтауға тәулік 

бойы мониторинг жүргізіліп жатқанын айт-

ты. Бұл орайда, мемлекеттің заңнамасына 

қайшы келетін мыңдаған сайттың жұмысы 

тоқтатылып, әлеуметтік желілердегі пабликтер 

жабылған. Д.Абаевтың айтуынша, тұрғындар 

&здерін алаңдатқан мәселелер бойынша тиісті 

сілтемелерді жіберсе, қажетті тексерулер міндетті 

түрде жүргізілетін болады. 

 Жиында блогерлердің мәртебесі ж&нінде 

де с&з қозғалды. «Біз блогерлерді журналистер-

ге  немесе желілік басылымдарға теңестіруді 

ұсынған болатынбыз, алайда жұртшылық қарсы 

пікір айтқан соң, осы норманы алып тастадық. 

Менің ойымша, ешқандай да мәселе жоқ. Бұдан 

б&лек, Қазақстанда тіркелген желілік басылымдар 

аталған заңнама нормаларымен реттеледі» деді 

министр. Министрдің атап &ткеніндей, кейбір 

блогерлердің аудиториясы бірқатар қазақстандық 

БАҚ-қа қарағанда к&п. Бірақ оларға мемлекеттік 

тапсырыс берілмейді. 

Заң жобасы таныстырылымына БАҚ басшы-

лары мен үкіметтік емес ұйымдардың &кілдері, 

журналистер, сарапшылар, қоғам қайраткерлері, 

саяси партиялар мен қозғалыстардың, қауымдас-

тықтардың, сондай-ақ ақпараттық технологиялар, 

байланыс, телерадиотарату және коммуникация-

лар салаларының мамандары қатысты. 

Дина ИМАНБАЕВА
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КЕМЕЛ КЕЛЕШЕККЕ 
ЖЕТЕЛЕЙТІН БАСТАМА

Көрменің әсем айшықтары

«Парламент сөзі» 
сыйлығы тапсырылды

«Қазақ 
журналистикасының 

қайраткері»

ЖҮЗДЕСУ

БӘРЕКЕЛДІ!

Белгілі қаламгер, қонаевтанушы Ораз 
Қауғабайдың Димекең �мір �негесін зерт-
теп, жазып келе жатқанына жиырма жылға 
жуықтады. Жазушының «Таңғажайып 
Қонаев» атты кітабы т�рт рет жарық к�рді. 
2014 жылы ҚР Мемлекеттік сыйлығына 
ұсынылды. 

Айта кетейік, қаламгер азамат кемеңгер тұлға 

туралы тек кітап жазумен ғана шектелген жоқ. 

Ол к&птен бері «Қонаевтың 12 қасиеті» деген 

&зінің зерттеу еңбегі бойынша мектептерде, 

кітапханаларда, жоғары оқу орындарында, кол-

ледждерде дәріс оқыды. 

8сіресе биыл мемлекет қайраткерінің 105 

жылдығына байланысты оқыған дәрістері 

қызықты болды. 8л-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің түлегі Ораз Қауғабайға 

жақында осы оқу орнындағы 1977 жылғы 

түлектермен болған кездесуде аталған оқу 

орнының «80 жылдық мерейтой» медалі тап-

сырылды. Мерекелік марапатты ҚазҰУ-дың 

журналистика факультетінің деканы Сағатбек 

Медеубеков табыс етті. 

Қазақ ақын-жазушыларының еңбегі алыс-
жақын шетелдерде лайықты бағаланып 
жатса, ел мерейінің �скені. 

Мұны айтып отыр ған себебіміз, жуырда 

ре сейлік Лермонтов ко митеті қазақ ақыны, 

аудармашы, 8.Б&кейхан атындағы сыйлықтың 

лауреаты Бақытжан Тобаяқов Кабардино-

Балкар республикасының халық ақыны Керим 

Отаров атындағы медалімен марапатталды. 

Аталған медаль қаламгерге К.Отаровтың 

шығармаларын қазақ тіліне аударып, кітап 

етіп шығарғаны үшін берілді. Марапат иесін 

құттықтай отырып, шығармашылық табыс 

тілейміз. 

Байланыс және ақпа-

рат қызметкерлері күні 

қар саңында ҚР Прези-

денті Н.Назарбаев елі-

міздің үздік журналистері 

мен озық газет-журнал-

дарына сыйлықтар мен 

г р а н т т а р  т а п с ы р ы п , 

алғыс жариялаған бола-

тын.  Ел басы марапатына 

ие бол ған басылымдар арасында «Қазақ 

газеттері» ЖШС-іне қарасты «Мысль» жур-

налы да бар. 

Мемлекет басшысы «Мысль» респуб-

ли калық қоғамдық-саяси журналының 

шығармашылық ұжымына «Қоғамды де-

мократияландыру және саяси мәдениетті 

жетілдіру үдерістерін жариялап-к&рсетуге 

қосқан үлесі үшін» алғыс жариялады.

ҚАЛАМГЕРГЕ ҚҰРМЕТ

ЛЕРМОНТОВ КОМИТЕТІНІҢ 
МЕДАЛІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ

ӘРІПТЕСТЕР МЕРЕЙІ

«ЭКСПО» КҮНДЕЛІГІ

Айта кетейік, биылғы баспас&з &кіл дерінің т&л мерекесі 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында айтылған ұлттық 

жаңғыру идеясын жүзеге асыру міндетімен тұспа-тұс келіп 

отыр. Осыған орай еліміздің руханияты мен мәдениетін 

және ұлттық құндылықтарымызды насихаттауға зор 

үлес қосып келе жатқан бір топ белгілі қаламгерлер –  

Сапабек 8сіпұлы, Шерхан Мұртаза, Сарбас Ақтаев, Уахап 

Қыдырханұлы, Ғаббас Қабышұлы, Зәкір Асабаев, Мамадияр 

Жақып, Бекболат 8детов, Файзолла Оразаев, Орысбай 

8білдаев, Нұрлан Оразалин,  Нұрмамбет Қизатов, Бейбіт 

Қойшыбай,  Ержұман Смайыл, Жарылқап Бейсенбайұлы, 

Жанат Елшібеков және Асқанбай Ерғожаев «Қазақ 

журналистикасы ның қайраткері» атағына ие болды. 

Сонымен қатар аталған марапат баспас&з саласының кейінгі 

толқын &кілдеріне де берілді. 

Jз саласының үздіктерін кәсіби мерекемен құттықтап, 

кеуделеріне медаль таққан Қоғамдық атақтар және марапат-

тар ж&ніндегі Республикалық кеңестің т&рағасы, «Прези-

дент және халық» газетінің бас редакторы Марат Тоқашбаев 

«Мемлекет бас шысы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық ұстанымдары 

негізінде ұлттық кодты нығайту және ұлттық сананы 

&ркендету мақсатында әрі бұқаралық ақпарат құралдары 

қызметкерлерінің т&л мерекесі қарсаңында т&ртінші билік 

&кілдеріне қоғамдық негіздегі кәсіби жоғары марапат тап-

сыруды ж&н к&рдік» деп атап &тті.

Жуырда Парламент Мәжілісінде Палата Т�рағасы 
Нұрлан Нығматулин журналистерді Байланыс 
және ақпарат қызметкерлері күнімен құттықтады. 
Мәжілістің жалпы отырыс залында �ткен салтанатты 
шарада тікелей Палата Т�рағасының бастамасымен 
тағайындалған «Парламент с�зі» сыйлығы тапсырылды. 

Жиында Н.Нығматулин журналистердің қоғамдағы 

орны туралы айта келіп, күн демей, түн демей еңбек етіп, 

тәуелсіз Қазақстанымыздың дамуына &лшеусіз үлес қосып 

келе жатқан қаламгер қауымның еңбегі зор екенін атап 

&тті. Мәжіліс Т&рағасы «Парламент с&зі» атауының &зіндік 

мәні ж&нінде айта келіп: «С&зге тоқтау, с&зді бағалау, с&зді 

қадірлеу – ол біздің бабаларымыздан келе жатқан қасиетті 

жол. Сіздер осы үлкен жолдың заманға сай қалыптасқан, 

ақпарат-насихат бағытын алып жүрсіздер. Сондықтан 

сіздердің бүгінгі еңбектеріңіз – ертеңгі тарих» деді.  

«Парламент с&зі» сыйлығын беру бойынша құрылған 

арнайы  комиссияның қарауына журналистерден 80-нен 

астам материал түсіп, іріктеуден &ткен. Осы бәйгеде үздік 

шыққан жеңімпаздарға Мәжіліс Т&рағасы Парламент 

бейнесіндегі арнайы жасалған мүсіндер мен диплом-

дарды &з қолымен табыс етті. Атап айтқанда, ардагер 

журналист, «Халық кеңесі» газетінің алғашқы редакто-

ры Сарбас Ақтаев және «Советы Казахстана» газетінің 

редакторы  Юрий Тараков «Парламенттік журналисти-

каны дамытуға қосқан үлесі үшін» аталымы бойынша 

марапатқа ие болды.  

 «Үздік телевизиялық сюжет үшін» аталымында 

«Қазақстан» телеарнасының тілшісі – Индира Асанова 

және «Хабар» телеарнасының тілшісі – Асхат Ниязов, 

«Үздік баспа жарияланымы үшін» «Айқын» газетінің тілшісі 

– Айхан Шәріпов және «Казахстанская правда» газетінің 

тілшісі – Лаура Түсіпбекова, «Үздік интернет және радио 

материалы үшін» «Zakon.kz» ақпарат агенттігінің тілшісі 

Оксана Скибан және Қазақ радиосының ұжымы, «Арнайы 

репортаж» аталымы бойынша «Астана» телеарнасының 

тілшісі Айгүл Шайхимова және «Хабар 24» телеарнасының 

«Жаңалықтар б&лімі», «Үздік бейне-сурет материалы 

үшін» «Егемен Қазақстан» газетінің фототілшісі Ерлан 

Омаров және «КТК» телеарнасының операторы Владислав 

Воднев жеңімпаз деп танылды.  

 Мәжіліс Т&рағасы жеңімпаздарды және барша 

журналистер қауымын кәсіби мерекемен құттықтай 

келіп, жүгі ауыр, жауапкершілігі зор маңызды қызметте 

шығармашылық табыс тіледі. 
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Президент атап к&рсеткендей, руха-

ни жаңғырудың басты факторы – ұлттық 

құндылықты, ұлттық рухты, бойымыздағы 

қадір-қасиетті заман талабына сай дамы-

татын жастарымызды отаншылдыққа, 

ұлтжандылыққа тәрбиелеу – баянды болашақ, 

бейбіт &міріміздің кепілі болып табылады. 

Бұл үшін ғасырлар бойы жинақталған мәдени 

мұраларымызды, даналық ұлағаттарын 

ұтымды пайдалану  маңызды болмақ. 

Елбасының: «Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, 

тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, жол-

жорал ғыларымыз, бір с&збен айтқанда, ұлттық 

рухымыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» деген 

ой лары біздің басты ұстанымымызға айналса, 

кез келген теріс құбылыстарға т&теп береріміз 

анық. 

Еліміз Тәуелсіздікке қол жеткізгелі 

бері мәдениет және руханият саласында 

тың &згерістер белең алғаны баршаға аян. 

Егемендік жылдары бұл салада «Мәдени 

мұра», «Халық – тарих толқынында», «Мате-

риал дық емес мәдени мұраны қорғау және 

дамыту» ж&ніндегі тұжырымдама сияқты 

к&птеген сәтті бағдарламалар жүзеге асты. 

Бұл құнды құжаттар ұлттық мәдениеттің 

аса маңызды құрамдас б&лігі, ұрпақтардың 

рухани байланысын нығайтатын ұлттық 

сана-сезімнің негізі саналатын мәдени 

құнды лықтарды насихаттауда нақты жемісін 

беріп үлгерді. Бұл бағытта осы уақытқа дейін 

жинақ талған мәдени мұраны елге жеткізуде 

және Елбасы мақаласында айтылған рухани 

жаңғыру идеясын жүзеге асыруда мәдени 

мекемелер де &зіндік үлес қосқанын атап 

айтқан ж&н. Соның ішінде Қазақстанның 

ғана емес, бүкіл Орталық Азия аймағындағы 

ең к&не және ірі музейлердің бірі болып сана-

латын Қазақстан Республикасының Мем-

лекеттік Орталық музейі ерекше орын алады. 

Мәдени мұраны зерттеу және насихат-

тау арқылы рухани жаңғыруға үлес қосу 

музейдің сансалалы қызметінің басты ба-

ғытын құрайды. Жыл басынан бастап-ақ 

музейде «Бәйшешектер гүлдегенде» атты 

Ор талық Азия қол&нер шеберлерінің к&рме-

жәрмеңкесі, Қытай Халық Республикасының 

бас консулдығының бірлесуімен «Ұлы 

Жібек жолының жаңа келбеті» атты фото-

сурет к&рмесі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-

мен бірге ұйымдастырылған археология 

ғылымының дамуы; этнология тарихнамасы; 

археологиялық, этнологиялық экспеди-

циялар материалдарын зерделеу, музейдің 

ғылыми-білім кеңістігі, ғылым жүйесіндегі 

тұлғаның орны және т.б.  мәселелерді 

талқылауға арналған «IX Оразбаев оқулары» 

атты ғылыми-әдістемелік конференциялар 

&ткізілді. 

Монако да жасыл экономиканы, 

энер гияның балама к&здерін дамыту жо-

лында ізденістер жасап келеді. Княздік 

павильонының негізгі тақырыбы адамдар 

қажеттілігі мен табиғат қажеттілігі бай-

ланысы, олардың арасында тепе-теңдікті 

сақтай отырып, тұрақты энергияның жаңа 

үлгілерін табу мүмкіндіктеріне арналған.

Ұ л ы б р и т а н и я  к ү н д е р і  а у қ ы м д ы 

спектакль ретінде ұсынылды. Жоғары 

мәртебелі Герцог Глочестер қатысқан 

ресми ашылу салтанатынан кейін түрлі 

ғылыми қызметкерлері «Қазақстанның тың 

және тыңайған жерлерін игеру: әлеуметтік-

экономикалық, демографиялық және ұлттық-

этникалық қырлары» атты ірі ғылыми-

қолданбалы зерттеу жобасын іске асыруды 

жоспарлап отыр. Бұл тақырыптың кезінде 

&з дәрежесінде толық зерттелмеуі, «тың 

эпопеясының» қиғаш, жаңсақ тұстары ай-

тылмай қалуы, республикада ұлттық мәдениет 

пен тілдің қолданылу аясының шектелуі 

секілді келеңсіз &згерістердің орын алуы 

мәселесі бүгінгі күні жіті назар аударуды 

қажет етеді. Соның ішінде экологиялық тепе-

теңдіктің, тілдік-демографиялық ахуалдың 

бұзылуы мәселелерін зерттеуге ерекше к&ңіл 

б&лінетін болады. 

Осылайша, елімізде қызу қолдау тапқан 

Елбасының рухани жаңғыру бастамасы ая-

сындағы іс-шаралар ҚР Мемлекеттік Ор-

талық музейі қызметіне тың серпін беріп, 

ұжым ның толық қолдауына ие болғанын 

атап айтқымыз келеді. Енді жеткен жетістік-

те ріміз деңгейінде тоқтап қалмай, ұлттық 

біре  гейлікті, бәсекеге қабілетті білімді, сергек 

сананы қалыптастыруға жан-жақты үлес қосу 

маңызды.

Шындығында, сананы жаңарту – ұлттың 

сапасын к&теру деген с&з. Оның негізгі 

қағидаты – &згені емес, &зіңді түзеу. Елбасы 

айтқандай, экономиканың қарқынды дамуы 

үшін қазіргі нарық қатынасы талаптарына 

жауап бере алатын, сыни ойлана алатын, 

шығармашыл адамдар қажет. Бұл міндетті 

жүзеге асыруда ұлттық мәдениет пен руханият 

шешуші р&л атқарады деп білеміз. 

Марван ХАМИТОВА, 
ҚР Мемлекеттік орталық музейінің 

жетекші ғылыми қызметкері

Мәселен, Румыния павильонында 

Бухарест политехника университетінің 

студенттері «Робот техникасы – болашаққа 

жасалған жаңа адам» деген атпен &здері ой-

лап тапқан жаңалықтарының беташарын 

жасаса, Швейцария павильонында «Түс 

энергиясы» (Fiower Power Solar Panels) де-

ген ұранмен күн панельдерінің жұмысы ту-

ралы семинар ұйымдастырылды. Профес-

сор Микаэль Гретцель фотосинтезді ауыс-

тыру жолымен электр қуатын &ндіретін 

күн панелі технологиясын жұртшылыққа 

ұсынды.

Тура осындай шара БҰҰ-ның Дүние-

жүзілік туристік ұйымы (UNWTO) қаты-

суымен &тті. Оның Бас хатшысы Талеб 

Рифаи мен Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрі Арыстанбек 

Мұхамедиұлы осы орайда «Туризм және 

болашақтың энергиясы:  СО2 ауаға 

шығарылуын қысқарту» деген тақы рыпта 

баспас&з конференциясын &ткізді.

Айта кету керек, бұл халықаралық 

ұйым ның штаб-пәтері Мадридте, құра-

мына 150 мемлекет кіреді. Қазақстан 1993 

жылдан UNWTO-ның толық мүшесі

Италияның Марке, Тоскана және 

Умбрия аймақтарының қатысуымен 

&ткен «Аймақтық энергия к&здері, 

тұрақты дамудың двигателі: «Жергілікті 

қауымдастық» біртектіліг ін  сақтау 

және ынтымақтасу саясаты ж&ніндегі 

Италияның озық тәжірибелері және инно-

вациялық стратегиясы» тақыры бында ғы 

семинар жұртшылықтың назарын аудар-

ды. Сиена университетінің профессо-

ры Риккардо Басоси, Перуджа қаласы 

университетінен профессор Франко 

Котана және басқалар аймақтық энергия 

к&здерін тиімді пайдалану мәселелерін 

ортаға салды.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Тарихшы-ғалым, ҚР мемлекеттік Орталық 

музейінің директоры Нұрсан 8лімбайдың 

жетекшілігімен жарық к&рген «Қазақтың 

этнографиялық категориялар, ұғымдар мен 

атауларының дәстүрлі жүйесі» атты к&птомдық 

энциклопедияның екінші басылымын дайын-

дау жұмысы да осы Президентіміз к&теріп 

отырған рухани жаңғыру мәселесін қолдап, 

оның іске асуына атсалысу болып табылады. 

Энциклопедия қазақы (к&шпелі) ортадағы 

қоғам, адам және қоршаған табиғи ортаның 

арасындағы сан-салалы қатынастардың 

субъектілерін, сондай-ақ, осы қатынастардың 

жүзеге асырылу жолдары мен механизмін 

бейнелейтін этнографиялық категориялар, 

ұғымдар мен атауларды қамтиды, олардың 

мән-мағынасын жан-жақты сипаттайды.

Алдағы уақытта музей ұжымы қоғамдық-

г у м а н и т а р л ы қ  б а ғ ы т т а ғ ы  « Қ а з а қ т ы ң 

дәстүрлі қол&нерінің тарихи-этнографиялық 

деректіл іг і» ,  «ҚР Орталық музейінің 

археологиялық коллекциясы (VI –XV ғғ.)» 

атты ғылыми-қолданбалы зерттеулерді 

іске асырғалы отыр. Бұл жұмыстар халқы-

мыз дың ұлттық мәдени құндылықтарын 

тереңдете к&рсету арқылы тарихи сананы 

қалыптастыруда, ұлттық рухымыздың жаң-

ғыруында маңызды деп санаймыз. 

Елбасы &з мақаласында: «Тек &ткен 

ғасырдың ортасында, небәрі бірнеше жыл 

ішінде миллиондаған гектар даламыз аяу-

сыз жыртылды. Ықылым замандардан бері 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келген ұлттық 

прагматизм санаулы жылда адам танымастай 

&згеріп, аста-т&к ысырапшылдыққа ұласты. 

Соның кесірінен Жер-Ана жаратылғаннан 

бері ш&бінің басы тұлпарлардың тұяғымен ғана 

тапталған даланың барлық құнары құрдымға 

кетті» деп атап к&рсетті. Осы орайда, музейдің 

концерттік шаралар, «Ұлыбритания инно-

вациясы» технологиялық шоуы елдің қол 

жеткен жетістіктерін, болашақ энергиясы 

тұрғысында жасалған соны қадамдар күні 

бойы тартымдылығымен ерекшеленді.

ЭКСПО-ға қатысып жатқан елдердің 

бәрі де осылай белсенділік танытып, &з 

павильондарында болашақтың энергия-

сына қатысты жеткен жетістіктері мен 

ұсынатын жаңалықтарын к&рсетіп, салт-

дәстүрлерін насихаттап, жұртшылықтың 

қызығушылығын туғызуда.

РУХАНИЯТ

Жуырда  Қазақстан Жазушылар Одағының 
мүшелері – «Үркер» журналының Бас ре-
дакторы Қуандық Түменбай мен «Простор» 
журналы Бас редакторының орынбасары 
Любовь Шашкова Мағжан мен Сәбит, 
Ғабит пен Сафуанның кіндік қаны тамған 
�ңірде оқырмандармен тағы бір сәтті кезде-
сулер �ткізді. 

Б ұ л  ж о л ғ ы  ж ү з д е с у л е р  Е л б а с ы м ы з 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласына орай бол-

ды. Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 

орынбасары Анархан Дүйсенова мақаланың 

мән-жайына тоқтала келіп, рухани жаңғыру 

мен ұлттық бірегейлікті сақтау, эволюциялық 

даму мен білімнің салтанат құруына терең мән 

берді.

Жазушы Қуандық Түменбай облыстық 

кітапхана мен Мамлют ауданында және 

облыстық ақпарат құралдарында жүргізген 

сұхбаттарында мақалада айтылған латын 

тіліне біртіндеп к&шу мәселелері, ағылшын 

тілінің болашақ арнасы, «Жаныңда жүр жақсы 

адам» деген с&здің байыбына терең тоқталды. 

Сондай-ақ жазушы кездесулерде қазақ 

әдебиетінің бүгінгі хал-ахуалы мен балалар 

әдебиетінің болашағына, рухани жаңғыру мен  

іске асырылар мәдени мұраның мол екендігін 

меңзеді.

Қаламгерлер Ж.Сүлейменов, З.8кімжанов, 

облыстық Ассамблеяның мүшесі Н.Салимов, 

Мамлют ауданы әкімінің орынбасары 

А.Рамазано ва с&з с&йлеп, &з ойларын ортаға 

салды. Солтүстік &ңірі осылайша тағы бір 

серпілді. Елбасы мен ел мұратын алға ұстаған 

рухани жаңғырудың ең басында болашаққа 

бағдар тұрғандай. 

СОЛТҮСТІКТЕГІ СЕРПІЛІС      

МАРАПАТ
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Байынқол ҚАЛИҰЛЫ,
филология  ғылымының 

докторы, профессор

Құттықтаймыз!
Журналистердің кәсіби мерекесіне орай «Қазақ газеттері» 
ЖШС-на қарасты басылымдардың қызметкерлері жыл сайын 
дәстүрлі түрде тапсырылатын шығармашылық жүлделерге ие 
болды. Бұл жолы серіктестікке қарасты «Уйғур авази» газетін 
25 жыл басқарған белгілі журналист, жазушы Юлдаш Азаматов 
«Алтын қалам» жүлдесімен марапатталды.
 

«Үркер» журналының б&лім редакторы Салтанат Қажыкенге 

«Күміс қалам», «Қазақ газеттері» сайттарының веб-редакторы 

Шерхан Молдахметке «Қауырсын қалам» жүлдесі тапсырылды. 

Жүлдегерлерге диплом мен ақшалай сыйлықты «Қазақ 

газеттері» ЖШС-нің Бас директоры – Редакторлар кеңесінің 

т&рағасы Жұмабек Кенжалин тапсырып, марапат иелеріне 

шығармашылық табыс тіледі.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫҚУАНЫШ

   

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Аяққараған – кұдық. Қарақия ауданын-

да орналасқан. Атау бас (зат есім) және 

қараған (зат есім) с&здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «қараған қалың 

&скен т&менгі жақтағы кұдық».

Аяққарасай – құдық. Қарақия ауданын-

да орналасқан. Атау аяқ (зат есім), қара 

(сын есім) және сай (зат есім) с&здерінің 

бірігуінен жасалған. Мағынасы: «т&менгі 

жақтағы үлкен сай табанынан қазылған 

құдық».

Аяққұм  – құм. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Атау аяқ (зат есім) және кұм 

(зат есім) с&здерінің бірігуінен жасалған. 

Атаудың мағынасы: «т&менгі жақтағы 

құм». 

Аясубаба (Аясубаба) – киелі орын. 

Түпқараған ауданында орналасқан. 

 Антропонекроним.

�бдіртам – мола. Маңғыстау ауданында 

орналасқан.  Антропонекроним. «8бдірдің 

тамы». 

�біл т�рткілі – мола. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан.  Антропонекроним. 

Мағынасы: «8біл жерленген үсті тегіс 

т&ртбұрышты т&бе». Аңызда: «Атағозы, 

Бердібектің балалары 8біл мен Б&кенбай 

маңайласқан түрікменнің жылқысынан 

а р ғ ы м а қ  қ ұ л ы н д ы  « т ү б і н д е  а й ғ ы р 

қыламыз» деп, сайдың бойымен алып бара 

жатқан. Бұларды түрікмендер к&ріп қалып, 

екі баланы қуып жетеді, біреуін сайдың 

бойында, екіншісін т&рткілдің басына 

кашып шығып кеткен жерінен &лтіреді. 

Ол жерлер қазір де: «8біл-Т&рткіл, Түлкілі 

Б&кенбай» деп аталады (Ж.Дүйсенбаева, 

2002, 52).

�декетас – тас, Қарақия ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. 

�ділата – қорым. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан.  Антропонекроним.

�жібаба – киелі орын. Түпқараған ау-

данында орналасқан.  Антропонекроним. 

�жібай – мола. Түпқараған ауданында 

орналасқан.  Антропонекроним.

�жіқүй – ащы, тұзды құдық. Қарақия 

ауданында орналасқан.  Мағынасы: 

«8жінің құдығы». 

�жімұрат – мола. Бейнеу ауданында 

орналасқан.  Антропонекроним. 

�йнектіқора – қоныс, қыстау. Маңғыстау 

ауданында орналасқан.  Атау әйнекті 

(сын есім) және қора (зат есім) с&здерінің 

бірігуінен жасалған.  Мағынасы: «Терезесі 

бар қора». 

�ләу-майрам – киелі орын. Маңғыстау 

ауданында орналасқан.  Антропонекроним.

�лменбет – қорым. Маңғыстау ауданында 

орналасқан.  Антропонекроним.

�лменб�гет – б&гет. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. 8нет ата ұрпағы Бердіұлы 

8лменнің салған б&геті. 

�ліғұл – құдық. Маңғыстау ауданында 

орна ласқан. Тереңдігі - 5 м.  Антропогидро-

ним.

�ліке-қанай – қорым. Қарақия ауда-

нында орналасқан.  Ануропонекроним.

�лібек – құдық. Қарақия ауданында 

орналасқан. Антропогидроним. 

�улие – қорым. Қарақия ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «киелі, қасиетті 

қорым». 

�урен биік – т&бе. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. «Тым биік т&бе». 

Бабалы – құдық. Маңғыстау ауданы. 

Тереңдігі – 3м. К&нетүркі тілі с&здігінде: 

«ата, әке» мағыналарымен қатар «қарт, қарт 

адам», «сыйлы адам» мәнінде қолданылған 

(Э.В.Севортян, 1978, 11). Мағынасы: «кәрі, 

к&не құдық» тәрізді.  

Бабатүктішаштыәзіз – киелі орын. 

Маң ғыстау ауданында орналасқан. Антро-

понекроним. 

Бабыққазған – құдық. Бейнеу  ауданында 

орналасқан. Атау Бабық (зат есім) және 

қазған (етістік) с&здерінің бірігуінен 

жасалған. Бабық – Адай тайпасы Шегем 

руынан тараған аталардың бірі. Мағынасы: 

«Бабық руының адамы қазған құдық». 

Бағытай-беніке – ойыс. Бейнеу ауда-

нында орналасқан.  Антропоороним.

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген �лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

МЕРЕЙ

Т е м і р  а у д а н ы н д а 

Алтықарасу орта мектебін 

үздік аттестатпен бітірген 

соң Қ.Жұбанов атындағы 

А қ т & б е  м е м л е к е т т і к 

университетінің фило-

л о г и я  ф а к у л ь т е т і н е 

қабылданады. Мұнда да 

үздік  оқып,  қоғамдық 

ж ұ м ы с т а р ғ а  б е л с е н е 

қатысқан ол мемлекеттік 

т ә ж і р и б е н і  қ а л а д а ғ ы 

үлгілі білім ордаларының  

б і р і  –  № 3 2  м е к т е п -

гимна зиясында &ткізеді. 

Ұстаздар ұжымы қызыл дипломға ие болған алғыр, 

тәртіпті маманды &здерінде жұмыс істеуге алып қалады. 

Арада т&рт жыл &ткенде жоғарыда баяндалған байқаудың 

бас жүлдегерін облыстық газет арқылы оқырмандарға 

таныстырғанбыз.

Тағы да әдемі қауышу. Облыстық тілдерді дамыту 

басқармасының басшылығы аппараттағы мемлекеттік 

қызметтің бос орындарына конкурс жариялады.  

Сынақтан сәтті &тіп, қызметке қабылданғандар сана-

тында біздің кейіпкеріміз Нұргүл Бертілеуова да бар. 

Мен жетекшілік ететін тілдерді дамыту және үйлестіру 

жұмыстары деп аталатын б&лімде бас маман. Кешегі 

ұстаз, бүгінгі мемлекеттік қызметші аз ғана уақытта 

тапсырманы мұқият орындайтындығымен,  үнемі 

ізденісте жүретіндігімен к&зге түсті, әріптестері ара-

сында беделге ие болды. 

Қазіргі күнде атқарып жүрген жұмыстары алуан сала-

лы: басқарманың стратегиялық жоспарларының орын-

далуын қадағалайды, бұқаралық ақпарат құралдарында 

мемлекеттік тілді насихаттауға назар  аударады. 

8леуметтік желіде басқарманың сайтына ұдайы зейін 

қойып, жаңа ақпараттармен толықтырады. «Үш 

тұғырлы тіл» саясатын насихаттау да Бертілеуованың 

еншісінде. Соның  айғағы – соңғы жылдары облыстық 

басқарма жанынан үш тілде шығарылып келе жатқан 

«Күншуақ» журналының редакциялық алқасының 

белсенді мүшесі. Оның жеке бастамасымен электронды 

БАҚ-та және мерзімдік баспас&зде 70-ке тарта жоба 

жарияланды. Негізгі нысана – мемлекеттік тілді және 

тәрбиелік тағылымы зор ұлттық салт-дәстүрлерді  жетік 

меңгерген адамдарды қалың жұртшылыққа таныстыру. 

Қашан к&рсең де жайдары қалпынан танбайтын, 

к&пшіл маманның қызметі облыс, қала әкімдерінің 

Алғыс хаттарымен бағаланды, &ткен жылы «Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздігіне – 25 жыл» мерекелік 

медалімен марапатталды.

Айтпақшы, Н.Ілескенқызының және бір қыры – 

адал жар, тәрбиелі ана. Отағасы Рүстем – теміржолдың 

«Жолаушылар тасымалы» акционерлік қоғамында 

пойыз жолсерігі. Бір мүшелге толған  Олжабай 

атты ұлы бар. Ал жеті жасар Іңкәрі мектепте үздік 

үлгеріммен оқиды. ң кіші перзенті Дамир үш жасқа 

толды. Нұргүл жұмысының к&птігіне қарамастан  

олардың сабақтан бос уақытында әртүрлі секцияларға 

қатысуын қадағалайды.  

Мемлекеттік қызметші Бертілеуова осылайша 

&з тағдырын адал еңбекпен &рнектеп, к&пке та-

нылды. Таяуда ғана республикалық байқауда топ 

жарып, үздіктер санатында Елбасымыз Нұрсұлтан 

8бішұлы Назарбаевтың қабылдауына қатысты, облыс-

та мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру бағытында 

атқарылып жатқан шараларды қысқаша баяндады. Біз 

шын ықыласымызбен қуандық. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы 
ақпарат саласының үздігі

АҚТJБЕ

2002    «  » 
    

 « »     
.       

   ,   
 .

НҰРГҮЛ ҮЗДІКТЕР 
САНАТЫНДА

15 томдықта бұлардың ішіндегі будиірмен, 
қолдиірмен деген екеуі біріктіріліп жазылып 

бір рет алыныпты да, диірмен с&зіне барғанда 

олардың бәрі б&лек жазылып, тіркес ретінде 

екінші рет алынған. Неге екенін қайдам, 

осы қатарға диірменнің түрлері ретінде бір-

бірден ғана мысалдары бар, ұғым-түсініктері 

күмәнді от диірмен, тас диірмен дегендер де 

қосылыпты. Бұлар қандай диірмендер? 

О р ф о г р а ф и я л ы қ  с & з д і к т е  т а с ж о л , 
теміржол деген екеуі біріктіріліп жазылған 

да, қалған күре жол, қасқа жол, шойын жол 

дегендер онда б&лек жазылған. Ат жол, соқпақ 
жол дегендер орфографиялық с&здікте жоқ. 

Осы жерде біртектес с&здердің жазылуына 

байланысты біз с&з етіп отырған қазақ тілі 

орфографиялық с&здігі мен Қ8ТС-ке қатысы 

бар бір нәрсеге айрықша тоқтала кеткіміз 

келеді. Ол – қараағаш, сарыағаш дегендер 

сияқты екі с&здің бірігуі кезінде түбірлер 

жігінде қатар тұрған екі дауысты дыбыстың 

жазылулары туралы мәселе. Сол қатар тұрған 

екі дауысты дыбыстың екеуін де жазамыз ба, 

жоқ, біреуін түсіріп, тек бір-ақ дауыстымен 

жазамыз ба?

«Қазақ тілі орфографиясының негізгі 

ережелерінде»: «Бір с&з ішінде екі дауысты 

дыбыс қатар тұрмайды. Қатар тұра қалса, 

алдыңғысы түсіп қалады, мысалы, алты+ау 

емес – алтау, екі+еу емес – екеу,  Молдаахмет 
емес – Молдахмет,  Торыайғыров  емес – 

Торайғыров, т.б.» деп к&рсетілген.

Осы заңдылық Қ8ТС-те қалай сақталған? 

Ол үшін алдымен бұл мәселені қазақ орфо-

графиялық с&здігі  қалай шешкендігіне 

тоқталалық.

«Қазақ тілі орфографиялық с&здігінде» 

(2013 ж.) мұндай с&здердің алтатар, алтаяқ, 
батаяқ, батоқыр, саптаяқ, сарауру деген 

алтауынан басқаларының бәрі екі дауы-

стымен жазылған. Соның салдары болу ке-

рек, Қ8ТС-те қараағаш, қараот, қара�кпе, 
қара�лең, қара�рік, �ліара, �ліет, сарыағаш, 
сарыандыз, шыныаяқ дегендер екі дауыстымен 

жазылып, с&здікте бір-ақ рет алынса, алтаяқ//

алтыаяқ, батаяқ//батааяқ, мұздаяқ//мұздыаяқ, 

саптаяқ//саптыаяқ, сарағаш//сарыағаш, са-

рандыз//сарыандыз, саралақаз//сарыалақаз, 

сарсу//сарысу, шынаяқ//шыныаяқ дегендер 

бірде бір дауыстымен, бірде екі дауыстымен 

жазылып, с&здікке екі реттен алынған. 

Бір с&з екі түрлі жазылып, екі жерге алы-

ну – бұлармен ғана бітпейді. Мына т&менгі 

күрделі с&здер мен тұрақты тіркестер де Қ8ТС-

те екі түрлі жазылып, екі жерге алынған: 

бақталастыр//бақ таластыр, білтешам//
білте шам, еркектіс//еркек тіс, к�кшыбын//к�к 
шыбын, қарала//қара ала, қарақаптал//қара 
қаптал, қараорман//қара орман, қарасу//қара 
су, қаратаяқ//қара таяқ, қаратерек//қара те-
рек, қарашақаз//қараша қаз, қарашұбар//қара 
шұбар, қисықсызық//қисық сызық, қолшығыр//
қол шығыр, қумүйіз//қу мүйіз, самырсынқұс//
самырсын құс, сарыала//сары ала, сарыалақаз//
сарыала қаз, тай�гіз//тай �гіз, темірошақ//
темір ошақ, ұзынтұра//ұзын тұра, үштоғыз//үш 
тоғыз, шыбынқағар//шыбын қағар, т.б.

Сонда деймін-ау, с&здерді біріктіріп 

жазсақ – бір с&з, б&лек жазсаң – екінші 

с&з бола ма? Жоқ, әлде, елді алдау үшін, 10 

томдықты 15 томдыққа жеткізу үшін әдейі 

істелген айла-тәсіл ме? Мүмкін екеуі де емес, 

с&здік жасаушылардың білімсіздігі немесе 

немқұрайлылығы болар?

Басын ашып, айта кетелік: Түсіндірме 

с&здіктердің сапалы-сапасыз болып шығуы 

«Қазақ тілі орфографиялық с&здігінің» сапа-

сына да тікелей байланысты. 

Бұл айтылғандардан шығатын қорытынды: 

біріншіден, 15 томдықты жасаушылар әр уақыт 

орфографиялық с&здікке бағына бермеген. 

Екіншіден, жоғарыда біз с&з еткен біртектес 

с&здер екі с&здікте де әртүрлі жазылып, әртүрлі 

алынған. Оған дәлелдерді жоғарыда келтірдік. 

  Қысқасы, бидай, диірмен, киім, қалта, 
ошақ, шыбын, ішек түрлері орфографиялық 

с&здікте бірге жазылған да, осылардан 

ешқандай айырмашылықтары жоқ аю, бұрыш, 
жілік, омыртқа, тіс түрлері онда түгелімен 

б&лек жазылған. Орфографиялық с&здікте 

жол мен майдың түрлерінің жартысы (мы-

салы, тасжол, теміржол; жермай, қарамай, 
сарымай, тоңмай, ішмай) бірге, жартысы (мы-

салы, күре жол, қара жол, қасқа жол, шойын 
жол; бүйрек май, шарбы май) б&лек жазылған. 

Бұлар Қ8ТС-те де солай әртүрлі алынған. 

8рине, тілші  мамандар үшін, онда да Тіл білімі 

институтының қызметкерлері үшін бұл ұятты 

іс. Jйткені екі с&здікті де шығарып жүрген 

солар.

Құрылым-құрылысы бірдей, сондықтан 

жазылулары да бірдей болуға тиісті біртектес 

с&здердің біразы Қ8ТС-те біріктіріліп жазы-

лып, біразы онда б&лек жазылып алынған (кес-

теге қараңыз).

Бірге жазылғандар Бөлек жазылғандар

Ашішек, соқырішек Ащы ішек, он екі елі ішек, 
тоқ ішек

аяқтабақ, ортатабақ бас табақ
бесбұрыш, үшбұрыш төрт бұрыш
бесқару, бессайыс бес жақсы
беторамал, қолорамал тер орамал
жанқалта төс қалта
жұлдызқұрт, 
жұмырқұрт, қылқұрт

буылтық құрт, жалпақ 
құрт

зеңгібаба, шопаната жылқышы ата, шекшек ата
иіссабын жұпар сабын
қолқырықтық электр қырықтық
қосжүзік құйма жүзік
құлынжарғақ себіл тон
орамалтастамақ орамал жүгіртпек
тасжол, теміржол шойын жол
үшқұлақ төрт құлақ

 Ең дұрысы – мұндайлардың к&пшілігін 

біріктіріп жазған. 

Ал б&лек жазылғандардың қатарында ақ 
аю, қоңыр аю, ат �тпес, бас бармақ, к�к түйнек 

(ауру), кіндік шеше, қара қағаз, қисық т�с (түйе), 

қызыл асық, мама ағаш, топан су дегендер де 

бар. Біз мұндай с&здердің де бірдей жазылғанын 

жақтаймыз.

Теориялық тұрғыдан алғанда тұрақты 

тіркестердің (фразеологизмдердің) құрамына 

кірген с&здер б&лек жазылуға тиісті. Олар 

бейнелі, образды түрде, ауыспалы мағынада 

қолданылады. Ал мына т&менгілер сияқты 

бірқатар фразеологизмдер Қ8ТС-те біріктіріліп 

жазылып, атау с&з ретінде алыныпты: ақк�ңіл, 
ақниет, алауыз, басбұзар, желаяқ, к�кбармақ, 
к�кмылжың, қарабет, қарақазан, қараниет, 
қаратаяқ, қумүйіз, сарыауыз (бала), сарыезу 

(жас), тікбақай, шуаяқ, т.б.

Бұл – әрине, тұрақты тіркестердің (фразео-

ло гизмдердің) табиғатын танымағандық деген 

с&з.

Біртиптес с&здердің біреулері Қ8ТС-те бар, 

екіншілері онда жоқ, біреулері бірге жазылған, 

екіншілері б&лек жазылған, т.с.с. Мәселен, 

Қ8ТС-те ақ аю, қоңыр аюлар – бар, ал қара 
аю – жоқ. Есесіне Қ8ТС-те сары аю деген 

бар. Мұндай аю бар дегенді біз естіген емеспіз. 

Аққайың қазақ тілінің орфографиялық с&здігіне 

сай бірге жазылған. Онда жоқ қотыр қайың 

тіркесі – с&здікте б&лек жазылған. Ал қызыл 
қайың 15 томдықта мүлде жоқ. 

Дәл осылар сияқты орфографиялық 

с&здікте бірге жазылған жерошақ, тасошақ 

с&здері 15 томдықта бар. Бірақ жерошақ с&зі 

онда бірге жазылып, тас ошақ с&зі б&лек жа-

зылып берілген. Орфографиялық с&здікте жоқ 

темірошақ с&зі 15 томдықта бір жерде бірге 

(14,117), екінші жерде б&лек (12,61) жазылып, 

екі рет алыныпты. К�кшешек (ауру) – бірге, 

қара шешек – б&лек жазылған. 

Орфографиялық с&здікте бірге жазылып 

к&рсетілген к�кшыбын, қарашыбын с&здері нің 

екеуі де 15 томдыққа алынған. Айырмашы-

лық тары: қара шыбын с&зі б&лек жазылып, 

«қара» с&зіне де, «шыбын» с&зіне де алынса, 

к�кшыбын с&зі бірде – бірге, бірде – б&лек 

жазылған.

Мәні, маңызы, мағынасы, тілде атқара-

т ы н  қ ы з м е т т е р і  ж а ғ ы н а н  б і р д е й  б о -

лып келетін аяқкиім, баскиім, ішкиім де-

гендер орфографиялық с&здікте  бірге 

ж а з ы л ғ а н д ы қ т а н ,  о л а р  1 5  т о м д ы қ т а 

бірге жазылып, бір-ақ реттен алыныпты. 

Дұрыс делік. Аталған с&здерден ешқандай 

айырмашылықтары жоқ асықты жілік, кәрі 
жілік, ортан жілік, тоқпақ жілік//тоқпан 
жілік  дегендер орфографиялық с&здікте 

б&лек жазылғандықтан Қ8ТС-те бұлардың 

әрқайсысы бірінші және екінші с&здері бой-

ынша екі реттен алынған. Ал ақ аю, қара аю, 
қоңыр аю дегендер мен қара бұрыш, қызыл 
бұрыш дегендер де орфографиялық с&здікте 

б&лек жазылған. Сондықтан олар 15 томдыққа 

да б&лек жазылып алынған. 

Мұндағы қарабұрыш – бірге жазылатын 

с&з. Jйткені ол қызыл бұрыш, к�к бұрыш де-

гендер сияқты бұрыштың түсіне қарай аталып 

тұрған жоқ. Қарабұрыш – асқа дәм беретін 

дәмдегіштердің &з алдына жеке бір түрі. 

Оның үстіне қарабұрыштың түр-тұрпаты 

да б&лекше. Бұған керісінше, ақбидай, 
қарабидай дегендер орфографиялық с&здікте 

бірге жазылғандықтан, олар 15 томдықта да 

бірге жазылып алыныпты. Ал қызыл бидай 15 

томдықта жоқ.

Бізге салса, қарабидайды бірге жазғанмен, 

ақ бидай мен қызыл бидайды б&лек жазған 

болар едік. Себебі ақ бидай, қызыл бидай де-

гендер бидай дәндерінің түсін к&рсетіп, бидай 

түрлерінің атауын білдіреді. Ал қарабидай 

болса, ол бидайдың түсін білдірмейді, дәнді 

дақылдардың бірі ретінде қолданылады. 

Сондай-ақ қазақ тілінің орфографиялық 

с&здігінде б&лек жазылғандықтан азу тіс, ақыл 
тіс, ит тіс, күрек тіс, қасқа тіс, сүт тіс, ұрыс 
тіс дегендер мен ауыз омыртқа, бел омыртқа, 
мойын омыртқа дегендер Қ8ТС-те де б&лек 

жазылып, әрқайсысы бірінші, екінші с&здері 

бойынша екі реттен алынған. Біз болсақ, бұл 

с&здерді біріктіріп жазған болар едік.

Тілімізде будиірмен, желдиірмен, қолдиірмен, 
судиірмен деген диірменнің түрлері бар. Бұлар 

орфографиялық с&здікте бірге жазылған. 

15 томдықта бұлардың ат жол  дегеннен 

басқаларының бәрі берілген. Бірақ олар б&лек 

жазылып, бірінші, екінші с&здері бойынша 

екі реттен алынған. Бізге салса, бұларды да 

біріктіріп жазған болар едік. 

Орфографиялық с&здікте «ішек» ұғымына 

байланысты атаулардың бәрі біріктіріліп жа-

зылып берілген. Олардың ішіндегі ашішек, 
соқырішек дегендер 15 томдықта бірге жа-

зылып берілсе, тоқ ішек, ащы ішек дегендер 

онда б&лек жазылып алынған. Ал тікішек 15 

томдықта мүлде жоқ. 

Орфорграфиялық с&здікте бірге жазылған 

жанқалта, т�сқалта с&здері 15 томдықта бар 

да, сағатқалта с&зі онда жоқ. 

Екінші сыңары «май» с&зімен аяқталған 

біртектес с&здердің біразы (мысалы, жермай, 
қарамай, сарымай//сармай, ішмай дегендер) 

орфографиялық с&здікте де, Қ8ТС-те де бірге 

жазылып алынған. Біразы, мәселен, бетмай, 
сумай дегендер орфографиялық с&здікте де, 

Қ8ТС-те де жоқ. Ал майдың бүйрек май, шар-
бы май деген түрлері орфографиялық с&здікте 

б&лек жазылып берілгенмен бұлар Қ8ТС-

ке алынбаған. Себебі түсініксіз. Бір с&збен 

айтқанда, біртиптес с&здердің алынуы Қ8ТС-

те шым-шытырық.

С&здердің бірге немесе б&лек жазылуында 

үлкен мән бар. Бірге жазылса, ол – бір с&з. 

Бір нәрсенің (заттың, сынның, қимылдың, 

т.б.) атын білдіреді. Ал б&лек жазылса, ол – 

с&з тіркесі, яғни түрлік атау. Түрлік атауды 

құрайтын с&здердің арасында лексикалық, 

грамматикалық, синтаксистік байланыс бо-

лады. Алайда б&лек жазылған с&здердің бәрі 

түрлік атаулар емес. Олардың ішінде б&лек 

жазылса да, бір с&здің қызметін атқаратын бас 
бармақ, қызыл асық, ортан терек, шылдыр шүмек 
дегендер сияқты күрделі (тіркесті) с&здер де 

болады. Мұндайларды ажырата білгеніміз абзал.

БІРТЕКТЕС СӨЗДЕР 
және олардың жазылуы
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ТІЛ ТҰҒЫРЫН ТІЛ ТҰҒЫРЫН 
биіктеткен...биіктеткен...

ТАЛАБЫ ЕРЕКШЕ ЖАН
ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕССЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ҚАЛАМГЕР КЕЛДІ АУЫЛЫНА

«Ж
ақсының жақсылығын 

а й т ,  н ұ р ы  т а с ы с ы н » 

демекші, жас кезінде 

х а л  қ ы м ы з д ы ң  к & р н е к т і  а қ ы н д а р ы 

 Сырбай Мәуленов, 8бу Сәрсенбаев, Jкім 

 Жайлауов сияқты ағалары &леңдеріне 

жақсы баға беріп, ізгі тілектерін білдірген, 

кейін халық жазушысы Шерхан Мұртаза: 

«Мырзахан – ақын, Мырзахан – азамат, 

Мырзахан – Цицерон» деп бүкіл болмы-

сын осы үш с&зге сиғызған  Мырзахан 

Ахметов Алматыға келгенше 40 жылға 

жуық ауданда басшылық және қоғамдық-

саяси қызметтер атқарып, ел руханиятын 

к&теруге &лшеусіз үлес қосты. Ел мен 

жер тағдырын толғаған, туған жердің 

тұлғалы перзенттерін ұлықтаған 20-ға 

тарта публицистикалық, поэзиялық, 

әдеби-к&ркем және танымдық кітаптар 

жазып, 50-ден астам вальс, романс сияқты 

АТЫРАУДАҒЫ 
ЖҮЗДЕСУ

маман Мырзахан Ахметовты аудандық 

«Жаңа &мір» газеті редакторының орынба-

сары етіп тағайындады. Сонымен қатар 

«Партия тұрмысы» деп аталатын аса 

жауапты б&лімнің меңгерушілігі қоса 

жүктелді.

1988 жылы «Жаңа &мір» – «Но-

вая жизнь» газеттері редакторының 

бірінші орынбасары, 1989 жылғы 

ақпанда газеттің бас редак-

торы болды. Jзіне жүктелген 

міндеттерді тиянақты атқара 

жүріп, кейінгі жылдары &зге де 

жауапты қызметтерде жемісті 

еңбек етті. Оның ішінде Жуалы 

аудандық Кеңесінің депутаты, 

тілдерді, мәдениетті, азаматтық 

к е л і с і м д і  д а м ы т у  ж & н і н д е г і 

тұрақты комиссияның, аудандық 

п а р т и я  к о м и т е т і н і ң ,  х а л ы қ т ы қ 

жылы қоғамда жылы леп есе бастады де-

сек те, тілдің сірескен тоңы оңайлықпен 

жіби қоймағаны мәлім.  Аудандық 

Кеңестің депутаты әрі тіл, мәдениет, 

азаматтық келісім ж&ніндегі тұрақты 

комиссияның т&рағасы ретінде Мыр-

захан Ахметов 1989 жылы қабылданған 

«Тіл туралы» зЗңның орындалу бары-

сын тұрақты комиссия отырыстары 

мен аудандық Кеңестің сессияларына 

қойып отырды. 1992 жылғы маусым ай-

ында &ткен Жуалы аудандық Кеңесінің 

кезекті сессиясында ауданда «Тіл тура-

лы» Заңның орындалу барысы туралы 

қазақша баяндама жасаған  Мырзахан 

Ахметов ел &міріне дүр сілкініс әкелді. 

70 жыл бойы сірескен тоңды жібіткен 

оның бастамасы қызу қолдау тапты. 

Мінбеге к&терілген депутаттар да, аудан 

басшылары да қазақша с&йледі. Бұл ту-

ралы к&п ұзамай республикалық «Халық 

кеңесі» газеті былай деп қуана хабарлады: 

«Расында да бұл &зі аудан жұртшылығы 

үшін тосын оқиға, қазақша &ткен тұңғыш 

сессия болды. Айтып-айтпай не керек, 70 

жыл бойы сірескен сеңнің к&бесін осы 

жолы аудандық «Жаңа &мір» газетінің 

редакторы, «Қазақ тілі» қоғамының 

т&рағасы, депутат Мырзахан Ахметов 

бұзды. Күн тәртібіндегі мәселе бойын-

ша редактор – т&раға қазақша баяндама 

жасады. Бастаушы болса, қолдаушы да, 

тыңдаушы да к&п екен. Содан кейін-

ақ мінбеге ұмтылған әрбір депутат ана 

тілінде пікірін білдіріп, ойын ортаға 

салған.  Аудан &мірінде тұңғыш рет &ткен 

аудандық Кеңестің қазақша сессиясы 

туралы «жаңалық» жұртшылыққа қас пен 

к&здің арасында тараған. Ащы да болса 

ашығы – қасиетті Жуалы жерінде 70 

жылдан кейін ана тіліміз осылайша ресми 

түрде оралды» («Халық кеңесі» газеті, 25 

маусым 1992 жыл).

Міне, осы оқиғадан кейін -ақ «Кіші Ре-

сей» атанып кеткен Жуалы &ңірінде жина-

лыстар мен мәжілістер қазақша &ткізіліп, 

ісқағаздары ана тілімізде толтырылатын 

болды.

Мырзахан Ахметовтың қажырлы 

еңбегі зая кеткен жоқ. Аудан 2000-шы 

жылға дейін толық қазақ тіліне к&шіп 

үлгерді. Балабақшалар мен мектептерде 

тәрбие жұмысы толық қазақшаға &тті, 

мекемелер де іс-қағаздарын мемлекеттік 

тілде жүргізетін болды. Кеңестік дәуірде 

 аудан к&лемінде бір ғана қазақ мектебі 

болып, басқалары таза орысша немесе 

аралас оқытатын болса, бүгінгі таңда 60 

мектептің, 23 балабақшаның 1-2-і ғана 

аралас болғанымен, басқасы тегіс қазақ 

тілінде оқытады.

«Ел-жұртыма т&ксем деймін шапағат, 

айналама шашсам деймін ақ шуақ» деп 

жырлаған қайраткер ақын, ұлтжанды аза-

мат Мырзахан Ахметовтың бұл еңбегі ел 

жадында. «Мырзекең Алматыға ауысып 

кеткелі оның Жуалыдағы орны үңірейіп 

қалды. Мұндай азамат бізге әлі де керек» 

дейді Жуалы жұрты Мырзаханға деген аса 

зор құрметпен. Иә, мұнан асқан бақыт бар 

ма азаматқа?!

М ы р з а х а н  а ғ а м ы з д ы ң  о т б а с ы н 

қаламгерлер отбасы деуге  болады. 

С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 

у н и в е р с и т е т і н і ң  ж у р н а л и с т и к а 

факультетін бітірген жұбайы Бейбігүл 

 Бекдайырова да Жуалы аудандық «Жаңа 

&мір» газетінде қызмет істеді, к&п жыл 

аудандық радионың редакторы болған. 

Олардың тұңғыш перзенті Алмас Ахметов 

талантты ақын еді. Дүниеден тым ерте 

&тті. Соңында бір том &лең жырлары мен 

Заңғар есімді ұл, Айша атты қыз қалдырған 

Алмас Мырзаханұлының &мірде &шпес ізі 

бар. Мырзекеңнің Жазира мен Құралай 

қыздары да &лең мен &нердің иелері. Ал 

сүт кенжесі Қанат Мырзаханұлы бүгінде 

елімізге кеңінен белгілі айтыс ақыны, 

болашағынан зор үміт күттіретін азамат. 

Ғабит КЕНЖЕБАЕВ,
Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық 
университетінің проректоры, 

тарих ғылымының докторы

музыкалық шығармаларды &мірге әкелген. 

Белгілі абайтанушы ғалым, филоло-

гия ғылымының докторы, профессор 

Мекемтас Мырзахметов: «Құдай саған 

әркімге бұйырмайтын жеті &нерді де 

үйіп-т&гіп беріп еді, &мірдің сансыз 

қияметтерімен алыса жүріп, астанадан 

жырақ жүріп, елге танылмай, ашылмай 

қалдың ғой, шырағым-ай» деп талан-

тына аяушылықпен қараған  Мырзахан 

Ахметовтың еліміз тәуелсіздік алмай 

тұрған кездің &зінде, орыстанып кеткен 

ауданда қазақ тілінің қолданылу аясын 

кеңейту, ісқағаздарын қазақшалап, елді 

мекен, жер-су атауларын қалпына келтіру 

жолындағы еңбегі ерен. 

Алғашқы шығармашылық жолына 

тоқталсақ бәрі де ауылдан, бал-балалық 

шақтан басталғанын байқауымызға бо-

лады. 8кесі дүние салғанда  Мырзахан 

небәрі 11 жаста еді. Алғашқы &леңі 

6 - с ы н ы п т а  о қ ы п  ж ү р г е н  к е з і н д е 

республикалық «Қазақстан пионері» 

газетінде жарияланып,  13-14 жасы-

нан «Тілші бала», «Ақын бала» атанды. 

 Аудан орталығындағы «Мыңбұлақ» орта 

мектебін тәмамдаған соң Жуалы аудандық 

«Жаңа &мір» газетіне корректорлық 

қызметке шақырту алды. Талапты жастың 

қабілет-қарымына сүйсінген  газет ре-

дакторы 8бдіғапар Айтақов к&п ұзамай 

тілшілік қызметке  ауыстырды. Басы-

лымда қызмет істеп жүрген кезінде 

әскерге аттанды. Азаматтық борышын 

&теп келгеннен кейін журналистік 

қызметін қайта жалғастырды. Газетте 

жұмыс жасап жүріп, б&лім меңгерушісі, 

 жауапты хатшы тәрізді сатылардан &тті. 

1976 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің журналис-

тика факультетіне сырттай оқуға түсті.

Жоғары білімді маман атанып, дипломын 

алып келген Мырзахан Ахметовты Жуалы 

аудандық партия комитетінің хатшысы 

Лидия Ходкевич жұмысқа шақырды. Бұл 

қызметте де ол &зін жан-жақты қырынан 

к&рсете білді. 

Р е д а к ц и я д а  б і л і к т і  ж у р н а л и с т 

кадрларының жетіспеуіне байланысты, 

редактор 8.Айтақовтың &тінішіне орай, 

аудандық партия комитеті 1983 жылы жас 

бақылау комитетінің мүшесі,«Қазақ тілі» 

қоғамының т&рағасы, Жуалы аудандық 

мәслихатының депутаты, жауапты хат-

шысы, аудан әкімінің орынбасары болды. 

Кейінгі жастар біле бермеуі де мүмкін. 

1990-жылдардың басында қазақ тілінің 

мәртебесін к&теру оңай болған жоқ. Сон-

дай бір жиындардың бірінде, яғни 1992 

жылдың 30 мамырында Жуалы аудандық 

«Қазақ тілі» қоғамының конференция-

сында Мырзекеңнің мына бір с&йлеген 

с&зіне назар аударсақ, сол кездегі тіл 

үшін жасалған күрестердің қандай талас-

тартыс ты болғанын аңғаруымызға болады. 

«Адам баласының басындағы барлық 

жақсылықтың, игіліктің, имандылықтың 

б і с м і л л ә с і н  т і л д е н  б а с т а л а д ы .  А л 

халқымыздың «Jнер алды – қызыл тіл» 

деп, оған аса жоғары баға беруі де тегін 

емес. Бірақ сондай қасиетті қаруымыз 

&з  басынан үлкен қасіретт і  кешіп 

отырғандығын білесіздер... Ең бастысы, 

біз «Тіл туралы» Заңды, оны орындау 

ж&ніндегі мемлекеттік бағдарламаны 

жүзеге асыруда аса зор қиындықтарға тап 

болып отырмыз. Бағдарлама бойынша 

біздің аудан биылғы жаңа жылдан бастап 

ісқағаздарын қазақшаға толық к&шіруге 

тиіс едік. Тұрғылықты халқының 63 пайы-

зы қазақ ұлтының &кілдері болып отырған 

ауданда олай етуге толық мүмкіншілік 

те бар еді. Бірақ бұған жанашырлықпен 

қараған ешкім болмады. Ауданның бас-

шылары мемлекеттік бағдарламаны орын-

дау былай тұрсын, бұл істен ат-тондарын 

ала қашты. Осыны пайдаланған ескі 

аппараттың кейбір арандатушылары 

қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде мүлде 

мойындағысы келмей, оны 2000-шы 

жылға қарай ысыруға әрекет жасады. 

Аудандық Кеңес т&рағасының орынбаса-

ры мекеме басшыларын шақырып үгіттеп, 

іс жүргізуді қазақшалауға ғасырдың 

аяғында к&шіруге к&ндіріп, ұжым атынан 

жалған қаулы қабылдату сияқты қадамға 

барды. Бұл к&рініс «Қазақ тілі» қоғамы 

аудандық ұйымының атынан лайықты 

қарсылыққа ұшырап, тиісті бағасын алды. 

Jз тілімізді қорғай алмасақ елдігіміз 

қайсы, ағайын?!.» Бұл Мырзаханның ащы 

айтқан, ашына айтқан с&здері болатын. 

Қаламгер ағамыз Атырау &ңіріне 

жергілікті оқырмандармен жүздесіп, 

шығармашылық іс-жоспар, ой-

толғаныстарымен б&лісу мақсатында 

арнайы атбасын бұрды. Ағамыз осы 

жолы қасына жұбайы Гүлсім апай 

мен немересі Айсәулені де ерте 

келіпті. Ең бір қуанышты жайт, 

кездесу шараларының беташары 

облыстық мәдениет, мұрағаттар 

және құжаттама басқармасының 

бағдарламасы негізінде Махамбет 

атындағы облыстық қазақ драма 

 театрында басталды. Шараға жазу-

шылар Несіпбек Дәутаев, Рахымжан 

Отарбаев, Серікқали Хасан, Атырау 

облысының құрметті азаматы, қоғам 

қайраткері Нұрпейіс Мақашев, ақын 

Бауыржан Халиолла, журналист 

 Кенжебек Тұманбайұлы, саясат-

танушылар Айдос Сарым, Расул 

Жұмалы, Нұрлан Нұрғазин сынды 

бір топ азаматтар қонақ ретінде 

қатысты.

«Елім деп соққан жүрегі» деген 

тақырыпта &ткен шығармашылық 

кеш &зінің зиялылық ойларға толы 

пайым  дарымен баурады.  Театр 

әртістері, зиялы қауым бұл кештің 

идеялық мазмұнын ашып, мерейтой 

иесінің бүтіндей шығармашылығы 

мен қаламгерлік, қайраткерлік болмы-

сын ашуға үлкен ұмтылыс жасалғаны 

байқалып тұрды. Кеш барысында 

мерейтой иесінің атына еліміздің та-

нымал қайраткер зиялыларының ат-

тарынан келген бірқатар жылы лебізге 

толы құттықтаулар оқылды. Олардың 

арасында ақын Ғалым  Жайлыбай, 

академиктер Ғалымқайыр Мұтанов, 

J м і р з а қ  А й т б а е в  ж ә н е   Ж а н а т 

 Сейдуманов, Сағымбай Қозыбаев, 

Жұмабек  Кенжалин,  Жүсіпбек 

Қорғасбек сынды зиялылардың 

лебіздері кеш шырайын аша түскендей 

болды.

Мерейтойлық шығармашылық 

к е ш к е  а р н а й ы  к е л г е н  о б л ы с 

әкімі  Нұрлан Асқарұлы Ноғаев 

театрландырылған қойылымның 

жерлес жазушының шығармашылығы 

а р қ ы л ы  к е ш е ,  б ү г і н  ж ә н е  е л 

ертеңін байланыстырған тілек терін 

іліп әкетіп, &зінің де &ңір бас шы-

лығы қызметіндегі іс-тәжірибелері 

кезіндегі ойға түйгенін айтты. Ол &з 

с&зінде Елбасымыздың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты тари-

хи еңбегімен байланыстыра &рбітіп, 

&зінің туған жерімен үнемі тығыз 

байланыста келе жатқан жазушы 

М.Құлкеновтың шығармашылығы 

мен зиялылық, қайраткерлік еңбегіне 

облыс халқының атынан ақ тілегін 

білдіріп, биік табыстар тіледі.

Қазақстанның еңбек сіңірген 

қай раткері, халықаралық «Алаш» 

ә д е б и  с ы й  л ы ғ ы н ы ң  и е г е р і 

Н е с і п б е к  Д ә у т а е в  қ а л а м д а с -

з а м а н д а с ы н ы ң  б о й ы н д а ғ ы 

шығармашылық, зиялылық бол-

мысына тоқталды. Жазушы ме-

рейтой иесінің шығармашылық 

тұлғасын әр қырынан к&рсеткен 

с а х н а л ы қ  қ о й ы л ы м ғ а  д е г е н 

ризашылығын біл діре отырып, 

бұндай шаралардың шығармашылық 

иесін шығармашылық биіктерге 

жетелейтіндігін де жасырмады. Аты-

рау облысының құр метті азаматы, 

Ол Д.Қонаев атындағы орта мек-

т е б і н і ң  о р ы с  с ы н ы б ы н д а  о қ ы д ы . 

 Оле сяның мектепішілік, аудандық және 

облыстық мемлекеттік тіл байқауларына 

қатысып, жүлделі орындарды иеленуіне 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен сабақ 

беретін Айша 8жібаева игі ықпал етті. 

Ол қазақ тілін жатсынбай, екі тілде де 

мүдірмей с&йлейтін қыздың ерекшелігін 

байқап, талабын ұштады. Үкілі үмітін 

арқалаған Олеся да алтын ұя мектебінен 

түлеп ұшып, Алматы қаласындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем 

тілдері университетіне түсіп, ағылшын 

Қайраткер азамат 1988 жылдан  бастап 

Жуалы &ңіріндегі  елді  мекендердің 

бұрынғы атауларын іздестіріп, оларды 

зерделеп, әртүрлі басылымдарда мақалалар 

жариялады.  1989  жылы ономасти-

ка комиссиясын құрып, елді мекендер-

ге тарихи атау ларын қайтаруға белсене 

кірісті. Облыс, республика деңгейінде 

оның ұсыныстары қолдау тауып, ауыл-

аймақтарға бұрынғы тарихи атаулары 

қайта берілді. 

Бұдан кейін мектептер мен мекеме-

лерді, к&шелерді қазақшалау ісі жалғасын 

тапты. С&йтіп, Мырзахан Ахметовтың 

күш-қайрат жұмсауы арқасында ел 

тәуелсіздігінің алғашқы жылдарында-

ақ едәуір табысқа қол жетті. Аз уақытта 

ауданда орыс тіліндегі  47 елді мекеннің, 

10 ауылдық округтің, 30-35 мектептің, 

м ы ң д а ғ а н  к & ш е л е р д і ң  а т а у л а р ы 

қазақшаланды. Атап айтқанда, Канте-

мировка селосы – Қошқарата ауылы, 

 Некрасовка – Ақтасты, Луначарка – 

Рысбек батыр, Алексеевка – К&лтоған, 

Самсоновка – Күреңбел, Казанка – Тас-

бастау, Успеновка – Жетіт&бе, Петровка 

– Қарасаз, Благовещенка – Қоңырт&бе, 

Ясная – Поляна – Ақбастау, Бурный – 

Б.Момышұлы, Зыковка – Жұрымбай және 

т.б. болып &згертілді. Білім ошақтары да 

ұлт қайраткерлерінің есімдерін иеленді. 

Мырзахан Рахманбердіұлының 

қайраткерлік қызметінде оның ана тілі 

үшін күресінің орны мен маңызы ерек-

ше. Аудандық «Жаңа &мір» – «Новая 

Жизнь» газеттерінің бас редакторы бола 

жүріп, осы басылым бетінде, облыстық 

телевизия мен радиода мекемелердегі 

жиындарды, ісқағаздарын қазақшаға 

к&шіру, тіл мәртебесін күшейту туралы 

ой толғап, &зекті де &ткір мәселелер 

к&теріп жүрген оған аудандық партия 

комитеті «Қазақ тілі»  қоғамын басқаруды 

қоса жүктеген.  Осы бір қоғамдық 

қызметті ұтымды пайдаланған Мырзахан 

 Ахметов аудандағы шаруашылықтарда, 

кәсіпорындарда, ұйымдарда, мекемелер-

де, мектептерде, мәдени-к&пшілік орын-

дарында болып, аудан халқымен кездесу 

&ткізіп, тіл мәселесін тікесінен қойып 

отырды. Еліміз Тәуелсіздік алған 1991 

қоғам қайраткері Нұрпейіс Мақашев 

М.Құлкеновтың шығарма шы-

лығымен &зінің к&птен бері таныс 

екендігін және оның шығарма шы -

лығында &мірмен шынайы байла-

ныс аңғарылып жататындығын алға 

тартса, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері,  жазушы-драматург 

 Рахымжан Отарбаев жазушының 

Алматыдағы алдыңғы толқын қалам-

гер лердің тәлімін к&п к&ріп, &зінің 

кейінгі қаламдас інілеріне шынайы 

жанашырлықпен к&ңіл б&ліп, үнемі 

к&мектесіп жүргендігіне қатысты 

нақтылы мысалдар келтіріп, оның 

зиялылық қырларын да аша түсті.

Кеш соңында мерейтой иесі 

іс-шараны ұйымдасты рушы ларға, 

шараға арнайы келіп, &зінің зиялы-

лық, қайраткерлік с&здерін айтқан 

облыс әкімі Нұрлан Асқарұлына 

деген ризашылы ғын білдіріп, туған 

&лкесінде және бүтіндей елдегі ұлт 

болашағы үшін атқарылып жатқан 

істерге, ұрпақ тәр биесіне тоқталып, 

тілге, жерге қатысты қадау-қадау ой-

ларымен б&лісті.

Қаламгер азаматтың мерейтойлық 

шаралары ертесінде &зінің туған &ңірі 

–  Қызылқоға ауданында жалғасты.

Ауылдастары жазушыға, оның 

отбасы мен қасына еріп келген 

қонақтарына ауыл орталығындағы 

« А қ  о т а у »  м е й р а м х а н а с ы -

нан дәм таттырып, жазушының 

шығармашылығы, азаматтығы, 

қайраткерлігіне қатысты к&шелі 

әңгімелерін &рбітті.

Қ ы з ы л қ о ғ а л ы қ  а ғ а й ы н д а р 

&здерінің жазушы жерлестерімен 

кездесіп, сырласуға асығып отыр екен. 

«Туған жерден қанаттанған қаламгер» 

атты шығармашылық кеш аудандық 

мәдениет үйінде ұйымдастырылды. 

Жазушы шығармашылығы мен 

&міріне арналған к&рмеге мерейтой 

иесі туралы жазылған баспас&з мате-

риалдары, қаламгердің әр жылдары 

жарық к&рген кітаптары мен оның 

елдің танымал баспагері екендігін 

танытатын, әрі &зі басқаратын баспа-

дан шығарған кітаптары қойылды. 

Сол кітаптардың арасындағы жа-

зушы &зінің жары, қаламгер Гүлсім 

Мұқышевамен бірігіп шығарған 

«Жыр маржаны» атты 10 томдық 

қазақ поэзиясының антологиясы да 

ерекше к&рік беріп тұрды. 

Қызылқоға ауданының әкімі 

М.Мұқанов, «Қызылқоға» газетінің 

редакторы Бауыржан Сисенов, белгілі 

жазушы Серікқали Хасан, саясат-

танушылар Айдос Сарым мен Расул 

Жұмалы, тарих ғылымының докторы, 

профессор 8білсейіт Мұхтар және 

т.б. азаматтар с&з с&йледі. Мереке 

Құлкенов ел-жұртқа, ізгі тілектерін 

арнаған әріптестеріне, кеш мейман-

дарына алғысын жеткізді. «Еліміз 

барда, жеріміз барда, халқымыз барда, 

Қазақстанымыздың келешегі кемел 

екендігіне сенімдімін» деген ойын 

білдірді. Кеш соңы &нерпаздардың 

қатысуымен &ткен концерттік шара-

мен жалғасты.

Еркін ШЫҒАЙҰЛЫ,
Ғалым БЕРДАЛИН

Атырау облысы

және корей тілдері факультетін тә-

мамдады. 

–  Мен 10-11  сыныпта  Мұхтар 

8уезовтың «Абай жолы» роман-эпопея-

сын қазақ тілінде оқыдым. Jйткені, 

қазақ жерінде тұрғаннан кейін қазақтың 

салт-дәстүрі, тұрмыс-тіршілігімен әрі 

қазақтың мен біле бермейтін с&здерімен 

таныспақ ниетпен бар ынта-жігеріммен 

оқыған едім. Бұған еш &кінбеймін. «Жеті 

жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» 

дейді қазақ. Jмірлік жарымды таңдауыма 

да қазақ тілін білуім себеп болды. Қазақ 

отбасына келін болып түстім. Jмірлік 

 ,  ,     
          

   .   ,  -  
,         

   –      
 -       . 

       , 
  . ,   . 

  ,  ,   
 ,     

 65         
       

 . 

«   –  ,   
  –  »  

  ,   -
     .  -

,    .  
      

       . 
       -

   ,   -
      .   

серігім Нұрдәулет Болатбекұлымен 

қол ұстасып, Нұрәли және 8ли атты 

ұлдарымызды тәрбиелеп келеміз, – дейді 

Олеся. 

8ңгіме барысында ол ата-енесінің 

есімдерін атаудан бас тартты. Мен: «К&зі 

жоқтың &зі жоқ» деген с&з бар. Олар 

жоқта атауға болады. Айта ғой» дедім 

күліп. Ол күлімдеген қалпын жоғалтпай: 

«Жоқ, болмайды» деп басын шайқады. 

Ата-енесі Болатбек Шәкіртбай мен 

Jзгеріс Байғали келіндерінің инабатты, 

үлкеннің алдын кесіп &тпейтін тәрбиелі 

жан екенін мақтанышпен айтады. Қазір 

Олеся Болатбеккеліні алты айлық ұлы 

8лиді күтіп бағуда. 

«Jз тілің бірлік үшін, &зге тіл тірлік 

үшін» дегендей, қазақ, орыс, ағылшын, 

к о  р е й  т і л д е р і н  м е ң г е р г е н  О л е с я 

 Бон дарце ва ның алар асуы алда екеніне 

сенімдіміз. 

Айнаш ҚАСЕНОВА
Алматы облысы

Кербұлақ ауданы

«ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ» 
КІТАБЫ ЖАРЫҚ КӨРДІ
Дүниежүзі қазақ та-

рының V Құ рылтайы 

қар саңын да қазақ &р-

ке ниетінің байырғы 

ата  қоныстарындағы 

қалам  гер лердің, сон-

д а й - а қ  а т а м е к е н г е 

қоныс аударған ақын-

жазу шылардың әдеби-

шы ғармашылық мұрасы туралы «Қазақ 

әдебиеті» атты  зерттеу оқу құралы жарық 

к&рді. Авторы – әде биеттанушы ғалым-

ұстаз Темірхан Тебегенов.  

Оқу құралының бірінші б&лімінде 

А қ ы т  Ү л і м ж і ұ л ы н ы ң  ( М о ң ғ о л и я , 

Баян-Jлгей), К&дек Маралбай неме-

р е с і   Б а й  ш ы ғ а н ұ л ы н ы ң ,  Т а ң ж а р ы қ 

 Жолды ұлының (ҚХР, Шыңжаң), екінші 

б&лімінде  Халифа Алтайдың әдеби-

ғылыми мұрасы, Ермұрат Зейіпханның 

поэзиясы кеңінен қамтыла талданып 

қарастырылған. Аталған еңбек студент-

терге, магистранттарға, докторанттарға, 

жалпы оқырман қауымға арналған.
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Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:ҚҰРЫЛТАЙ  «ҚАЗАҚ ЕЛІ» 
МОНУМЕНТІНЕН БАСТАЛДЫ 

«ЭТНОАУЫЛДАҒЫ» ҚАУЫШУ

ЭКСПО КӨРМЕСІ ТАҢҒАЛДЫРДЫ

Ардақты ағайын!
Қымбатты бауырлар!
Дүниежүзі қазақтарының V құрыл-

тайына келген баршаңызға қазақтың 

қас терлі Атажұрты – Қазақ Еліне, оның 

бас ордасы – Астанаға қош келдіңіздер 

деп қуанышымды білдіремін!  Алты 

құр лыққа сауын айтқан мына алқалы 

жиынға әлемнің 39 елінен 350-ден астам 

қандасымыз келді .  Қайда жүрсе де 

қазақтың тарихи Отаны біреу-ақ. Ол – 

Қазақстан. Атамекеніміз жалғыз, ол – бір 

уыс топырағына дейін қасиетті Қазақ Елі. 

Бүгінгі басқосуға негізінен жас буынның 

&кілдері шақырылды. Себебі, жас ұрпақ 

түп қазығын ұмытпай, бір тамырын тарихи 

Отанында жаюға тиіс. Туған елімен байла-

нысын нығайтып, ата салтын сақтап, ана 

тілін ұмытпай, біліп &суі қажет.

Құрылтай баламалы энергия бойынша 

жер жүзінің инновациялық жетістіктерін 

паш ететін «ЭКСПО-2017» к&рмесіне орай 

&туде. Біз арнайы осылай байланыстырдық. 

Себебі, бұл Қазақстанның мерейін асы-

рып, күллі әлемнің назарын аударатын 

ауқымды шара болып отыр. Біз бауыр-

ларымыз Атажұртының бүгінгі келбетін 

к&ріп, марқайсын, ой түйсін деп сіздерді 

ЭКСПО-ға орай шақырдық. Дүниені 

таңғалдырған елордамыз – Астананың 

&сіп-&ркендеп бара жатқанын к&рсін, 

қуансын деп ойладық. Кешеден бері 

Қазақстанның марқайған, к&ркейген аста-

насын к&ріп, к&з жеткіздіңіздер.

Құрметті отандастар!
Алғашқы құрылтайдан бері 25 жыл 

&тті .  20 ғасырда қазақтың басынан 

&тпеген зұлмат жоқ. Тәуелсіздіктің 25 

жылы да қиындықсыз болған жоқ. Де-

генмен, қазақтың талантты халық екені 

дүниежүзіне белгілі. Бәріміз бірігіп, 

жұмыла жұмыс істеп,  бірлігімізден 

жазбағанның арқасында осы жылдар 

ішінде келелі табыстарға жеттік. 

Жалпы орташа &мір сүретін халық-

тардан озып, олардан жоғары шықтық. 40 

пайыз кедейшілікті 3 пайызға т&мендеттік. 

Экономикамызды 22 есе &сірдік. Елдің 

табысы да осынша &сті. Бүгінгі қазақтың 

тарихында оның жағдайы мен тұрмысы еш 

уақытта мұндай болған емес. Бұл – тарих 

тұрғысынан қас қағым сәт болғанмен, 

қазіргі таңда тұтас дәуірге татитын уақыт. 

Еліміздің болашаққа бастар бағыты мен 

мақсаты да айқын. Біз бұл жолдан да 

&ттік. Бірінші жолымыз – тәуелсіздік 

алған қуанышымыз болды. Екіншісі – 

2030 жылға дейінгі бағдарламамыз. Оны 

орындадық.

Енді үшінші жол – 2050 жылға дейінгі 

стратегиямыз. Оның негізгі мақсаты 

– &ркендеген ең үлкен мемлекеттер 

қатарына қосылу. Елдігімізді нығайтатын 

5 институттық реформаны іске асыру 

үшін «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарын 

орындап жатырмыз. Қазақстанның үшінші 

жаңғыруын жариялап, оның 5 басымдығын 

нақтыладық. Конституциялық реформалар 

жасап, саяси жаңғыруды жүзеге асыруда-

мыз. Бұл жұмыстардың &зегіне айналатын 

Рухани жаңғыруды қолға алдық. Оған 

қоғамдық сананы түбегейлі &згертіп, жаңа 

ұрпақ қалыптастыруға бағытталған 6 жоба 

негіз болады.

Заман &те тез жылжып келеді. Қазір 

техника мен инновацияның артқан 

кезі. Жаңалықтар күн сайын еселенуде. 

Халықтар зор бәсекелестік жолына түсті. 

Солардың қатарында болу үшін біз де 

қамдануымыз керек.

Б і р і н ш і д е н ,  қ а з а қ  т і л і н  л а т ы н 

әліпбиіне к&шіру. Бұл – ана тіліміздің 

жаһандық ғылым мен білімге кірігуін әрі 

әлем қазақтарының рухани тұтастығын 

қамтамасыз ететін бірегей қадам. Мұны 

айтып отырған себебім, қазір ТМД 

аумағындағы қазақтар кирилл әріптерін, 

Қытайдағы қандастарымыз т&те жазуды, 

батыс елдеріндегі бауырлар латын әліпбиін 

қолдануда. Бәріміз с&йлескенде тіліміз бір 

болса да, оқығанда үш түрлі болып шығады. 

Ешбір кедергісіз түсінісетін бір қазақтың 

баласы бір-бірінің жазуын ұқпайтын күйге 

жетті. Бұл – жер жүзіне тарыдай шашылған 

қазақтың кейінгі ұрпағын бір-бірінен 

алшақтатуда. К&п ұзамай бұл олқылықтар 

біржола жойылады. Қазақ тілінің латын 

әліпбиіне к&шуі бірлігімізді нығайтып, 

рухани жақындастыра түседі.

Екіншіден, гуманитарлық бағыттағы ең 

үздік 100 оқулықты қазақ тілінде шығару. 

Бұл – қазақстандықтар үшін ғана емес, 

күллі қазақ үшін айрықша маңызды 

жоба. Шет елдің оқулықтарын алдымен 

орысшаға, сосын қазақшаға аударғанша 

к&п жыл &теді. Сондықтан ең керекті 100 

кітапты қазақ тілінде шығару мәселесін 

алға қойып отырмыз. Енді қандастарымыз 

қай елде тұрғанына қарамастан дүниедегі 

ең таңдаулы біліммен ана тілінде сусындай 

алады. Қазір осында сан тілде с&йлейтін, 

терең білімді к&птеген жастар отыр. 

Сіздерді күллі қазақтың &рісін кеңейтіп, 

деңгейін к&теретін айтулы жобаға белсене 

қатысуға шақырамын. Жолдауымда мұны 

2025 жылға дейін жүзеге асыру керек де-

ген меже қойған болатынмын. Бірақ оны 

соза берудің қажеті жоқ. Ғалымдарымыз 

бізге тиісті әріптерді таңдап беруге тиіс. 

Меніңше, еш қиындық жоқ. Себебі, біздің 

балаларымыздың бәрі бірінші сыныптан 

бастап ағылшынша оқиды. Jсіп келе 

жатқан ұрпаққа оны игеру еш қиын бол-

майды.

Үшіншіден, «Туған жер» жобасы әрбір 

азаматтың жері мен еліне қамқорлық 

жасауын к&здейді. Мен тарихи Отанына 

септігін тигізгісі келетін қандастарымыз 

да к&п екеніне сенімдімін. 8рқайсымыз 

&з мүмкіндігімізге қарай кіндік қанымыз 

тамған туған жерімізге жақсылық істесек, 

бүкіл халықтың берекесі болар еді. «Туған 

жерін сүйе алмаған, сүйе алар ма туған 

елін?» деген ақынның &лең жолдары 

бар. Шынында да, отаншылдық, отанды 

сүю туған жеріңнен, туған ауылыңнан 

басталады. Сондықтан «Туған жерге 

тәу ету» деген ұғым қазаққа тән нәрсе. 

Айталық, Еуропадан дәрігер қазақ келіп, 

бір бауырына операция жасаса, бұл бар 

қазақтың жаны бір екенін к&рсетпей ме? 

Немесе құрылтайға келген әрбір қазақ 

Астанада ағаш отырғызса, оны жергілікті 

жұрт қиырдағы бауырымның қолтаңбасы 

деп баптап жүрсе қандай жарасымды?! 

Шетелдегі қазақ &нерпазы елде концерт 

берсе, қазақ ғалымы тапқан жаңалығын 

енгізіп, кәсіпкерлер жаңа &ндірістер ашып 

жатса, ел мен елдің қосылғаны осы емес 

пе?! Жобаны үйлестіруші орган Дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығымен бірлесіп, бұл 

бағытта жұмыс істеуі керек.

Т&ртіншіден, қазақ үшін Атамекеннің 

бір шымшым топырағына дейін тұнып 

тұрған қасиет. Тұтас түркінің алтын бесігі 

Алтай, киелі Түркістан, ұлт ұясы Ұлытау 

Мейір шуағын т�гіп тұрған Астанада 
т�рткүл дүниеден жиналған қан-
дастарымыз Дүниежүзі қазақта-
рының V Құрылтайы ашылар 
қарсаңда Тәуелсіздік Сарайы 
алдындағы бас алаңға жиналды. Дәл 
осы жерде «Қазақ елі» монументі 
асқақтап тұр. 

К&ңілдері тасып, жүздерінде шаттық 

нұры ойнаған қандастарымыз шын 

к&ңілмен тәу етіп, &здерінің жүрекжарды 

ықылас-пейілдерін білдіріп, емен-

жарқын әңгімелесті.

8р &ңірден келген &нерпаздар 

салт-дәстүрлерден үзінді к&рсетті.  

«Этноауылды» тамашалауға келген 

қонақтар әр киіз үйге кіріп, қол&нер 

бұйымдарымен, &зге де ұлттық 

қазыналармен танысты. 

Құрылтайға 39 мемлекеттен 350-

ден астам адам қатысқанын, оның 

ішінде жастардың басым екендігін 

ескерсек, олар үшін этноауыл жұмысы 

&те қызықты әрі тартымды болғанын 

айта кетуіміз керек. 

С о н ы м е н  қ а т а р  а л ы с - ж а қ ы н 

 шетелдерден келген қандастарымыз 

Павильондар бірінен-бірі &теді. 

Иін тірескен, кезек күткен жұрт. 

Солардың арасынан Құрылтай 

қонақтары к&зге түседі. К&пшілігі 

алдымен Қазақ стан павильонын 

к&руге құмартқан екен. «Нұр әлемді» 

шеттен келген аға йындар к&руге 

асықты.

Биіктігі 100 метр, ені 80 метр бо-

латын к&гілдір шар &зінің сыртқы 

сипатымен-ақ болашақтың энергия-

сын әйгілеп тұрғандай әсер береді. 

Күн энергиясы, жел энергиясы, су 

энергиясы... 8р қабат &зінше бір 

қиял-ғажайып әлем. Осы жерде 

Jзбекстаннан келген ақын  Абдулла 

Рүстемовты жолықтырып, с&зге 

тарттық.

–  К & р м е  & т е  т а м а ш а  е к е н . 

Барлық павлильонды аралап к&рдік. 

8сіресе «Нұр әлем» сферасы қатты 

таңғалдырды. Қазақстан павильоны 

ерекше екен. 8лемде әлі мұндай сфе-

ра жасақталған жоқ деп ойлаймын. 

Болашақтың энер гиясын к&рсетіп 

ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ НҰРСҰЛТАН НАЗАРБАЕВТЫҢ ДҮНИЕЖҮЗІ 
ҚАЗАҚТАРЫНЫҢ V ҚҰРЫЛТАЙЫНДА СӨЙЛЕГЕН СӨЗІ

және басқа да орындар – барша қазақ 

үшін қасиетті. Бұл жерлерге шетелден сан 

мың қазақ келіп, тағзым етіп жүр. Алайда, 

кейінгі жастардың елдегі тарихи, рухани 

құндылықтардан хабары аз. «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» жасалған 

соң, ол шеттегі қазақтарға да таныстыры-

луы қажет. Қайда жүрсек те алты Алашқа 

ортақ құндылықтар бізді біріктіре түседі. 

Сондай-ақ қазақтың талай баға жетпес ру-

хани қазыналары Қазақстаннан тыс жерде. 

Біз бір жылды «Ұлттық тарих жылы» деп 

жариялап, дүниежүзі бойынша қазақ тари-

хына қатысты құндылықтарды іздестірдік. 

К&п дүние жиналды. Кейіннен «Мәдени 

мұра» бағдарламасын іске асырдық. Жаңа 

кітаптар жазып, қазақтың аталы с&здерін, 

әндерін, философтар мұрасының жинағын 

шығардық. Ғалымдарымыз шетелдер-

ге жасаған ғылыми сапарлары арқылы 

к&птеген құнды мұраларымызбен қайта 

табыстыруда. Жақында белгілі ғалымымыз 

1,5 мың жыл бұрын жасалған домбыраны 

тауып, елге әкелді. К&не түркі тілінде 

«жұпар күй әуені сүйсіндірді» деген жа-

зуы бар домбыра қазақ күйі 15 ғасыр 

бұрын ұлы &нер деңгейіне к&терілгенін 

к&рсетеді. Қазақстаннан тысқары жерлер-

де мұндай құнды жәдігерлер жетіп артыла-

ды. Археологиялық зерттеулер жасағанда 

шеттегі киелі орындар мен мұралар назар-

дан тыс қалмауға тиіс.

 Бесіншіден, Қазақстандық мәдениетті 

әлемге танытатын бірегей жоба бастал-

ды. Онда отандық мәдениеттің таңдаулы 

үлгілері әлемнің басты тілдерінде с&йлеп, 

барлық құрлықтарға жол тартады. Сон-

дай &нер туындыларын тауып, сарап-

тап, Біріккен Ұлттар Ұйымының алты 

тіліне аударып, дүниежүзіне тарату керек. 

Қазақстандық мәдениет дегеніміз – ең 

алдымен қазақтың мәдениеті. Ендеше, 

т&л мәдениетімізді жер жүзіне танытуға 

ағайындар да атсалысуы керек. Қазақстан 

халқы Ассамблеясының XXV сессиясына 

сонау Аргентинада тұратын жерлесіміз 

келіп қатысты. 17 жыл бұрын Алматыдан 

к&шкен неміс қызы Қазақстанның мәдени 

орталығын құрып, ұлттық байрақ мемо-

риалында к&к туымызды желбіретіп жүр. 

Осындай патриоттар баршаға үлгі.

Алтыншыдан, «Қазақстандағы 100 жаңа 

есім» жобасы Тәуелсіздік жылдарында 

жетістікке жеткен отандастарымызды елге 

Дүниежүзі қазақтары қауым дас ты-

ғы Т&рағасының бірінші орынбасары 

Талғат Мамашев бастаған қонақтар 

енді бір сәт қатарласып барып «Қазақ 

елі»  монументіне гүл шоқтарын 

қойды. Осы бір жан толқытар әсерлі 

сәтті с&збен айтып жеткізу қиын. 8р 

қазақтың бойында мақтаныш сезімі 

ойнады. 8р қазақтың жүзінен бақыт-

тың табы білінді.  Олардың қай-

қайсысы да Қазақстан сияқты Отаны 

барына қуанып, Жаратқаннан осындай 

мерейлі сәттерден айыра к&рмеуін 

тілегені анық. 

«Астана Опера» мемлекеттік опера 

және балет театрында сахналанған 

«Қыз Жібек» қойылымын тамашалады. 

Жаңа музыкалық редакция авторы, 

қоюшы дирижері Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері Абзал Мұхитдинов. 

 Басты кейіпкерлер Жібек бейнесін 

Майра Мұхамедқызы, Т&легенді Мейір 

Байнеш, Бекежанды Талғат Ғалеев сом-

дады. «Қыз Жібек» ұлтымыздың генети-

калық коды, ұлттық &ркениетіміздің 

берік қазығы, рухани азығы, уақытпен 

шектелмейтін үйлесімнің айқын 

к&рінісі екені анық.   

тұрған әр елдің жетіс тіктеріне риза 

болдық, – деді ол ағынан жарылып.

– Елбасы шеттегі қазақтардың 

балалары Қазақстанға келіп оқуы 

үшін грант екі есе к&бейеді деді 

ғой. Бұйырса, біздің немерелеріміз 

келіп оқып, осында к&рсетілген 

болашақтың энергиясына атсалыса-

ды деп үміттенеміз, – деп оның с&зін 

жанындағы серігі зейнеткер 8лішер 

Жаппаров жалғастырды. 

Дәл осы сфера ішінде Моңғолия , 

Қытай, Түркия, Ресейден келген 

қазақтар да қызу әңгіме-дүкен құрып, 

мәре-сәре болып жүр.

«Нұр әлем» шеттен келген қандас-

тарымыздың жүрегін нұрландырып, 

&з елдеріне барғанда жерлестеріне 

ертегідей ЭКСПО қалашығынан 

алған әсерлерімен б&лісу  үшін 

әрқайсысы әсем к&ріністерді суретке 

түсіріп алып жатты.

Құрылтайдың ұмытылмас бір сәті 

халықаралық «ЭКСПО – 2017» к&р-

месінде осылай жалғасты.

таныстырып, үлгі етуді к&здейді. Біз 25 жыл 

ішінде ғасырға татитын шаруа жасадық. 

Қазақстанды дүниежүзіне паш еттік. 

Еліміздің деңгейін к&тердік. Қазақстанның 

к&птеген бастамасы әлемде қолдау тауып, 

іске асуда. Осы жылдар ішінде баршаға 

белгілі болған отандастарымыз да аз емес. 

Соларды іріктеп, аттарын әлемге таныту 

керек. 8рбір азаматтың табыс жолы – 

еліміздің даму жолының к&рінісі. Оларды 

алыстағы ағайын білуі қажет. Сондай-ақ 

&мір бойы сыртта жүрсе де, білімі мен 

білігі, &нері мен дарыны арқылы қазақтың 

атын шығарған бауырларын тарихи  Отаны 

тануға тиіс. Қауымдастыққа әлемдегі 

танымал қазақтардың электронды база-

сын дайын дауды тапсырамын. Бұл шет-

те жүрген ағайынмен сан түрлі салада 

ынтымақтастық орнатып, барыс-келісті 

жандандыруға жол ашады. Рухани жаңғыру 

деген – бүкіл қазақтың жаңғыруы, бірлік 

деген – барша қазақтың бірлігі. Бұл – 

негізгі мәселе. Біздің қол жеткен табысы-

мыз ел ішіндегі тыныштық пен бірліктің 

арқасы. Бірлігі жоқ елдерде не болып 

жатқанын к&ріп отырмыз. Қазақтың «Jсер 

елдің арманы бітпес, &спес елдің жанжалы 

бітпес» деген аталы с&зі бар. Сондықтан біз 

бірлікті, соның ішінде қазақтың бірлігін 

сақтап келе жатырмыз. Тарихқа к&з салсақ, 

қазақтың жеңіліп, біреуге бодандыққа 

түсуі тек қана іштен ыдырап, бірлігінен 

айырылған кезде болған. Керісінше, қазақ 

біріккен кезде жеңіп отырған. Осыны 

ұмытпауымыз керек. Қазіргі жаһандану 

дәуірінде рухани тұтастық қана қазақты 

ғасырлар сынынан сүрінбей &тетін 

Мәңгілік Ел етеді.

Қадірлі бауырлар!
Jткен ХХ ғасыр қазақ үшін қиянатты, 

& т е  а у ы р  ғ а с ы р  б о л д ы .  1 9 2 1 - 1 9 3 0 

жылдардағы аштықта қазақтың тең жарты-

сынан айырылдық. Кезінде ондай жағдай 

болмағанда, қазір қазақтың саны 50-60 

миллионнан асып қалар еді. Одан кейін 

репрессия болды. 103 мың адам сотталды. 

Қазақтың 65 мың бетке ұстар зиялысы 

тұтқындалды. Оның 25 мыңы атылды. 

Қазақ үшін с&з айта алатын адамдардың та-

мырына балта шабылып, жойып жіберілді. 

Сол қиыншылықтар кезінде қазақтар жан 

сауғалап, дүниежүзіне шашырап кетті. 

Мың &ліп, мың тірілген қазақ &ркендеп, 

қайта &сіп келеді. Қазір 5 миллионнан 

астам қандасымыз шет мемлекеттерде 

тұрып жатыр.

Біз Тәуелсіздік жылдарында алыстағы 

ағайынды қолдауды естен шығарған 

емеспіз. Шетелден 1 миллионға жуық 

қазақты елге к&шіріп алып, қолдан келер 

барлық к&мегімізді жасадық. Бүгінде 

бауырларымыз Қазақстанның азаматы 

атанып, ел дамуына &з үлестерін қосуда. 

Келген ағайындардың ішінде к&птеген 

танымал ғалымдар, дарынды спорт-

шылар мен &нер майталмандары бар. 

Мысалы, боксшы Қанат Ислам, әнші 

Майра Мұхамедқызы, ғалым Қаржаубай 

Сартқожаұлы, Дүкен Мәсімхан және 

басқа да к&птеген азаматтарды атауға 

болады. 

Сонымен бірге ағайындар демография-

лық жағдай жақсарып, халық санының 

&суіне ерекше ықпал етті. 1991 жылы 

елімізде қазақтардың үлесі 40 проценттей 

болса, қазір 70 проценттен астық.
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АСТАНА ТӨРІНДЕГІ БАУЫРЛАСТЫҚ ТІЛЕК

Моңғолия Ұлы Құралының 

бұрынғы депутаты, Моңғолия Ғылым 

академиясының академигі, эконо-

мика ғылымы ның докторы Бәкей 

Ағыпарұлы жиынға қатысушыларды 

құттықтап, сырт тағы 5 миллион 

қазақтың сағынышты сәлемін ала 

келгенін жеткізді. «Біз тарихи От-

анымызды және бүкіл қазақтың 

ордасы Астананы мақтан етеміз. 

Мен Астанада бұрын да болғанмын, 

бірақ әр келген сайын к&ркіне к&з 

тоймайды. Даңғыл к&шелер мен 

зәулім үйлер, қазақтың бүлдір шін 

қара балалары к&зімізге оттай басы-

лады» дей келе, ЭКСПО к&рме сінің 

жетістіктеріне тоқталды. Сондай-ақ 

Елбасы Жолдауын қолдайтындығын 

білдіріп, «Бұл – ел экономикасын 

жаңа сапалық деңгейге к&теретін 

бірегей қадам» деген баға берді. 

Италиядан келген 8йгерім Бо-

лат   қызы &зінің қазіргі кезде Милан 

қаласындағы Боккони уни верси-

тетінің лекторы, әрі Мемле кетті 

Басқару магистрлік бағдар лама-

сының директоры екендігін атап 

&тті. 

– Мен 7 жылдай Сингапур 

ұлттық университетіндегі Ли Куан 

Ю атындағы мемлекеттік саясат 

мектебінде қызмет істедім. Сол 

уақытта Сингапур мен Қазақстан 

арасында білім саласы бойын-

ша келісімдер жасауға тікелей 

қатыстым. Соның нәтижесінде 

Қазақстанның 150-дей мемлекеттік 

қызметкерлері – министрлер мен 

басқа да жоғарғы лауазым иелерінің 

білімдерін жетілдіруін Астанада 

және Сингапурда ұйымдастырдым» 

деді 8.Болатқызы. 

АВТ компаниясында зерттеуші 

және бағалаушы ғылыми қызметкері, 

Куинсланд университетінің ден сау-

лық сақтау саласындағы зерттеуші-

оқытушысы, доктор, австриялық 

Анар Ұлықпан былай деді:

– Австралияда қазақтар &те аз. 

«Болашақ» президенттік бағдар-

ламасы арқылы білім алып жатқан аз 

ғана қазақ жастары бар. Сондықтан 

бүгін тарихи Отаныма келіп, қалың 

қазақтың ортасына түскеніме &те 

қуаныштымын! Астанаға келгелі 

бері, елордамызды аралап, жан-

жақты танысуға тырысып жа-

тырмын. Осында жаңа медицина 

кластері түзілуде екен. Осы &ңірде 

Қазақстан сияқты медицинаның 

барлық салалары бойынша ірі 

орталықтарды бір жерге жинап, ең 

үздік жабдықтармен жарақтаған ел 

– сирек. Назарбаев университетінің 

медицина мектебі бұл орталықтарға 

қажетті мамандықтарды даярлай-

тын «дәрігерлер ұстаханасы» бо-

лады деген сенімдемін. Осының 

барлығы – ел болашағы үшін, халық 

денсаулығы үшін жасалып жатқан 

үлкен қамқорлық, – деген ой-пікірін 

жеткізді. 

Франциялық Мехмед Зенгин 

болса, &зінің &ткен ғасырдың 30-

ыншы жылдары &згеше тағдыр кеш-

кен Алтай қазақтарының ұрпағы 

екендігіне тоқталды. 

– Біздің бабаларымыздың сүйегі 

Гималайдың шың-құздарында, 

Такла-Маканның ш&лінде ша-

шылып жатыр. К&з к&рген ата-

әжелеріміздің айтуынша, 18 мың 

қазақ Алтайдан к&шіп, Тибет, Ги-

малай, Үндістан, Пәкістан арқылы 

Түркияға жеткенде небәрі 2 мыңға 

жуығы қалыпты. Түрік ағайындардың 

қамқор лығының арқасында есімізді 

жиып, ел қатарына қосылдық. 

Бірнеше тіл игердік, қазақ тілін де 

ұмытқан жоқпыз. Шетте жүріп, 

латын әліпбиін еркін қолданатын 

болдық, бұл жазу біз үшін &ркениет 

кілтіне айналды, – деп Елбасының 

мақаласын қуана қарсы алғанын 

жеткізді. 

Ыстамбұлдағы «Жас түркістан-

дықтар» білім, ғылым және зерт-

теу қауымдастығының т&рағасы 

Динчтүрк Шабан Серкан Қазақ-

с т а н  к & п э т н о с т ы  м е м л е к е т 

болғанына қарамастан, Елбасының 

теңгерімді саясаты нәтижесінде, 

елде бейбітшілік пен келісім орын 

алып, халықтың ынтымағы жарасып 

отырғандығын тілге тиек етті. «Қазақ 

елі тек &з аймағында ғана емес, 

сондай-ақ бүкіл әлемдегі бейбітшілік 

пен бірліктің символы болып са-

налады» деген ой-пікірін білдірді. 

«Елбасының Рухани жаңғыру туралы 

бағдарламалық мақаласы Қазақстан 

халқымен қатар, Түркиядағы зия-

лы қауымды да селк еткізді. Бұл 

түріктердің &зіне де ой салуда. Жал-

пы алғанда – Н.Назарбаевтың сол 

ойлары бүкіл түркі дүниесін, түркі 

халықтарының, әлемдегі барша 

қазақтардың бәсекеге қабілеттілігін 

жетілдіретін стратегиялық бағдар, 

жол сілтеуші» деп жоғары баға берді. 

Jзбекстандағы қазақ ұлттық 

мәдени орталығының т&рағасы, 

Jзбекстан делегациясының басшы-

сы Серікбай Үсенов «Қазақстаннан 

тысқары жерде  тұрып жатқан 

қазақтар к&з жеткізген бір шындық 

бар: қазақ жері – барлық түркі 

халықтары үшін қара шаңырақ. 

Тағы бір айдай ақиқат нәрсе – қара 

шаңырақты ұстаған елдің тектілігі. 

Біз осындай текті халықтың бір 

б&лшегі екенімізді сезінген сайын 

масаттанып жүреміз. Елбасымызбен 

мақтанамыз. Елімізбен шаттанамыз» 

деп атап &тті.

Ирландияның Дублин универси-

теті әлеуметтану ғылымдар факуль-

тетінің оқытушысы, жас ғалым 

Jзгежан Кесижи 25 жылда әлемдік 

қоғамдастықтан мәртебелі орнын 

тапқан Қазақстанның жетістіктеріне 

бүкіл әлем куә екендігін атап &тті. 

Е л б а с ы н ы ң  Ж о л д а у ы  м е н 

мақаласындағы жаңа міндеттерді 

қолдайтындығын тілге тиек етті. 

«Жолдау мен Рухани жаңғыру 

туралы мақала &зара тығыз бай-

л а н ы с т ы .  С і з  м а қ а л а ң ы з д а 

«білімді бәрінен биік қоятын ұлт 

қана табысқа жетеді» дедіңіз. 

Мен осындағы Еуразия ұлттық 

университетінің Халықаралық 

қатынастар факультетінде бір 

жыл дәріс бергенмін. Қазір «Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы қолға 

алынуда. Бұл жобаға қатысуға біз, 

шетелдегі қазақ ғалымдары зор 

қызығушылық танытып отырмыз. 

Себебі, біліміміз бен тәжірибемізді 

Қазақ елінің игілігіне жарату біз 

үшін үлкен мәртебе» деді жас 

ғалым.

Қымбатты отандастар!
ХХ ғасырда Солтүстік Кавказдан 550 

мың адам, Қиыр Шығыс пен Кореядан 

100 мың адам, Ресейдегі неміс ұлтынан 

600 мың адам, еврейлер мен гректерден 

1,5 миллиондай адам күштеп к&шіріліп, 

жасанды түрде к&п ұлтты елге айналдық.

Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н  ж ы л д а р д а  1 7 

миллионға тарта халқымыз бар еді. Одақ 

ыдырап, ел сарсаңға түскенде, солардың 

біразы елдеріне к&шті. Содан біз 14 мил-

лион болып қалдық. Алғашқыда жыл сай-

ын 200 мыңдай бала дүниеге келсе, қазір 

жылына 400 мыңнан астам бала туады. 

Мен биылғы 1 шілдеде халқымыздың саны 

18 миллионға жетеді деп жариялаймын. 

Қандастарымызға мемлекет пен қоғам 

тарапынан жан-жақты қолдау мен к&мек 

к&рсету үшін мына жұмыстар қолға алы-

нуы тиіс.

Б і р і н ш і д е н ,  ш е т т е г і  ж ә н е  е л г е 

к&шіп келетін ағайынды қолдау үшін 

«Отандастар» қорын құрамыз. Қазақ 

бизнесмендерін осы қорға &з үлестерін 

қосуға шақырамын. Мұны ұйымдастыруды 

Құрылтай басшылығына, Президент 

8кімшілігіне және Үкіметке тапсырамын. 

Қауымдастықтың офисін Алматыдан 

Астанаға к&шіретін кез келді.

Екіншіден, құрылған Қор Дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығымен бірлесіп, 

отандастарға жан-жақты қолдау мен к&мек 

берудің іс-шараларын анықтап, соған 

сәйкес кешенді бағдарлама әзірлесін. 

Ол бағдарламада қазақтың к&ші мен 

алыстағы ағайынмен байланыстың 

барлық мәселелері қамтылуы керек. 

Бағдарламаның басымдықтары мен 

міндеттері қор арқылы іске асырылатын 

болады.

Үшіншіден, елім, жерім деп еміренген 

әрбір қазаққа Қазақстанның есігі әрқашан 

айқара ашық. Ешкімге шектеу жоқ. Біз 

к&шіп келетін ағайынға жол сілтеуді 

тұрғылықты жерінен бастауымыз керек. 

Елшіліктер азаматтардың құжатын қамдап, 

қоныстанатын жері туралы кеңес беруге 

тиіс. Оны Сыртқы істер министрлігіне 

тапсырамын. Сонда шекарадағы шырғалаң 

да, елге келген соң құжат түгендеу үшін 

ары-бері сабылу да болмайды. Қытай 

қазақтарының сотталмағаны туралы 

анықтама алуы жайы, ағайынның арғы 

беттегі еңбек &тілі есептелмеуі сияқты 

проблемалар бар. Үкіметке осының бәрін 

кешенді түрде қайта қарап, шешімін табу-

ды тапсырамын. 

Т & р т і н ш і д е н ,  ж а с т а р ғ а  қ о л д а у 

к&рсету. Біз шетелдегі қазақ балаларының 

Қазақстанда білім алуына жағдай жасауы-

мыз керек. Қазір олар мемлекеттік грант-

пен еліміздің жоғары оқу орындарында 

оқи алады. Үкіметке отандастарымыздың 

жоғары білім алуын қолжетімді ету үшін 

оларға б&лінген квотаны 2 есеге к&бейтуді 

тапсырамын. Қазір білім мен ғылымға 

к&п к&ңіл б&ліп жатырмыз. Осы жылдар 

ішінде 1500 мектеп салынды. Зияткерлік 

мектептер мен жоғары оқу орындарын 

салдық. Шетелдік қазақ студенттері үшін 

біліміне қарай арнайы стипендиялық 

бағдарлама енгізу керек. Қай елдің азаматы 

болса да елде оқыған қазақ баласы ертең 

Қазақстанға қызмет ететінін есте сақтаған 

ж&н.

Бесіншіден, сыртта жүрген бауыр-

лардың бір б&лігі, әсіресе жастар асси миля-

цияға түсіп, ана тілін ұмытып барады. Біз 

бұған ара түсуге тиіспіз. Үкімет шетелдегі 

қандастарымыз ықшам орналасқан 

&ңірлерде олардың ана тілінде білім 

алу мүмкіндіктерін қарастыруы керек. 

Қысқа мерзім ішінде қазақ диаспорасын 

гуманитарлық бағыттағы әдебиеттермен, 

оқулықтармен, әдістемелік құралдармен 

қамтамасыз етуді тапсырамын. 

Алтыншыдан, алыстағы ағайын ел-

ден тұрақты хабар алып, байланыста 

болғысы келеді. Қазақстанда не болып 

жатқанын біліп, атқарылып жатқан 

істерді к&ргісі келеді. Қазір шетелдік 

к&рермендерге арналған KazakhTV телеар-

насы қандастарымыз тұратын аймақтардың 

біразын қамтиды. Бірақ бұл жеткіліксіз. 

Үкіметке мемлекеттік телеарналарды 

іргелес елдерде к&рсету мүмкіндіктерін 

қарастыруды жүктеймін. Бұл мерзімді 

баспас&зге де қатысты.

Жетіншіден, кез келген мемлекет 

кәсіби, білімді, жаңашыл мамандарға 

мұқтаж. Мен тарихи Отаныма еңбек 

сіңіремін, оның дамуына үлес қосамын 

деген әрбір талантты қазақты елге шақы-

рамын. Үкімет осындай азаматтарды елге 

тартып, мамандығына, мүмкіндігіне қарай 

жағдай жасаудың тетіктерін қарастырсын.

Сегізіншіден, біз арнайы бағдарлама 

қабылдап, оңтүстіктің тұрғындарын 

солтүстікке к&шіріп жатырмыз. Ағайындар 

еңбек күші аз теріскей жаққа қоныстануға 

ынталы болуы керек. Бұл үшін к&шіп 

келушілердің жаңа ортаға неғұрлым тез 

бейімделуіне жағдай жасауға тиіспіз. Ол 

жақта бейімдеу орталықтары жұмыс істеуі 

қажет. Келген ағайынды қоныстандыратын 

үйлер салып, әлеуметтік инфрақұрылым 

жасау керек. Оны бағдарлама түрінде 

қолға алуымыз қажет. Олардың қажетті 

мамандық алуына жәрдем беріліп, 

жұмыспен қамтудың жол картасы жасал-

сын. Осының бәрі – ұлтымыздың, еліміздің 

жарқын болашағы үшін атқарылатын 

маңызды шаралар болмақ.

Ардақты ағайын!
Біз сіздердің келгендеріңізге қуанамыз. 

Атажұртқа тарихи Отанымыз бар деп келіп 

отырсыздар. Сондықтан дүниежүзіндегі 

қазақтардың басы қосылып, еліміздің 

&ркендеуіне атсалысса екен деймін. 

Бірлігіміз ажырамасын. 

Қауымдастық құрылған күннен бастап 

оған &зім т&рағалық етіп келемін. Мен үшін 

шетте жүрген бауырларға жанашыр болу – 

әрбір қазақстандыққа қамқорлық жаса-

умен бірдей маңызды. «8р қазақ – менің 

жалғызым» деген &лең жолын құрылтай 

мінбесінен әлемдегі әрбір қазаққа жолдай-

мын. Сіздерге айтарым, алыстағы ағайынға 

менің дұғай сәлемімді жеткізіңіздер. 

Қазақ баласы қай елде тұрса да Ұлы Да-

лада Мәңгілік Ел құрып жатқан байтақ 

Қазақстанның ажырамас б&лшегі екенін 

жүрегінің т&рінде ұстасын! Құрылтай 

күнде болып жатқан жоқ. Асықпай Ата-

мекенде аунап-қунап, әсем Астананы 

к&ріңіздер. 8лем назарын тіккен ЭКСПО-

ны тамашалаңыздар. Оған 115 мемлекет 

пен 22 халықаралық ұйым қатысуда. Біз 

екі-үш жылдың ішінде Астананың бір ауда-

нын салып шықтық. Бұл сапар елмен етене 

танысып, ой түйер жемісті сапар болсын. 

Бүгін барша қазақтың басын біріктірер 

салмақты ойлар айтылып, ізгі істер бастау 

аларына сенімдімін. Екі күннен соң барша 

мұсылмандар үшін қасиетті айт мерекесі 

басталады. Біз ұмытылып кете жаздаған ата 

дінімізді қайтарып, Қазақстанда 2,5 мың-

нан астам мешіт аштық. Елді иман ды лыққа 

шақырып келеміз. Біз экстремизм мен 

терроризмге қарсы елміз. Зайырлы мем-

лекетпіз. Сол жолды ұстанамыз. Jрке ниет-

ке, ғылым мен білімге қол созған елміз.

Айт қабыл болсын, жаратқан Қазаққа 

жар болсын!

Қазақстанның тәуелсіздігі мәңгілік 

болсын!

Біздің к&к байрағымыз мәңгі желбірей 

берсін!

 * * *

Құрметті отандастар!
Дүниежүзіндегі қазақтар саны басқа ел-

дермен салыстырғанда к&п емес. Дегенмен, 

елдің деңгейі халқының к&птігімен немесе 

аздығымен &лшенбейді. Елдің сіңірген 

еңбегімен, сол елден шыққан белгілі 

адамдар мен ғалымдардың жетістіктерімен 

&лшенеді. Сондықтан бар қазақтың басын 

біріктіру – менің Елбасы ретіндегі пары-

зым! Сенімдеріңізге рақмет!

Қазақстан – бәріміздің ортақ От-

анымыз. Сырттағы ағайын әрдайым 

к&ңіліміздің т&рінде. Бүгін к&п теген 

мәселелерді талқыладық. Ұсыныс та-

рыңыз дың барлығы ескерілетін бола-

ды. Мен Үкіметке бірқатар тапсырмалар 

бердім, ол менің бақылауымда болады. 

Жалпы бұл құрылтайдың берері аз 

емес деп санаймын. Қазақта «бармасаң, 

келмесең жат боларсың» деген с&з бар. 

Сондықтан тек қана құрылтайға емес, 

әр уақытта келіп тұрыңыздар. Біздің 

есігіміз әрдайым ашық. Шеттегі әрбір 

қандасымыз – қазақ елінің бір түйіршігі. 

Сіздер екі ел арасындағы дәнекер бола-

сыздар. Шетелдегі қазақтар елге жиі келіп, 

туған жерге тамыр бекітіп тұрғаны дұрыс. 

Сіздер елге келіп к&зайым болсаңыздар, 

мен де сырттағы жастарымыздың ой-

&рісін, білім деңгейін, бастысы, қазақы 

болмыстарын к&ріп, к&ңілім толып 

отыр. Осы қалыптан танбаңыздар. Қайда 

жүрсеңіздер де, арқа сүйер Атамекенді, 

бүкіл қазақ қасиет тұтар Қазақстанды 

жүрек т&ріне сақтап жүріңіздер. Сонда 

&здеріңіз де, ұрпақтарыңыз да мәңгі қазақ 

болып қаласыздар. Қазақ болу – мәртебе, 

мақтаныш, қазақ болу – жаратқанның 

сыйы! Осыны бәріміз де бағалай білейік! 

Біз сіздерге тілекшіміз, әркез біргеміз. 

Бәріңізді ата-бабалар аруағы қолдасын! 

Еліміз аман, іргеміз тыныш болсын! 

К&к байрағымыз биікте желбіресін! 

Қазақстанның Мәңгілік Ел болуына 

бірлесе атсалысайық!

      .  
    -    

   . 

ОЛ – ҚАЗАҚСТАН!
ҚАЗАҚТЫҢ ТАРИХИ 

Құрылтайдың екінші күні шетелден кел-

ген қандастарымыз бес секцияға б&лініп, 

күн тәртібіндегі &зекті мәселелерді талқыға 

салды. 

Д&ңгелек үстел барысында Қырғызстан 

қазақ мәдени орталығының басшысы 

Е.Б&лекбаев, Беларусь мәдени орталығының 

&кілі Д.Станкевич, Моңғолиядан келген 

Айнагүл Сарайқызы және т.б. &зекжарды 

пікірлерін білдірді. Жиын «Шетелдегі қазақ 

диаспорасы: мәдениет, спорт, ақпарат 

құралдары ж&нінен қолдау және дін істері 

мәселесі» тақырыбында &рбіді. Соны-

мен қатар білім беру, денсаулық сақтау, 

кәсіпкерлік және т.б. мәселелер &зге секци-

яларда талқыланды. 

«Ғылым ордасы» Орталық  ғылыми 

к ітапханасы  «8лем қазақтарының 

Құрылтайы: қазақ диаспорасының бірлігі 

және тарихи отанымен байланысы» атты 

кітап к&рмесін ұйымдастырды. К&рмеге  

1992 жылы  &ткен алғашқы  Құрылтайдан 

бастап  бүгінгі  Құрылтайға дейінгі  уақыт-

тағы еліміздегі  ғылыми еңбектер, мұрағат 

қорынан алынған құжаттар жинағы  

қойылған. 

Сонымен қатар «Халифа Алтай және 

қайта оралған тарих» атты Халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция ая-

сында ғалымның  еңбектері мен аударма-

ларынан және дінтанушы ғалым туралы 

жазылған зерттеулерден кітап к&рмесі 

ұйымдастырылды. 

Қ ұ р ы л т а й  а я с ы н д а  « Н ұ р  О т а н » 

партиясының қолдауымен «Рухани жаңғыру 

және жастар» атты 8лем қазақ жастарының 

тұңғыш форумы &тті. Форум жұмысын «Нұр 

Отан» партиясының бірінші орынбасары 

Мұхтар Құл-Мұхаммед басқарып жүргізді. 

Аталған шараға әлемнің 39 елінен келген 

қазақ жастарының &кілдері қатысты. Оның 

ішінде Қытай қазақ студенттер қоғамдық 

бірлестігінің т&рағасы Ғ.Оралханұлы, Шве-

ция Республикасы «Абай» орталығының 

жетекшісі Г.Асылбекова, Түркия Республи-

касы Таекводо чемпионы І.Кәрім, Моңғолия 

Республикасы «Ақиық» турфирмасының бас 

директоры Е.Жәнібек және т.б. с&з с&йлеп, 

ой-пікірлерімен б&лісті. Айта кетейік, жас-

тар форумының негізгі ұйымдастырушысы 

ә рі идея авторы – Дүниежүзі қазақтары 

қ а у ы м д а с т ы ғ ы  Ж а с т а р  о р т а л ы ғ ы н ы ң 

жетекшісі Талапбек Тынысбекұлы. 

Дүниежүзі  қазақтарының бесінші 

Құрыл тайы аясында дінтанушы ғалым, 

жазушы, ақын, этнограф Халифа Алтайдың 

туғанына 100 жыл толуы құрметіне арналған 

«Халифа Алтай және қайта оралған тарих» 

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция болды. Шара аясында «Ал-

тай Халифа Ғақыпұлы» атты кітаптың 

тұсаукесері &тіп, деректі фильм к&рсетілді. 

ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ 
ҒҰЛАМАСЫ

КЕЛЕЛІ ҰСЫНЫСТАР 
АЙТЫЛДЫ

АТАМЕКЕННЕН СЫР 
ШЕРТКЕН

ЖАСТАР ФОРУМЫ

Топтама материалдарды дайындағандар 
«Ана тілі» газетінің арнаулы тілшілері 

Ғазиз ЕСЕМБАЕВ,
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА



8 №26 (1388)
29 маусым – 5 шілде

2017 жыл
АНА ТІЛІ

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

МЕРЕЙ

Абдукәрім ТУДИЯРОВ:

М
е н  д е  с о л  т о л қ ы н м е н 

 Тюмень индустриальды 

институтына оқуға түсіп, 

аталған жоғары оқу орнын 1973 жылы 

бітірген едім. «Ембімұнай» &ндірістік 

бірлестігінің жолдамасымен Ақт&бе 

о б л ы с ы н ы ң  Т е м і р  а у д а н ы н д а ғ ы 

«Кеңқияқмұнай» басқармасына келіп 

жұмысқа орналастым. Айта кетейін, 

сол кездегі талап бойынша жас маман 

жолдамаман барған мекемесінде үш жыл 

жұмыс істеуі керек.

 Бұл мұнай &ндіру басқармасына 

&зім сияқты жас мамандар к&птеп 

келіп жатқан кез еді .  Уфа мұнай 

институтының түлектері  Нұрлан 

 Юсупов, Мақсот Салиев менен бір жыл 

бұрын келіпті, ал Аманжол  Ораз ғалиев, 

Серғали Қазкенов, Айша  Салиева, 

Л ю д м и л а - Б е к е т  Қ ұ л ы м  б е т о в т е р 

мұнайшылық кәсіпті менімен бірге 

бастады. 1974 жылдың жазында Бакуде 

оқыған Кеңес Лұқпановпен, Куйбышев 

политехникалық институтын бітірген 

Боранбек Асанғалиевпен қатарымыз 

толыға түсті. Сонымен, тағдырдың 

бізге жіберген сыйы шығар, Одақтың 

әр түкпірінен мұнай институттарын 

бітірген жастар Кеңқияқта жиналдық, 

бәрі де шетінен ақжарқын, ұйымшыл, 

бауырмал жандар болып шықты. 

Оның үстіне бағымызға қарай, &мірдің 

ащы-тұщысын бір кісідей татқан, Ұлы 

Отан соғысының ардагері, парасатты 

әрі ұлтжанды Сәлім Хисметов деген 

салиқалы басшыға тап болдық. Жаны 

жомарт Сәлім аға біздің тұрмыстық 

жағдайымызға баса к&ңіл б&ліп, жұмыс 

бабында зор сенім артып, жастығымызға 

қарамай, жауапты қызметтерге батыл 

жоғарылатып отырды. 

Бүг інде  б ір  үйдің  баласындай 

тату-тәтті &ткізген сол бір шақтарды 

&міріміздің айшықты белесі ретінде 

сағынышпен еске  аламыз.  Біздің 

достығымызға жергілікті тұрғындар 

қызығып та, қызғана да қарайтын. 

Jйткені жігіттердің бір-біріне деген 

сыйластығы ерекше болатын. Бұл 

жайт, сірә, басшымыз әрі ұстазымыз 

Салтанатты шараны университет рек-

торы Ғалымқайыр Мұтанов құттықтау 

с&зімен ашып, мерейтой иесіне зор 

денсаулық, жемісті еңбек тілей отырып, 

аталған жинақтың тұсауын кесті. 

– Бүгін біз  &мірі  &негеге толы 

к&рнекті ғалыммен кездесу кешін &ткізіп 

отырмыз. Құрметті Асқар Алтынбекұлы! 

Сіздің ел үшін атқарған әрбір игілікті 

ісіңіз к&пке үлгі. 8л-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық университетінің Ғылыми 

Кеңесі сіздің еліміздің жоғары білім, 

ғылым саласына сіңірген еңбегіңізді 

ескере отырып, мерейлі  80 жасқа 

толуыңызға орай «әл-Фарабидің үлкен 

Алтын медалімен» марапаттап, «Құрметті 

докторы» мәртебелі атағын беру тура-

лы шешім шығарды. Сонымен қатар 

«Jнегелі &мір» сериясымен сіз жайында 

кітап шығаруды ж&н санадық. Еңбегіңіз 

еленіп, халықтың ыстық ықыласына 

б&лене бергейсіз, - деді университет рек-

торы Ғ.Мұтанұлы. 

Салтанатты шара аясында уни-

верситеттің Бас ғылыми хатшысы 

Ләззат Шайкенова тәуелсіз еліміздің 

игілігін арттыру жолында ғылым, білім 

беру, қоғамдық және халықаралық 

мәндеттерді атқарып келе жатқан еңбегі 

– Абдукәрім аға, әңгімеміздің әл қис-
сасын �зіңіздің туып-�скен жеріңізден 
бастасақ. Сондай-ақ алғашқы қалам тер-
беген сәттеріңіз туралы сыр шертсеңіз. 

– Мен 1937 жылы 12 маусымда 

Алматы облысы Панфилов ауданы 

 Надек ауылында к&п балалы отбасын-

да дүниеге келдім. Балалық шақтағы 

ж ы л  д а р ы м ы з д ы ң  қ и ы н д ы ғ ы н а 

қарамастан оқу оқып, білім алуға ұм-

тылдық. Бас тауыш мектепті тәмам-

даған соң арасы әрі қарай оқуымды 

7-8 шақырым дық жердегі Педжим 

ауылында жалғас тырдым. Жазуға 

әуестігім сол кездері басталды де-

сем болады, &йткені  поштадан газет-

журналдар алып, ауыл оқырманда-

рына жеткізіп, курьерлік қызмет те 

атқардым. Балалық шақтың кіршіксіз 

таза кездері, қиял мен арман, ой мен 

мақсат – тырнақалды &леңдеріме 

арқау болып, балаң туындыларым 

аудандық газетте жарық к&ре баста-

ды. Мұғалімдерім, дос-жарандарым, 

ағайын-туыстар жылы лебіздерін 

білдіріп, қанаттандарды. Жазғаның 

газет бетінде жарық к&ргенде сенен 

Сәлім ағаның зайыбы, ұлағатты ұстаз, 

ақындық әрі әншілік &нері бар Мәреш 

апайымыздың назарынан тыс қалмаса 

керек. Арада біраз жыл &ткен соң менің 

50 жасқа толған мерейтойымда:

Бір топ жас Кеңқияққа келіп еді,

Ерекше ел назарын б&ліп еді.

Алмастай жарқылдаған &рен жастар,

Мұнайлы &лкенің қойнауына 

т&ніп еді.

Кеңқияқ еңбек жолын бастаған жер,

Жас мамандар талабын қостаған ел.

Алысып борандармен, дауылдармен

Ұрпақтарға үлгі-&неге тастаған жер, 

– деп жырға қосқан Мәреш апа осы &лең 

жолдарымен сол қайта оралмас жастық 

шағымызды еске салып, мерейімізді 

тасытқанын қайтерсің!?

«Ұстазы жақсының ұстанымы 

жақсы» деген рас, Сәлім ағаның шә-

кірттерінің арасынан кейін талай білікті 

маман да, іскер басшы да шықты. 

Соның бірі &мірде &зіндік &рнегі бол-

ған, майталман мұнайшы, ақиық азамат 

 Боранбек Асанғалиев еді. Ол бір-бі-

рімізді бұрыннан білетін болғандық тан 

Кеңқияқта бірден етене араласып, дос 

болып кеттік. Кезінде Миялыда бір 

к&шеде тұрып, Н.К.Крупская атындағы 

орта мектебінде оқығанбыз. Сол кезеңде 

ауылдық жерде жас&спірімдердің бос 

уақытын &ткізу мүмкіндігі шектеулі 

болғаны к&пке белгілі. Кешқұрым бір 

үйдің шарбағының тасасына жина-

лып, әңгіме-дүкен құрамыз. Ондайда 

к&шбастаушымыз Боранбек, тарих, 

&нер, спорт тақырыптарын с&з еткен-

де алдына жан салмайды. Бір с&збен 

айтқанда, білмейтіні жоқ, к&п оқиды, 

құймақұлақ, туа біткен талант иесі деп 

осындай жасты айтса керек. Матема-

тикадан, шахматтан барлық деңгейдегі 

жарыстарға қатысып, жүлдемен ора-

латын. Ол &зінің с&зімен де, ісімен де 

бәрімізді қанаттандырып жіберетін еді.

Б о р а н б е к т і ң  Б а к у д е г і  м ұ н а й 

 институтын үздік бағамен, яғни қызыл 

дипломмен бітіруі жоғарыда айтылған 

қасиеттерінің айғағы іспетті. Кеңқияқта 

жүрген кездері ол жаңа қырларымен 

мен әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің дамуына қосқан елеулі 

үлесі үшін техника ғылымының докто-

ры, ҚР Ұлттық инженер акадмиясының 

академигі және Халықаралық инженерлік 

а к а д е м и я с ы н ы ң  а к а д е м и я с ы н ы ң 

академигі Асқар Құлыбаевты алтын 

медальмен марапаттады. Сонымен 

қатар Асқар Алтынбекұлына әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

құрметті докторы атағы берілді. 

Шараға қатысқан мемлекет және 

қоғам қайраткері Кеңес Аухадиев, 

«КазГор» жобалау академиясының 

президенті, мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты 8бдісағит Тәтіғұлов, «Алматы-

құрылыс» Ұлттық холдинг компания-

сының директоры Амангелді Ермегияев, 

Қазақ сәулет құрылыс академиясының 

президенті 8мірлан Құсайынов, ҚР ҰҒА 

президенті Мұрат Жұрынов, педагогика 

ғылымының докторы, профессор Дина 

Жүсіпалиева және т.б. мерейтой иесін 

мерейлі 80 жасымен құттықтап, к&рнекті 

ғалымға сый-құрмет к&рсетті. 

Кеш соңында мерейтой иесі жиналған 

жұртшылыққа рақметін айтып, универ-

ситет жастарына ақ батасын берді. 

Айта кетейік,  аталған жинақ 3 

сіңірген к&птеген қасиеттері жатыр деп 

зор сеніммен айта алар едім. Оқушы 

кезімде қаламға ден қойып жүрсем 

де, жоғары білімді тарих мамандығы 

бойынша алуды қаладым. Солай деп 

алдыма мақсат қойдым. Ол кездегі та-

лап бойынша, оқуға түсу үшін екі жыл 

еңбек тәжірибең болуы керек. Екі жыл 

аудандық газетте жұмыс істеген соң 

ҚазМУ-дың тарих факультетіне түстім. 

– Неліктен тарихты таңдадыңыз? 
– Жастайымнан &лең, мақалалар 

жазып жүрсем де, тарих пәні оқушы 

ке зім нен қызықтыратын. Бір тақы-

рыпты зерттегенді жақсы к&ретінмін. 

Оның үстіне журналистика мен тарих 

та бір-бірінен алшақ емес. Дипломдық 

жұмысым «Шыңжандағы аграрлық 

реформа» деп аталды. Бұл тақырыпты 

жан-жақты зерттеп, ұзақ уақыт бойы 

мұрағаттарда отырып, тың деректер 

тауып, сәтті қорғап шықтым. Бұл 

аймақтарда шығатын басылымдар-

дың барлығы араб әліпбиімен жазыл-

ғандықтан бір аптаның ішінде осы 

жазудың оқылуын меңгеріп алдым. 

Диплом қорғаған кезде қойылған 

сауалдарға нақты жауап беріп, жоғары 

бағаға ие болдым. 

Университетті тәмамдаған соң 

аудандық газеттің басшылары жұмысқа 

шақырды. Алдымен, б&лім бастығы, 

одан к&п ұзамай редактордың орын-

басары қызметін атқардым. Соны-

мен қатар бастауыш партия ұйымына 

жетекшілік еттім. Газетте қызмет 

жасаған 20 жыл ішінде тәжірибелі 

журналистер – Нур Қурбанов,  Елжас 

 Бейсебеков,  Тудахун  Машрапов, 

Ж а қ ы п   З а м а н б е к о в ,   Т ұ р с ы н 
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рек, болашақ жарым ақт&белік аспи-

рант қыз Мерекемен сол Бакуде таны-

сып, арты махаббатқа ұласты ғой» деп 

бәрімізді күлдіргені есімде қалыпты. 

Иә, Борекең достыққа адалдығымен, 

уәдеге беріктігімен, қарапайымдылық, 

қайырымдылық тәрізді ізгі қасиеттерімен 

ортамызда сыйлы болды.

Кеңқияқтағы жас мамандар 1976 

жылдан бастап тиісті міндетін атқарған 

соң &здерінің ұнаған жұмыстарын 

 тауып, жан-жаққа аттана бастады. Бірақ 

та қайда жүрсек те достығымызға сы-

зат түскен емес, бір-бірімізбен үзбей 

хабарласып тұрдық. Боранбек досы-

мыз дың қол жеткен табыстары мен 

ат қарған істерінен әркез хабардар бо-

лып отырдық. Ол Кеңқияқта бастау 

алған еңбек жолын Маңғыстаудың 

«Жетібаймұнай», «Комсомолмұнай» 

б а с қ а р м а л а р ы н ы ң  к е н і ш т е р і н д е 

жалғастырып, табиғаты қатал &ңірде 

шарболаттай шыңдалды. Одан кейін 

Ақт&бе қаласындағы «Мұнай-газ 

&німдерін зерттеу институтының» ди-

ректоры, «Жаңажол» газ &ндіру зауыты 

директорының орынбасары тәрізді 

лауазымды қызмет атқарды. Кемеліне 

келген шағында Астанаға қоныс ауда-

рып, «Нефтеконсалтинг» ЖАҚ-тың 

«Қазмұнайгаз» ЖШС-ның техникалық 

директоры, тете-президенті сияқты 

 жауапты қызметтерді  абыроймен 

атқарып, &зінің ой-&рісі кең, парасаты 

биік азамат екенін к&рсете білді.

Боранбек аяулы жары Мереке екеуі 

Арман, Еркін, Орынбек, Ержан есімді 

т&рт ұл &сіріп, оларды заман талабына 

сай тәрбиелеп, қалаған мамандықтарын 

игеруге жағдай жасады. Бұл күндері 

олардың бәрі де елге сыйлы азамат 

атанды. Боранбек досымыздың бұл 

фәни дүниеден бақилыққа аттанғанына 

жыл толып қалыпты-ау. Қимас достың 

жарқын бейнесі әлі талай жылдар бойы 

жадымызда жаңғырып, к&кейімізде 

жатталған күйі тұра бермек...

Ардақ ҚОНЫСҚАЛИЕВ,
ардагер мұнайшы

б&лімнен және арнайы мұрағат құжатта-

ры нан жинақталған. Жинақта Асқар 

Алтынбекұлының «Сотвори себе имя» 

к і т а б ы н а н  ы қ ш а м д а л ы п  а л ы н ғ а н 

&мірінің қызықты сәттерінен үзінділер, 

балалық, жастық шағы, ата-анасы, 

туып-&скен жері, отбасы, балалары 

мен немерелері туралы жүрекжарды 

естеліктері және &з қаламынан туған 

«Шүкір &лең» атты жүрекжарды жыры 

берілген. Сондай-ақ, бұл кітаптағы 

«Тау баласы тауға  қарап &седі . . .» 

б&лімінде Асқар Құлыбаевпен кезінде 

бірге қызметтес болған, елге танымал 

тұлғалардың, қоғам қайраткерлерінің 

жылы лебіздері топтастырылған.

Ал, «Жыр-шашу» б&ліміне балалық 

шағынан бірге &скен досы Ошақбай 

Р ы с б е к ұ л ы н ы ң  « А с ы л  д о с ы м  – 

Асқарым», Қазақстанның халық жазу-

шысы Тұманбай Молдағалиевтің «Сен 

нағыз азаматсың, биік туың», ақын 

Абдрахман Асылбектің «Алатаудың 

Асқары» және Қазақстан Жазушылар 

Одағының т&рағасы Нұрлан Оразалиннің 

«Қарсы бұтақ тәрізді қайсар аға» атты 

&леңдері енген. 

 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Баспас&з саласындағы 50 жылдан 

астам еңбегім мемлекет тарапы-

нан лайықты бағаланып, к&птеген 

марапаттарға да ие болдым. 1987 жылы 

әлеуметтік-экономикалық дамуды же-

делдету міндеттерін шешуге белсенді 

үлес қосқаным үшін Қазақ ССР 

Жоғары Кеңесінің Құрмет грамотасы-

мен, үш рет Мәдениет және ақпарат 

министрлігінің Құрмет грамотасымен 

марапатталдым. 1996 жылы таңдаулы 

журналистік жұмыстарға жарияланған 

республикалық бәйгеде жеңімпаз ата-

нып, Қазақстан Журналис тер одағының 

сыйлығына, 2009 жылы Қазақстанның 

Құрметті журналисі деген атақ берілді. 

Журналистика саласындағы іні-

қарындастарым Абдукәрім аға деп 

сыйлап, құрметтеп тұрады. 80 жасыма 

орай әріптестерім құттықтау мақа-

«Бір топ жас 
Кеңқияққа келіп еді...»

ҒАЛЫМ 
ӘРІ ҚАЙРАТКЕР

танылды. Мұнайшылықтың қиын да 

жауапты қызметінде табандылық пен 

т&зімділік үлгісін к&рсетті. Ол ішімдікті 

аузына алмаған, шылым шекпеген жан 

еді. Дене шынықтыруға ерекше мән 

беретін, күніне бірнеше шақырым жерге 

жүгіретін әдетінен айныған емес. Табан 

астында тауып айтып, орынды әзіл, 

орнықты әңгімелерімен бәрімізді тәнті 

ететін де осы Борекең. Ол &зінің басы-

нан &ткен жайларды да қызықты етіп 

әңгімелейтін. «Бакуге аспирантураға 

түсуге барғанымда екі бірдей физика-ма-

тематика және техника ғылымдарының 

докторы, академик А.Х.Мирзаджан-Заде 

біздің үйде 13 бала бар екенін естігенде 

«міне, нағыз мұсылман отбасы осын-

дай болуы керек» деп арқамнан қағып 

еді. Сүрбойдақ болып жүрген маған 

академиктің сол с&зі қозғау салса ке-

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫМДЫ
өлең жазудан бастадым

асқан дана адам жоқтай шабытта-

нып жүретінбіз. Мақтау с&з естіп, 

к&ңіліміз &сіп, әрі қарай қағаз бен 

қаламды серік етіп, ойыңды &рнектеп 

түсіруге,  &з  әсеріңмен б&лісуге 

машықтанатынмын. Жоғары сынып-

тарды Жаркен қаласындағы Молотов 

атындағы (қазіргі Ы.Алтынсарин 

атындағы) қазақ орта мектебінде 

бітірдім. Мұнда келгенде де жазуға ден 

қойып, қызыға бастадым. 

– Бозбала кезіңізде жас ақын-
жазушылардың республикалық кеңесіне 
қатысқан екенсіз. Осы бір сәтті еске 
алыңызшы. Қалай болып еді? 

– 1956 жылы Алматыда республи-

ка лық жас жазушылардың кеңесіне 

ш а қ ы р т у  а л д ы м .  Ш а қ ы р т у д ы 

Қазақстан Жазушылар одағының 

т&рағасы &зі қол қойып жіберіпті. 

Қуанышымда шек болмады. Алма-

ты деген қаланы естігенім болмаса, 

к&рген емеспін. Еліміздің түпкір-

түкпірінен жас &рендер жиналған кере-

мет кездесулер болды. Сонда &мірінде 

алғаш рет аты мен даңқтарына сырттай 

қанық болып жүрген Мұхтар 8уезов, 

Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірепов, 

8бділда Тәжібаев, Изім Исәндәров, 

 Хизмет Абдуллин, Илия-Бахтиялар-

мен жүзбе-жүз к&ріп, мәз болыстық. 

Олар біз сияқты жас қаламгерлерге 

ақыл-кеңестерін айтып,  бағыт-

бағдар сілтеді. Республикалық кеңес-

тен шығармашылығымызға жақсы 

азық алып қайттым. Атақты ақын-

жазушыларды к&ру ерекше әсер сый-

лайды екен. Сапардан келгеннен кейін 

Сауытжан Маматқұлов деген жерлесіме 

дәптерге т&рт шумақ &лең жазып 

бердім. «Сенің қолыңнан жазу келеді, 

жаза түс» деген тілегімді білдірдім. 

Кейін ол үлкен ақын, қаламгер болды. 

Ұйғыр поэзиясының жұлдызы атанды. 

Жазушылар одағында жұмыс істеді. 

Оның мен  туралы жазған бір мақаласы 

бар. Сонда былай дейді: «Мен қай 

дәрежедегі  жазушы болмайын, «Сенің 

ұстазың кім?» дейтін болса, мен үлкен 

сеніммен «Менің ұстазым – Абукәрім 

Тудияров» деп айтамын» деп жазған. 

– Мектепте оқып жүрген кезіңізде 
�зіңізге қамқорлық танытқан азаматтар 
болды ма?

– 8леуметтік тұрмыс-жағдайымыз 

ауырлау кез-тұғын. Бойымдағы білімге 

деген құштарлығымды сезіп, талабым-

ды қайтармай, Жаркент қаласындағы 

Молотов мектебіне, сондай-ақ мектеп 

жанындағы интернатқа қабылдат-

тырған мектеп директоры Жақсыбай 

Исаев деген азаматтың жақсылығын 

әлі күнге дейін ұмытпай, ілтипатпен, 

құрметпен есіме алып жүремін. Маған 

қамқорлығын танытып, сапалы білім 

алуыма мүмкіндік жасады. Тәлім-

тәрбие берген ұлағатты ұстаздарым 

да к&п болды. Бәрі де жүрегіміздің 

т&рінде ерекше орын алады. Егер де 

&мірде азды-к&пті жетістікке жетіп, 

халыққа адал еңбек етсек, соның 

негізінде мұғалімдеріміздің бойымызға 

8лпейісов, Сейітқазы Бақберов тәрізді 

азаматтармен әріптес болдым. Аға буын 

&кілдерінен журналистік мамандықтың 

қыр-сырын үйреніп, тәлім алдым. 

Қоғамдық жұмыстарға да белсене ара-

ластым. 1973 жылы аудандық кеңестің 

депутаттығына сайландым. 

– Еңбек жолыңыздың маңызды бір 
белесі ретінде «Уйғур авази» газетіндегі 
қызметіңізді айтсақ болатын шығар. 

– Иә, дұрыс айтасыз. 1979 жылы 

республикалық «Коммунизм туғи», 

(қазіргі «Уйғур авази») газетіне ша-

қ ы р т у  а л ы п ,  а у ы л ш а р у ш ы л ы қ 

б&ліміне жетекшілік еттім. Содан 

кейін газеттің идеология, партия және 

саяси істер б&лімінің меңгерушісі 

болып қызмет істедім. Ұзақ жыл-

дар бойы редакциядағы бастауыш 

партия ұйымының хатшысы бол-

дым. Ол кездерде  газетке хат-хабар 

аз келетін еді. Содан мекеме басшы-

ларына, аудандық, қалалық партия 

комитеттеріне, б&лім жетекші леріне, 

қала әкімдеріне, облыстық коми-

теттер дің бірінші хатшыларына хат 

жазып, &здерінің атқарып жатқан 

жұмыстары ж&нінде мақала жазып 

берулерін сұрадық. Нәтиже болды. 

К&п ұзамай материалдар келе баста-

ды. Сұхбаттар жарияладық. Бір жыл 

ішінде б&лімге мыңнан астам хат 

келетін болды.  Редакция қоржыны 

әртүрлі мате риалдармен толыға түсті.

1992 және 2009 жылдары ара-

сында «Уйғур авази» газетінің алғаш 

Талдықорған облысы (қазіргі Алматы 

облысы), одан кейін Панфилов ауданы 

бойынша меншікті тілшісі болдым. 

Тәуелсіздіктің алғашқы кезеңдерінде 

еліміз әлеуметтік-экономикалық 

қиыншылықтарды бастан кешкен 

уақыт еді ғой.  Аудан бойын ша газеттің 

таралымын к&бейтуге күш салдым. 1992 

жылы таралымы мың дана болса, 2009 

жылы 3100 данаға жетті. Оқырмандар 

арасында газетімізді насихаттап, жақсы 

мақалалар жазып, жұртшылықпен кез-

десулер &ткізетін едік. Басылым бетінде 

елге еңбегі сіңген азаматтардың &негелі 

&мірлерін үлгі етіп, насихаттадық. 

Қоғамдағы маңызды оқиғаларға да 

қалам тербедік. 1991 жылы 10 желтоқсан 

айында &з жұмысын бастаған Қазақ 

Жоғарғы Кеңесінің жетінші сессия-

сына «Уйғур авази» газетінің парла-

менттегі тілшісі ретінде қатысып, ел 

Тәуелсіздігінің жарияланған сәтіне 

куә болдым. Елбасының Президент 

болып сайланғанын, &зге де жаңа-

лықтар мен қуанышты сәттерді газет 

оқырмандарына күн құрғатпай таны-

стырып, жариялап отырдық. 

– Шығармашылық жетістіктеріңіз 
қандай? 

– Осы уақытқа дейін бес кіта-

бым жарық к&рді. «Уйғур авази», 

«Азия бүгін» газеттері мен «Инти-

зар» және «8хбарат» журналдарында 

мақала ла рым жарық к&ріп тұрады. 

Шығармашы лық тан қол үзген жоқ-

пын. Жазуымды жалғастырудамын. 

лалар жазып, ізгі лебіздерін білдіруде. 

«Уйғур авази» газеті менің &мірім мен 

шығармашылығымды к&рсетіп, бет 

арнады. Барлығына айтар алғысым 

шексіз. 

– �лі күнге дейін жазуды серік етіп 
келеді екенсіз...

– Жаратылысым, болмысым со-

лай шығар – шаршауды білмеймін. 

Таңертең ылғи да жаяу жүремін. Жас 

кезімнен қалыптасқан дағдым солай. 

Жұмысқа жаяу барып, жаяу келетінмін. 

Кешігу деген менде болмайтын. Сол 

дағды, сол әдет бойыма жастайым-

нан сіңген. Осы жасқа келсем де, 

бұрынғы қалпымнан к&п &згере қойған 

жоқпын. Қызметтегі әріптестерім 

менің жұмысқа ерте келетінімді меңзеп 

&зара қалжыңдасып айтады екен: 

 «Абдукарим ағаға шаруашылықтардың 

басшысы болу керек еді» деп. Jйткені 

олардың жұмысы ерте басталады ғой. 

Сол айтпақшы, уақытты бағалаймын. 

Оны босқа &ткізгім келмейді. 

– 5зіңіздің жолыңызды үлгі тұтқан 
жас журналистерге қандай ақыл-
кеңесіңізді берер едіңіз? 

– Қазіргі заманда барлығы дамыған, 

бүкіл техника құралдары бар ғой. Ол 

жағынан қиындық жоқ. Тек қабілет 

керек, ақыл керек, еңбек ете білуің ке-

рек. Айтайын дегенім, журналистердің 

іссапарға жиі шығып тұрғандары 

дұрыс.  Кезінде біз  к&п шығатын 

едік. 8р сапар сайын жаңа адамдар-

мен танысасың, ерекше тағдырлы 

кейіпкерлеріңді кездестіресің. К&кірек 

к&зің ашылады, &мірді к&ресің. Jзің 

жазған кейіпкерлеріңмен туысқандай 

болып кетесің. Журналистика керемет 

мамандық қой. Ең бастысы, &з кәсібіңе 

адал болсаң, жақсы нәтижелерге қол 

жеткізесің. 

– Отбасыңыз туралы айта кетсеңіз. 
– Жұбайым Хажарбиби екеуіміз 

екі ұлы, екі қыз тәрбиеледік. Бәрі де 

жоғары білім алып, маман ретінде 

еліміздің дамуына үлестерін қосуда. 

Немерелеріміз де оқу озаттары. Құдайға 

мың да бір шүкір, ел қатарлы &мір 

сүріп жатырмыз. Тағдырыма риза-

мын. Jмірімізге налымаймыз. Jмірді 

мазмұнды, қызықты &ткіздік деп 

айта аламын. Француздардың атақты 

ғалымы Вольтердің кәрілік туралы 

айтқан мынадай бір с&зі бар екен: 

«Кәрілік жалқау адам үшін ауыр жүк, 

ашуы жаман адам үшін қаһарлы қыс, 

шығармашылық адамдары үшін &нім 

алатын кез» дейді. Міне, сол &нім 

алатын, астық жинайтын кездеміз. О 

бастағы мақсатым – халыққа қызмет 

ету болды. Сол арманым-мақсатыма 

жеттім-ау деп ойлаймын. Үлкен 

дәрежедегі орден немесе награда-

лар алмасақ та, мен үшін халықтың 

алғысынан асқан марапат жоқ деп 

айтамын. 

– Сұхбатыңызға рақмет! 

Сұхбаттасқан 
Дәуіржан Т5ЛЕБАЕВ
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Ук р а и н а  а у м а ғ ы н д а 
к�ш   пен д і баба ларымыз-
дың сол жерде болғанын 
ай ғақ тайтын балбал тастар 
табылды. 

К а м е н е ц - П о д о л ь с к 

ау   ма ғында табылған бұл 

балбал тастар VII-VIII ға-

сыр ларға жатады. Ол дәуір -

лерде сармат, хазар, құ-

ман, қыпшақтардың &мір сүр генін ескерсек, 

ескерткіштердің оларға тікелей қатысы бар 

болуы мүмкін. 

Украина құнды жәдігерлер мұражайының 

қызметкері Юрий Полидович «Бағалы тастар-

дан күміс, алтыннан жасалған белдік шықты. 

Жауынгердің ұрыста пайдаланатын қанжары та-

былды және аттың кейбір әбзелдері де бар. Осы 

қорғанда жерленген адам хан болуы мүмкін де-

ген болжамын» айта келе, ол жағын әлі тереңірек 

зерттеу керектігіне тоқталды. 

Пәкістанның шығысында 
бензин тасымалдаушы к�лік-
тің аударылуы салдарынан 
қаза болғандар саны 148 
адам ға жетті. 

Бұған дейін 140 адам-

ның ажал құшып, 49-ының 

зардап шек кені т у ра лы 

айты л ған болатын. Jрт 

жек сенбі к ү ні таңертең 

Пенд жаб провинциясында болды. Жергілікті 

тұр ғындар трассаға т&гілген жанармайды 

жинау үшін аударылған к&ліктің жанына 

жиналған. Оқиғаға куә болғандардың ай-

т у ынша, от тың т ұтан у ына шы лым себеп 

болуы мүмкін. Ондаған авток&лік, соның 

ішінде 75 мотоцикл мен т&рт машина жалын 

құрсауында қалды. Тілсіз жау ауыздықталды. 

Мерт болғандардың денінің аты-ж&нін ДНК 

сараптамасынан кейін ғана анықтау мүмкін 

болады. Пәкістан басшылығы Пенджабта 

адамдардың &лімін ұлттық трагедия деп атады. 

Jзге ел президенттері қаза болғандардың отба-

сылары мен ел билігіне қайғырып к&ңіл айтуда.

�зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

УКРАИНА

ПӘКІСТАН

Балбал тастар – тарихтың көзі

Тілсіз жау ауыздықталды

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Якутия астанасының тұрғындары мен қонақ-
тары кезекті Гиннес рекордын орнатты. Бұл жолы 
Ус Хатын жеріндегі «Ысыаха Туймаады – 2017» 
мерекесіне 16620 якут ұлттық киіммен келген. 
Рекордты ресми судья Правин Пател тіркегендігі 
YakutiaMedia ақпарат агенттігінде хабарланды.

Тарихи оқиғаға қатысқан Якутияның бас-

шысы Айсен Николаев: «Ұлттық киімдерімізді 

қайта жаңғыртуымыз керек. Себебі ол Саха 

халқының  мәдениеті мен дәстүріндегі маңызды 

р&л атқарушы» деді.

Бұл саха халқының бірінші рекорды еместігін 

айта кеткен ж&н. Олар 2011 жылы варганда әуен 

ойнап рекорд орнатқан еді. Сосын 2012 жылы 

шеңбермен жүріп ән айтудан, 2014 жылы 11 мың 

адам бір уақытта қымыз ішіп елді таңғалдырған 

болатын.

– Біз Тайбағар мырза туралы Қазақ 
кеңес энциклопедиясындағы шағын 
мәліметтен ғана білеміз. Онда «Ша-
пырашты тайпасының �жіке руынан 
шыққан би» делінген.

– Тайбағар Қазыбек Тауасарұлы-

ның бек титулы мұра болып қалған 

немересі, оның кенжесі Тұрпанның 

жалғыз баласы. 1817 жылы Қазыбек 

тауының баурайында қазіргі Ал-

маты облысының Күрті аумағында 

дүниеге келген. Жетісу Т&бе биі, 

Тезек т&ренің замандасы. Жетісу 

а қ ы н д ы қ  м е к т е б і н і ң  б а с т а у ы 

Сүйінбай Аронұлының жақын досы. 

Олар үшеу еді,  жұбы жазылмас 

достығының үшінші &кілі Жетісу 

әншілік мектебінің бастауы неме-

ре бауыры, &зімен түйдей жасты 

Дәурен сал Құдабайұлы. Тәңірім 

жазса, биыл күзде Дәурен атаның да 

200 жылдығын атап &теміз. 8рине, 

үлкендерден бізге жеткен талай 

әңгіме бар, бірақ Тайбағар атаның 

ірілігін, аса даралығын біз Сүйінбай 

ақынның &леңінен к&реміз:

Тұрпаннан жалғыз Тайбағар,

Жалғыз да болса айдаһар. 

Ол ысқырса, Жетісу

Қайда жоқ та, қайда бар.

– Бабаның би ретіндегі атқарған ісі 
туралы не айтар едіңіз?

– Тайбағардың би ретінде аты 

шығып, мырза атанып, әйгілі бо-

луына екі жағдай себеп болған. Ру 

арасындағы тайталаста, белгісіз 

жағдайда бір жігіт қазаға ұшырайды. 

Топтасып жүрген жігіттердің ішінен 

байлар балаларын малымен, пұлымен 

арашалап алады. Тіреуі жоқ, қолдауы 

жоқ Қонай деген жалшы кедей-

ге кінә тағылып, &лімге кесіледі. 

Тайбағар Аяг&зде  &ткен сотқа 

Жетісу т&бе биі ретінде барып сонда 

шешендігімен, парасаттылығымен 

жеңіп шығып, кедей жігітті &лім 

жазасынан құтқарып қалған. Бұл 

сот Жетісу тарихына «Қонай дауы» 

атауымен кірді. Тайбағар &лім жа-

засынан құтқарып қалған аты шулы 

Қонай белгілі қайраткер Дінмұхамед 

Қонаевтың арғы атасы.

Екінші жағдай, Тайбағардың 

немере бауыры, әйгілі әнші-ақын 

Дәурен сал Құдабайұлына байланыс-

ты. Атағы қазақ даласына кең тараған 

Дәурен сал орта жасқа келгенде 

Жалайырдың Күшік руынан шыққан 

Нұрқа деген қызға ғашық болады. 

Ел-жұртқа есімі жақсы таныс Дәурен 

салды қыз да ұнатады. Бірақ Нұрқа 

жаз шыға атастырып қойған жігітке 

ұзатылмақшы екен.  Ғашықтар 

қашып кетуді ұйғарады. Наурыз айы, 

сең жүріп, Іле тасып жатқан кез. Мұз 

аралас суға қыз да, екі ат та кетеді. 

Жағаға шыққан Дәуренді Күшіктер 

Сеул Ұлттық универси-
теті мен Сонгюнван уни-
верси  тетінің робот құрас-
ты  ру шылары моторсыз қоз-
ға латын DeployBot жұмсақ 
роботын жасап шығарды. 

Ғалымдардың айтуын-

ша, роботта механикалық 

б&лшектердің болмауы 

оны кез келген ортада, 

мәселен, су астында немесе Айдың бетінде 

пайдалануға мүмкіндік береді. DeployBot екі 

жолмен қозғалады: құрт тәрізді иректеліп 

 немесе т&ртаяқты робот сияқты аяқтарының 

ұшы арқылы. 8зірге робот сағатына 2 метр 

қашықтықпен &те баяу қимылдайды, алайда 

ғалымдар роботтың келесі нұсқаларында бұл 

кемшілікті түзетуді жоспарлап отыр. 

САХА ЕЛІ

КОРЕЯ

Ұлттық киімнің жаңғыруы

Роботтың жаңа түрі

Автомобильдің қауіпсіздік жастықтарын 
шығарушы жапондық Takata компаниясы Жапо-
ния мен АҚШ-та банкротқа ұшырағандығы жайлы 
�тініш берді. 

БАҚ-тың мәліметінше, банкротқа ұшырау 

туралы шешім компанияның директорлар 

кеңесінің отырысында қабылданған. Jтініш 

Токионың аудандық сотына тапсырылды. 

Takata-ның америкалық еншілес компания-

сы TK Holdings те банкротқа ұшырағандығы 

жайлы АҚШ билігіне жеке &тініш білдірген. 

Takata бұған дейін америкалық автоб&лшек-

тер шығарушы Key Safety Systems-пен (KSS) 

қаржылай қолдау к&рсету ж&нінде келісім 

жасаған. Takata акцияларының басым б&лігі 

америкалық компанияның үлесіне &теді. 

Келісімнен түскен ақшаны жапондық &ндіруші 

бүлінген қауіпсіздік жастықтарынан зардап 

шегушілердің &темақысына жұмсамақ. 

ЖАПОНИЯ

Банкрот жариялады

 

ұстап алып қамап қояды. Сонда 

Дәурен сал былай депті:

Сағындым, сарғайдым да 

қаудай болып, 

Елімде жүруші едім таудай болып

Күшіктің бір қызына 

ғашық болып, 

Маталып жатқан жайым 

жаудай болып.

Жанитын бойда қару-қуатымды,

Сағындым 

Шапырашты-Дулатымды,

Күшіктер қадірімді қайдан білсін,

Мендей жан жүз жылда 

бір туатын-ды.

Қыз жағы Дәуренді &лтірмек бо-

лып, қыздарының &міріне бұрын-

соңды естімеген айып сұрайды. 

Ондай айыпты ешкім бере алмас 

деген ойлары болған. Ол кезде 

Тайбағар Аяг&зде Қонай дауын-

да жүр екен. Суыт хабар естіген 

Тайбағар, Жалайыр зиялыларынан 

кешірім сұрап, 300 байтал айдап 

беріп, немере бауырының &мірін 

сақтап қалған.

 – Сүйінбай мен Тайбағар мырзаның 
қарым-қатынастарына тоқталсаңыз...

– Ел ішінде әкімнен ақынның с&зі 

&тімдірек болғанын білеміз. Оның 

дәлелі хан деп мүсәпірленбей Бұқар 

жыраудың Абылайға, Махамбеттің 

Жәңгірге айтқан с&здері бар екенін 

Соның бірі Құнанбай. Құнанбай 

қажылыққа бара жатып Тайбағар 

атамның үйіне түсіп, қонақ болған. 

Тіпті бұл туралы &ткен ғасырдың 

басында ақын Jмірзақ Қарғабаев 

дастан жазған. 

– Тайбағар мырзаның қоғамдағы 
орнынан хабардар болдық, ал күнде-
лікті тұрмысы туралы не дер едіңіз? 

– Біз  кішкентай кезімізде 

Тайбағар ата туралы талай әңгіме 

еститінбіз. Оның к&бісін әжем 

Нұрила енесі Жығадан білгенін 

айтатын. Қазір қариялар айтқан 

естеліктерін еске ала отырып, кей-

де сенер-сенбесіңді де білмейсің. 

Соғымға 20-25 жылқы с ойылатын 

дегенге  қалай ғана сенерсің! 

Таңертең тек қана &зінің әйелі түйе 

сүтіне илеп пісірген құймақ жеп, 

бір кесе саумал ішетін...Тайбағар 

бейнесі бір жағынан қарағанда 

Қонай, Дәурен салды &лім жазасы-

нан алып қалған прогрессивті гу-

манист, ал екінші жағынан қарасаң 

– қатыгез отағасы. Тайбағардың 

бәйбішеден туған кіші қызын 

ежелгі жекжаты қоңырат Шідербай 

айттырып қойған. Уәделескен кез 

келіп, Түркістан жақтан келетін 

құдаларын күтіп алуға және қыз 

ұзату тойына бүкіл ауыл болып 

қызу дайындала  бастайды. Бір түні 

қыз сүйген жігітімен қашып кетеді. 

Қуғынға шыққандарды әкесінің 

&зі бастап барады. Бірақ жете ал-

майды. Ыза кернеген, ашуға толы 

Тайбағар: «8ттең, жете алмадым, 

&з қолыммен &лтіріп, сол жерді 

«қыз &лген» атандыратын едім!» 

деп қамшымен үй керегесін тартып 

қалса, киіз тілініп түсіпті. Амал 

нешік, құдалар да келіп қалған. Той 

болып, қашып кеткен бәйбішенің 

қызы орнына Тайбағар тоқалынан 

туған қызын ұзатып жіберген. 

Ренжіген тек біздің әжеміз Жыға 

б о л ғ а н .  К & п  ж ы л  & т е  к е л і н і 

Нұрилаға бітпейтін &кінішпен: 

«қызымды &з қолыммен ұзата ал-

мадым, айып ретінде т&леніп кетті» 

дейді екен. 

–  Т а й б а ғ а р д ы ң  қ а з а с ы н а 
байланыс ты «Сүйінбай ақын айтыпты» 
дейтін с�з бар еді...

Сүйінбай, Дәурен сал, Тайбағар 

үшеуі құрбы-құрдас, дос болды. 

Қатарынан ең алдымен о дүниелік 

болып 1879 жылы, 62 жасында 

– Сіз Тайбағар мырзаға ш�бересіз. 
Екі ғасыр ішінде талай ұрпақ дүниеге 
келеді емес пе? 

– Біздің әулет кенжелеп қалған 

ұрпақ. Бүгінде ХVІІІ ғасырда &мір 

сүрген менің Қазыбек бабамның 

қатарласы Қаракерей Қабанбайдың 

менен бір мүшел жас үлкен 11-ші 

ұрпағын білемін. Ал Қазыбектің 

кенже ұлы Тұрпан әкесі 67 жасқа 

т о л ғ а н д а  т у ғ а н .  Ж а л ғ ы з  ұ л ы 

Тайбағар дүниеге келгенде Тұрпан 

54 жаста екен. Менің Қыдырбек атам 

Тайбағардың кіші әйелінен әкесі 57 

жасқа келгенде туған. 8кем Балғабек 

туғанда әкесі Қыдырбек 53 жаста, 

анасы Нұрила 33 жаста болған. 

–  Қ а з а қ  « т а қ ы р  ж е р г е  ш � п 
шықпайды» дейді, сізді де Тайбағар 
мырза сияқты асылдың сынығы деп 
санаймыз. Қоғам қайраткері, жазушы, 
журналист Балғабек Қыдырбекұлы 
ағамызды бәріміз білеміз. Тайбағардан 
тағы қандай ұрпақ қалды? 

–  Т а й б а ғ а р д ы ң  т ұ ң ғ ы ш ы 

Жолсейіт әкесінің ісін жалғастырған. 

Архивтегі мәлі меттер оны «Народ-

ный судья Куртинской волости» 

дейді (ЦГА РК ф.44 оп.1 д.1965 л.3). 

Екінші ұлы Үмбетқұл кәдімгі к&пес 

болған. Жалалабад арқылы қой ай-

дап, мал сатып, Жетісуға шай, &рік-

мейіз, жібек әкеліп сатқан. Оның 

кәсібі, менің пайымдауымша, әке 

тарапынан қолдау таппай, ешкімге 

ұнамаған. Үшінші ұлы Т&леп тура-

лы бар білетінім, іс-қимылы тым 

жылдам, мінезі &те шатақ болыпты; 

сондықтан болар, т&рт әйелінің 

татулығы апалы-сіңлідей, бір ауыз-

дан с&йлеп, бір ізбен жүреді екен. 

Басқа жұрттың тұзға барып-келгені 

бір апталық уақытқа созылса, Т&леп 

атам олардан екі күн кейін шығып, 

үш күн бұрын қайтады екен. Мініп 

барып келген түйесі, аулаға кіре сала 

құлап, екі күн тұра алмай жататын 

к&рінеді. Менің &з атам Қыдырбекке 

әкесінің мыңдаған жылқысынан 

ештеңе жетпеген. Бес жасында 

жетім қалып, шешесінің жалғызына 

деген ыстық сезімінің арқасында 

білім алып &сіп, &мірін қарапайым, 

жай шаруа ретінде &ткізген. Ресми 

мұғалім болмаса да, ауыл балаларын 

оқытып, «Қыдырбек молда» атанған.

«20-шы жылдары Жабағы атам 

(Тайбағар) кіндігінен тараған 23 үй 

едік» деп әжем Нұрила күйзеле айта-

тын. Ашаршылық, түрлі эпидемиялар, 

жоқшылық, ажал. Т&лептің жалғыз 

ұлы Иса Брест қамалында 1939 жыл-

дан әскери борышын орындап, елге 

қайтар кезде Ұлы Отан соғысы баста-

лып кетті. Соңғы хатын 1941 жылдың 

14 маусымында жазған. 8рине, бір 

сұхбат ішінде бір әулеттің тарихын 

толық айтуға келмес. Аталардың 

жасамаған жасы, істемеген ісі бізге 

қалдырған аманат шығар.

– �ңгімеңізге рақмет.

�ңгімелескен
 Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ 
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Тайбағар атам кетті. Сүйінбайдың 

қатаң мінезінен сескенген жұрт, суық 

хабарды қалай жеткізерін білмей, 

Дәурен салға айтқызады. Дәурен 

Тайбағардан т&рт-бес ай кіші екен, 

әзілі ме әлде шындығы ма Тайбағарды 

«к&ке» дейді екен. Сүйінбай ауылына 

барып сол заматта шығарған «К&кем» 

деген әнін салады:

Тайбағар дүние салды 

к&ргендей боп,

Жүруші-ек қыз тоқыған 

ж&ргемдей боп,

Егіздің сыңарындай есіз қалдым

Жартасқа жалғыз біткен 

бүргендей боп,

Оу, К&кем, К&кем-ау...

Сонда Сүйінбайдың айтқаны:

Ау, Жалмамбет баласы! 

Не деп тұр мынау Дәуренсал!

Шапырашты, Ысты, 

 Ошақты кетті ғой дейді панасы,

С&гілді таудың сағасы,

Жыртылды Дулат жағасы,

Тайбағар &лді дегенше

Jлді ғой десең болмас па

8ділдіктің ағасы!

Мұқалды десең болмас па

Туралықтың тағасы

Тайбағардың &лгені –

Түскені с&здің бағасы.

Ақберен мылтық сынды ғой,

Дұшпанның к&ңілі тынды ғой!

білеміз. Сүйінбай ақынның да бетіне 

басып айтар «&з ханы» болған, ол 

 Тезек т&ре. Бүгінге дейін Тезек т&реге 

айтқан с&здерінің біразы жеткен. 

«Ақиық» кітабында мынадай жолдар 

бар:

Аламын деп, басыма пәле салдың,

Ондай күшті, қу т&ре, 

қайдан алдың?!

Екі ұрыңды Асылдар матағанда,

Мықты болсаң, о Тезек, 

қайда қалдың?!

Сағыңды, саңлағыңды 

байлап алды,

Бар малыңды бір күнде 

айдап алды.

Менің бауырым Тұрпанның 

жалғыз ұлы,

Мықты болсаң, жеңіп к&р 

Тайбағарды!

Бұл &леңге қарағанда, Тайбағар 

атамның беделі жалпы жұртшылыққа 

ханнан кем түспеген. Жетісу жерінде 

дәулетті, жомартты кісі ретінде 

белгілі саналып, алыс жолға шыққан 

зиялылар атамның ауылына тоқтаған. 
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Келешектiң кiлтi – кәсiптiк бiлiмде

Тіл жанашыры еді...
ҰЛТ ЖОСПАРЫ – 100 НАҚТЫ ҚАДАМДҮНИЕ-КЕРУЕН

 Ұлт жоспары реформасының 

88-шi қадамында «Жалпыға Ортақ 

Еңбек Қоғамы» туралы идея айты-

лады. 2012 жылдың 10 шiлдесiнде 

Елбасының Қазақстанның әлеуметтiк 

жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек 

Қоғамына қарай жиырма қадам» 

атты мақаласы жарияланды. Онда 

Елбасы әлемдiк &ркениеттiң барлық 

құндылықтары, экономикалық және 

мәдени байлықтар к&ктен емес, ере-

сен еңбектiң күшiмен келетi нiн айтқан 

болатын. Кез келген ел ең бекпен 

ғана &ркениеттiң шыңына жететiнiн 

тағлымды тәмсiлдермен тәпсiрледi. 

Адамдар еңбек етуге енжарлық таныт-

са, үлкен қауiп осы екенiн, сондықтан 

мұндай әдеттен арылу керектiгiн 

зерделi оймен ұғындырды. Мемле-

кетке арқа сүйеудi қойып, сананы 

оятуға шақырды. Иә, бұл кеңселiк 

жұмыс сәнге айналған, «ақ жағалы» 

қызметкер болуға ұмтылған жастар-

ды басқа арнаға бұруға бағытталған 

реформаның бiрi һәм бiрегейi едi. 

Түсiне бiлсек, бұл жалғыз адамға 

ғана емес, бүкiл мемлекетке қатысты 

мәселе.  Сон дықтан Президент 

халықты тех никалық бiлiм алып, 

&ндiрiске ара ласуға шақырды. Jйткенi 

дәл сол уақыттарда индустриялық 

Қазақстан &нері мен ғылымы 

ауыр қазаға душар болды. Қазақстан 

Республикасына еңбегі сіңген 

қайраткер, профессор, Құрманғазы 

атындағы Қазақ ұлттық консер-

ваториясында жарты ғасырдан 

астам еңбек еткен &негелі ұстаз, 

ғұлама ғалым, Мұхтар 8уезовтің 

сүйікті шәкірттерінің бірі Күнімжан 

Байқадамова 92 жасында дүниеден 

озды. 

Еңбек жолын қарапайым оқы-

тушылықтан бастаған ол қажырлы 

еңбегі мен ізденімпазды ғы ның ар-

қасында профессор дәрежесіне дейін жетті, еліміздің &нер, музыка 

саласына &лшеусіз үлес қосты. Абыройлы ұстаз &нер саңлақтарының 

бірнеше буынын тәрбиелеп шығарды.

Күнімжан Байқадамова ел, халық қамын ойлайтын үлкен 

жүректі, кішіпейіл де қамқор жан болатын. Бірнеше тілді жақсы 

меңгерген ол қазақ  тілінің нағыз жанашыры болып &мірден &тті. 

Ұстаздарға арнап  консерваторияда, басқа да жоғары оқу орын-

дарында &ткізген «шеберлік сабақтары» үнемі тыңдаушыға толы 

болатын. Ол ұйымдастырған «Тіл – достықтың дәнекері»,  «Тіл мен 

мәдениет» және басқа к&птеген байқаулар талай адамға ой салды.    

Ғалымның халықаралық конференцияларда жасаған баян-

дамалары &зектілігімен, мазмұнымен к&зге түсетін. Ол «Орыс-

қазақ тілі», «Қазақ тілі», «Учимся и учим говорить по-казахски», 

«Қазақтың әдет-ғұрып, тұрмыс-салт әндері» атты оқулықтар мен 

тағы басқа к&птеген оқу-әдістемелік басылымдардың авторы. 

Сондай-ақ К.Байқадамова 1992-2000 жылдары «Хабар» арнасынан 

мемлекеттік тілді дамыту мақсатында  «Қазақшаңыз қалай?» атты 

тіл сабағын жүргізді.

 Күнімжан Байқадамованың ұзақ жылдар бойғы жемісті еңбегін 

республика Үкіметі  жоғары бағалап, «Еңбек ардагері» медалімен 

(1981 ж.), Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі 

мен Мәдениетке қолдау к&рсету ж&ніндегі мемлекеттік қордың 

Құрмет белгісімен, Тәуелсіз Қазақстанның 10 жылдығына арналған 

мерейтойлық медальмен (2001 ж.) және Қазақстан Республикасы-

на Еңбегі сіңген қайраткері атағымен (2000 ж.),  Ұлы Отан соғысы 

жылдарындағы еңбегі үшін «Ұлы Отан соғысының ардагері» (2005 

ж.) медальдарымен марапаттады. 

Марқұмның жарқын бейнесі шәкірттері мен оны білетіндердің 

есінде мәңгі сақталады. Топырағы торқа, иманы жолдас болсын!  

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы, 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты

даму бағдарламасы белсендi түрде 

жүзеге асырылып жатқан едi. Бұл 

идея &зінің &міршеңдігімен ерекше. 

Кәсiптiк-техникалық мамандықтар 

қазiргi таңда к&бiрек насихатта-

луда. Жұмысшы таптың күшiмен 

жаһандық дағдарысты жеңiп шығуға 

елiмiздiң толықтай қуаты жетедi. Осы 

мақсатқа орай түрлi стратегиялық 

бағдарламалар қабылданды. Мәсе-

лен, «Нұрлы жол» бағдарламасы 

елдегi инфрақұрылымды дамытуды 

к&з дейдi. Индустрияландырудың 

II бесжылдығы да сәттi жүзеге асы-

рылуда. 8сiресе жастардың кәсiпке 

деген қызығушылығы оянып келедi. 

Оған биылдан бастап қолға алынған 

«Баршаға арналған тегiн кәсiби-

техникалық бiлiм» бағдарламасы 

&зiндiк септiгiн тигiздi. Мемлекет 

басшысы техникалық мамандықтар 

колледждерде тегiн оқытылатыны 

ж&нiнде 2015 жылғы халыққа арнаған 

дәстүрлi Жолдауында айтқан-ды. 

Осылайша Президент болашақта 

кiм боламын деп алаңдаған қаншама 

жастың кеудесiне үмiт отын жақты.

« Қ а з а қ с т а н д ы қ  ж а с  а з а м а т -

тар! Бiлiмдi, еңбекқор, бастама-

шыл, белсендi болуға қазiрден ба-

стап дағдыланыңдар. Жұмыс пен 

сұраныс бар &ңiрге батыл барыңдар. 

Шеберлiктiң шыңына жете бiлсең-

дер, мамандықтың бәрi жақсы. Қазiр 

техникалық мамандықтардың, ғылым 

мен инновациялардың күнi туған 

заман... Кезiнде мен де жұмыс шы 

киiмiн киюден бастадым, домна пешi 

от жалынының жанында тұрдым» дедi 

Елбасы.

Байлық, бақыт еңбек еткеннiң 

маңдайына бiтедi. Құдайға шүкiр, 

елiмiзде &ндiрiс орындары, зауыт-

фабрикалар к&беюде. Баршамызға 

жұмыс табылады. Ең бастысы, қоғамда 

жұмысшылардың р&лi артып келедi. 

Бұл да Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамы 

идеясының жемiсi. Индустрияландыру 

картасы аясында әлi талай жоба iске 

асып, &ндiрiс қанатын кеңге жаятыны-

на сенемiз. Жұмыс орны – азаматтың 

отбасын асырап, ырысын молайтуға 

берiлген мүмкiншiлiк. Ендеше, тегiн 

кәсiптiк-техникалық бiлiмдi меңгеруге 

атсалысып, елiмiздiң болашағы үшiн 

қызмет етсек, мерейіміз үстем болары 

анық. 

Мұхит ТҰРҒАРАЕВ, 
Оңтүстік Қазақстан  облыстық

әдiлет департаментi 
басшысының орынбасары
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Ең алғаш Үндістан мен 
Қытайдың аумағында пай-
да болған банан тропикалық 
жемісі ежелден емдік мақсатқа 
да қолданылған. 

Қазіргі медицина оның 

гүлін жұқпалы іш аурула-

рын, асқазан жарасы мен 

демікпені емдеуге пайдалана-

ды. Сондай-ақ бұл ағаштың 

гүлдерінен сусамырға қарсы сусындар дайындалады. 

Бананның ауызды уылдыратын шырынының 

жүйке ауруларына емі бар. Мұндай препараттар-

дан эпилепсия, алапес ауруларын емдеуге және 

қан кетуді тыюға арналған дәрі-дәрмек әзірленеді. 

Жаңа к&ктей бастаған бананның жапырақтары 

күйік пен басқа да дене жарақаттарын жаза алады. 

Тіл үйірер жеміс құрамында минералды заттар мол, 

оны жиі қолдану ағзада гемоглобинді к&бейтіп, 

қаназдық ауруынан қорғайды. Ғалымдар бананның 

психологиялық күйзелістен арылтатынын да 

анықтаған. Бұған қоса жемістің қабығы космето-

логияда сүйелді жоюға қолданылады. Айта кетейік, 

банан &ндірісі Үндістан, Қытай, Филиппин, Бра-

зилия, Эквадор, Индонезия, Танзания, Коста-Ри-

ка, Тайланд, Мексика және Колумбия елдерінде 

қарқынды дамыған. 

Т&бедегі к&зінен, 

Күн сәулесі түседі. 

Бұрышы жоқ т&рінен, 

Самал еркін еседі. 

Он б&гелекке

Он к&белек келіп қосылды.

Он б&гелек он б&лек 

Он к&белек он б&лек кетті. 

(Киіз үй)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Бананның пайдасы
ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ  

Қазір әлемде барлығы 430 
атом электр стансасы жұмыс 
істеп тұр. Олар әлемдік электр 
қуатының 19 пайызын �ндіреді 
екен. 

Мұның к&бісі АҚШ-та 

орналасқан. Ал Жапонияда 

осыған дейін 55 АЭС бар деп 

есептеліп келді. Осы орайда 

тек «Фукусима-1» АЭС-інен 

1977 жылдан осы күнге дейін 11,5 мың радиоактивті 

қалдық жиналып, жапондар оны қайта &ңдеуден 

&ткізбеген. Сол арқылы Жапония осы 34 жыл-

да атом қалдығын &ңдеуден 50 миллиард еуро 

үнемдеген.  

Г а р в а р д  қ о ғ а м д ы қ 
денсаулық мекте бінің қыз-
меткерлері  теледидардың 
адам ағзасына әсері туралы 
зерттеуді жария етті. 

«The Telegraph» басы-

лы мы  ның хабарлауын ша, 

дәрігер ғалымдар теледи-

дар к&ру кезінде адамның 

физикалық белсенділігінің 

бәсеңдеуі сусамыр мен жүрек сырқатына шалдығуға 

ықпал ететіндігін дәлелдеген. 

Теледидар қарау кезінде адамдардың дұрыс 

тамақтанбайтыны да түрлі ауруларға себеп бо-

луы мүмкін. Зерттеушілер Андрес Гронтвед пен 

Фрэнк Худың мәлімдеуінше, еуропалықтар теле-

дидар к&руге орташа есеппен күніне 3 сағат, 

австралиялықтар 4 сағат, америкалықтар 5 сағат 

жұмсайды екен. 1970 жылдан бері жүздеген 

адамның денсаулығын тексерген мамандар к&гілдір 

экранды тамашалаудан сусамырға шалдығу қаупі 

20%-ға, жүрек талмасына шалдығу 15 %-ға артаты-

нын анықтаған. Мамандардың с&зіне қарағанда, 

мұндай жағдайлар жасы 65-ке дейінгі азаматтар 

арасында &лім-жітім к&рсеткішін 13 %-ға к&бейтіп 

отыр.  

Мұхтар 8уезов 30 жасқа шейін «Қорғансыздың 

күнін», «Қыр суреттерін», «Қыр әңгімелерін», «Қаралы 

сұлуды», «Кім кінәлі?», «Барымта», «Кінәмшіл бой-

жеткен» әңгімелері мен «Қилы заман» повесін жазып 

үлгерген. 

***

Сәбит Мұқанов «Ақб&пенің сыры» повесін, 

«Сұлушаш» дастанын, «Адасқандар» романын 30 

жасқа дейін жазған. 

***

Мағжан Жұмабаев 28-30 жасында «Батыр Баян», 

«Қорқыт», «Қойлыбайдың қобызы» дастандарын 

&мірге әкелген. 

***

27 жасында к&з жұмған Сұлтанмахмұт Торайғыров 

6 поэма, 2 роман жазып үлгерген. 

***

Қазақ тарихында 30 жыл &мір сүрген Шоқан 

 Уәли ханов соңында құнды шығармалар қалдырған. 

Әлемде қанша АЭС бар?

Теледидардың әсері

Ақыл – жастан...

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ОҚЫҢЫЗ ДА, ОЙЛАНЫҢЫЗ 
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жаздыртамын. Мұндай әдемі дауыс, әзірше, басқа 
әнші балаларда жоқ.

Бұл да мүмкін кешігер. �йткенмен, жеңіске 
жетеміз.

Т�рт-бес әндік �лең жіберіп отыр мын. 
Қара шалдар қайда жоқ? Қандай кездесуде де, 
концерттерде де отырады олар. К�ңілді ән болуы 
керек. «Сәбиім» де солай. Балаға, сәбиге, б�пеге 
деген ата-ана махаббатын әнге айналдыру керек.

«Жеңеше» – бұрынғы радиода беріліп жүрген 
«Жеңеше» туралы әндерден б�лек. �ні де �згеше 
болуы керек. Соңғы екі жолын қайырмасы етсең.

«Ақбикеш – Шәмшиялар» қайда жоқ? Шымкент 
жақта мұндай есімді келіншектер к�п-ақ.

Бір айдай күндіз-түні «ыңылдап» к�рсеңші. «Ана 
тіліндей» ән шығарған адамнан басқа да жақсы 
ән шықпауы мүмкін емес. Сәлемім осы. Сәтті 
творчестволық жеміс тілеймін.

Шона ағаңыз. 19.11.88 ж.»
Шона аға осы хатымен бірге «Қара шал», 

«Жеңе ше» деген ән текстерін де жіберген екен. 

8лі сақтаулы. Бола шақта, құдай қаласа, Ш&кең нің 

аманатын орындаймын деп ойлаймын. Ағамыздың 

шығармашылығын білемін, лирикалық &леңдері 

де керемет болатын. «Сағындым» деген бір &леңін 

жатқа білемін. Ел жайлы, жер жайлы. Осы &леңіне 

ән жазсам ба деп үлкен тебіреніс үстінде жүрген 

жайым бар қазір. Туған ел туралы дүниені әркім 

әрқалай жазады ғой. Кейде біреулер, «туған жерің 

ж&нінде неге ән жазбайсың, әлде сағынбайсың 

деген болатынын, әлдекім иеленіп кетпеуі 

үшін жариялату керек екенін қайдан білейін?.. 

С&йтсем, ән деген де бір балаң екен ғой. Сәбилі 

болған адам салып ұрып, баласы перзентханадан 

шықпай жатып тууы туралы куәлік алушы еді. Бұл 

да сондай бір перзентің екен. Оның жайын келе-

келе ұқтық.

– Абай мен Ақан сері, Біржан сал мен Балуан 
Шолақ сияқты шығарған әніңді ел арасына ауызекі 
таратып жүрген екенсің-ау, �беке!

– Аталардың дәстүрімен жүріппін ғой. 

Күнделікті театрға барамын, елге &нерімді 

тамашалатып қайтамын. Бір күні, бұл 1987 

немесе 88-ші жылдың іші болу керек, радиодан 

«Анамның тілін» беріп жатыр, Алматыдан. «8ні 

– Ескендір Хасанғалиевтікі, с&зін жазған – Шона 

Смаханұлы» дейді. «8й, мына дикторың не дейді?» 

деп ішім бір түрлі болып қалды. Арада біраз 

уақыт &ткен. Теледидардан алыс бір облыстан 

келген &нерпаз оқушылар концерт беріп жатты. 

Қарап отырсам, бір кезде хабарлаушы: «Енді 

тыңдайтын әндерің, балалар, «Анамның тілі – 

аяулы үні». 8нін жазған 8сет Бейсеуов» деді. Тағы 

да ішім ашыды. Апырмай, &з әнімнен &зім ажырай 

бастадым-ау! Не істесем екен деп б&лменің ішін 

кезіп кеттім. Қой, бұлай жүре беруге болмайды 

екен. Алматыға, Шона ағаның &зіне бару керек 

шығар. Ол кісі – үлкен адам, танитын, с&йлесетін 

таныстары к&п. Республикаға таралатын к&п 

газеттердің біріне бастырмай болмайды екен деген 

ойға бекіндім.

Театрда Жүніс 8лімбеков деген актер жігіт 

бар болатын. Жақсы әнші. Екеуміз екі дауыста ән 

саламыз. «Анам ның тілін» де елге әуелі жеткізген 

сол екеуміз едік. Ертеңінде театрға бары сымен 

бірінші іздеген адамым Жүніс болды. Жолықтым. 

«Алматыға барып қайтайық» деген с&зімді 

естісімен, келісе кетті. «Осы ойды баяғыдан бері 

айтуды ойлап жүр едім» деді.

Сол күннің кешінде-ақ жүріп кеттік. Зуылдаған 

автобусқа алыстық етпейді екен Алматы, таң ата 

Алатаудың койнауындағы әдемі қалаға жеттік. 

Ол уақытта миллионыншы тұрғыны дүниеге 

келіп дүрлігіп жатқан шағы. Бірақ қала қанша 

үлкен болғанымен, Шонадай шоқтығы биік 

ардақты ағамызды тауып алу қиынға түспеді. 

Тіпті үйінің телефон н&міріне дейін берді. Жазып 

алған қағазымызға қарап Кұрманғазы к&шесі нің 

бойындағы іздеген үйімізге жетіп бардық. Бірін ші 

қабатта екен, есіктің түймесін қаймы ғың  қы рап 

тұрып бастық. Жеңгей ашты. Қазағы үшін шыр- 

пыры шығып жүрген ағамыздың әйелі емес пе, 

«Жамбылдан едік, театрдың әртісі едік» деген 

с&зімізді естісімен т&рге шақырды.

– Иә, балалар, сәлеметсіңдер ме? – деп жұмыс 

б&лмесінен шыға келді с&зі де, қимылы да жылдам 

Шона ағамыз.

Амандастық. Т&рге оздық. Жұмсақ диванға 

тізе бүккеннен кейін: «Мен 8биірбек деген 

бауырыңызбын, аға. Сіз &скен топырақта мен де 

&сіппін. Жазған шығармаларыңызды &те жақсы 

білеміз. «Анамның тілі – аяулы үні» деген &леңіңізге 

ән жазған мен едім» деп әңгімемді бастай бергенім 

сол, тулай ж&нелді. «Сендер – композиторлар, 

бәрің білгішсіңдер, бәрін &згертесіңдер. Білгіш 

болмасаңдар, айналайындар-ау, мен жазған 

&леңде «Анамның тілі – қуатым менің, анамның 

тілі мені ұғатын» деген жол жоқ еді ғой, оны неге 

кіргіздіңдер?! «Қуатым менің, ұғатын мені» деген 

не с&з? К&кем-ау, кім қосты оны?» деп шыж-

быж болды. Біз енді актер болғаннан кейін адам 

психологиясын зерттейміз ғой. Ағамыздың күйіп-

пісетін себебін іштей ұғып тұрмыз. Ызаланатын 

барып тұратын шығарсың, шырағым? Егер 

барып тұрсаң, «Ақк&л» деген совхозда 8уелбеков 

деген партком хатшысы бар. Менің нағашым 

болып келеді. Соның Қарак&з есімді қызы 

Ахмет Жұбанов атындағы музыка мектебінде 

оқиды. 8н салады. Қала мектептерінде болған 

кездесулерге Қарак&зді де ерте барып, &зіңнің 

әніңді орындатып жүрмін. С&зін осы қыз сияқты 

бұзбай айтыңдар деймін, – деп шайдан кейін 

Шона аға Жүніске бір, маған бір қарап әңгіме 

&рбітті.

– Аға, әлгінде жанымдағы жолдасым туралы 

«әртіспіз» деппін де қойыппын. Бұл Жүніс 

деген ініңіз. Театрға бізден кейін келген. Актер 

атаулының бәрі бірдей ән сала бермейді. Жүністің 

бір ерекшелігі – әнші. Негізінен, қосылып халық 

әндерін орындаймыз. Енді рұқсат болса, әнді &з 

с&зіңізде жазылғандай етіп орындап к&рсек, – деп 

едім, құптай ж&нелді.

Үйде жақсы домбырасы бар екен, қолыма 

ұстатты.

Ас үйде жүрген жеңгейді де шақыр тып алды. 

«Ал ән тындайық» деді.

С&йтіп, «Анамның тілі – аяулы үні» әні Шона 

ағаның шаңырағында қос дауыста орындалды. 

Екі рет орын далды. Тағы да айтуымызды &тінген 

ағамыздың &зі.

– 8ннің иесі емессің бе, айналайын, &зің &те 

жақсы орындайды екенсің, – деді.

– Жүніс екеуміз қосылып айтқан кезде ғана 

осылай әдемі шығады, – деп үшінші рет &з 

ықыласымызбен орындадық.

Ет желінді. Шай ішілді. «8ннің иесі табылды. 

Енді нотасымен жариялатуға болады» деп мәз 

болды Шона аға мыз. «Сізге де рақмет, аға. Біздің 

де жо лымыз болып, к&ңіліміз орнына түсті» деп 

ол үйден куанышпен аттандық.

Арада үш айдай уақыт &тті. Алғашқы қар 

жауып, жер беті қырбақтанып жатқан. Күнделікті 

әдетімше театрға келіп, кіре берістегі б&лмеге 

сырт киімімді іліп, бері шығып келе жатыр едім, 

Мағзұм Бақытжанов деген актер әріптесім қарсы 

жолықты. Қолында бүктеулі газет.

– Ой, 8беке, бүгінгі қуаныш &зіңізде болып 

тұр. Бұны жумай болмайды, – деді күле қарап.

Баласы «Қазақстан пионері» газетін жаздырып 

алады екен. Маңдайына «Оқушылардың сұрауы 

бойынша» деп жазып, әнімізді жариялапты. Jзі 

қып-қызыл бояумен басылған.

– 8беке, құтты болсын! Енді нағыз авторы 

болдыңыз. К&птен бері әніңіздің әр композиторға 

телінгеніне біз де қынжылып жүр едік. Бәрі 

есімізде... Алматы жұртының сүйікті азаматын 

мәңгілік сапарға қалай шығарып салғаны да 

есімізде. Елім деп, халқы үшін қызмет қылған 

ақынын ел-жұрт ұмытпайды. Сонда қимай-қимай 

қоштасқанбыз...

Бірде Jзбекстан жерінде &ткен гастрольдік 

сапардан қамығып, қайғы жұтып оралсам, 

алдымнан Шона ағаның әлгі хаты қарсы алсын. 

Сенер-сенбесімді білмедім. Қолым дір-дір етіп 

конвертті ұстадым. Ол кісінің жазуы әдемі еді. 8р 

әрпі сурет секілді.

8рине, не жазғанын айтып, бәрін к&шіріп 

берудің қажеті жоқта шығар.

«Құрметті �биірбек! – деп бас талыпты 
хаты. – 4зің, келін сау-саламат, бала-шағаң 
аман-есендікте болар. Соған тілектеспіз. Ана 
тілі туралы �лең жарыққа шықты! �нін балалар 
біледі... Қарак�здің даусымен соңғы текспен 
радионың балалар музыка редакциясы жазып 
алған. Үйде орта  шалау жазылған. Мұны да бір 
жігіт кешіктіріп жүр. Енді қалайда студия сында 

– Шыныңда, �беке, «Анамның тілі – аяулы үні» 
қазақ ән �неріндегі тіл тақырыбында жазылған  тұң-
ғыш ән екен-ау!

–Тұңғыш ән. Тілге байланысты &леңдер жазы-

лып жатқанда, ән жазыл мауы мүмкін емес еді.

Адамның &мір сүруі үшін ауа қандай қажет 

болса, жүрегінің соғуы үшін қан қалай қажет 

болса, қазаққа қазақ тілі сондай керек бо-

латын. Ұлт болып қалуы үшін керек еді. Кісіні 

тыныстайтын ауасынан айырған сияқты, қазақ 

тілін тұрмыстық тіл деңгейіне дейін тұқырту, тіпті 

анасының тілінен айыру – адамның адамдық 

құқына қол сұғу. Кешегі кеңестік жүйе осын дай 

сойқанды саясат жүргізді. Сібір халықтары «Иван» 

болып кетті. Бабала рынан бермен келе жатқан 

есімдерінен жаңылды. Біздің ұлттың ішінде де 

осындай ұшырасады. Міне, осындай кезде тіліміз 

құрып бара жатыр деп, жұқалап, айтар ойын 

астарлап ұқтырған шығармалар жазылды. Шона 

ағаның &леңі солардың бірі еді.

– Ш�кең �зің туып-�скен, бал суын қанып ішкен 
Талас жерінен еді. �н жазған кезде жерлес екенін 
білген шығарсың?

– Шыны керек, ол уақытта кітапты к&п 

оқимыз. Кітаптың атын, авторының аты-ж&нін 

білеміз де, ол кім &зі, қайда туылған, қай оқуды 

бітірген, ол жағына мән бермейді екенбіз. 8нім 

орындалып жүргенде бір кісілер «е, ағаңның 

&леңіне ән шығарыпсың ғой» деді. Сонда ғана 

Шона ағаның &зіміздің Ойықтан екенін білдім. 

Бұл менің балалығым шығар, бәлкім. Бірақ мен 

оған &кінбеймін. Парықсыздыққа &кіну керек. 

Біздің Б&лтірік бабамыз соның әуелгісін с&зден 

бастапты.

С&з мәнісін білмеген –

Ел мәнісін білмейді.

Ел мәнісін білмеген –

Жер мәнісін білмейді.

Жер мәнісін білмеген –

Ер мәнісін білмейді.

Ер мәнісін білмеген –

Бар мәнісін білмейді.

Бар мәнісін білмеген –

Мал мәнісін білмейді.

Мал мәнісін білмеген –

Ал мәнісін білмейді.

Ал мәнісін білмеген –

Бер мәнісін білмейді.

Бер мәнісін білмеген –

Не мәнісін біледі? – депті. Қалиман анам 

&сиеті озған бабаларымыздың ұлағат ұялаған 

с&здерін құлағымызға құйып &сірді.

 – �бдуәлі ағамыздың «Тіл – нәзік дүние» деуі-
нің де себеп-сыры әріде, тереңде жатыр ғой. Ті ліміз 
теперіш к�руде, �зіміз кемдікте жүрміз деп айту 
былай тұрсын, ойлаудың �зі де қиын кез еді-ау, ол...

 – Тіл үшін тайталасқа түскен қан шама 

ағаларымыздың, арыстары мыз дың бар екенін 

білмейтін едік қой онда. «Советтік сойыл» затын 

да, атын да &шіре жаздатты. Одан бейхабармыз. 

Бақытты &мірді, жарқын болашақты жырлаған 

жырлар ғана оқитынбыз.

1976 жылы екінші курста оқып жүргенде 

Күлән Шілдебаева деген ақын апайымыз сахна 

тілі пәнінен сабақ берді. Jмірді білетін, &нерді 

терең түсінетін кісі. Талабы күшті. Бұрыннан 

да кітап оқуға әуес басымыз кітап дүкендеріне 

жиі баратынды шығардық. Jйткені сатиралық 

шығармалар жаттаттырады, кейде қарас&з 

оқытады. 8р с&здің әрін қалай кіргізіп айтуға 

болады? Кай с&здерге ерекше мән беру керек? 

Ойды еркін жеткізудегі тілдің атқаратын қызметін, 

не керек, әйтеуір шағып оқыпты. Сондай кезде 

менің қолыма Шона ағаның «Қоңыраулы шеңгел» 

кітабы түсті. Шымшымаларымен дараланған 

ағаның лирикасы да осал к&рінбеді. Ұнады. 

8сіресе «Анамның тілі – аяулы үні» деген &леңі 

жан-дүниемді баурады. Жанымдағы жігіт терге 

еріп к&ше кезу жайына қалды. 8демі күлкі, әуезді 

ән жаңғырығып жататын жатақхананың бір 

б&лмесінде &зім-ақ қаламын. Қолымда гитара. 

8лі күнге дейін ұмытпаймын, ол елу бірінші б&лме 

еді. Мен сол б&лмеде екі жарым жыл жаттым. 

Жападан-жалғыз отырып гитараның қылын 

қағамын. Құлағыма бір әуен келеді. Үзік-үзік 

әуен. Ыңылдап ілескен боламын. Толғаныстың 

тұйығына бір енсең-ақ айналаны ұмытасың. 

Ештеңе естілмейді. Мейлі к&шіріп жатсын, 

қарамайсың, селт етпейсің. Мен &мірімде тұңғыш 

рет сондай сезім күйіне түстім. Малтықтым. 

Қарнымның ашқанын да ұмыттым. Жан әлемімді 

жарқырататын жұмбақ бір кеңістікке еніп 

кетіппін. Бірте-бірте себезгілеп келген сырлы әуен 

жатталды. Қайталаймын, тағы да қайталаймын. 

Он рет, бәлкім, жүз рет айтқан шығармын. 

8рине, содан кейін әннің с&зі де, &зі де санаңа 

ұмытылмастай жазылады.

«Анамның тілі – аяулы үні» осылай жатақ-

ханада дүниеге келді.

Алғаш рет аудиторияда орындадым. Ұстаз 

ретінде жүгінген, шын жүректен айтылатын 

лебізін естігім келген кісі – Күлән Шілдебаева.

– Апай, мен бір ән жазып едім, соны айтып 

берсем бола ма? – дедім кезекті бір сабағында.

– Жақсы ән, апай. Айтсыншы, қазір &зіңіз 

де айтасыз осы с&зді, – деді Жақсыбек. Ол менің 

б&лмелесім ғой, талай мәрте тыңдаған.

– Кәне, 8биірбек, орындашы, бәріміз естейік, 

– дегеннен кейін толқи басып курстастарымның 

ал дына шықтым. Даусым дірілдеп, әзер орын да-

дым. Аудитория қол соқты. Күлән апай мақтады.

Міне, содан бастап әнім ауыздан-ауызға 

тарады. Естіген ел іліп әкетті. 8йтпесе авторы 

мен едім деп газет-журналдарға бермедім. Теле-

радиоға жаздырмадым. Ол кезде авторлық құқық 

ба?» дейді. Сағынасың ғой, неге ойламасқа! 

Бірақ менен г&рі жырақта, сағынышы сарытап 

болған кісілер бар. Сол кісілердің туған жерге 

деген сезімін айт, бәрінен де! Сол себепті мен 

«Атажұртты аңсау» деген ән жаздым. Олардың 

қайғысы Қаратаудай қатпарлы, қалың, туған 

жердің бір уыс топырағын алтыннан да артық 

к&реді. Ашық күнде адасқан бауыр ларымыздың 

бар мұңы – бір уыс топырақ. Туған жерге деген 

ыс тық махаббаттың сырын ұғу үшін солардың к&з 

жасын к&ру керек, зарына құлақ түру қажет!    Ш&-

кеңнің, менің Шона ағамның «Сағындым» деген 

&леңі тереңдеу. Ақынның жүрегі – сезімтал жүрек. 

Егер солай болмаса, былайша жыр т&гер ме еді?

К&ңілдің күйін қозғаған

Атаның даусын сағындым.

Енесін тосып боздаған

Ботаның даусын сағындым, – дейді. К&рдіңіз 

бе, сағыныш деген сезімнің не екенін?!

Не десең &зің біл дескен

Ағайын сені сағындым.

Толарсақтан гүл кешкен

Тоғайым сені сағындым...

Міне, сағыныш!.. Міне, сезім селі!.. Шона 

аға жырақтағы ағайын-туыс, бауырлардың, 

қапияда ауып кетіп, үйірінен адасып қалған елдің 

атажұртқа деген жүрек үнін осылай жеткізген.

Иә, ол – Шона ағам ғой менің! Егер сол хатта 

жазыл ған «Ана тіліндей» ән жазған адамнан 

басқа да жақсы ән шықпауы мүмкін емес» деген 

қамшылайтын с&зі болмаса, кім біледі, мен ән 

әлемінде жалғыз әніммен-ақ жүре берер ме едім. 

«Сен ізден, сен ән жаз» деген ағаның ақ тілегі менің 

әншілік жолыма, сазгерлік &міріме бағдар болып 

келеді. Осы әңгімеде әнімнің ұзын санын айтпай-

ақ қояйын, Құдайға шүкір, әйтеуір &зімнің к&ңілім 

толатын әндерім бар. «Болдым-толдым» деуден 

аулақпын. Ондайдан құдай сақтасын! Деген  мен, 

шығармашылық жолымды тілден баста  ғаныма &зім 

де қайран қаламын. Бұл да бір Алла  ның бұйрығы 

болар. Jз басым солай деп ұғамын.

Талай кездесулерге барып жүремін. Сонда: 

«Анамның тілі – аяулы үні» бұл менің алғашқы 

әнім!» деп еңсемді к&теріңкіреп с&з айтамын.

Оның с&зін жазған – Шона Смаханұлы!».

Шона ағаны білмейтін кісі жоқ. Кеудемді тағы 

да мақтаныш кернейді.

 – 5зіңді білетін, �нердің не екенін түсінетін 
бір жігіттер «�биірбек осы әнімен үлкен-үлкен 
тақырыптардың басын қосып тұр» деп еді.

 – Енді қалай болушы еді? Jйткені бұл – тіл 

туралы ән ғой. Тіл ойдың да, істің де, бәрі-

бәрінің анасы емес пе?! Анаға арналып айтылатын 

«аяулы» деген с&зді с&з қадірін білетін Шона аға 

тілге тектен-текке телімеген ғой...

Сұхбаттасқан 
Талғат АЙТБАЙҰЛЫ

да ж&ні бар. Жүніс те үндемеді. Екеуміз не де 

болса шыдап бақтық. 8рі-беріден кейін ағаның 

алдын кес-кестеудің &зі к&ргенсіздік қой. Айтып 

алсын, тыңдайық, содан соң да үлгерерміз дедік 

ішімізден. Біз қарсыласа қоймағаннан кейін 

ағамыз да бәсеңси бастады.

– Аға-ау, біз сол үшін келдік қой. Jзіңізді 

іздеген себебіміз де сол. 8йтпесе әні біреудікі 

болып, с&зі бұрмаланып, шыны керек, біздің 

де жүйкемізге тиіп болды, – дедім байсалды 

қалпымды бұзбай. – Бір жағы &зімнен де кінә бар. 

Ертерек келмей балалық қылған шығармын...

– Кештеу болса да келгенің &те ж&н болды, 

шырағым, – деп әп-сәтте жадырап сала берді 

Шона аға. – 8йтпесе мен жер-жерге хат жазып, 

облыстық Мәдениет б&лімінің басшыларымен 

хабарласып, әннің авторын табуға жәрдемдесіңдер 

деп &зімше әрекетке к&шіп едім. «Қазақстан 

пионері» газетінің редакциясына барып, сұрау 

салып едім, &зіңнің келгенің бәріне нүкте қойды, 

айналайын.

Жеңгеміз ағамыздың қас-қабағына қараған 

кісі екен. Қимылы мұндай ширақ болар ма? Ас үй 

жақтан мұрынға пісіп жатқан еттің иісі жетті. Шай 

да дайын болыпты. 8лгіндей емес, Жүніс екеуміз 

&зімізді еркін с&зіне бастадық.

«8кең кім, шешең қай туған? Қай елсің?» деп 

үлкен кісілердің тегіңді сұрайтын әдеті бойынша, 

Шона ағай да шай үстінде сұрап отырды. Мен 

шама-шарқымша жауап бердім. – Елге жиі 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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КӨКСАНДЫҚ

Көп балалы анаға қамқорлық

«Алтын белгі» иегері атанды

«Нұр Отан» партиясы орталық аппараты бекіткен 
Республикалық жүйелі кестеге сәйкес, к�п балалы 
аналарға жан-жақты практикалық к�мек к�рсету 
мақсатында Бостандық аудандық филиалының 
кеңсесінде аудандық еңбекпен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар б�лімінің басшысы Зәуре 
�білдаева мен аудан әкімі аппаратының әлеуметтік 
сала б�лімінің бас маманы Фариза Айдарова 
тақырыптық қабылдау �ткізді. 

Жеті бала асырап отырған Батыр аналар Жа-

нар Шахтыбаева, Мәдина Мұқашева, Шолпан 

Сұлтанова және бір топ «Күміс Алқа» иелері &здерінің 

к&кейлерінде жүрген к&птеген сұрақ тарына тұшымды 

жауап алды.

Мемлекет тарапынан к&п балалы аналарға кандай 

жәрдемақылар қарастырылғаны және оларды қалай 

алуға болатыны, мүге дек бала асыраушы азаматтарға, 

ата-ана қам қорынсыз қалған балаларға қандай 

жеңілдіктер қарастырылғаны ж&нінде де жан-жақты 

айтылды. 

Тақырыптық қабылдауға келген 20-ға жуық к&п 

балалы ана мұндай қабылдау лардың қажеттігі мен 

тиімділігін айта келе, келесі жолы аудандық білім б&лімі 

басшысының қатысуымен осындай қабылдау &ткізуді 

&тінді. Батыр аналардың ұсынысы қабылданып, шілде 

айында Жәрдемақы т&леу ж&ніндегі орталықтың 

басшысы Қ.Рахымбаеваның, одан кейін білім б&лімі 

басшысының тақырыптық қабылдауын &ткізу жоспар-

ланып отыр.

Байғали �БД�ЛІҰЛЫ,
«Нұр Отан» партиясы Бостандық аудандық 

филиалының кеңесшісі

Биыл  мектеп бітірудің және жоғары оқу орнына 
түсудің басты сынағы саналатын Ұлттық бірыңғай 
тест тапсыру ережесіне біршама �згеріс енгізілгені 
белгілі. Бұл емтихандар 29 мамыр мен 10 маусым 
аралығында �тті. 

Түлектер ҰБТ-ны бес пән – үш міндетті және 

екі салалық пән бойынша тапсырды. Осы орайда 

оңтүстік мектептерінің түлектері де ҰБТ тапсыруда 

үлкен жетістіктерге қол жеткізіп отырғанын айта 

кету орынды. Соның ішінде Елбасының «Нұрлы 

к&ш» бағдарламасы аясында Шымкент қаласында 

салынған  «Асар» м&лтекауданында орналасқан, жыл 

сайын  ҰБТ қорытындысы бойынша бірінші орыннан 

к&рініп жүрген №90 мектептің табыстары ерекше атап 

&терліктей. 

Аталмыш мектеп биылғы ҰБТ-дан орташа 100 

баллға қол жеткізді. Ең жоғары нәтиже алған  Жәнел 

Исақұлова («Алтын белгі» иегері)  135 балл  жинады. 

13 оқушы  «Алтын белгіге»  және 9 оқушы  «Үздік 

аттестатқа» бітіріп, жоғары нәтиже к&рсетті.  

№90 мектеп оқушыларының  жыл сайын осындай 

үздік к&рсеткішке қол жеткізуінің басты себебі  – 

мектеп оқушыларының үздіксіз ізденіп, талаптана 

білуінің арқасы екені с&зсіз. Осындай болашағынан 

үміт күттірер жастарымыздың қатарының к&беюі – 

еліміздің болашағы жарқын екенін дәлелдей түседі. 

Жақсы нәтижелерге қол жеткізіп, мектеп абыройын 

асқақтатқан түлектерге маман иесі атану жолында сәт-

сапар тілегіміз келеді. 

Тәмен Б5РІХАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі 

ИГІ ІС

БІЛІМ

ДӘРІГЕРЛЕР 
ТУРАЛЫ ЖАҢА 

ТУЫНДЫ
Телехикаяда жүкті әйелдердің 

тағдыры суреттеледі. Оқиға желісі 

бойынша әйелдер босану кезінде 

түрлі қиындықтарға тап болады. 

Ал  дәрігерлер ана мен баланың жа-

нын сақтап қалуда аянбай тер т&геді.  

Айта кеткен ж&н, аталмыш кино-

туынды украиндық «Женский док-

тор» сериалының қазақша нұсқасы. 

К&рші елде бұл фильм жоғары рей-

тингке қол жеткізді. Себебі әр б&лімдегі 

қайталанбас к&ріністер к&пшіліктің 

к&кейіндегіні д&п басып, болашақ 

аналардың ойында жүрген сан сауалға 

жауап бере алды.

– Дәл осы тақырыпта телехи-

кая түсірудің маңызы зор. Себебі 

қазіргі таңда әйелдердің жүктілікке 

салғырт қарауының салдарынан ана 

мен сәбидің денсаулығына қатысты 

түрлі келеңсіздіктер туындап, тіпті 

қайғылы оқиғалар да тіркелуде. Ал 

мемлекет үшін басты құндылық адам 

болып саналатындықтан бала туу –  

демографиялық дамудың кілті екені 

белгілі.   Сондықтан  бұл мәселенің 

«Абзал жанда» к&терілуі заңдылық. Те-

лехикаяда к&рсетілетін оқиғалар боса-

натын әйел мен оның ет-жақындарына 

ой салып, жағдайдың түзелуіне септігін 

тигізері с&зсіз, – дейді хикаяның 

режиссері Серікбол Jтепбергенов. 

Туындыда басты р&лді жас актер 

Қажымұқан Қалымбет сомдайды. 

Оның кейіпкері Астана қаласындағы 

ең үздік ауруханалардың бірінде жұмыс 

істеп жүріп, қайғылы оқиғаға тап бо-

лады. 

– Абзал Смағұлов &з ісінің маманы, 

адал, қарапайым, шыншыл жан. Басы-

на түскен трагедиялық жайттан соң, 

ауылына келіп, кішігірім ауруханаға 

жұмысқа кіреді. Оның бағына сол жер-

де репродуктология орталығы  ашыла-

ды. Онда күнделікті әртүрлі диагноз-

дармен әйелдер түсіп, дәрігер болашақ 

аналарды емдеу үшін бар күш-жігерін 

салады, – деп суреттеді &з кейіпкерін 

Қажымұқан Қалымбет.   

Түсірілім алаңындағы әрбір ма-

ман &з ісінің шебері. Олар алдыға 

қойған мақсаттарына жету үшін ко-

манда болып әрекет етуде. Сондай 

ауызбіршіліктің арқасында қазірдің 

&зінде жұмыс оң нәтиже  беріп үлгерді. 

Тағы бір айта кететін жайт, ота жа-

сау, әйелдерді табиғи жолмен бо-

сандыру барысында түсірілім тобы 

кәсіби дәрігерлердің к&мегіне жүгініп 

отырады. К&ріністердің шынайы 

шығуы үшін түсірілім алаңына ар-

найы 2 кеңесші шақыртылған. Олар 

медициналық терминдердің дұрыс 

айтылуы, құрал-саймандарды дұрыс 

қолдану, диагноздардың шынайы бо-

луын бақылауда ұстайды. 

– Сценарий мен оқиғалар күн-

делікті күйбең тіршілікте отбасылық 

қ ұ н д ы л ы қ т а р д ы ң ,  а н а  м е н  ә к е 

бақытының мәні зор екенін дәріптейді. 

Сонымен қатар сериал к&пшілікке ақ 

халатты  абзал жандар кәсібінің қыр-

сырын ашып к&рсетуде үлкен р&л 

атқарады, – деп ойын қорытындылады 

режиссер.

Қазіргі таңда түсірілім жұмыстары 

жалғасуда. К&рермендер фильмді осы 

күзде «Хабар» арнасынан тамашалай 

алады. 

Гүлнұр ДОСБОЛ
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«АНА ТІЛІНЕ» ИНТЕРНЕТ АРҚЫЛЫ ДА ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ Халықаралық сыйлық иегері

ҚҰС 
КЕРБЕЗІ – 

ДУАДАҚ

Ел перзенті 
болу үшін жаралған

«Эйр Астана» әуе компаниясы 4 жұлдызды 
рейтингісіне және Skytrax World Airline Awards 
беделді сыйлығы бойынша «Орталық Азия мен 
Үндістандағы үздік әуе компания» атағына алтын-
шы рет және «Орталық Азияда және Үндістанда 
үздік борттық қызмет к�рсету» сыйлығына бесінші 
рет ие болды. Марапаттау рәсімі 20 маусым күні 
Ле-Буржеде Париж авиасалонында �тті.

Skytrax компаниясының әлемдік беделге ие 

жүлдесі жыл сайын жолаушылардың әуе компа-

ниялары қызметінің сапасы бойынша тағайындалады. 

Бұл сараптама 10 ай жүргізіліп, сол уақыт аралығында 

әлемдегі 200 әуе компаниялары бақ сынайды. Сау-

алнама Skytrax сайтында онлайн-режімде &ткізіледі. 

Сонымен қатар үздіктерді анықтау кездейсоқ жолау-

шыларды әуежайда және телефон арқылы таңдау 

ҚҰЛАҚҚАҒЫСБАҒДАР

ҚЫЗЫЛ КІТАП

ЖЫР-АРНАУ

келсе, басы, мойны және құрсақ 

т ұ с т а р ы н д а ғ ы  қ а у ы р с ы н д а р ы 

сұр-бозғылт түсті болып келеді. 

Тұмсығының екі бүйірінде қылшықты 

қауырсындары бар.

Дуадақтар – құстардың тырна-

тектестер тобына жатады, &йткені 

олардың шығу тегі тырналарға ұқсас 

болып келеді. Кейбір биолог ғалымдар 

дуадақтарды тырнатектес құстар дың 

жеке тұқымдасы деп қарастырады. 

Қазіргі кезде дуадақтардың 11 туысқа 

жататын 24 түрі дүниежүзінде түрлі 

аймақтарда таралған.

Дуадақтардың Қазақстанда 3 түрі 

кездеседі:

1. Дуадақ (дрофа-Оtis tarda)

2. Жорға дуадақ (дрофа красотка – 

Chlamydotis undulate)

3. Безелдек – (стрепет – Otis 

tetrax).

Д у а д а қ т а р  & с і м д і к т е р д і ң 

тұқымдарымен, тамырсабақтарымен, 

кейде құрттармен, жәндіктермен, 

т іпті  ұсақ омыртқалы жануар-

лармен де қоректенеді. Елімізде  

дуадақтардың санының азаюына 

заңсыз аулау және олар тіршілік 

ететін табиғи ортаның тарылуы, 

әсіресе тың және тыңайған жерлерді 

бейберекет жырту әсер ететіндігі 

белгілі. Сондықтан да саны азайып 

және таралу аймағы кемігендіктен 

дуадақ Халықаралық табиғат қорғау 

одағының және Қазақстанның Қызыл 

кітабына  (2010) тіркеліп, қорғауға 

алынған. 

Т�леужан �БІШЕВА,
Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық  
университетінің доценті

Талқылайды тақырыпты мың толғам,

Жаза-жаза елдің мұңын қол талған.

Араласып қоғамдағы түйткілге,

Ел перзенті болу үшін жаралған.

8леуметпен араласу міндеті,

Қалаулыдан сұхбат алу қызметі.

Тауын жазып, табиғатын Отанның,

Туын тігіп, бола білер келбеті.

Жан-жақтылық &н бойына жарасқан,

Үлгі болып, жақсылыққа жанасқан.

Т&л мереке құтты болсын, тілшілер,

Қажыр-қайрат, тілемекпін к&к аспан!

Майра АЛДАБЕРГЕНОВА

әдісімен де жасалады. 8уе компаниясы сайтының 

ыңғайлылығы, тіркелу жылдамдығы, салонның 

жайлылығы мен тазалығы, тағам мәзірі,  ойын-сауық 

пен қызмет к&рсету деңгейі де назарға алынады. 

«Эйр Астана» артықшылықтарының қатарына 

борттағы тұрақты түрде жаңарып тұратын дәмді тағам, 

экипаждың сапалы жұмысы мен жолаушыларға деген 

қамқорлығын жатқызуға болады. 8уе компанияның 

&зі де ұшақ бортында және веб-сайтында тұрақты 

сауалнама жүргізіп келеді. Компания президенті 

Питер Фостер: «Біздің барлық қызметкерлеріміз &з 

жұмысын ең жоғарғы деңгейде орындауға тырыса-

ды және біз үшін Skytrax сыйлығын алу мақтаныш. 

Skytrax сауалнамасына қатысып, бізге қолдау 

к&рсеткен жолаушыларымызға алғысымыз шексіз 

және келешекте жоғары деңгейде қызмет к&рсетеміз» 

деп атап &тті. 
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 Дуадақ құсын еліміздің кейбір 

&ңірлерінде үлкендігіне байла-

нысты «тоқтыбалақ» деп те атаған. 

Дуадақтың «тоқтыбалақ» деп аталуы-

на оның денесінің ірілігі басты себеп 

болса керек. Jйткені дуадақ елімізде 

кездесетін жыл құстарының ең ірісі 

болып саналады.

Дуадақ (дрофа-Оtis tarda) Қазақ-

станның орман ды да ла, да ла лы 

ж әне ш& лей т т і  а й м а қ т а ры н д а 

кездеседі. Ұясын тікелей жерге са-

лып, екі-үш жұмыртқасынан ба-

лапан &рбітеді. Жұмыртқаларын 

мекиендері шайқап, әрі балапан-

дарына да қамқорлық жасай ды. 

Дуадақтардың қоразы к&ктемдегі 

жұп құру кезінде ерекше күйойнаққа 

түсіп, түрлі қимыл әрекет жасайды. 

Бұл кезде, қораздарының мойын 

қауырсындары дүрдиіп, кере құлаш 

қанаттары қайқайып, бір-бірімен 

айқасып қалады да, басын кекжитіп, 

екі қанатының арасына тыға түседі. 

Осы лайша мек иен дері н айна ла 

билеп &здеріне еліктіреді. Дәл осын-

дай күйойнақ кезінде қораздары 

ешнәрсені байқамайды. Ал күзде, 

дуадақтар әбден семірген кезде, жер-

ден баяу жорғалап, барып ұшатынын 

бі ле т і н а ң ш ы л ар д у а д а қ т ард ы 

жүйрік атпен қуалап, қамшымен 

де ұрып алған. Дуадақтың еті &те 

дәмді болғандықтан ертеде к&птеп 

ауланған. 

Олардың ересектерінің орташа 

салмағы 10-16 кг, ал кейбір ірілерінің 

салмағы 20-22 кг жетеді. Дуадақтың 

қанаттарын жайғандағы шалымы 

2,4 м-ге жуық. Жон арақасындағы 

қауырсындарының түсі  қоңыр-

қошқыл, ақ түсті теңбілді болып 

Қалам ұстап, ақ қағазды серік қып,

Саясатта ұстанымын берік қып.

Жегені жантақ, сары алтын арқалап,

Еңбек етер  қалың жұртқа беріп құт.

Журналистер еңбегімен жанады,

Ел аралап шетелге де барады.

Жер жаһанның жаңалығын зерделеп,

Еңбек жолын ізденуден қалады.

Асыл талант бір Алладан қонады,

С&зіменен оқырманға жағады.

Жиындарға шақырады ардақтап,

Ширақ қимыл, ойы ұтқыр маманды.

С&йтіп жүргенде 1974 жылы Ал-

тынбек пен Мұхтардың ойына домбы-

рашылар үштігін (трио) құру идеясы 

келді. Қарап тұрсақ, ол кезде трио деп 

аталатын ұжым &зге &ңірлер үшін таңсық 

еді. Кейін әйгілі болған трио осылайша 

&мірге келді. Бастапқы кезде аты да 

қойылмаған еді. Сондықтан жұртшылық 

оларды «Домбырашылар үштігі» деп 

атап жүрді. 8н айту мәнерлеріне тәнті 

болып, жылы қабылдады.  Халық әндері 

«Желбір жекен», «8ләулім-ай», Алтын-

бек Қоразбаевтың «8гугай домбырасы» 

бірнеше дауыста &з нақышын тапты. 

Иықтарына қазақтың қара домбырасын 

асынған сері жігіттер жер-жерде &нер 

к&рсетіп, тіпті Алматы тыңдармандарын 

да тамсанды рып қайтты. Ол кездегі үлкен 

жаңалық – қазақ телевидениесінің экра-

ны арқылы ән шырқады. Алғашқы қадам 

сәтті болды. Топтың да даңқы асқақтап, 

шарықтай түсті. 

Арада бірнеше жылдар &ткеннен 

кейін Алтынбек Қоразбаев облыстық 

филармонияға директор болды да, 

«Алатау» ансамблінің де, трионың да 

жетекшілігі Мұхтар Рахманқұловқа 

берілді.  Домбырашылар үштігіне 

жас әнші Асылхан Шүңіреков келді. 

Асылхан Тараздағы Гидроқұрылыс 

институтының бірінші курс студенті 

болатын. Трионың репертуары  Кенен 

8зірбаевтың «К&кшолақ» әнімен 

толығып, шығармашылықтары ілгері 

қарай қадам басқанымен, &кінішке орай, 

отбасылық жағдайына байла нысты топ-

тан Алтынбек Бекмұратов кетті. Оның 

орнына әнші Пернебек Оспанов келді. 

Жаңадан келген &нерпаздар трионың 

шығармашылығына тың серпін, жаңаша 

леп әкелді деуге болады. Сол кездері 

халықтың к&ңілінен шыққан «Аппақ 

сенің тамағың», «Жеңеше-ай», «Арба 

келеді» әндері тыңдарманға жол тартты. 

Домбырашылар үштігі  бірқатар 

шет мемлекеттерде &нер к&рсетті. 

Атап айтқанда, Үндістан, Бангла-

деш, Чехославакия, Польша, Болга-

рия және Орта Азия елдерінде болды. 

Кеңес Одағының 15 республикасының 

барлығында жеке концерттерін &ткізді. 

Мәскеу т&рінде &ткен Бүкілодақтық 

халық шығармашылығының к&рмесіне 

шақырту алды. Бір с&збен айтқанда 

Кеңес Одағындағы танымал ұжымдардың 

біріне айналды. «Тамаша» ойын-сауық 

отауының концерттерінде ән салып, 

«К&рген де арманда, к&рмеген де ар-

манда», «Біздің к&шенің тұрғындары», 

«Қымызхана», «Ұят болмасын» бағдарла-

маларына қатысып жүрді. 

Бір ғажабы бұл трионың бұрынғы 

құрамында болғандар директорлық 

қызметке тағайындалыпты. Мәселен, 

1985 жылы Пернебек Оспанов облыстық 

халық шығармашылығы орталығының 

директоры болды. Дәл осы кезде домбы-

рашылар үштігі әнші Берік Қалиевтың 

келуімен ерекшеленді.

Трио талабына енді үйрене берген-

де Берік әскерге алынды да, Асылхан 

Шүңіреков Мойынқұм ауданындағы 

«Талды&зек» кеңшарына кәсіподақ 

комитетінің т&рағасы болып сай-

ланды. Ал керек болса, енді Мұхтар 

Рахманқұлов жалғыз қалды. Осы кез-

де домбырамен жеке ән орындауда 

к&зге түсіп жүрген Есенбек Сәтпаев пен 

Дүйсенбек Jмірәлиев (екеуі де кейіннен 

ҚР-ның мәдениет қайраткерлері атан-

ды) домбырашылар ұжымына қабыл-

данды. Арада екі жыл &ткенде Дүйсенбек 

Алматыға жұмыс жағдаймен біржолата 

ауысып, оның орнын әскери борышын 

&теп келген Берік Қалиев қайта басты. 

Осылай домбырашылар триосының 

шығармашылығы кезең-кезеңімен 

жалғаса берді. 1994 жылы Асылхан 

Шүңіреков домбырашылар үштігіне 

қайтадан оралып, Есенбек Сәтбаев 

басқа кәсіпке ауысты. Осы жылдары 

нарық қыспағынан болар, «Алатау» 

халықтық-эстрадалық ән-би ансамблі 

де жабылып қалады. Алайда домбыра-

шылар үштігі тарап кетпей, &нерлерін 

&рістете берді. 

Мұхтар,  Асылхан, Берік үштігі 

2000 жыл дарға дейін шығармашылық 

одақтарын сақтап келді .  Дәл осы 

 триода 26 жыл бойы тер т&ккен Мұхтар 

Рахманқұлов жеке ансамбльге жетек-

шілік жасау үшін Тараз мемлекеттік 

уни верситетіне ауысты. Міне, осы тұста 

триоға сырнаймен ән салатын жас әнші 

Ержан Ыдырысов келіп қосылды. Осы 

сәттен бастап 26 жыл бойы тек қазақтың 

қоңыр домбырасын қастерлеп келе 

жатқан ұжымның үні мен бояуы түрлене 

түсті. 

Енді топтың «Тараз» триосы деп ата-

луына тоқталайық. 

Шаһардың 2000  жылдық тойы 

қарсаңында сол кездегі облыс әкімі 

Серік Үмбетов жас &нерпаздардың басын 

қосып, бұрынғы «Алатау» халық тық-

эстрадалық ән-би ансамблінің не гізіне 

жаңа шығармашылық ұжым құрылып, 

оған «Тараз» триосы деген атау беріледі. 

Бұл атау Тараз қаласының мерейтойына 

тап келгендіктен к&ңілге қонымды болып 

шығады. Топ мүшелері екі домбыра, бір 

сырнаймен ән салып, 9 жыл бойы &нер 

к&рсетеді. 

Репертуарлары да заман талабы-

на сай &згеріп, жаңа туындылар қо-

сылады. Кенен 8зірбаевтың  «Бастау», 

 Исламбек Мамақовтың «Бесқопа», 

Аман Малдыбаевтың «Іңкәр сезім» 

және т.б. әндер жаздырады. Мысалы, 

Н.Сейділдаевтың «Нәр алған ба жүрегім 

Мойынқұмнан» әнін к&пшілік жылы 

қабылдады. Jнер мен руханият жана-

шыры Мұхтар Құл-Мұхаммед еліміздің 

мәдениет  министрі  болып тұрған 

кезінде: «Халық әндерін, Кененнің 

әндерін жаңғыртып келе жатқан ұжым 

– осы «Тараз» триосы деп бағалап, 

ризашылығын білдірген екен. Қазақ 

ән әлемінің қайталанбас жұлдыздары 

Ермек  Серкебаев, Бибігүл Т&легенова, 

8лібек Дінішев, Қайрат Байбосыновтар 

да  «Тараз» триосына жоғары баға берді.

8уелі «Алатау», кейіннен «Тараз» 

аталған трио әншілері ел ағаларының 

алдында талай &нер к&рсеткенін айта 

кеткеніміз орынды. Бүгінде «Тараз» 

триосының әншілері к&птеген әндерді 

эстрадалық бағытқа лайықтап ай-

тып жүр. Мұның &зі заман ағымынан 

қалмау, халықтың талғамына сай болу 

мақсатынан туындаса керек. 

Т р и о  м ү ш е л е р і  х а л қ ы м ы з д ы ң 

 батыр ұлдары Қасым Қайсенов, Талғат 

 Бигелдиновпен Мәскеуге барғанда 

 сапарлас болды. Алматыда Бауыржан 

Момышұлына арнайы сәлем беріп, май-

дангер жазушының батасын алды.

Қорыта айтқанда, «Тараз» триосының 

ерекшелігі неде деген мәселеге келейік. 

Біріншіден, &нердің дәл сол уақытында 

тыңдарман қауымды үш домбырашыдан 

құралған трио селт еткізді. Яғни жаңалық 

ретінде қабылданды. Халық домбыраның 

қоңыр үнін тыңдайтын, қабылдайтын 

мезгіл еді ол. Кененнің «К&к шолағы» 

айтылғанда қарттарымыз «Пах, шіркін», 

«Ойхой, деген-ай», «Шырқай түс» деп 

те тамсанатын. 43 жылдық тарихы 

бар трионың т&лқұжатына айналған 

Кененнің «К&к шолағы» екеніне ешкім 

шәк келтірмесі анық. Бұл күнде Асылхан 

аға – домбырамен, Ержан – баянмен, 

Ноян шертермен ән шырқайды. Аспап-

тары &згерсе де, халыққа ұлттық бояуы 

қанық әндер сыйлау дәстүрі &згерген 

жоқ. Ескі әндерді жаңғырту – трионың 

басты талабы. 

Тағы бір жаңалық, «Тараз» триосы 

этнографиялық топ құрылғанын айта 

кетейік. Бұл дегеніңіз тасқа басылған 

жарты ғасырлық тарихы бар «Тараз» три-

осы жаңаша түлеп, жаңаша бағыт алға-

нын, &нер ұжымы ізбасар шәкірт тері мен 

жалғасып жатыр деген с&з. 

Есет ДОСАЛЫ, 
журналист

ТАРАЗ 
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