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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

АТАДӘСТҮР

Бүгінгі санда:

Латын әліпбиі: 
ізденіс пен іркіліс

Криштианудың 
елінде...

Кәде

3-бет

8-бет

5-бет

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда

ҚА
ЗП

О
Ш

ТА Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 5 айға 1456,8 1549,95
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 5 айға 2668,8 2761,95

�р адамның жастық шағы �зінің 
естен кетпес, ұмытылмас мезгіл-
кезеңдерімен, қимас шақтарымен 
ыстық тартып, к�ңілдің к�кжиегін 
кеңейтіп тұратыны бар. Бұл орай-
да дүние дидарындағы алғашқы 
әсерлер, қызықты да тамаша сәттер 
жүрек қылын қозғап, к�ңілге әлде бір 
тәтті мұң, әлде бір қуаныш сыйлап, 
ізгі арманның бағына жетелейтін 
сыр-дестелердің бір парасы ғашық 
жандардың бір-бірлеріне деген 
 махаббаттарымен �ріле түсетіні де 
ғажап. 

Қалай болғанда да, адам �мірінің 

белгілі бір дәрежедегі мән-мағынасы, 

мазмұны, сұлулыққа құштар етер, бәлкім 

сезімнің тұңғиығына ұмсындырар ерек-

ше құдірет-күші де осы ғашықтық 

әлемінің қайталанбас тамашалығында 

болса керек. Бүгінгі әңгіме арқауына 

айналар кейіпкерлеріміз әдебиет дейтін 

рухани саламыздың жарқын �кілдері. 

Бірі – к�рнекті әдебиеттанушы, белгілі 

сыншы Сағат $шімбаев, бірі – белгілі 

жазушы Шәрбану Бейсенова. 

Біле білсек, екеуін таныстырған 

да, табыстырған да әдебиетке іңкәрлік. 

Біздің алғашқы сауалымыз да осы 

т�ңіректен �рбіді. Яғни Сағат ағамен 

алғашқы танысқан сәттері туралы.   

– Сәкең КазГУ-дың филология 

факультетінде, мен журналистикада 

оқып жүрген кезіміз. Екі мамандыққа 

бірдей �тетін ортақ дәрістер бола-

тын. Сондай бір дәрістен шыққан 

едік. Құрбым Сара Латиева екеуміз 

жатақханамызды бетке алып қайтып 

бара жатыр едік. Соңымыздан бір-екі 

жас жігіт қуып жетті. Бірі – Сәкең, 

екіншісі – Нұрлан Оразалин бола-

тын. «Қыздар қалай, лекция ұнады 

ма. Студент болған жақсы ма екен?» 

деп с�з бастап, әңгімеге тартты. Та-

ныса келе білгеніміз, екеуі филология 

факультетінде оқиды екен. Бәріміз бір 

жатақханада тұрып оқыдық. Сабаққа 

бірге бармасақ та, сабақтан қайтуымыз 

к � б і н е  б і р г е  б о л а т ы н .  Р у х а н и я т 

тақырыбында с�йлесеміз, әңгіме-дүкен 

құрамыз. Сәкеңмен таныстығымыз осы-

лай басталды, – дейді. 

Бос уақытында театрға барып, 

к�птеген жақсы қойылымдарды тама-

шалап жүрген кездерінен сыр шерткен 

«100 жаңа есім» 
жобасы талқыланды

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ МАХАББАТ, ҚЫЗЫҚ МОЛ ЖЫЛДАР

«Бүгінде әр �ңірдегі қоғамдық 

с а н а н ы  ж а ң ғ ы р т у  ж � н і н д е г і 

ж о б а л а р ғ а  Қ Х А - н ы ң  қ а т ы с у 

жоспары әзірленген. Ол 593 іс-

шараны қамтиды және «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын іске 

асыру бойынша жалпыұлттық 

« ж о л  к а р т а с ы »  б о л а д ы .  Б ұ л 

құжаттардың барлығы да �ңірлік 

ассамблеялар хатшылықтарының, 

«Қоғамдық келісім» коммуналдық 

м е м л е к е т т і к  м е к е м е л е р і н і ң 

тұрақты бақылауында болады. Мен 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

жобасына арнайы тоқтағым келеді, 

оның маңызы зор.  Мемлекет 

басшысы айтқандай, бұл жобаның 

Ассамблеяға тікелей қатысы бар. 

Қоғамға халықтың ХХІ ғасырдағы 

б е т - б е й н е с і н  а д а м г е р ш і л і к 

тұрғыдан айқындайтын беделді 

тұлғалар керек» деді �з с�зінде 

Дархан Мыңбай.

Этно-мәдени бірлестіктер мен 

қоғамдық келісім мекемелерінің 

қызметкерлері қатысқан жиында 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі», 

«Туған жер»,  «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» 

жобалары талқыланды. Сондай-ақ 

қатысушыларға ассамблеяның діни 

экстремизмге қарсы медиативті 

р�лін күшейту, қоғамдық келісім 

кеңестерінің қызметін кеңейтуге 

бағытталған ғылыми-әдістемелік 

және консультациялық қолдау 

к�рсетілді. Жиында «Медиация 

– жаңа ой-сананы қалыптастыру 

т ә с і л і » ,  « З а м а н а у и  б и з н е с 

модельдеу» атты тренингтер де 

ұйымдастырылды.

Жиын барысында ҚХА ғылыми-

сарапшылық кеңесінің мүшесі, 

Л . Н . Г у м и л е в  а т ы н д а ғ ы  Е Ұ У 

профессоры Нұрбек Шаяхметов, 

«Новые решения» білім қорының 

жетекшісі Вячеслав Ким, ҚХА 

мүшесі ,  Астана қаласы �збек 

этномәдени бірлестігінің жетекшісі, 

Рухани жаңғыру бойынша ұлттық 

комиссияның мүшесі ,  кәсіби 

медиатор Шерзод Пулатов, ҚХА 

мүшесі, Жезқазған қаласы Қоғамдық 

келісім кеңесінің т�рағасы, меценат 

Б е к з а т  А л т ы н б е к о в ,  А д а м д ы 

кешенді дамыту академиясының 

жетекшісі, бизнес-тренер Вячеслав 

Попов дәріс оқыды.

Айтуған Д�УЛЕТ

Алматы облысы

Бірінші байлық – денсаулық
ОЙТҮРТКІ

Осы ретте елімізде халық 

денсаулығын жақсартуға ба-

рынша к�ңіл б�лініп отырғанын 

жоққа шығаруға болмайды. 

Мәселен, республикада соңғы 

20 жылда мыңға жуық денсаулық 

с а қ т а у  н ы с а н ы  с а л ы н ғ а н . 

«100 мектеп және 100 ауруха-

на» мемлекеттік бағдарламасы 

а я с ы н д а   з а м а н а у и  е м д е у 

орталықтары к�птеп ашылды. 

Алайда соған қарамастан, түрлі 

ауруға шалдыққандар саны 

жылдан жылға �се түсуде. ҚР 

Денсаулық  сақтау министрлігінің 

2016 жылға арналған есебі бой-

ынша, �ткен жылы республи-

ка тұрғындарының науқастану 

к�рсеткіші 100 мың адамға 

шаққанда 56823 адамды құраған. 

А л  о н к о л о г и я л ы қ  а у р у ғ а 

шалдығу к�рсеткіші 100 мың 

тұрғынға 200 адамнан келеді 

екен. 2016 жылы осы науқастан 

қайтыс болған 15763 адамның 

жартысы – еңбекке қабілетті 

жастағы тұрғындар. Яғни тепсе 

темір үзетін жастағы азаматта-

рымыз.  

О с ы  р е т т е  « А у ы р ы п  е м 

іздегенше, ауырмайтын жол 

ізде» дейтін халық нақылы 

еске түседі. Одан б�лек, ауру 

неғұрлым ертерек анықталса, 

соғұрлым құлан-таза айығып 

кетудің де мүмкіндігі к�бірек 

емес пе. $сіресе дәрігерлер 

тұрғындардың уақтылы тексе-

руден �туге мән бермейтінін 

айтып қынжылады. Бұл с�здің  

жаны бар. Мәселен, қатерлі 

ісік скринингі бағдарламасы 

2 0 0 7  ж ы л д а н  б е р і  м е м л е -

к е т  т а р а п ы н а н  т о л ы ғ ы м е н 

қаржыландырылып отыр. Бірақ 

сол скринингтен �туге бара-

тындар саны тым аз.  Міне, 

 содан болар, онкологиялық 

диспансерлерде тіркелгендер 

саны барған сайын �се түсуде. 

Тіпті қазір 20, 30 жастағылар осы 

ауруға шалдығатыны ешкімді 

т а ң ғ а л д ы р м а й д ы .   А р н а й ы 

скринингтен �туге  салғырт 

қарайтындығымыздың салда-

ры да бар мұнда. Жыл он екі ай 

жүргізілетін  тегін тексеруден 

�туге мойын бұрмаудың қайғылы 

аяқталатынын дер кезінде  ескере 

бермейміз. Айтпақшы, сол тегін 

тексерулерге жылына 4-5 мил-

лиард қаражат б�лінеді. Ал біздің 

салғырттығымыздан қаншама 

қаржы қайтарымы болмай отыр. 

Дәрігерлер қатерлі  аурулар 

бастапқы сатысында анықталса,  

80%-ға дейін жазылудан үміт бар 

дейді.     

Q к і н і ш к е  о р а й ,  қ а з і р г і 

ақпарат алу жеделдеп, мағлұмат 

алудың түрлері молайған шақта 

қ о л д а  б а р  м ү м к і н д і к т е р д і 

пайдаланбаудың салдары осы-

лай аяқталуда. Осы ретте  халық 

денсаулығының т�мендеуін 

елдегі әлеуметтік жағдайдың 

деңгейіне сілтесек те, әр адам 

ең алдымен �з денсаулығына �зі 

жауапты  екенін естен шығарып 

жүрміз. Күнделікті �мір салты 

– спортпен айналысу,  зиянды 

әдеттерден аулақ болу, дұрыс 

тамақтану, дәрігерге дер кезінде 

қаралу – денсаулықты сақтаудың 

қарапайым шарттары осылар 

екенін әрқайсымыз  жақсы 

білеміз. Демек, ең бастысы, 

�зімізге деген к�зқарасты �згерту  

қажет. Сонда ғана �з ағзамызға 

�зіміз к�мектесіп, жанымыз бен 

тәнімізді рухымызға бағындыра 

аламыз. 

Дина ИМАМБАЕВА

Шәрбану апай �з ойын әрі қарай былай 

деп сабақтай түсті: 

– Сара құрбым қай театрда қандай 

қойылым, қандай премьера болатынын, 

барлығын қадағалап, біліп жүретін. 

Оның бастамашылдығымен, ұйытқы 

болуымен бәріміз театрға баратынбыз. 

Бір қызығы, Сағат театрдан г�рі, киноға 

барғанды к�бірек ұнатушы еді. Ол киноға 

барайық десе, Сара театрға, операға 

барайық дейді. Артықшылықтарын 

алға тартады. Сондай кезде әрқайсысы 

�з уәжін айтып, ойының дұрыстығын 

дәлелдемек болады. Сәкең: «Театрға 

барған соң киім ілгішке киім �ткізуің 

керек, оның ұзын-сонар кезегі болады. 

Сосын спектакль кеш аяқталады. Ол 

кезде трамвай да тоқтап қалады. Үйге 

жаяу қайтуың керек» десе, Сара құрбым: 

«Жақсы, кезекке мен-ақ тұрайын. Оны 

қиынсынба. Трамвай тоқтаса, қайта 

жаяу жүрмейміз бе, қойылымнан алған 

әсерімізбен б�лісіп» дейді. Міне, осын-

дай қызықты сәттер басымыздан к�п 

�тті. Біз үшін ол кезде дискотека, би 

кештеріне бару деген жат болды. 

(Жалғасы 6-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«СЕРЛЕТТІМ 
СӨЗДІҢ ТҮРЛЕРІН...»

«Қымызмұрындық»
дәстүрін елімізде тойлайтын күн белгілеу керек
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АНА ТІЛІ

О л  –  е л о р д а д а ғ ы  № 7 6 

мектеп-лицейінің математика 

пәні мұғалімі. Жұбайымен, 

үш жасар қызымен келген 

Г ү л ж и х а н  б и л е т і н і ң 

миллионыншы  келуші ретінде  

�зін әйгілейтінін күтпеген екен.

« К � р м е г е  к е л у ш і л е р д і 

дәл осылай  нақты  санап 

тұратынын білмеппін» дейді ризашылығын 

жасырмаған ұстаз. Осыдан кейін Гүлжиханға 

К�рменің медиаорталығына құрметті қонақ 

ретінде баруға тура келді. Осы жерде  «ЭКСПО 

– 2017» ұлттық компаниясының басшысы 

Ахметжан Есімов миллионыншы қонақққа  

естелік сыйлықтар табыс етіп, К�рме мен дю 

Солей циркінің �нерін тамашалаға билеттер 

берді. «Бүгінгі миллионыншы келуші К�рме 

үшін жақсы нәтиже.  Біз, жалпы «ЭКСПО – 

2017» к�рмесінің жұмысы кезінде 2 миллиондай 

қонақ келеді деп жоспарлағанбыз. Міне, бір 

айдың �зінде миллионыншы құрметті қонақты 

қарсы алып отырмыз. Біз қазақстандықтардың 

осындай ауқымды жобаны жандарына жақын 

қабылдағанына қуаныштымыз» деді ол.

Айта кету керек, К�рменің тіркеу құжатында  

2 миллион адам келеді,  5 миллиондай тамашалау 

рәсімі �теді деп жоспарланған болатын.  Шілденің 

10 күнгі мәлімет бойынша  халықаралық 

павильондарды  қонақтардың тамашалауы   6 

миллионға жуықтаған. Яғни бір адам бірнеше  

рет қайталап келіп к�реді деген с�з. Qйткені 

аумағы үлкен К�рме қалашығын бір сәтте 

тамашалап шығу мүмкін емес. Осы кезең ішінде 

қалашықта 1031 мәдени ойын-сауық шаралары 

мен іскерлік кездесулер, мемлекет басшылары 

мен министрлер, халықаралық павильондар 

комиссарлары қатысуымен  84 Хаттамалық 

шаралар �ткізілген.

Астанадағы Халықаралық ЭКСПО к�рмесі 

қалыптасқан тіршілігіне к�шкенімен, шын 

мәнінде қайнап жатқан қазан сияқты. К�рме 

қалашығына келушілер қатары арта түсуде.  

«ЭКСПО – 2017» АҚ баспас�з қызметі таратқан 

ақпарат бойынша  10-шы маусым – 2-ші шілде 

аралығында К�рмеге 591 968 адам келген. Яғни 

орта есеппен күнделікті 31 104 адам  тамашалаған 

екен.Қала қонақтары мен астаналықтарды, 

әсіресе «Нұр $лем» сферасы қызықтыруда.  

Сондай-ақ басқа да тақырыптық  павильондарға 

да келушілер к�п. Қатысушы елдердің күндері 

тұрақты түрде �тіп жатыр. 

Атқарылып жатқан мәдени шараларда есеп 

жоқ. Мәселен, Жапондық 80 жастағы саяхатшы 

әйел Томийо Ямаду да  жұртшылық ықыласын 

аударды. Ол «ЭКСПО –2017» халықаралық 

к�рмесінің елшісі саналады. Бұл ол қатысқан  

жетінші к�рме. «Мен К�рменің басты нысаны 

–«Нұр $лем» сферасы болашақта музей 

болатынын,  мұнда келген жас ұрпақ  табиғат 

туралы және оны сақтаудың маңыздылығы туралы 

к�птеген қызықты жайттарға куә болатынын 

екенін білемін» дейді Томийо Ямаду.

Ғ.ЕСЕМБАЕВ

Көрмеден алар әсер мол

БАҒДАР

ӘРІПТЕСТІКТІҢ 
ЖАҢА КӨКЖИЕГІ

ЕКІ ЕЛДІҢ ЫНТЫМАҒЫ 
АРТЫП КЕЛЕДІ

Жуырда Елбасы Нұрсұлтан 

Н а з а р б а е в  ш е т  м е м л е к е т т і ң 

бірқатар мәртебелі меймандарымен 

кездесулер �ткізді. Атап айтқанда, 

Елбасы Корея Республикасының 

бұрынғы президенті Ли Мен Бак, 

Испания Корольдігі Депутаттар 

к о н г р е с і н і ң  т � р а й ы м ы  А н а 

Пастормен жүздесті. 

Елбасының Испания Корольдігі 

Депутаттар конгресінің т�райымы 

Ана Пастормен �ткен кездесуінде 

е к і ж а қ т ы  б а й л а н ы с т а р д ы ң 

бірқатар мәселелері айтылды. 

Бұл жүздесудің ең бір маңызды 

тұсы Президент Н.$.Назарбаевқа 

Испания Королі VI Фелипенің 

атынан Католиктік Изабелла 

Орденінің табыс етілуі болды. 

Бұл Испания елінің екі жақты 

әріптестікті дамытудағы Елба-

сы еңбегін лайықты бағалағаны, 

әрине. Аталған Орденді Испания 

Корольдігі Депутаттар конгресінің 

т�райымы Ана Пастор табыс етті.

«Аса мәртебелі  Қазақстан 

Республикасының Президенті 

Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в  м ы р -

за,  жоғары корольдік құрмет 

р е т і н д е ,  С і з д і  К а т о л и к т і к 

 Изабелла Орденімен марапат-

таймын» делінген Корольдің 

жарлығында. Елбасы �з с�зінде 

еліміз тәуелсіздігіміздің алғашқы 

к ү н д е р і н е н  б а с т а п  И с п а н и я 

Корольдігімен байланыс орнатып, 

�зара сенімді екіжақты қарым-

қатынастарға қол жеткізгенін айт-

ты. Осы жылдар ішінде  Испания 

Қазақстанға �з қолдауын к�рсетіп 

келе жатқанын тілге тиек етті. 

«Испания Королі  VI  Фелипе 

Қазақстанға ресми сапармен келіп, 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к�рмесінің ашылуына қатысты. Біз 

үшін бұл зор мәртебе» деді. Мем-

лекет басшысы Испания Королі 

VІ Фелипе мен үкіметіне жоғары 

марапаты үшін жылы лебізін 

білдіріп, Король І Хуан Карлос пен 

оның жұбайы София Патшайымға 

амандық және табыс тіледі.

Жалпы бұл кездесу барысын-

да әдеттегідей екі мемлекеттің 

арасындағы әріптестік байланыс-

тарға мән берілді.  Президент 

елдеріміз арасындағы екіжақты 

достық қарым-қатынас орнағанын, 

экономика мен саясаттағы байла-

ныстарымыз жемісті дамып келе 

жатқанын айтып, халықаралық күн 

тәртібіндегі мәселелер бойынша 

ұстанымдарымыз ұқсас екенін де 

атап �тті. Негізі, Испания сияқты 

Еуропаның алдыңғы қатарлы 

елдерімен әріптестік байланыстың 

нығайып келе жатқаны жақсы 

үрдіс. Бұл елден біздің үйренеріміз 

к�п. Тәжірибе алмасар тұстарымыз 

да баршылық екені рас. Қазіргі 

 заманда еларалық байланыстардың 

барлық тетіктерін оңтайлы пайда-

лана берген дұрыс. Qйткені эко-

номика, сауда-саттық, ғылым мен 

техника және �зге де салалардың 

�ркендеуіне, әлемдік нарықтарды 

бағындыруға жақсы жол ашылады. 

К о р е я  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

бұрынғы президенті Ли Мен Бакпен 

болған екеуара әңгімеге еліміз бен 

Корей мемлекеттерінің арасындағы 

осы жылдар ішінде қалыптасқан 

әріптестік байланыс тар негіз бол-

ды.  Нұрсұлтан Назарбаев Ко-

рея Республикасының бұрынғы 

президенті  Қазақстанға  келіп 

отырғанына қуанышты екенін айтып, 

оған «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к�рмесінде Корея Республикасы 

павильонының ашылу рәсіміне 

қатысқаны үшін ризашылық білдіре 

келіп: «Сіз Корея Республикасының 

Президенті болған кезде елдеріміздің 

ынтымақтастығы стратегиялық 

деңгейге к�терілді. Сол нәтижеге қол 

жеткізу үшін к�п жұмыс атқарылды» 

деп атап �тті. 

�ЛІБЕК ДІНІШЕВТІ 
ҚАБЫЛДАДЫ

Елбасы еліміздің �нері мен 

мәдениетінің �сіп-�ркендеуіне, 

дамуына ерекше назар аударып оты-

ратыны белгілі. Осындай мақсатта 

танымал �нер қайраткерлерін 

қабылдау игі дәстүрге айналғандай.  

Бір есептен, мұндай сипаттағы 

к е з д е с у л е р д і ң  а р а - т ұ р а  б о -

лып тұрғаны да жақсы. Qйткені 

келелі  мәселелер  с�з  болып, 

олардың алдағы уақытта шешім 

табуына зор мүмкіндіктер туады. 

Мәселен, жуырда Елбасы белгілі 

әнші $лібек Дінішевті қабылдады. 

Соңғы кездері сахнадан к�п к�ріне 

бермейтін әншіні тыңдармандары 

да сағынып қалғаны рас. Президент 

халық әртісінің Отан алдындағы, 

мәдениет саласындағы еңбегін 

жоғары бағалап, оның елімізде 

ғана емес, шетелдерде де танымал 

екенін атап �тті. Кездесуде еліміздің 

мәдениеті мен �нерін дамытудың 

қазіргі мәселелерін, рухани жаңғыру 

үдерісіндегі шығармашылық зия-

лы қауым �кілдерінің р�лі әңгіме 

арқауына айналды. 

– Қазір еліміздің мәдениет 

 саласы бағдарламалық мақаламда 

айқындалған бағыттарға сәйкес 

дамып келеді. Біз бүкіл әлемге 

паш етілетін туындылар жасауға 

кірістік. Жаңа опера және балет 

 театрын, концерт залдарын салдық, 

соның бірі «Астана  ЭКСПО – 

2017»  к�рмесінің  аумағында 

орналасқан. Бәрі опера және ба-

лет театрында �нер к�рсеткісі 

келіп, сонда  баруды қалайды, – 

деді Нұрсұлтан Н азарбаев. $лібек 

Дінішев Президентке мәдениет 

пен �нерге к�рсеткен қолдауы үшін 

алғыс айтып, «Астана ЭКСПО – 

2017» халықаралық к�рмесінен 

алған әсерімен б�лісті, сондай-

ақ отандық �нер әлемінде бо-

лып жатқан жаңалықтар ж�нінде 

әңгімеледі. 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА 
БОЛДЫ

Елбасы жұмыс сапарымен 

Шығыс Қазақстан облысында 

болды. Сапар аясында Президент 

Qскемен қаласындағы «Нұрлы 

жол» саябағының ашылу салтана-

тына қатысып, �ңірдегі қоғамдық 

ұйым �кілдерімен жүздесті.  Елбасы 

әуелі  аялдаған «Нұрлы жол» 

саябағы Оңалту орталығы, дра-

ма театры, Назарбаев зияткерлік 

мектебі ,  Жекпе-жек сарайы, 

Орталық бассейн, О.Рыпакова 

атындағы жеңіл атлетикалық 

 манеж сынды спорттық-мәдени 

нысандармен қатар орын тепкен. 

Президент саябақты аралау ба-

рысында бизнестің әлеуметтік 

жауапкершілігін іс жүзінде орын-

дап, �ңірді түлетуге үлестерін қосып 

жүрген кәсіпорын басшыларымен 

және кәсіпкерлермен жүздесіп, 

олардың алдағы жоспарларымен та-

нысты. Елбасы бұдан кейін �ңірдегі 

қ о ғ а м д ы қ  ұ й ы м  � к і л д е р і м е н 

кездесіп, емен-жарқын әңгіме-

дүкен құрды. Семей қалалық арда-

герлер кеңесінің т�рағасы Амантай 

Доғалақов Президенттің сындарлы 

саясатының арқасында жеткен 

жетістіктердің мән-маңыздылығын 

тілге тиек етті. «ЭКСПО – 2017» 

к � р м е с і н е н  а л ғ а н  ә с е р і м е н 

б�лісті. Семей қаласы күннен 

күнге к�ркейіп, «Нұрлы жол» 

бағдарламасы мен «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаладағы міндеттерді жүзеге 

асыру аясында ауқымды жұмыстар 

жүргізіліп жатқанын айтты.  Елбасы 

�з с�зінде Семей �ңірін әркез 

 назарынан тыс қалдырмайтынын 

атап �тті. «Шығыс �ңірін ерек-

ше жақсы к�ремін. Бұл – ұлы 

Абайдың, Шәкәрімнің, Мұхтардың 

елі. Qндірісті �ңір, индустриалды 

�лке. Ауыл шаруашылығы �ркен 

жайған аймақ. Qңірдің әлеуеті 

жоғары. Облыстың даму қарқыны 

қуантады» деді Президент. 

С а п а р  а я с ы н д а  Е л б а с ы , 

сондай-ақ «Майлы дақылдардың 

т ә ж і р и б е л і к  ш а р у а ш ы л ы ғ ы » 

ж а у а п к е р ш і л і г і  ш е к т е у л і 

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

�німдерін �ндіруге, мал және егін 

шаруашылығына маманданған 

ш а р у а ш ы л ы қ  ж ұ м ы с ы м е н  д е 

 танысты.

Дәуіржан Т<ЛЕБАЕВ

48 МЫҢҒА ЖУЫҚ 
БАСПАНА БЕРІЛДІ

Елімізде соңғы жылдары халықты тұрғын 
үймен қамтуға ерекше мән беріліп келеді. 
Үкімет тарапынан тиісті бағдарламалар 
қабылданып, жүзеге асырылып жатыр. 
 Таяуда елімізде жарты жыл ішінде 48 мыңға 
жуық баспана пайдалануға берілгені белгілі 
болды. 

Б ұ л  т у р а л ы 

Үкіметтің отыры-

сында ҚР Инвести-

циялар және даму 

м и н и с т р і  Ж е ң і с 

Қ а с ы м б е к  м ә л і м 

етті .  Министрдің 

айтуына қарағанда, 

республика бойынша алты айдың ішінде 47 738 

баспана пайдалануға берілген екен. Аталған 

к�рсеткіш �ткен жылмен салыстырғанда 11 

пайызға артық. Тұрғын үйлерді пайдалануға 

беру жағынан Астана мен Алматы қалалары 

оқ бойы озық келеді. Астанада 1,5 млн шар-

шы метр баспана пайдалануға берілсе, Алма-

ты шаһарында 928 мың шаршы метр тұрғын 

үй салынған. Бұдан б�лек, Маңғыстау мен 

Оңтүстік Қазақстан облыстарының баспана салу 

к�рсеткіші айтарлықтай жоғары екен. Жиында 

айтылғандай, қазіргі кезде салынып жатқан 

құрылыс нысандарын уақытында тапсыру үшін 

аймақтарға 33 млрд 800 млн теңге аударылып, 

соның 29 млрд 300 млн теңгесі игерілген. 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

«ҚИЫРДАҒЫ ҚАЗАҚТАР»  ЭКРАНҒА ШЫҒАДЫ

эфирді басқаруға, телеарналарды мұрағатымен 

қоса к�руге, хабарларды қайталап қарауға, хабарлар 

бағдарламасын жоспарлауға мүмкіндік беріп отыр 

және оны әлемнің кез келген нүктесінен қарауға 

болады.

 «Келесі кезеңдерде «тапсырыс бойынша видео», 

тіл жолақтарын қолдау, кіріккен хабарламалар, теле-

арналар пакетін дербес түзу, рейтинг жүйесі, жеке 

кабинет, пайдаланушы пакетін жариялау мүмкіндігі 

және басқа да к�птеген қызметтерді енгізу жо-

спарланып отыр. Galam TV Қазақстан интернет-

телевизиясы дамуындағы ірі жаңалық болатынына 

сенімдімін» деді Дәурен Абаев. Ол Galam TV-ның 

толықтай тегін екенін және оған Қазақстанның 24 

телеарнасы кіретінін де тілге тиек етті. Сонымен 

қатар шетелдік 100 телеарна нарықтағы орташа 

бағадан т�мен бағамен ұсынылмақ. Бұл мәселе 

жыл соңына дейін шешілмек. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

– $лем бойынша дүниежүзіне тарап кеткен 

қандастарын жинаған санаулы ғана ел бар. Соның 

бірі – Қазақстан. Тәуелсіздіктің 26 жылында 

халқымыздың қатарына 1 миллионға  жуық 

қандасымыз келіп қосылды. К�ш әлі тоқтаған жоқ. 

Алдағы уақытта да жалғаса беретін болады, – деді 

ол. – Осы орайда Елбасының тапсырмасымен 

Ақпарат және коммуникациялар министрлігі 

«Қиырдағы қазақтар» жобасын қолға алып отыр.  

Жобаны жүзеге асыруда �ткен жылы құрылған  

National Digital History порталы к�мек к�рсететін 

болады. Сегіз мемлекеттің аумағында жобаға сай 

шетелдегі қандастарымыз туралы деректі фильмдер 

түсіріледі. Қандастарымыздың тарихы, тұрмысы, 

ерекше дәстүрлері, мәдениеті қамтылады.

 Сонымен, тамыз айынан бастап  түсіру тобы 

Ресейдің Астрахан, Омбы, Орынбор, Қорған,  

Түркіменстанның  Түркіменбашы, Ташауыз, 

 Ашхабад, Чарджоу, Qзбекстанның  Бостандық ауда-

ны, Ташкент, Шыршық, Ғазалкент, Тәжікстанның  

Душанбе, Соғды, Таулы Бадахшан, Хатлон,  

Қытайдың Үрімші,  Құмыл,  Қарамай,  Барк�л,  

Шәушек, Құлжа,  Мори, Моңғолияның  Қобда, 

Улан-Батор, Баян�лгей, Иранның Горган, Бендер-

Түркімен, Тегеран, Мешхед, Ауғанстанның Кабул, 

Құндыз сияқты �ңірлері мен елді мекендерінде 

деректі фильмді түсіре бастайды. 

«Қазақстан тарихы» интернет жобасының 

жетекшісі Олжас Беркінбаев пен  «Қазконтент» 

АҚ Басқарма т�рағасы Евгений Кочетов ҚР СІМ 

к�мегімен, аталған елдердегі елшіліктермен бірлесе 

жұмыс жүргізілетінін айтты.

 Журналистер қауымын  шеттегі қазақтар орта-

сынан шыққан к�рнекті тұлғаларды қамту, архив 

 материалдарын пайдалану, нәубет кезеңдердегі 

үдере к�шкен ел тағдыры сияқты к�птеген  

мәселелер қызықтырып, осы т�ңіректе  бірқатар 

сұрақтар қойылды. Жаңа жоба  шетел қазақтарының 

�мірін шынайы к�рсетуге мүмкіндік береді. Бри-

фингтен соң, белгілі режиссер Оралбек Сарбасовтың 

пікірін сұраған едік: «Qте тамаша ойластырылған 

жоба. Жүзеге асып жатса тарихымызды толықтыра 

түсетін үлкен іс болғалы тұр. Тек, меніңше,  8 елге 8 

түсіру тобын жіберген дұрыс сияқты. Себебі, белгілі 

бір елге бару, орналасу, адамдарды іздеп табу,  сол 

жердің табиғатын, елдің салт-дәстүрін, мәдениетін 

түсіру, материалдарды  сұрыптау, қорыту  оңай 

 шаруа емес. Кемінде екі ай уақыт кетеді. Негізі 

деректі фильмнің жанрына сәйкес жұмыс істеу 

керек. Бір түсіру тобы үлгере алмайды. Ертең күн 

суытып кетеді, тамаша жоба жай ғана журналистік 

зерттеу сияқты, телехабар шеңберінде қалып қоюы 

мүмкін» деді ол. Иә, маманның  пікірі  қаперге 

алатын-ақ пікір. Жобаны ұйымдастырушылар 

болашақта мұны назарға алып жатса құба құп.

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕАРНАСЫ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ 

Еліміздің Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігі Galam TV интернет-телевизиясын 

жандандыруды қолға алмақ. Бұл туралы министр 

Дәурен Абаев «Facebook» парақшасында мәлім етті. 

«Интернет-телевизияның ТВ-индустрия 

эволюциясындағы жаңа сапалық саты екенін ешкім 

жоққа шығармайтын болар. Оның аудиториясын 

кеңейту мүмкіндіктері орасан зор. Бұл ғаламдық 

үрдіс, ендеше біз де осы бағытты ұстануымыз 

қажет» деді ол. Министр бұл саладағы негізгі істің 

бірі Galam TV интернет-телевизиясын дамытуға 

байланысты болатынын атап к�рсетті. Ол аталған 

қызметтің 2014 жылы іске қосылып, алайда 

түрлі себептерге байланысты сұраныстың т�мен 

болғанын еске салды. Олардың қатарында Galam 

TV-ның Chrome, Opera, Internet Explorer, Yandex 

сияқты браузерлерде жұмыс істемеуі, мобильді 

қосымшаларының жетілмеуі сияқты мәселелер бар.

Биыл Ақпарат және коммуникациялар 

министрлігі мен «Қазтелерадио» АҚ бірлесіп, Galam 

TV интернет-телевизиясын қайта жандандырмақ. 

Жобаны жетілдірудің бірінші кезеңі аяқталды, яғни 

бүгінде Galam TV мобильді қосымшасын Google Play 

мен AppStore-дан жүктпеуге болады және Galam TV 

барлық танымал интернет-браузерлердің жұмысына 

бейімделіп жасалды. Қазірдің �зінде Galam TV 

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

БӘРЕКЕЛДІ!

ДҮБІРЛІ ДОЛА

ӘЛЕМ ТАНЫҒАН 
ҚАЗАҚ БИІ

«АСТАНА АРЛАНДАРЫ» 
ЖАРАП ТҰР

Таланты мен табандылығының арқасында 
«Талдықорған әуендері» ансамблінің бишілер 
ұжымы Ресей мемлекетінің Сочи қаласында �ткен 
халықаралық «Вива Дэнс» би додасында топ жар-
ды.  

$псанадан аян, қазақ даласы ата �нерден 

а ж ы р а ғ а н  е м е с .  Ш а р а  а п а м ы з д ы ң  к � з і н і ң 

қарашығындай сақтап келген, інжу-маржан 

дүниелері қайта жаңғырып, тәуелсіз елдің игілігіне 

айналуда. $лемге қазақ биінің құдіретін к�рсететін 

сәт те келген сияқты. 

Осыған дәлел ретінде күні кеше «Талдықорған 

әуендері» ансамблінің бишілері Догамыс саяжайын-

да ашылған Халықаралық «Вива Дэнс» би сайысында 

Гран-При әрі I дәрежелі диплом алып, абыройы-

мызды асқақтатты. Б�рігімізді аспанға лақтырып бір 

марқайып қалдық. Байрақты бәсекеде Қазақстаннан 

б�лек, 15-ке тарта мемлекеттен 800 �нер майталма-

ны бақ сынаған. Бір айта кететіні еліміздің атынан 

«Талдықорған әуендері» ансамблінің бишілері 

ғана қатысқан болатын. Ұжымның жетекшісі 

Гүлнар Қилашқызы додаға Нұрғиса Тілендиевтің 

шығармасынан «Аққу» композициясын және 

«Тұран» биін дайындап апарған. «Аққу» қойылымын 

мемлекеттік «Алтынай» халық би ансамблінің балет 

әртісі Бекзат Ағияр әзірлесе, «Тұран» биінің сахналық 

желісін биші Сара Қайыржанова ұйымдастырған.

Бүгінде қазақ боксының мықтылығын 
бүкіл әлем мойындайтыны белгілі. Шүкір, 
сайыпқырандарымыз халықаралық байрақты 
бәсекелерден, әлем чемпионаттары мен Олимпиа-
далардан жүлдесіз оралған емес. Еліміздің «Аста-
на арландары» командасы да �з бәсекелестерінің 
арасында топ жарып жүр.

Жуырда  Астанадағы «Қазақстан»  спорт 

кешенінде Бүкіләлемдік бокс сериясының 7-ші 

маусымының шешуші айқасы �ткен болатын. 

Ақтық сында «Астана арландары» (Қазақстан) 

мен «Куба қабыландары» (Куба) командалары 

жолығып чемпиондық атақ үшін сынға түсті.  «Куба 

қабыландары» оңай шағылар жаңғақ емес екендерін 

бірден аңғартты. Лайықты қарсылық к�рсете білді. 

Біздің жігіттер де қарап қалған жоқ. Барын салды. 

Ел намысын қолдан бермеді. Қорытынды есеп бой-

ынша 6:5 есебімен жеңіске жетті. Осылайша «Астана 

арландары» Дүниежүзілік бокс сериясының (WSB) 

жетінші маусымдағы жеңімпазы болып ғана қоймай, 

жобаның үш дүркін алғашқы жеңімпазы атанып 

отыр.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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КӨРМЕ

Астанада «ЭКСПО – 2017» халықаралық 
к�рмесi аясында елiмiз қарулы күштерiнiң 
әскери-тарихи музейiнде «�зiрет Сұлтан» 
мемлекеттiк тарихи-мәдени қорық-музейiнiң 
ұйымдастыруымен «Рухани орда – 
Түркiстан» к�рмесiнiң ашылуы болып �ттi.

Түркiстан шаһарынан елорда т�рiне 252 

жәдiгер к�рме экспозициясына қойылды. Үш 

б�лiмге топтастырылған бұл экспозицияда 

Шауғар-Шойт�бе, Ясы-Күлт�бе, Ескi Түркiстан, 

Хан Ордасы, Сауран қаласы, Қарат�бе-Сауран, 

Шпан және Шерiбай қорымына жүргiзiлген 

археологиялық қазбадан табылған к�птеген 

жәдігерлер ұсынылған. 

К�рменiң ашылуында ғалым-этнограф 

Қ.Сүлейменов к�рме жұмысына сәттiлiк тiлесе, 

әскери тарихи музейiнiң директоры П.Qтепова 

ЭКСПО-ның �зiндiк маңыздылығына тоқталып, 

рухани керуен к�шiн бастап барған қорық-музей 

қызметкерлерiне алғысын бiлдiрдi. Шарада 

с�з алған «$зiрет Сұлтан» мемлекеттiк тарихи-

мәдени қорық-музейiнiң ғылыми қызметкерi 

Б.Байболов к�рменiң мақсаты мен мiндетiне 

тоқталып, әскери-тарихи музейге алғыс бiлдiрiп, 

мекеме директорының Алғыс хаты мен �здерi 

шығарған баспа �нiмдерiн табыс еттi.

Былтыр қыркүйек айында Мемлекеттік тілді 
дамыту қоры Soyle.kz әдістемесі бойынша 
қазақ тілін Skype арқылы оқыту жобасын 
бастаған болатын. Бүгінгі таңда Skype 
арқылы Қазақстан мен шет елдерден (Ресей, 
Польша, Англия, Қытай) 200-ден астам адам 
тегін қазақ тілін меңгеріп шықты. 

Жоба Мемлекеттік тілді дамыту қорының  

әлеуметтік серіктесі – «Samruk-Kazyna Trust» 

қорымен бірге ұйымдастырылды. 

Skype арқылы оқыту тыңдаушыларды қазақ 

тілінде емін-еркін с�йлесуге, аз уақыттың ішінде 

тілді үйреніп, жоғары жетістіктерді к�рсетуге 

мүмкіндік береді. Жобаның мақсаты – қазақ 

тілін үйренуді к�пшілікке қолжетімді ету, қазақ 

тілін кеңінен насихаттау, оның қолданыс аясын 

кеңейту, тілдің қоғамдағы мәртебесін арттыру 

және шетелдерде тұратын отандастарымыздың 

туған елі – Қазақстанмен байланысын нығайту. 

Ғаламтор қолданушылардың білдірген к�птеген 

пікірлері мен тілектерін ескере отырып, қазақ 

тілін Skype арқылы оқыту жобасын осы жылдың 

күзінде жалғастыру жоспарланып  отыр.

<скеменде жыл сайын дәстүрлі түрде 
�тетін жас инспекторлар республикалық 
шарасы басталды. Мақсат – балалар мен 
жас�спірімдерге жолда жүру ережелерін 
түсіндіру.    

Республика бойынша ұйымдастырылып 

отырған ауқымды шараға 180 бала қатысуда. 

Қатысушылар арасында к�ршілес Ресей, 

Қырғызстан елінен келген �кілдер бар. Енді 

олар бір апта бойы «Жол қозғалысы ережелерін 

білу», «Жас реттеуші», «Велосипедті мәнерлеп 

басқару» сияқты сайыстарда бақтарын сынайтын 

болады.  

«Байқауға келген балалар �ңір тарихымен, 

табиғатымен танысуға мүмкіндік алады. Шараға 

қатысушылардың барлығына сәттілік тілеймін. 

Жарыс тартысты болады деп үміттенеміз» дейді 

облыстық білім басқармасының басшысы 

Нұркелді $бжапаров.

ТҮРКІСТАН КӨРМЕСІ

«СКАЙП» АРҚЫЛЫ 
ТІЛ ҮЙРЕНДІ

ЖОЛ ЕРЕЖЕСІ – 
БАЛАЛАР НАЗАРЫНДА

НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

ШАРА

ЖАҢАЛЫҚ ЖАЙЫ

Б
ірінші айтарымыз жобада 

қазақтың т�л дыбыстарын 

анықталып, а, ә, б, г, ғ, д, 

е, ж, з, й, к, қ, л, м, н, ң, о, �, п, р, 

с, т, ў, ұ, ү, ш, ы, і деген 28 дыбыс 

іріктелініп алыныпты. Оларға х, һ 

дыбыстарының орнына бір дыбыс 

беріп, оны  деп белгілепті. Автор 

қазақ тілінде и, у дауысты дыбыстары 

жоқ, тек й, у дауыссыз дыбыстар ғана 

бар деген қазақ ғалымдарының талас 

пікірлеріне де тоқтала келе, дұрыс 

шешімін тауып, и, у дауысты дыбыста-

рын енгізіпті және оларды реттейтін 

жаңа ереже құрастырыпты. Сонымен, 

қабылданған  дыбыстарымыздың саны 

– 31. Жобада бас әріп болмауының 

тиімділігі, фонетикалық таңбалардың 

басқа таңбалардан артықшылығы, 

әр таңбаның бір  түрде оқылуы, 

түркі халықтарымен ұғынысу деген 

секілді соны пікірлер мен ұсыныстар 

б а р ш ы л ы қ .  О л а р д ы ң   б ә р і  д е 

жұртшылық тарапынан қызығушылық 

танытарына күмән жоқ. 

Енді бұндағы айтылған пікірлердің 

ішінде бізді таңдандырғандары да бар 

екенін айтпақшымыз және негізгі ой-

ымыз солардың т�ңірегінде болмақшы. 

Жобада тіліміздегі қазіргі айналым-

да жүрген қандай дыбыстар мен 

белгілердің қысқартылғаны ж�нінде 

айтылмапты. Бұлар баршаға аян, дау 

туғызбайтын, әдепкі мәселе деп есепте-

се керек. $йтседе, ф, в дыбыстарының 

кенеттен қысқартылуы біз үшін тосын 

оқиға болды. Қалайша таңданбассың? 

Сонау Отырар қаласы Фараб атанып, 

жерлесіміз, қандасымыз деп мақтан 

тұтып жүрген, әлемнің екінші ұстазы, 

$бу Насыр әл-Фараби атанғаннан 

бері, ж�ні түзу қазақ оқығандарының 

тілінде жүрген ф дыбысын үнсіз 

қысқарта салыпты. Ол ол ма,  автор 

�зінің осы еңбегіндегі Ванов, фило-

логия, факультет, фонетикалық, ар-

хивтер, университет деген с�здердегі 

ф, в дыбыстарын латын әліпбиінде 

қалай, немен ауыстыратыны ж�нінде 

де жақ ашпапты. Және ол  ұлт ұстазы 

Ахмет Байтұрсынұлына жиі сілтеме 

жасағанымен, оның осы күнге дейін 

кей елдерде қолданыста жүрген, араб 

графикасының негізінде құрастырған 

«Т�те жазу» әліпбиінде ф, в дыбыста-

рына тиісті белгі бергенін ескермепті.  

Жалпы қазақ ғалымдары осы ф, в 

дыбыстарына қарсы шығуы жиілеп 

кетті. 2000 жылы  профессор  Сапархан 

Мырзабек, кейін белгілі тіл ғалымдары 

Рахманқұл Бердібай мен Орынбай 

Бекжанның тілімізге тән емес ф, в 

дыбыстарын қысқартып, оларды п,б 

дыбыстарымен алмастыру ж�ніндегі 

ұсыныстары баршаға аян. Оларға қарсы 

шағын мақалалар жазғаным есімде 

(«Жаңа қазақ әліпбиі қабылдансын-

ақ,  бірақ әріптердің күрт қысқарғаны 

несі?»,  «Егемен Қазақстан», 03.11.2000.  

«Шұбалаңқылыққа жол бермейік», 

«Ана тілі», №2 14-20.01.2010). Егер 

капиталистік қатынастардың даму 

кезеңінде, Абай шығармаларының 

үлгісінде,  Алаш  зиялыларының 

ықпалымен қазақтың әдеби жаз-

б а ш а  т і л і  қ а л ы п т а с т ы .   А х м е т 

Байтұрсынұлы қазақ әліпбиін түзумен 

қатар,  Құдайберген Жұбанов секілді 

ғалымдармен бірлесе отыра қазақ 

тілі грамматикасының ережелерін, 

терминдерін құрастырды. Алғашқы 

оқулықтар пайда болды. Ал қазақ 

тілінің шарықтап �суі, оның шын 

мәнінде ұлттық тілге айналуы Совет 

үкіметі жылдарына тура келеді. Бұл 

кезеңде де тамаша ғалымдар, айтулы тіл 

мамандары болды, олар тоталитарлық 

ж ү й е н і ң   қ а й ш ы л ы қ т а р ы н а 

қарамастан,  аянбай еңбек етіп, 

тілімізді жан-жақты зерттеп, оның 

теориялық базасын жасап, қолдану 

�рісін кеңейтті. Сауатсыздықпен күрес 

– бүкілхалықтық науқанға айналған 

кезде тіліміз тым жалпақ, шұбалаңқы 

еді. Бірақ заманға қарай �зге елдермен, 

б�где тілдермен байланысқа түсуге, 

жат с�здерді, дыбыстарды қабылдауға 

мәжбүр болдық.  Тіл  ұстарттық. 

Ғалымдарымыз оның ықшамдалып, 

ж и н а қ ы л а н у ы н а ,  ж і ң і ш к е р і п , 

жұмсаруына ықпал етті.  Жыйна-

лыс, сыйыр, қыйыр секілді с�здерді 

ықшамдап жиналыс, сиыр, қиыр деп,  

бүлдүршүн, к�рк�мдүк, жүр�к демей 

бүлдіршін, к�ркемдік, жүрек деп жа-

зып, оқитын болдық. Осындай әртүрлі 

іс-шаралардың нәтижесінде бүкіл 

әлем таныған қазақ тілі деңгейіне иек 

арттық. Qкінішке қарай бұл �згерістер 

ғалымдарымыздың тарапынан түгелдей 

қолдау таппай тұр. Сондықтан бүгінгі 

басты мәселе – латын графикасын 

қабылдау ғана емес,  к�зіміз үйренген, 

құлаққа сіңіскен, қалыптасқан, қазақ 

тілін сақтап қалу деп есептеймін. 

Ғалымдарымыз «Қазақтың т�л ды-

быстары» деген тіркеске ерекше бір 

құпия сыр жүктейтін секілді. Бұл ұғым 

тіліміздің �рісінің кеңеюіне, оның күн 

санап ғарыштап �суіне ықпал етпейтін 

сыңайлы. Керісінше тілдің аясын шек-

теп, оны алғашқы деңгейіне,  тіліміздегі 

алыс «метатезалық заңдылыққа» 

қайтаруға жұмыстанады деген күдік 

 туындайды. Жоғарыда біз мысалға 

алған ағылшын, орыс тілдерінде  

мұндай үрдіс жоқ екенін айттық. 

Белгілі ғалым, фонолог, филоло-

гия ғылымының докторы, профессор 

$лімхан Жүнісбек «Латын қарпіне 

к�шуден ұтарымыз к�п» атты к�лемді 

еңбегінде  ( «Ана тілі», 26.12. 2012) 

қазақ тілінде и, у дауыс ты дыбыстары 

жоқ, тек й, у дауыссыз дыбыстар ғана 

бар деген пікірді қарапайым халыққа 

ұғынықты тілмен жеткізіпті. Енді 

и-дің орнына ій, у-дың орнына ұу 

қолданылады.  Дауысты и, у дыбыстары 

«орыстандыру» саясаты ықпалымен 

тілімізге зорлап енгізілгендігін ұзақ 

дәлелдепті автор. Олар жоқ болса, 

енді қазақ тілінде и, у дыбыстарынан 

с�з басталмайды. Бір кездері қазақ 

тілінде  л, р әріптерінен  с�з бастал-

майды деген пікірталас құлағымызға 

тиюші еді, жүре келе ондай қатаң 

ереже жоқ екеніне к�з жеткізгенбіз. 

Онда да осы әріптерден басталатын 

с�здердің алдына әлсіз ы, і дыбыста-

рын қою керек екені айтылған. Енді 

соның кебін и, у дыбыстары киіп 

тұр.  Мысалы,  Исатай, Ибатай демей 

Ійсатай, Ійбатай деп жазамыз. С�з 

ортасында да осы ереже қолданылып, 

тасымалданады. Қалыйма, Кәкійма, 

Жійренше, дыйқан, бійлік, шыйрақ, 

у-ұу, ту-тұу, уақыт-ұуақыт,  қуан-

құуан, жуан-жұуан, іймійген, ій-мій-

ген секілді кете бермекші. Уали с�зін 

орыстар Вали дейтін еді ғой, енді оны 

біз де Ұуалій деп қолданамыз. Бұны 

айту оңай болғанмен, әртүрлі сұрақтар 

туындайды. Салыстырып, ойланып 

қарайықшы.  Исатай, Иран, Ирина 

– үш тілден алынған 3 с�з. Автордың 

пікірінше соңғы 2 с�зде  дауысты и 

дыбысы бар, ал қазақ с�зінде ол жоқ, 

ол ій болып естіледі. Біздіңше, бұл 

с�здердегі и дыбысы қазіргі қазақтың 

қ ұ л а ғ ы н а  е ш  � з г е р і с с і з  б і р д е й 

естілетініне күмән жоқ. Бір кездері 

айырмашылығы болған шығар, қазір 

жоқ. Оның себептерін де біршама 

айттық. С�йтіп, біз бір әлсіз, болымсыз, 

ұмытылған, автордың с�зімен айтқанда 

« ұ м ы т т ы р ы л ғ а н » ,  к е й  с � з д е р д е 

байқалмайтын, елемей кетсе де с�здің 

мәні �згермейтін  дүдәмал дыбысты 

іздейтін секілдіміз. Соны қайтадан 

қалпына келтіруге жұмыстанудамыз. 

Соған бола бақандай екі дауысты ды-

бысты жоққа шығарғанымыз қалай? 

Барлық дыбыстың с�йлеу үстіндегі ай-

тылуын сол күйінде �згертпей жазатын 

тіл әлемде жоқ секілді. Мысалы орыс 

тіліндегі Елена, Егор с�здерінің транс-

крипциясы [йелйена], [йегор] деседі. 

Сондықтан тіл ғылымының орфогра-

фия, орфоэпия салалары қалыптасқан. 

Е
ліміз  Тәуелсіздікке  қол 

ж е т к і з г е н  н е н  б е р і  т і л , 

мәдениет  және рухани-

ят саласында тың �згерістер белең 

алғаны баршаға аян. Елбасы Нұрсұлтан 

 Назарбаев «Болашаққа бағдар:  рухани 

ж а ң ғ ы р у »  а т т ы  б а ғ д а р л а м а л ы қ 

мақаласында еліміздің әлеуметтік-

э к о н о м и к а л ы қ ,  и н н о в а ц и я л ы қ 

жаңғырту үдерістерімен қатар ғылым 

мен білім салаларының алдына да 

маңызды міндеттер қойғаны белгілі. 

Үкіметіміздің қолдап, іске асырып 

жатқан «Үш тұғырлы тіл», қазақ 

әліпбиін латын графикасына к�шіру 

саясаты ана тіліміздің  �зінің ішкі 

мүмкіншіліктерін пайдалана отыра, 

�сіп, �ркендеуіне, �ркениетті елдер-

мен, ұлы тілдермен қатынасқа түсіп, 

�рісінің кеңеюіне жасалып отырған 

ізгі қадам деп түсінудеміз. Сондықтан 

туған тіліміз бәсекеге қабілетті, 

ықшам, оралымды, икемді, �міршең 

болсын десек, ғасырлар бойы жинаған 

құндылықтарымызды мансұқ етпей, 

бүгінгі деңгейімізді тұрақтандырып 

б а р ы п ,  к е л е ш е г і м і з д і  о й л а й ы қ 

д е м е к ш і м і н .  Т � л  ә л і п б и і м і з д і ң 

тағдыры  заман талабы, уақыт ағымы, 

халық мүддесі тұрғысында терең 

талқыланып, оң шешімін тапсын деген 

ізгі ниетімізді білдіреміз.

Атырау облысы

Қуантқан мырза осы ұсынысты қолдап 

отырған болса, қазіргі қазақ тілін 

біраз қопаруға тура келер еді. Со-

нау к�не грек, латын тілдерінен ен-

ген терминдерді, Франция, Варшава 

секілді атауларды, Фарадей, Ферда-

уси, Физули, Сейфүл-Мәлік, Федор, 

 Василий секілді адам аттарын,  жеке-

леген  ғылым саласындағы орасан к�п 

термин-с�здерді жұлмалап �згеріске 

салар едік. Оған жол беруге болмайды. 

$рине, ф, в қазақтың т�л дыбыс-

тары емес, оларды қазақтың байырғы 

с�здерінде кездеспейтіндігіне дау жоқ, 

бірақ бұл тіл мамандары ғана білсе де 

жеткілікті шағын анықтама.  Бұларды 

дін арқылы араб тілінен, туысқан 

түрік халықтарының, орыстың, басқа 

да еуропалық тілдердің әсерінен 

қолданысқа еніп, сіңіскен, кіріккен, 

ген мақаласында («Ана тілі», 4-Қаңтар, 

2013) мынадай с�здер бар екен: «Мы-

салы, орыс тіліндегі [а], [э] дыбыста-

рынан с�з басталмайтын заңдылықты 

шет тілден енген анкета, эпоха, этаж 

сияқты с�здер бұзып келген. Сондай-

ақ екі дауыстының қатар келуі де орыс 

тілі фонетикалық жүйесіне қайшы еді. 

Бірақ қазір орыс тіліндегі поэт, ореол, 

аут, театр с�здерінде екі дауысты қатар 

таңбалана береді. Сондай-ақ орыс 

тіліндегі [ф] әрпі тек кірме с�здерді 

таңбалау үшін қолданылады: форум, 

факт, фонарь, софа, фильм, афера, 

форма, афоризм, эфир, профиль. XVII 

ғасырға дейін орыс графикасында 

да, тілінде де ч, щ, ц, х, э дыбыстары 

болмағанын тек 1760 жылы кірме 

с�здерде айтылғаны үшін алынғанын 

ескерсек, кірме дыбыс мәселесі орыс 

тілінің �зінде әсері болғанын к�реміз» 

деп жазады Қ.Күдеринова. Бұдан  

қандай қорытынды шығады? Бұл 

күндері орыстарда мынау т�л дыбы-

сымыз, мынау кірме дыбыс деген жоқ, 

айтылса ғылыми ортада айтылатын 

шығар. Олар әлдеқашан �зінікі болып 

кеткен. Орыс тілі �су, даму барысын-

да кірме с�здермен ғана емес, кірме 

дыбыстармен де толысып байыды, 

с�йтіп 2-3 ғасырда ұлы тілдер қатарына 

қосыла алды. Ал ағылшын тілінің ды-

быстау жүйесінің �згергендігі сонша-

ма, бұдан үш ғасыр бұрын �мір сүрген 

В.Шекспирді ағылшындар түсінбейді, 

аударма түрінде оқиды. Бірақ ағылшын 

т і л і н  1 7  ғ а с ы р д а ғ ы  н о р м а с ы н а 

қайтарайық  деген пікір болған емес,  

с�здік қорымыз миллионға жетті деп 

әлемге жар  салуда. Тілдің дыбыстық 

қорының �зге тілдер арқылы толысуы  

к�птеген тілдерде бар құбылыс.

С
онау к�не тарих қойнауынан 

бастау алатын қазақ тілі де 

осындай күрделі �згерістерді 

басынан �ткерді. Жиырмасыншы 

ғасырдың басында қазақ даласында 

ұзақ мерзімде етене болған дыбы-

стар деп қараған ж�н. Тіл – тірі орга-

низм, �згереді, дамиды, кей саласы 

жаңғырады, кей саласы істен шығады, 

�зге тілдермен байланысқа түседі. 

«Qзгерістен басқаның бәрі �згереді» 

деген диалектиканың қатаң заңы тілге 

де жат емес. $р тілдің тағдыры да 

сан алуан. С�зімізді дәлелдеу үшін 

ғалымдардың пікіріне құлақ салайық. 

Ғалым Т.Р.Қордабаев �зінің «Жалпы 

тіл білімі» («Мектеп» баспасы, 1975 

ж. 150 бет) атты еңбегінде басқа бір 

тілден ауысқан дыбыс енген тілінің 

артикуляциялық базасынан орын 

алып, ол тілдің байырғы тума дыбы-

сына айналуы мүмкін екендігін айта 

келіп, мысал ретінде орыс тіліне �те 

ертеде енген ф дыбысын к�рсетіпті. 

Ғалым Құралай Күдеринова бұл 

пікірді нақтылап, тереңірек дәлелдепті. 

«Латын қарпі: сарабдалдық қажет» де-

Сабыр ҒАБДОЛКӘРІМҰЛЫ, 
ардагер ұстаз,

ҚР білім беру ісінің үздігі

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: 
ізденіс пен іркіліс

СЕРПІН

85-қадам, яғни «Мәңгілік Ел» патриоттық 

актісін жүзеге асыру бойынша, Біртектілікті 

нығайту және қазақстандық бірлікті дамыту 

Тұжырымдамасы әзірленді. 86-қадамды іске 

асыру аясында Қазақстан Республикасының 

туристік саласын 2023 жылға дейін дамытудың 

жаңа Тұжырымдамасы қабылданды. Онымен 

қоса, Жаңғыру 3.0 аясында туризм саласы 

отын-энергетикалық, аграрлық-�неркәсіп 

кешендері, индустрияландыру, сауда және 

к�лікпен қатар 6 негізгі басымдықтың қатарына 

қойылған. Туризмді дамыту саясаты географиялық 

жағынан Қазақстанды тұтас қамтитын қажетті 

инфрақұрылымы бар 6 �ңірлік мәдени-туристік 

кластерлерді құруға бағытталған. Qңірлердің 

ерекшеліг ін  ескере отырып,  сакральді , 

экологиялық, аңшылық-олжалық, мәдени-

танымдық, медициналық, спорттық сияқты �зге де 

Қазақстан үшін жаңа туризмнің түрлерін дамытуға 

басты назар аударылмақ. 87-қадамды іске асыру 

бойынша, Мәдениет және спорт министрлігі 

�ңірлерде музейлер мен Достық үйлерінде және 

Ұлттық музейде ҚХА тарихы және Қазақстанның 

к�п этникалығы залдарын құрды. «Қазақстан 

энциклопедиясы» ҚР СІМ-мен бірге «Ұлы Дала 

Елі» Қазақстан туралы цифрлық энциклопедия 

шығару бойынша толығымен іске асырылған жоба 

ретінде бақылаудан алып тасталды. 

Дін және азаматтық қоғам министрлігінің 

жұмысы тұрғысында аталған Қадамды іске асыру 

бойынша алдағы жұмыс аясында мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс саласына қатысты заңнамаға 

�згерістер енгізу к�зделген. Мемлекеттік 

әлеуметтік тапсырыс аясында ұсынылатын 

қызметтердің сапасын арттыру үшін халықаралық 

тәжірибені ескере отырып, қызмет к�рсету нарығы 

жетілдіріледі. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 

аясында тақырыпты қалыптастыруға қоғамның 

қатысуын кеңейту мемлекеттік әлеуметтік тапсы-

рысты бағалау, ҮЕҰ қызметтердің стандарттарын 

енгізу арқылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты 

мониторингілеу және бағалаудың бірыңғай жүйесі 

әзірленбек. 88-ші қадам да іске асырылғанын атап 

�ткеніміз ж�н. 

 «Нұрлы болашақ» (89-қадам) ұлттық 

жобасының аясында мектептік білім берудің 

қолданыстағы оқу бағдарламаларына Мәңгілік ел 

құндылықтарын енгізу қарастырылатыны белгілі. 

Аталған Қадам бойынша тілдерді дамы-

ту саласында Қазақстан Республикасында 

тiлдердi қолдану мен дамытудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасын 

іске асырудың ІІ кезеңі (2014-2016 жылдар) 

аяқталып, Қазақстан Республикасындағы тiлдердi 

қолдану мен дамыту мемлекеттiк бағдарламасын 

іске асырудың 2017-2019 жылдарға арналған 

шаралар жоспары бекітілген. Мемлекеттік 

бағдарламаның үшінші кезеңі (2017-2019 жж.) 

аясында мемлекеттік тілді оқытудың әдіснамасын 

жетілдіру, мемлекеттік тілді оқыту процесін ынта-

ландыру, тіл мәдениетін жетілдіру, Қазақстандағы 

тілдік әралуандықты сақтау, қолдау, ағылшын және 

басқа да шет тілдерін оқып-үйрену бағытындағы 

жұмыстар жалғаспақ. Бұл орайда Мемлекеттік 

тілді дәріптеу және �зге тілдерді білу мақсатында 

республикалық конкурстардың («Текті с�здің 

т�ресі – терме», «Мемлекеттік тіл және БАҚ», Абай 

атындағы к�ркемс�з оқу шеберлерінің дәстүрлі 

республикалық байқауы, «Мемлекеттік тіл – 

мемлекеттік қызметте», «Тіл шебері», «Тілдарын») 

ережелері әзірленген. Сонымен қатар биыл 15 

ақпанда Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

жанындағы Республикалық терминология 

комиссиясының отырысы �ткізіліп, заңнамалық 

актілерде жиі қолданылатын терминдер, сондай-

ақ мәдениет саласы терминдері қарастырылды. 

Комиссия шешімі бойынша 100-ден аса термин 

бекітіліп, атауларды �згертуге байланысты 28 

ұсыныс қабылданды. «Мемлекеттік тілді оқыту: 

әдіс, тәжірибе, инновация» тақырыбында 

республикалық семинар-кеңес болып �тті. Іс-шара 

мемлекеттік тілді оқыту әдістемесін жетілдіру, 

тәжірибе алмасу мақсатында ұйымдастырылды. 

Бұдан б�лек, Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласын 

талқылау мақсатында «Тамыры терең әліпби: 

жалпытүркілік бірегейліктің мызғымас негізі» атты 

халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

�ткізілді. Осы қадамның аясында қолға алынған 

іс-шаралар қатарында Астана қаласында �ткізілген 

«Қазіргі терминжасамның �зекті мәселелері» 

атты семинар-кеңесті, сондай-ақ Шымкент 

қаласында «Ономастика саласындағы жұмыстарды 

ұйымдастырудың �зекті мәселелері» тақырыбында 

республикалық семинарды айтуымызға болады. 

Барша қауымға белгілі, биыл Елордамызда 22-25 

маусым аралығында Дүниежүзі қазақтарының 

V құрылтайы �ткізіліп, оған әлемнің 39 елінен 

350-ге жуық адам шақырылды. Құрылтай аясында 

Мемлекет басшысының қатысуымен салтанатты 

жиын �ткізілді, бірқатар министрліктерде д�ңгелек 

үстелдер ұйымдастырылды, ЭКСПО павильонына 

бару және т.б. шаралар атқарылды. 

Дін істері және азаматтық қоғам министрлігінің 

жұмысы бойынша,  жастардың табысты 

әлеуметтенуіне бағытталған, мемлекеттік  жастар 

саясатының тиімді моделін қалыптастыруды 

аяқтау Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға 

дейінгі тұжырымдамасының екінші кезеңінің 

негізгі мақсаты болып табылады. Биыл 10 қаңтарда 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің отырысы 

�ткізіліп, онда мемлекеттік жастар саясатын іске 

асырудың �зекті мәселелері талқыланды.  

«Ақпараттық қамту және ілгерілету (90-қадам) 

бойынша Мәдениет және спорт министрлігі 

тарапынан қазақстандық мәдениетті, тарихи 

тұлғалар мен қазіргі заман қайраткерлерін таныту 

мақсатында еліміздің ежелгі кезеңінен бергі та-

рихы, қазақстандық мәдениет, еліміздің қазіргі 

заманғы �мірі, тарихи тұлғалар мен азаматтар 

– «біздің заманымыздың қаһармандары» туралы 

баяндайтын ауқымды кино- және тележобалар-

ды жасау ж�нінде 2015-2020 жылдарға арналған 

«Мәңгілік Ел» кешенді жоспары іске асырылуда. 

Тақырыптық жоспарға сәйкес қолға алынған 

к�птеген кинотуындыларды айтуымызға болады. 

Айтуған Д�УЛЕТ

«100 НАҚТЫ ҚАДАМ» АЯСЫНДА АТҚАРЫЛҒАН ШАРАЛАР

Бұдан былай жол жүру ережесі бұзылған 
жағдайда айыппұл енді электронды түрде 
рәсімделмек. Жуырда Астана қалалық ішкі 
істер департаментінде ТМД т�ңірегіндегі тың 
жобаны құқықтық статистика және арнайы 
есепке алу ж�ніндегі комитет таныстырды.  

Осылайша, айыппұлды рәсімдеу уақыты 

қысқарып, сол сәтте базаға тіркелетін болды. 

Жаңашылдықтың бір ерекшелігі азамат тардың 

телефон н�міріне немесе электронды пошта-

сына заң бұзушылықты тіркеуге қатысты хабар-

ламалар жіберіліп отырады. $зірге Астанадағы 

50 полиция қызметкеріне арнайы планшеттер 

таратылды. Жыл аяғына дейін пилоттық жоба 

еліміздің �зге �ңірлерінде де енгізіледі деп жо-

спарланып отыр.

«ЭЛЕКТРОНДЫ ХАТТАМА» 
ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ
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АНА ТІЛІ

Нұрсұлтан Назарбаев жайлы жыр мен сыр

Тұрғанда к
ктен сәулесін т
гіп, 
Ай  қарап,

�уеден тамған әулие нұры аймалап.
�мірге келді қазақтың Нұры, Сұлтаны,

Бата берді Тәттібала әже ай қабақ.

Бірінші жыр
ҚЫРАН  МЕН  ЖЫЛАН

І

Сол сәтте...

Аспаннан нұр құйылған жауын еді,

$лжан ана аяғы ауыр еді,

Түсіне босанарда кірді аруақ,

Ауылдың бәрі оған бауыр еді.

– $з Ана, – деді аруақ, – түсініп ал,

Зерексің жарым с�зден кісіні ұғар,

Туатын бұл перзентің – хас данышпан,

Халқына қызмет етер кісі болар.

Соны айтты да ж�ніне кете берді,

Ой $лжанды сан-саққа жетеледі.

«Қарасайлап»  сыйынды ол аруаққа,

Жасынан с�з ұғатын жетелі еді.

Сол күні-ақ толғағы оның жиіледі,

Оттан түспей  «жарыс  қазан»    

күйеленді,

Жан жары $біші жүр алабұртып,

Керілген басқұрға $лжан сүйенеді.

Тағы да қысқан толғақ жиіледі,

Тағы да «жарыс  қазан»  күйеленді.

Оранып таң нұрына сәби туды,

Топырағы қазағымның киелі еді.

Қырқыншы жыл, шілденің алтысы еді,

Кіндік шеше Тұрсынның талтүсі еді.

Күн шықты Алатауды нұрға б�леп,

Дегенде  «Жолдасы сәбиінің ал түседі».

Күн шықты күншығыстан сый ақтарып,

Қуанды әке кеудеден күй ақтарып,

Ат қойды перзентіне Нұрсұлтан деп,

Қазақтың болашағы ол сияқтанып.

$біш те жай кісі емес, киелі ғой,

Айтқан с�зі әрдайым жүйелі ғой,

«$рі Нұр, әрі Сұлтан  туды $лжан,

Алпыс екі тамыры иеді ғой...»

Деп $біш айтты ана қасиетін,

$лжанға әуелден ол бас иетін,

Екеуі екі жақтап �сірді ұлын,

Бойына сіңірді ата �сиетін...

ІІ

Тоқтамай уақыт алға к�ше берді,

Жайраңдап жас Нұрсұлтан �се берді.

«Жыландыой»  бойында әлде бір күн,

Ордалы жылан жолын кесе берді.

Шақпақ боп жас баланы ж�ңкіледі,

Сол сәтте аспанда Күн күркіреді.

Тиме! – деп – Ертеңгі Ұлы Нұрсұлтанға!

Ашуланып Жер-Ана сілкінеді...

Жайлауда жылқы үркіп дүркіреді,

Жыландар інге қашып ж�ңкіледі.

Қазақтың бақытына аман қалған,

Аймалап Нұрсұлтанды Күн күледі...

ІІІ

Қолына әліппе атты шам алғанда,

Оқыды жас Нұрсұлтан Шамалғанда.

Жарыса сипады оны маңдайынан,

$ке – $біш, Ана – $лжан демалғанда.

Теміртауда тауып ол �з Сарасын,

К�п сұлу оған ғашық алыс қалды.

Босатпай бодандықтың тас қамалы,

Жанарын талай қазақ жасқа малды.

Алаңға желтоқсанда шықты жастар,

Күрестің болмаған соң басқа амалы.

Сол шақта ер Нұрсұлтан ту ұстады,

Талай биік беделден ығыспады.

Атқанда азаттықтың аппақ таңы,

Байрағын тәуелсіздік нық ұстады.

Қазақтың Абылайы, арыстаны,

Ғасырда бір-ақ туар данышпаны.

– Аға халық жоқ! – деген с�зді айтып,

Ерлік қой елі үшін алысқаны.

Қытаймен, Ресеймен ұрыспады,

Қиюсыз қиын істі дұрыстады.

Биік ұшқан қыранды к�ре алмаған,

Жердегі жылан-адам құрыстанды.

V

Нұрсұлтан алты алаштың аяулысы,

Халқына қызмет ету қалаулы ісі.

Жаралған қайрат пенен ақыл-ойдан,

Тарихтың �зі екшеген санаулысы.

Азияның оза шапқан құлагері,

Халқына к�ңілі жастан құлап еді,

Нұрсұлтан шет елдерге барған сайын,

Қазақтың асқақтайды құба белі.

Qмірге қайта келіп Абылайы,

Қазақтың қайта туды Күн мен Айы,

Нұрсұлтан – жаңа Абылай жасай берсін,

Саясат әлемінің Гималайы!..

VІ

– Qсірген Дариға, Динара, $лиясын,

Жақсы әке, жаны жомарт дариясың,

Ел үшін ер Нұрсұлтан, аман бол, – деп

Тілеген к�рдік елдің қариясын.

Сүйсе кім жан-тәнімен жанұясың,

Сыйлайды елінің де қариясын,

«Тарих толқынында» еркін жүзген,

Сүйеді ел Нұрсұлтандай  дариясын.

VІІ

Кіндік шеше Тұрсын әпке  «түс к�рді,

Түс емес-ау ғажайып бір іс к�рді»...

Ұлы рух боп $лжан, $біш с�йлеп тұр,

Дейді олар:

– Елдік, бірлік сыналатын тұс келді.

Перзент сүйдік Құдай �зі бергесін,

Үміт еттік аруақты түсте к�ргесін.

Біз ғана емес, ел перзенті Елбасың,

Оны аман сақтамасаң елге сын.

Бар кезде де с�з айтатын жүйелі,

Жай кісі емес, Нұрсұлтаным киелі,

Аспан-Ата, Жер-Ана оны қолдап тұр,

Құдай да оны перзентім деп сүйеді.

Жолын енді б�гемесін жыландар,

Бірге жүрсін елін сүйген қырандар, – 

$лжан, $біш, –  деп ұлы аманат айтып тұр:

– Амандығын бір Алладан сұраңдар,

Амандығын бір Алладан сұраңдар!

БҰҰ-да с�йлегенде Нұрсұлтан –

Бүкіл дүние дүр сілкінді, сүйінді.

Рушылдық, жершілдік �лтіріп,

Ордабасыға к�терілді ер түрік.

Қиын істің қиюын да тапты ол –

Барлық ұлтты келісімге келтіріп.

Бабаларың ерге салған салмақты,

О бастан-ақ дербестікті таңдапты.

Кемел оймен Сіз к�теріп келесіз,

Бар қазаққа түсіп тұрған салмақты.

Ашық айтсам с�зімнің жоқ бұлтағы,

Жүректегі суымайды жыр табы.

Қайда болсын қажымауға тиісті

Қасиетті Қарасайдың ұрпағы.

Ел басқару қиынның да қиыны,

Керек оған мың Алпамыс иығы.

Шешілуі оңай емес шынында

Шиеленіп қалған жіптің түйіні.

Сіз – Нұреке, әз Тәукенің к�зісің,

Ең ұлы хан Абылайдың �зісің.

«Нұрсұлтанға тең келетін патша жоқ», –

Деп айтатын к�пшіліктің с�зі шын.

Түркі әлемі дейді Сізді айбатты ер,

Жасыса елің намысын жанып, 

қайрат бер.

Астананы қиын кезде к�шірген,

Ғасырларда туар Сіздей қайратты ер.

ІІ

$уелден жаның жомарт, биік едің,

К�ңілдің күмбірлеген күйі едің.

Ең алғаш Қарағандыда к�рген кезде,

Мен Сізді ақылман деп сүйіп едім.

К�з жазбай заманадан, құбылыстан,

Қараймын шыққан күнге күншығыстан.

Есіме Күн түскенде Сіз түсесіз,

Сағындырып к�зіме бұлбұл ұшқан.

Ту тіккен Сарыарқаның жазығына,

Бас иемін жас Астана мазмұнына.

Елулікке ену де алыс емес,

Орнайды бақытты �мір жазы мұнда.

Сезімің ел деп ылғи алып ұшқан,

Кезің жоқ қателескен, жаңылысқан.

Сізден асқан шешенді к�ргенім жоқ,

Qмірлік досыңызбын жаны ұғысқан.

Айтсақ біз ақиқатты жасырмастан,

Данасыз барлық ұлттың басын қосқан.

Сізден асқан к�семді к�ргенім жоқ,

Бар ісің аңыз болар асыл дастан.

Қиындық келген кезде жасымаған,

Бақытқа басы айналып тасымаған.

Бастаған ұлы к�шті болашаққа,

Туар ма дәл �зіңдей асыл Адам!

Бірлік, бақыт, ынтымақ, ырысымыз,

Жазылар тарих болып ұлы ісіңіз.

Qз к�зіммен к�рдім де, жайдым елге,

Шетелдерде де жемісті ұлы ісіңіз.

Жасыңнан ұлы ерлікті тұғыр еттің,

Еңбексіз �ткен емес бір рет күн.

Халықтар бақытының бағбаны,

Мен Сізді жырлап �тем Құдіреттім.

К�семсіз берген елге рең, к�рік,

Тұрмасын хас тұлпарлар жүгенделіп.

Бастан бақ, астыңыздан тақ кетпесін,

Жасай бер, бар арманың түгенделіп.

Тәуелсіздік тарихымның жалғасы,

Ғасырларда туар сіздей Елбасы.

Қайда жүрсем деп жүремін ішімнен,

«О, Тәңірі, қолдай к�рші, қолдашы».

Бола алатын бір кісіңмін дос анық,

Қабылдарсыз бұл с�зімді хош алып.

Ақ қағазға ақ тілегін ораған,

Деп білерсіз мені Сәбит Досанов.

Т�ртінші жыр
БОЙЛАТПАС МҰХИТ ОЛ ТЕРЕҢІНЕ

К�к аспандай к�рсетпейтін к�лемін,

К�к теңіздей �лшетпейтін тереңін.

Нұрсұлтаным, Елім сүйген Елбасым,

Сен де алпысқа келдің құрыш беренім!

Татқандықтан дауыл дәмін талайын,

Еліңді ойлап ерте ағарды самайың.

Ерлік пенен даналықтан жаралған,

Тереңсің сен тең келмес еш ағайын!

Алты Алаштан асып туған ақылдым,

Халқыңды ойлап таңды ұйқысыз 

атырдың.

Елің үшін от пен �рттен таймаған,

Жанарыңда қалың ой мен жатыр мұң.

ІІ

К�ңіліңді к�ншітпеді салқын бақ,

Сан сындарда к�ш бастадың 

жарқылдап,

«Аға халық жоқ!» деп айтып Мәскеуде,

БҰҰ-да с�з с�йледің саңқылдап.

Америка да орағытып алыстан,

Еуропа да Qзіңмен қол алысқан.

Саясатта жібермедің есеңді,

Жаратылған жан екенсің намыстан.

К�рші Ресей – аузы алмас арыстан,

Қытай отыр ықпаймыз деп барыстан.

Қос алыпты қос түйінмен тұсадың,

Ел бағына туған ерсің данышпан.

ІІІ

Тәуелсіздік болған мәңгі арманы,

Қазақ әні қай қиырға бармады.

$р с�зіңе әлем құлақ түреді,

Еліңді ойлау �міріңнің бар мәні.

Бой алдырмай биліктің даң-дұңына,

Құлақ асқан халықтың зар-мұңына.

Батаменен к�сегесі к�герген,

Нұр-Сұлтансың шомылған таң нұрына.

ІV

Асқақ арман асып талай белестен,

Алып шыққан халқын қиын егестен.

Қайратты ерсің, қайраткерсің бүгінде,

Ататүрік, Вашингтонмен теңескен.

Ерлік тумас деп егеспен де, елестен,

К�регенсің даналармен кеңескен.

Сын сағатта т�л теңгеге с�з берген,

Ерлігіңді шығарар ма ел естен?!

V

Тарихтың дамыл таппай д�ңгелегі,

Qзгерді дүниенің кең к�лемі.

Он-ақ жылда орнады жаңа астана,

Ерлікке толқып тарих тербеледі.

Тарихтың толқып, тасып �зендері,

Даналық үстем болар кезең келді.

К�ргенде Нұрсұлтанның нұрлы жүзін,

Талай патша тез иіліп, тез �згерді.

VІ

К�з жетпес к�к аспандай к�леміне,

Бойлатпас к�к теңіздей тереңіне.
Елбасым, Елін сүйген Нұрсұлтаным,

Қонған бақыт дер едім мен Еліме.

Сіңірсе ерен еңбек ел есінде,

К�п созып �лең с�зді керегі не?

Ғасырларда бір туар Назарбаев –

Бойлатпас мұхит қой ол тереңіне.

Бесінші жыр
АЙ МЕН КҮНДЕЙ АРАЙЛЫ

Ұлы істер қаққан шақта қанатын,

$детім бар құттықтайтын, жанатын.

Аспандағы Ай мен Күндей асылсыз,

Тарихтан ойып орын алатын.

Ұлы істен тапқан дәйім мұратын,

Бар �мірі ірілік пен ерліктерден 

тұратын.

Сіз, Нұреке – халқымыздың бақыты,

Тәуелсіздік сәулеткері – ұлы ақын!

Жай кісі емес, азаматсың киелі,

С�зің дағы, ісің дағы жүйелі.

Қиын кезден алып шықтың халқыңды,

Содан да елің перзентім деп сүйеді.

Данышпансың жүгендеген уақытты,

Сирек туар тарих Сіздей жақұтты.

Бақ пен тағың болсын бірге �зіңмен,

Qзің барда халқымыз да бақытты.

Аспандағы Ай мен Күндей арайлы,

Нұрсұлтаннан нұрлы шуақ тарайды.

Ғасырларда бір-ақ туар тұлға деп,

Дос сүйсініп, дұшпан күйіп қарайды.

Қызметте жүрмесек те бірге біз,

Ұлы Елбасы мәңгі Сізбен біргеміз.

Qзің барда Қазақстан бақытты,

Сызат түсіп с�гілмейді іргеміз.

Бар жақсылық Qзінен табылғандай,

Елімізге құт болған жолың қандай.

Шыққан сайын туған ел бір белеске,

Құттықтауға асығам сабыр қалмай!

Сіз с�йлеген с�здерде жалын қандай,

Соны елге жеткізем жаным қалмай.

«Тарих толқынында» оқығанда,

Сан ойлар санамызда сабылғандай.

Ақ қағазбен ақ тілек жолдасам да,

Жолыңа берерім к�п, алмасам да,

Даналық әр ісіңді жырлай берем,

Жаныңда Бұқар жырау болмасам да.

Ең мықты Президентсіз ісі мықты,

Үйренсін әркім Сізден кісілікті.

Шетелдік мықтыларға бас шұлғытқан,

Данасыз бар әлемге түсінікті.

Жұлдызсың зеңгір к�кте жанып тұрған,

Қақ жарып қараңғыны жарық қылған.

Айналайын халқымнан – қазағымнан,

Qзіңдей қайталанбас алып туған!

Алла нұры �н бойыңа құйылсын,

Қиналмай �т кездессе егер қиын сын.

Басыңнан бақ, астыңнан тақ кетпесін,

Дұшпан күйіп, достар әркез сүйінсін!

Алтыншы жыр
АЛЛА НҰРЫ

Алла нұры т�беңе құйылып бір:

«Жаһанға бар қазақтың күйін ұқтыр», –

Деп Qзіңе билікті берген шақта,

Бүкіл әлем Qзіңе сүйініп тұр!..

К�к аспандай к�к байрақ к�гімізде,

Киелі ғой к�кб�рі тегіміз де,

Дара туған данышпан Qзің барда,

Сенемін жұмақ орнар жерімізге.

Оралып басыңдағы тайған бағы,

Қазағым тәуелсіз боп сайрандады.

Айдынына ашық теңіз алып шықтың,

Кемені қайырылған қайраңдағы.

Даналықпен егіз болды саясат,

Қиын кезде таныттыңыз парасат.

Елдік, ерлік сынға түскен шақтарда,

Қай қайраткер Qзіңізбен таласат?!

Ел үмітпен Qзіңізге қарайды,

Ар ордадан алтын шуақ тарайды.

Құдай Сіздің к�ңіліңізді к�терсін,

$р таңымыз бола берсін арайлы.

Ақиықсыз алашта асыл б�тен,

Жеңдіңіз қиындықты небір т�тен.

Саулығыңды сұрайды бір Алладан,

Қазағымның даласы – жасыл мекен.

Назарбаев Нұрсұлтан $бішұлы –

Жай ұл емес, Ел сүйген Елдің Ұлы!

Мақтау аз, Нұрсұлтанмен мақтанайық,

Қазақтың аспандағы ол алтын Нұры!

Ту еткен бабалардың �сиетін,

Данышпан барша халық бас иетін.

Елбасым – ер Нұрсұлтан дара тұлға,

Таныған әлем оның қасиетін!

Қазағымның бақытына, бағына,

Халық сеніп қайта отырған тағына.

Тілеуіңді елің болып тілейді,

$лем Сізге қол соққанда табына!

*  *  *

Тәуелсіздік! –

Сені ойлап ұйықтадым, 

сені ойлап ояндым,

Елбасыға, Еліме де қымбатсың, аяулым!

Елім тыныш, Елбасым аман тұрғанда,

Жанымызға жоламайды қаяу мұң!

Жетінші жыр
САН ЕРЛІККЕ БАРҒАН 

ЕЛДІҢ ҚАМЫ ҮШІН

Қазағымның жібермеген намысын,

Сан ерлікке барған елдің қамы үшін.

Ақылымен табындырды Елбасым,

Шет елдің де жақыны мен алысын.

Абылайдай ақылы асқан қияқты,

Қабанбайдай арыстан жүрек тұяқты.

Халық үшін туған біздің Нұрекең,

Дәл кешегі Ататүрік сияқты!

Сегізінші жыр
ОЙЛАЙДЫ ХАЛҚЫН К<З ІЛМЕЙ

Даналардың к�зіндей,

С�зі Бұқар с�зіңдей.

Қайратына қарасам,

Абылайдың �зіндей.

Бекзаттығы аппақ сезімдей,

Саясатта семсер сезілмей.

Нұрсұлтандай дана қайда бар,

Ойлайтын халқын к�з ілмей.

Бір �зі ел туындай,

Лебізі алтын буындай.

Нұрсұлтан сынды дананың,

Тұрсыншы туы жығылмай!

$р ісін қолдап демеңдер,

Артық айтты демеңдер.

$р ғасырда тумайды,

Нұрсұлтандай кемеңгер!

Тоғызыншы жыр
АНА АМАНАТЫ

Патша анам, еңіреген ер едің,

$лсіз к�рсең, к�мектестің, демедің.

«Атар болса азаттықтың ақ таңы,

Құрбандыққа мен әзірмін» деп едің.

Сіз аңсаған азаттықтың таңы атты,

Қазақстан жазды еркін қанатты.

«Ел үміті Нұрсұлтан сынды данада, –

деп едіңіз – болашақ патша ол 

талантты».

Деп едіңіз: «Нұрсұлтанды сақтаңдар,

Қолдап әркез жақсы ісін мақтаңдар.

Бірлік болса ел еңсесін тіктейді,

Арайланып атар алдан ақ таңдар».

Айтқаныңыз айдай келді, жан ана,

Ер Нұрекең құйды талай санаға:

«Ең қымбатың Тәуелсіздік, сол үшін,

Аянба, Елім, жаным менің садаға».

Тәуелсіздік туын қолда нық ұстап,

Қиюы қашқан, қиын істі дұрыстап.

Елбасымыз Назарбаев Нұрсұлтан,

Қалың елін даналықпен тұр ұстап.

Оныншы жыр
ҚУАТ АЛҒАН ҒАРЫШТАҒЫ 

ЖАСЫННАН

Данышпансыз бағындырған уақытты,

Сыйладыңыз халқымызға бақытты.

Алла жар боп, әлі де елді бастай бер,

Жарқыратып алтын тақта жақұтты!

Тек Qзіңіз мәңгіліктің жолдасы,

Ғасырларда туар Сіздей Елбасы.

Аспанда Алла, жерде халық әрқашан,

Деп тілеймін «Нұрекеңді қолдашы!»

Қуат алған ғарыштағы жасыннан,

Жаратылған $лжан, $біш асылдан.

Алты Алаштың Нұры менен Сұлтаны,

Атақ, даңқың ассын талай ғасырдан.

                              Алматы, 1998-2017 жж.

Сәбит ДОСАНОВ, 
жазушы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
Халықаралық Махмұд Қашқари 
атындағы «Түрік әлеміне сіңірген аса зор 
еңбегі үшін» сыйлығының лауреаты

Он жылдық ойдағыдай аяқталды,

К�п барып Алматыға аяқ талды.

Qмірден �з жолыңды таңдайтұғын,

Шешуші мезгіл де енді таяп қалды.

Нұрсұлтан – нұрлы жігіт ардан туған,

Жасынан еңбек етіп, арман қуған.

Тағдыры Теміртауға алып келді,

Қаратпай оқуға да алда тұрған.

Есінде мың градус от кешегі,

Балқытып болатты ол от к�седі.

Қайнады қазанында Теміртаудың,

Халқы үшін қажет болса от кешеді.

IV

Уақыт �те берді, жылыстады,

Нұрсұлтан қиындықтан ығыспады.

Фәниден бақилыққа кетті аттанып,

Ата-ана, жақындары, туысқаны...

Еске алса �ткен күнді алыстағы,

Жастықтың елестейді таныс бағы...

Екінші жыр
ЕР ТҮРІКТІҢ Н�СІЛІ

Болғаннан соң  Qзің – Сұлтан, Qзің – Нұр,

Ақтарылды ағыл-тегіл сезім-жыр.

Біраз іркіп к�ріп едім ойымды,

Шыдамады бойымдағы т�зім бір.

Шыдамадым жүректегі шындығым,

Сізді жырлау мына маған сын бүгін.

Ақ к�ңілмен ақ тілекті айтамын,

Айқара ашып ақиқаттың түндігін.

Сирек туар Сіздей асыл пейілді,

Сіз к�семсіз к�реген де, зейінді.

Qзіңізді хан к�терді Қазағым,

Қасиетті Абылайдай кейінгі.

Қазағыма талай бұлттар үйрілді,

Ер Түрікке Нұр мен Сұлтан бұйырды.

Абылайлар қастерлеген ақынын,

Абыздар да аямаған ақылын.

Қазір Сізге бәрі бауыр, бәрі дос,

Болмас түбі жазушыдан жақының.

Қазақтағы жазушының бірі едім,

Оттай ыстық Сізге деген тілегім.

Қара с�здің шебері боп жүрсем де,

Ақын болып кетті Сізге жүрегім. 

Үшінші жыр
АЛТЫ АЛАШТЫҢ АСЫЛЫ

І

Қайраты қайтпас, айбыны бейне арыстан,

Жасаған нұсқа халқына ұлы барыстан.

Қазақтың елін танытқан бүкіл әлемге,

Ғасырларда туар Сіздей данышпан.
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АНА ТІЛІ

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1.Ел аузынан. Шешендік сөздер, ақындық толғамдар, аңыз әңгімелер. 

Алматы. «Жазушы» баспасы, 1989 ж. 
2.Қазақ халқының салт-дәстүрлері. «Көшпенділер» баспасы, Алматы. 2013 ж. 

3.Қазақы атаулар мен байламдар. Ж.Кейкін. Алматы: «Өлке» баспасы. 2006 ж. 
4. Этнографиялық ақпараттық сайттар

Ел аузындағы әңгімеге қарағанда Жорықбай Табынбайұлы 

ілгеріде Сыр бойында �мір сүрген, атақтары әр тарапқа 

жайылған Базар, Жиенбай және Т�ре сияқты жыраулардың 

үзеңгілесі екен. Жорықбай оқымаған, хат танымайтын, сауаты 

жоқ адам болыпты. Солай бола тұрса да барынша алғыр, құймақұлақ 

болған.

        Жорықбай намаз оқып, ораза тұтпайды екен. Бір күні досы, ауыл-

дасы – Мұхамеджан ақынның үйіне қарай келе жатады. Оның үлкен 

ағасы $сет деген кісінің әйелі тары түйіп жатыр екен. Ораза айының 

іші. Мұхамеджан үйдің ішінде кітап оқып отырады. Оны Жорықбай 

білмейді. Үйге жақындай беріп Жорықбай:

Бибеке, қамдана бер барың болса,

Майс�к қып майға былға тарың болса, –

дей бергенде, үйде отырған Мұхамеджан іле-шала:

Жорықбай, оразаны тұтар едің,

К�ңілде иман, бетіңде арың болса, –

деп соңғы екі жолын жалғастырып жіберген 

екен дейді.   

ЖОРЫҚБАЙ ЖЫРАУ

Айтса, айтқандай-ақ екен

Бетті дайындаған 
Айгүл �МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

өзтанымөзтаным Үш керек

Бақұлдасу

Дегенмен, бүгінгі күні қазақтың 

дәстүрлі тіршілігінде сол сыйластықтың 

нышаны болған кәделердің бірқатары 

орындала бермейді. Тек қыз ұзату, 

кұдаласу дәстүрінде ғана бірен-саран 

кәде түрлері жүзеге асып жатады. Бұл  

орайда кәделердің кейбір түрлеріне 

тоқталсақ артық болмас.  

К ә д е  –  ә д е т - ғ ұ р ы п ,  ж о с ы н -

жоралғылардың дағдылы, дәстүрлі 

жолмен атқарылуын білдіретін ұғым. 

Осы салттар барысында жасалатын 

сый-сияпат, алыс-беріс, ақы түрлерінің 

де жалпы атауы. Кәдені күнделікті және 

әлеуметтік қарым-қатынастар кезінде 

ескерілетін әдеттік нормалар ретінде 

қарастыруға болады. Қалыңсыз қыз 

болса да, кәдесіз қыз болмайды деген 

мақал кәденің міндетті түрде орындалу 

тиіс үрдіс екендігін айғақтайды. Мыса-

лы, үйлену дәстүрі кезінде кейбір салт-

тар алдын-ала келісілгендей толығымен 

орындалмай жатса да, негізгі ж�н-

ж о б а д а н  а у ы т қ ы м а й т ы н  ы р ы м -

жоралардың басқаша жонымен де 

атқарылатынын меңзейді. Қонақ келген 

кезде ғасырлар бойы қалыптасқан салт 

бойынша ас-су беріп, атын да күтіп ат-

тандыру қонаққа жасалуы тиіс міндетті 

кәделердің бірі болып саналады.  

Демек, қазақ дәстүрінде кәделердің 

берілу қызметіне қарай бірнеше топқа 

жіктеп қарастыруға болады. Мыса-

лы, той кәделері, құдалық кәделері, 

күйеу кәделері,  аңшылық кәделері, 

балаға арналған кәделер, қаза кәделері, 

т ұ р м ы с т ы қ  к ә д е л е р  ( « Қ а з а қ т ы ң 

этнографиялық категориялар, ұғымдар 

мен атауларының дәстүрлі жүйесі» атты 

этнографиялық энциклопедия). 

Келісоқ – тары түюді ұжымдасып 

атқару кезінде жасалатын кәде. Мұндай 

шараны �ткізу үшін абысын-ажын-

дар, к�рші әйелдер жиналып, әр 

үйдің тарысын кезекпен келіге түйіп 

шығатын болған. Осы кезде сол үйдің 

әйелі дастарқан қамдап, қатысқан 

әйелдерге ұсақ-түйек кәделермен 

бірге дайын �німнен де түйіншекпен 

киім, жаңа бұйымдарға беріледі. Кәде 

ақшалай да, заттай да берілген. Ел 

арасында «к�ргеннен к�зақы аламын, 

естігенімнен с�зақы алмын» деген с�з 

осыдан қалса керек.

К
рімдік – орын алған қуанышқа 

ортақтас екендігінің нышаны ретінде 

берілетін кәде. Дәстүрлі қазақы орта-

да к�рімдік қуанышты жағдайлардың 

әрқайсысына қатысты берілді. К�рімдік, 

мысалы, жас нәрестенің дүниеге келуі, 

келін түсіру, бағалы зат сатып алу, 

жүйріктің бәйге алуы сияқты басқа 

да толып жатқан к�шпелі орта үшін 

айтулы жайтқа байланысты етжақын 

сыйлас адамдар тарапынан беріледі. 

Қалыптасқан дәстүр бойынша к�рімдік 

жосынының атқарылуының екі жолы 

болды: қуанышты жайтты хабарлаған 

адамның к�рімдік сұрауы және қуаныш 

иесінің �з қалауымен к�рімдік беруі. 

Құлақ сүйінші – нақты емес жағымды 

жаңалықты иесіне жеткізген адамға 

берілетін кәде түрі. Ол ұзын құлақтан 

естігенін жеткізуі де мүмкін. Дәстүрлі 

ортада жақсы хабар айтып жеткізген 

адамға бұлайша т�лем беру – жаңа затқа, 

киімге к�рімдік, байғазы беру сияқты 

әлеуметтік қатынастарды реттейтін, 

ынталандыру мәнді қызмет атқарады. 

құлақ сүйінші беру негізінен жоғалған, 

ұрланған малдың хабарын жеткізген 

адамға берілетін алғашқы сыйлық. 

Яғни хабаршы жоғалған малды к�рмей, 

оның қайда екенін естуі бойынша 

жеткізсе, құлақ сүйінші алған. Ол бәлен 

жерде, бәленнің малының, үйірімен 

бірге жүр деген мәліметі рас болып 

шыққан жағдайда аз-маз сый-кәде 

алады. Егер жоғалған малды табуға, не 

ұрының мойнына қойып беруге уәде 

етіп, сүйінші алған адам, уәдесін орын-

дамаса, алған сүйіншісінің белгілі бір 

б�лігін қайтаруға тиіс. Сүйіншінің 

м�лшері мал-мүліктің (егер жоғалғаны 

мал болса) бестен бір м�лшеріне тең 

болады.

Жиенқұрық – жиен нағашы жұртына 

алғаш барғанда берілетін кәде, сыйлық. 

Жиенге нағашы жұрты алғаш келгені 

үшін бәсiре, яғни мал атап, ен сала-

ды. Кейін нағашылары жиен ер жет-

кенде сол малды енші қылып беретін 

болған. Бұл болмаған жағдайда жиен 

ес біліп, есейе келе нағашы жұртынан 

қалаған затын (жүйрiк ат, тазы, қыран 

бүркіт, берен мылтық) сұрайды, оны 

нағашылары беруге мiндеттi.  Бұл 

салт ел арасында жиенқұрық немесе 

жиенсыбаға деп аталған, яғни жиеннiң 

құрығына iлiккенін нағашылары жиен 

назары қатты деп бетiн қайтармай, 

орындайтын болған. Жиенқұрыққа 

байланысты берілетін кәденің атын 

жиеннiң қырық серкешi деп те атай-

ды. Бұл жиенқұрықтың барлық қазақ 

�ңірлеріне ортақ м�лшері болып табы-

лады. Жиен нағашысынан жиенқұрық 

салтына сәйкес �зіне тиесілі кәдені 

үш рет алуға қақылы. Кейбір жағдайда 

жиен �зіне ұнаған бұйымды немесе мал-

ды сұраусыз да алып кете берген. Оны 

жиендік жасау деп атайды. 

Байғазы – жас балалардың, жастар-

дың жаңа киімі, жаңа бұйымдары үшін 

берілетін ақшалай, заттай сый, к�рімдік 

(мысалы, қамшы, шана, ер-тоқым, 

т.б.). Кейде балалар жаңа бір киім ки-

генде ерекше шаттанып, әжелері мен 

апаларына, аға-жеңгелеріне к�рсетіп 

мақтанады. Сонда қыз бала болса, 

киімдерінің алдыңғы �ңіріне құтты бол-

сын деген тілектерін білдіріп, маржан, 

моншақ, түйме, тана, үкі қауырсынын, 

с�лкебай тақса, ұл балаларға қамшы, 

жүген-ноқта береді немесе қой-қозы 

сыйлайды. Дәм үзілмесін деп қолдарына 

ірімшік, бауырсақ, тәтті ұстатады. 

Шешелері мен жеңгелері ұл балаға 

«байғазыға байдың қызы», қыз балаға 

«байғазыға байдың ұлы» деп ырым-

дап, қыздардың түймесін жігіттердің 

шапанының ішкі жағына тағып береді 

(бұл байғазы таққан жігіттің артына 

қыз ереді деп ырымдағаны). Байғазы  

алу балалардың басқалардан тұңғыш 

сыйлық алып, к�ңілі қуанышқа толып, 

мақтанышқа б�ленуі. Байғазы – ба-

лалар мен жас�спірімдердің к�ңілін 

аулауға, мерейін �сіруге негізделген, 

ж а қ с ы  т і л е к  т і л е г е н  ы қ ы л а с ы н 

білдірудің дәстүрге айналған жолы. 

Мәселен,  байғазы сұрай келген 

балаларға үлкендер «Киімің тоза берсін, 

�мірің оза берсін», «Киімің бос болсын, 

жаның берік болсын» деген дағдылы 

тілектерді айтады. Мұндай тұрақты 

тіркестері «киім-�мір», «киім-жан», 

«тозу-озу», «бос-берік» деген қарама-

қайшы ұғымдарды �зара шендестіру 

арқылы баланы тіл-сұқтан қорғауға 

бағытталған �зіндік магиялық функция 

атқарады.

Босағаға олжа  байлау – аңшының 

саят үстінде жолай бір ауылға аялдаған 

кезінде олжасынан «жол бастар бол-

сын» деп беретін үлес-кәде атауы. 

$детте бұл жоралғы аңшы жолай бір 

ауылға аялдаса немесе қонған жағдайда 

ғана жасалады.

Сыралғы беру.  Олжалы, қанжы ғасы 

қандалып келе жатқан аңшыға кездес-

кенде сұралатын кәде – жол сыралғы 

деп аталады. Аңшылар сыралғының 

с�зін жерге тастамайды.

Кәде қызметі мен оның тәрбиелік 

мәні туралы профессор Нұргелді Уәли 

мынадай пікірін білдіреді: «Қазақ 

этносы психологиялық жақтан �те 

 «намысшыл», «�кпешіл», бірақ «кекшіл» 

емес екені этностың психологиялық 

табиғатын дәлме-дәл бейнелейтін 

достың к�ңілі бір атым насыбай-

дан қалады; иесінің атын атап, итіне 

сүйек сал деген  паремиологизмдердің 

мазмұнынан айқын байқалады. Этнос 

мүшелерінің арасындағы әлеуметтік, 

жіктік, жыныстық, жас ерекшеліктік, 

алыс-жақын қандастық, туыстастық, 

некелік туыстық, т.б. байланыстар 

қарым-қатынаста жасалатын жоралғы-

кәделердің к�п болуына себеп болған. 

Қарым-қатынаста ескерілуге тиісті 

құқықтық-этикалық нормаларда 

мұндай «жосын-жоралғы» елеусіз «кәде-

сәделер» �кпешіл к�ңілдің «кірін» 

кетіріп отырған».

Б е р у  к е р е к :  ү л к е н г е  –  с ә л е м ,  

қуантқанға – сүйінші, қуанышқа – 

шашу, соғымнан – сыбаға, егіннен 

– кеусен, малдан – к�гендік, балаға 

– базарлық, киімге – байғазы, сәбиге – 

к�рімдік, т�ркіндеген қызға – қалауын, 

жаңа к�ршіге – ерулік, досқа – естелік, 

жетімге – қолқайыр, мүсәпірге – садақа, 

байлықтан - шүлен үлестіру, тойға – 

 сияпат, жас үйленгендерді отқа шақыру, 

жас босанған анаға – қалжа,  сағынғанға 

– сәлемдеме беру керек. 

Сұрау керек: Алладан – денсаулық. 

Пайғамбардан – шапағат, Қыдырдан 

– бата, аңшыдан – сыралғы, сырқат 

жанның – к�ңілін,  қарттың – қал-

жағдайын, жетімнің – жай-күйін, 

саудың – амандығын, ағайынның – 

бүтіндігін, олжадан – тәбәрік,  қонақтан 

– бұйымтай сұрау керек. 

Тілеу керек: барға – тәубе, жоққа – 

сабыр, ауырға –т�зім, жақсылыққа – 

алғыс, болашаққа – сенім, жетістікке 

– шүкір, �ткенге – салауат, қалғанға 

– береке; басқа – амандық, денге – 

саулық.

Арыздасу – аза тұту ғұрпында ерікті 

түрде атқарылатын жосын, науқас 

адамның қайтыс болар алдындағы 

ел-жұрт, туыс-туғанымен қоштасуы. 

Қазақ ортасында ұзақ жасаған немесе 

айықпас ауруға душар болған орта 

жастағылар, сондай-ақ ел-жұртынан 

жырақта жүрген адамның �лім ал-

дында арыздасу ғұрпы болғандығы 

айтылады. Арыздасу �лең түрінде және 

ұйқасты қара с�з түрінде де айтыла-

ды. Арыздасушы �зінің мұң-зарын, 

артындағыларға қалдырар �сиетін 

айтады. Бақұлдасудан айырмашылығы 

�лім халіндегі адам жиналғандардың 

алдында �зінің бұ дүниедегі күнәсін 

кешіруін сұрайды. Арыздасу басқадай 

атаумен ант мезгілі, �сиет с�з, қоштасу 

деп те аталады. 

Бел к�терер – дәстүрлі ортадағы 

ғұрыптық ас атауы. Ұзақ жасаған, тісі 

қаусаған қарияларға құнарлы тағам 

түрлерін араластырып,  ұсақтап, 

шайнамай-ақ жей беруге лайықтап 

дайындалады. Бел к�терер – адамға 

мол күш беретін нәрлі ас, к�ңіл жақын 

жандар арнайы дайындап, қарияларға 

алып келеді. Бел к�терер этномәдени 

жағынан мертіккен, қол-аяғы сынған 

адамдарға тез сауығуын тілеп, арнайы 

дайындалатын «мертік ас» деп аталатын 

ғұрыптық тағамға ұқсас.

Бақұлдасу – адамның дүниеден 

озар алдында жақын туысқандарымен 

қ о ш т а с у  р ә с і м і .  Т � с е к  т а р т қ а н 

адамның соңғы сәттері жақындаған 

кезін байқаған туысқандары оның 

қ а л - ж а ғ д а й ы н  с ұ р а п ,  к � ң і л і н 

 аулайды. Ал бақилық боларын сезген 

адам бауыр-туған, дос-жаран, бала-

шағасын шақыртып, тірлікте араз 

болған, ренжіткен жайлары болса 

кешірім сұрап, жақындары мен бала-

ларына �сиет қалдырып, біреуден алар 

алашағын, біреуге берер берешегін, 

тірлікте құпия ретінде сақтап келген, 

ерекше арнайы тапсыратын жайтта-

рын айтады. Адамның ақырғы демі 

үзілгенге дейін оның к�ңіліне келеді 

деп кейінге шегеріліп, жасырылып 

келген біраз жайттардың басы ашы-

лады. Бақұлдасушы адамнан қайда, 

қалай жерлеу, жаназаға, жуындыруға 

кімдер қатысуы керектігі, ғұрыптарды 

қалай �ткізу, зиратты қалай к�теру 

туралы сұрайды. Халық ауыз әдебиеті 

нұсқаларында ақынжанды жандардың 

�леңмен бақұлдасқан үлгілері де 

кездеседі. Одан ары оның артын қалай 

атқаруды, жерлеу, арулауға сайлай-

тын адамдарын, біреуге берешегі мен 

біреуден алашағын айтып, аманаттап 

тапсырады. 

Естірту – дәстүрлі ортада жаманат 

хабар – адамның қазасы туралы жақын-

жуығына, туған-туысқанына хабарлау 

реті, еппен, тұспалдай айтып жеткізу 

салты. Qлім туралы естіртудің ежелгі 

түрлері сан алуан. Мәселен, сапарда, 

жорықта жүріп дүниеден озған адамның 

атын тұлдап жіберген. Адамның қайтыс 

болғаны туралы естірту �лікке деген 

құрметтің бастамасы болып табылады. 

Қазақ қоғамында беделі мен абыройы 

бар дүниеден озған жанның қазасын 

естіртуді қауымның басалқасы болған 

ел ағалары мен ру ақсақалдары мойын-

дарына алған.

Белбеумен белін буу  – аза тұту 

кезінде жасалатын рәсім. Марқұмның 

туыстары басқа түскен қайғыны 

білдіру үшін белін бекемдеп белбеу-

мен буған. Дегенмен, бұл рәсім белгілі 

бір �ңірлерде ғана сақталып қалған. 

Дәстүрлі ортадағы әйелдер жоқтауында 

«Белімді бекем буайын, қойдан да 

жуас болайын...» деп келетін жолдар 

кездеседі. Бұл метафоралық образды 

с�з �зімді �зім ұстайын, қайғымды 

басайын, басқаларға да басу болсын 

дегенді білдіреді. Жақынын жоқтап, 

«ұзақ егіліп жылаған әйелдердің 

 бауыры іседі» деп, сақтық үшін апа-

әжелер әйелдің белін будырады. Жетісу 

�ңірінде қайтыс болған адамның жақын 

туысқандары ақ белбеу буынып жүреді.

Ас беру. Дәстүрлі ортада пайғамбар 

жасынан асқан, ел-жұртқа аса қадірлі 

адамның қайтыс болғанына бір жыл 

толар қарсаңында (кейде толған соң) 

«топырақты �лімге» байланысты 

аза тұту мерзімінің аяқталғандығын 

айғақтар «торқалы той» түрінде ру-

қауым немесе тайпа, жүз, тіпті бүкіл эт-

нос деңгейінде �ткізілетін аса ауқымды 

және ең ұлы ғұрып, аруаққа арналған 

«ақырғы зор құрмет». Қайтыс болған 

адамның артынан аза тұту үрдісі бір 

жылға созылып, ас берілуімен бірге 

аяқталады.

Білгеніңіз артық болмас...

Сөз сыры

Сіз білесіз бе?

СҰРЖЕКЕЙ БҰЛТТАР СУСЫЛДАП
(Қазақ халқы атаған бұлт түрлері)

1. Ақша бұлт – ашық күндері аспанда қалқып 

жүретін түйдек-түйдек ақ бұлт. 

2. Кейкі бұлт – екі басы тік үшкіл, ортасы ересен 

қалың, кеме пішінді шоқтықты ірі ақша бұлт. 

3. К�шпелі бұлт – к�кжиектен саумалай к�теріліп 

тез к�шкен бұлт. 

4. Маса бұлты – желсіз, тымырсық күнгі тұнба бұлт. 

5. Сетінеуік бұлт – іргесі с�гіліп ыдыраған бұлт. 

6. Мысқал бұлт – ірі бұлтсыз аспанды толтырған 

жаппай ұсақ бұлттар. 

7. Желең бұлт – түтілген шудадай жеңіл бұлт. 

8. Кілегей бұлт – жұқа, сирек бұлт. 

9. Ірбі бұлт – іңір шапағына малынған қызыл 

бұлттар. 

10. Ала бұлт – умақ-шумақ, лек-легімен к�шкен бұлт. 

11.Ш�кпе бұлт – т�мен қонған ауыр бұлт. 

12. Ұшпа бұлт – шоғырымен тіркесе к�шетін жеңіл 

шұбар ала бұлт. 

13. Қауырсын бұлт – тарам-тарам жеңіл бұлт. 

14. Сәңку бұлт – ересен ірі жалғыз жылжыған 

түйдек бұлт. Бұлттың бұл түрінің үш түрлі айтылымы 

бар: Сәңку бұлт, Сеңку бұлт, Зеңку бұлт. 

15. Шағырмақ бұлт – күн қызуын б�гетсіз �ткізетін 

селдір бұлт. 

16. Жылауық бұлт – әлсін-әлі қайталап жауар бұлт. 

17. Кілсең бұлт – жұқа түйдектеліп аспанның орта-

сын ала аққан  бұлт. 

18. Кейдеу бұлт – Доға, Қамыт тәрізді �згеше бұлт. 

19. Түйдек бұлт – үзік-үзік болып бір-біріне ұласа 

к�шкен бұлт. 

20. Батпан бұлт – қалың қабатты қарақоңыр бұлт. 

21. Сұрмақай бұлт – беті аздап сұрғылттанған, к�п 

жері әппақ қосар бұлттар. 

22. Қосар бұлт – кез-келген түстегі қатарласа 

жүзген екі бұлт кесегі. 

23. Шомбал бұлт – аспанның бір жақ бауырында 

құлаштай жүзген ұзын қоңыр ала бұлт. 

24. Сеңсең бұлт – қат-қабат тұнған  жаңбыр бұлты. 

25. Кепсең бұлт – жоғарыдан т�менге биіктесе 

бес-алты қатар немесе одан к�п-аз қатар түзеген 

бұлт.

26. Теңгедей бұлт – д�ңгелектеніп к�рінген бірен-

саран болып жүретін �те ұсақ бұлт. Бір қызығы, 

теңгедей бұлтты Теңгебей бұлт деп атаушы қарияларда 

кезігеді. Ол кісілердің ұғымында бұл с�з теңеу 

мағынасында емес, зат есім орнында жұмсалады. 

27. Маржан бұлт – аспанға қарағанда оқияттан 

табылған, к�зге әрең түсетін түймедей бұлт. 

26. Ақ малта бұлт – теңгедей бұлттан әлдеқайда 

үлкенірек к�рінетін саяқси қозғалатын ақ бұлт. 

27. Қара бұлт – қара түсті түнерген қою бұлт. 

28. Ширама бұлт – тау басынан к�рінетін бел жағы 

жіңішке, т�бесі мен асты жұмырланған зәу бұлт. 

29. Қылша бұлт – басқа бұлттарды жанасалай 

елеусіз боп к�шіп жүретін байқала бермейтін жіптей 

боп к�рінген бұлт.

30. Ақсақ бұлт – екі қоржынның басындай болып 

түйіліскенімен біреуі түзу, біреуі қырынынан к�шіп 

бара жатқан қосар бұлт. 

31. Біті бұлт – ортасы қою әрі қалың, екі жақ 

алқабы жазықтанып кең к�сілген үлкен бұлт қабаты. 

32. Қысыр бұлт – жауатындай болып к�рініп жау-

май �те шығатын бұлт. 

33. К�ксе бұлт – шың-құздың басындағы т�рт-

бес немесе одан к�п түрлі бұлт қабаттары тұстастай 

к�рінген бұлттардың ерекше алқабы. 

34. Бағлан бұлт – қалың тұнжыр бұлттардың ішінде 

домална к�шкен бірен-саран ақша бұлт. 

35. К�к бұлт – к�кшіл бұлттар. 

36. Шарбы бұлт – жер бетіне таяп созбақталған 

жіңішке әрі жұқалтаң бұлт. 

37. Бұрқан бұлт – аспан күмбезін түгел жапқан 

зілмәуір сел бұлты. 

38. Сұржекей бұлт – әппақ аспандағы жалғыз 

 немесе бірнеше сұры бұлт. 

39. Мамық бұлт – әртүрлі бейнедегі кішілеу келетін 

ақ бұлттар. 

40. Алашабыр бұлт – тым-тырағай шашыраған 

к�лемді бұлт кесектері. 

41. Ұлпа бұлт – күн сәулесі шағырмақтандырып 

тұрған жұп-жұқа, ұсақ бұлт. 

42. Саума бұлт – үзіп-үзіп күн бойы жауатын бұлт. 

43. Qркеш бұлт – түйе �ркештенген ала бұлттардың 

тізбегі. 

44. Сұры бұлт – аспанды жаппай торлап жерге 

жақын қозғалған тұнжыр бұлт. 

45. Шуда бұлт – будақ-будақ шұбатылған бұлт. 

46. Кейкім бұлт – жапсарласа жиналған түйдек 

бұлттар қатпары. 

47. Қазбауыр бұлт – жер бетіне жақын жылжыған 

қоңыр бауыр бұлт.

48. Манар бұлт – асқар таудың басындағы мәңгі 

жататын бұлт. 

49. Ш�кім бұлт – әртүрлі түстегі жұқалтаң кішкене 

бұлт. 

50. Түйіртпек бұлт – түйіртпектеліп жатқан жіңішке 

ақсұры бұлттар. 

К�кб�рі МҮБАРАК

ұстатып жіберетін болған. Бұл кәдені 

келі түюге к�мекке шақырған адамның 

�зі сұратпай берген.

Ақтық – інгенін қайытқаны үшін 

немесе биесіне шаптырғаны үшін 

бураның және айғырдың иесіне жа-

сырын берілетін кәде. Оның құны к�п 

болмайды. Бұл – айғырдың немесе 

бураның иесіне к�рсетілген құрмет.

К
зақы  – қандай бір жақсыны 

алғаш к�рген адамның басқаларға 

к�рсеткені үшін алатын кәдесі. Дәстүрлі 

ортада келінді алғаш рет к�ргені үшін 

де жақын-туыстарынан к�зақы  ала-

тын болған. К�зақы жүйрік ат, жаңа 
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Қарап тұрсам, мейрамханаға да бармаған 

екенбіз. Біздің баратынымыз – Целинный 

 кинотеатры. Соның ең бір қызығы – кешкі 

 сеанстарына билет алатын сәттеріміз. «Жеті 

муза» дейтін ұйым болды. Сол жерде �нер 

мен мәдениеттің танымал �кілдерімен кез-

десулер ұйымдастырылатын. Тағылымды 

кездесулерге қатысып жүрдік.

Мұхтар $уезовтің Музей үйінде белгілі 

әдебиеттанушы Рахманқұл Бердібаев 

жетекшілік еткен «Халық университеті» 

жұмыс жасады. Мұнда да к�рнекті ақын-

жазушылармен кездесулер, әртүрлі әдеби 

кештер ұйымдастырылатын. Айтқан 

ұлағатты с�здерін тыңдап, керемет әсер 

алатынбыз. Біздің сондай әдеби ортаға 

жақын болуымызға Сәкеңнің ықпалы зор 

болды, – дейді қаламгер. – Студенттік 

жылдардағы мына бір сәт әлі күнге дейін 

есімнен кетпейді. Бірде серуендеп келе 

жатқанымызда шағын алаңқай бойында 

отырған бір қарияны кездестірдік. Сара 

бұл тегін адам емес дегендей, қазақтың 

сәлемдесу әдебімен жақындап келіп: 

«Сәлем бердік, ата» деп амандасты. 

Ол кісі сәлемімізді қабыл алып, «Бар 

болыңдар, балалар» деп ризашылығын 

білдірді.  С�йтсек, белгілі актер Қалибек 

Қуанышбаев екен. Театрға, әртүрлі 

қойылымдарға барып жүргенімізде �нер 

ошақтарының, ғимараттарының жа-

нынан белгілі тұлғаларды, �нер мен 

мәдениет  қайраткерлерін,  атақты 

режиссерлерді к�ргенімізде қуанып 

қалатынбыз. Осындай ұшырасулар, кез-

десулерден к�п әсер алып, қанаттанып 

қайтатынбыз. 

О с ы л а й ш а  � н е р г е  қ ұ ш т а р  ж а н -

дар  әрбір  сәт ін  пайдалы �ткізуге , 

салмақты да, салиқалы, рухани әлеміңді 

қалыптастыратын құндылықтарды игеруге 

баса ден қойған. $лбетте, шығармашылық 

адамдардың қызығушылығы �згелерден 

б�лектеу болатыны белгілі. Алматыға 

арман қуып келген жастар қазақ �нерін, 

бұл саланың к�рнекті �кілдерін танып-

білуге құштар болған екен. Бұл да бол-

са, к�рнекті тұлғаларды �з �міріне үлгі-

�неге етуге, соларға ұқсауға деген ниет-

мақсаттан туындаса керек. $дебиет пен 

�нер – қашанда егіз ұғым дейміз. Бұл 

орайда Сағат $шімбаев пен Шәрбану 

Бейсенованың �мірлік жолында осы киелі 

ұғымдар шамшырақтай жарқырап тұрғаны 

с�зсіз. 

Алматы! Талай ғашықтардың жолы 

түйіскен арман қала. $сем қаланың гүлзар 

бақтары, сылдырап аққан бұлақтары, асқақ 

Алатауы... бәрі-бәрі сұлулыққа құштар етіп, 

к�ркемдіктің нәзік болмысына бастайтын-

дай. Ғашық жандардың бір-біріне деген 

сүйіспеншілігі, риясыз к�ңілдері, м�лдір 

махаббаттары сонау студенттік шақтан 

бастау алды. Бірі Хан Тәңірінің жайсаң да 

сырбаз жігіті болса, бірі шығыстың шы-

райлы қызы. Қос қаламгердің отбасылық 

�мірі де, шығармашылық еңбек жолда-

ры да халқының, оқырмандарының к�з 

Осылайша Сағат  $шімбаев  пен 

Шәрбану Бейсенованың талғамы мен 

таңдауының әдемі үйлесім тауып, �зара 

құрметтен, бірін-бірі ардақтаудан басталған 

достық сезімдері үлкен махаббатқа ұласып, 

отбасын құрады. Отбасы демекші, қос 

ғашық үйлену тойларын жатақханада ду-

мандатып �ткізіпті. Естен кетпес ерекше 

күнді Шәрбану апай былай деп еске алды: 

«1968 жылы үйлендік. Алматы қонақүйінің 

бірінші қабатында кішігірім той жасадық. 

Негізінен тойымыз жатақханада �тті. 

Журфактан филфакқа ұзату сияқты болды. 

Жиналған қауым таң атқанша тойлатып, 

ертеңінде достарымыз бізді пәтерге дейін 

жаяу шығарып салды. Жалпы Сәкеңнің 

жолдастары к�п болды. Үйге жалғыз 

келмейтін. Таныс-біліс болған адамдарын 

қонақжай к�ңілмен қарсы алып, шығарып 

салатын. Емен-жарқын әңгімелесіп, бала-

дай дарқан жүрекпен құрмет к�рсететін» 

дейді. 

Шәрбану апаймен әңгімелесу бары-

сында, ұлт руханиятының к�рнекті тұлғасы 

шаңырақта қандай жар, қандай әке болды 

деген сауал к�кейге ұялаған еді. Сұрап 

білгеніміздей, Сағат ағаның отбасының 

рухани келбетінің қалыптасуына әсері 

зор болыпты. Балаларының дұрыс аза-

мат болып ер жетуіне ерекше мән берген 

екен. Теледидардан танымал азаматтарды 

к�рсе, балаларын жанына ала отырып: 

«Міне, қараңдар, мына кісі осы дәрежеге 

қалай жетті, алдымен соны ойлаңдар» деп 

әр нәрсенің тәрбиелік қырларына назар 

аударғанын айтты. 

Сағат ағамыз қиналып жүрген, к�мекке 

мұқтаж адамның бәріне қамқорлық 

к�рсетіп, к�мек қолын созуға даяр тұратын 

жан болыпты. Жаны жомарт, пейілі кең 

азамат �мірде жолын таппай, әлдебір 

қиындықтарға душар болып жүргендерді 

к�рсе, к�мектесуге асығады екен. Шынту-

айтына келгенде, әр адамның жан-дүниесін 

терең түсініп, мұң-мұқтажына қарайласу 

әркімнің қолынан келе бермейтін ерекше 

қасиет. Бұл орайда Сағат $шімбаевтың 

– әдебиетке адалдығы қандай болса, 

�мірге, қоғамға, айналасындағы адамдарға, 

адамгершілік, ізгілік мұраттарына деген 

адалдығы да осы биіктерден к�рініп, 

байқалатыны с�зсіз. 

Иә, білімі терең, пайым-парасаты 

мол тұлға университет қабырғасында 

жүрген кезінде-ақ әдебиетке деген биік 

талабымен к�зге түсіпті. Жатақхананың 

оқу залында ерінбей-жалықпай оқу, жаңа 

кітаптармен танысу, оқыған дүниелерін 

дәптеріне түртіп қою, ол туралы пікірі 

мен к�зқарасын айту – үйреншікті әдеті. 

Qз әсерімен б�ліскенше, солар туралы 

айтып бергенше асығады екен. $дебиетке 

құштарлық – Сағат $шімбаевтың нәзік 

жүрегіне, болмысына ұялаған, жан-

дүниесіне сіңісті болған ерекше қасиеті. 

«Сәкең адамдарға жақсылық жасағанды 

жаны қалап тұратын. Кез келген адамның 

тек жақсы жақтарын ғана айтып, қуантып 

отыратын. Бірде жеңгемізбен жолға 

шығатын болдық. Ол кісінің біраз к�ңіл 

күйі болмай, бір нәрсеге жабырқаулы еді. 

Соны байқаған Сәкең: «Ой жеңге, сіздің 

талғамыңыздың ерекшелігін-ай, үстіңіздегі 

мына пальтоңыз �зіңізге сондай керемет 

жарасып, �ңіңізді сондай ашып тұр» деді. 

Сәкеңнің бұл с�зіне риза болған жеңгесі: 

«Мені сенен басқа ешкім мақтамайды» деп 

к�ңілі к�теріліп, жадырап қалды» дейді 

Ш.Бейсенова.  

Б ұ л  о р а й д а  ү з е ң г і л е с  д о с ы , 

студенттік жылдарда бірге оқыған кур-

стасы, Қазақстан  Жазушылар одағы 

басқармасының т�рағасы Нұрлан Ора-

залин мынадай пікір білдірген екен: «Біз 

Сағаттың «алыстан сермеп, жүректен тер-

беп» Абайша ой толғаған сәт-сағаттарының 

да, �зі ұнататын ортағасырлық батырша 

қилы-қилы к�зсіз ерліктерге қорықпай, 

қаймықпай барған кездерінің талай куәсі 

болдық. Үлкен жүректі, кесек тұлғалы, �мір 

мен �нерді қатар тізгіндеп, артына �лмес 

с�з қалдырған азаматтың – қайраткер – 

Сағат пен сыншы – Сағаттың тұлғалы 

бейнесін таудың ақиық қыранына теңер 

болсақ, оның бойындағы егіз қасиет бірте-

бірте к�кке еркін к�терілген, самғауы биік 

алып құстың қос қанатындай елестейді». 

Қарап тұрсақ, ғашық жандардың бір-

бірімен түсінісе білуі, �мір бойы айта жүрер 

ортақ әңгімелерінің болуы да мақсат-

мұраттарының бір болуынан дер едік. 

Олай дейтін себебіміз, күйбең тіршіліктің 

қамымен жүріп, емен-жарқын әңгімелесіп, 

сезім қылын шертісіп шүйіркелесе ал-

майтын да ерлі-зайыптылар бұл �мірде 

аз емес, әрине. Бұл орайда Сағат ағаның 

әңгімешілдігі �з алдына б�лек дүние. 

Шәрбану Бейсенованың айтуы бойын-

ша, �мірде, отбасында болсын күнделікті 

т ұ р м ы с т ы ң  а д а м д ы  ж а л ы қ т ы р а р 

сұрақтарынан қашанда жоғары тұрған 

екен. $рдайым қызықты да мағыналы 

әңгімелерді тарқата айтып отырғанды 

жаны сүйеді. Qмірі �негеге толы жанның 

бұл да бір азаматтық қыры шығар. Бәлкім, 

жай ғана қыры емес, болмыс-бітімінің де 

шынайы к�рінісі болса керек. Отбасының 

шырайын келтіріп, сәнін кіргізетін де 

жұбайлардың бас қосқан кезінде қозғар 

есті де, салиқалы әңгімелері емес пе. 

Қазақтың кез келген дәстүрлі отбасын-

да мұндай салт-жораның сақталып келе 

жатқаны халықтық тәрбие мектебінің 

темірқазығы іспетті әсер қалдыратыны 

да бар. Олай болуы да заңдылық. Qйткені 

саналы ұрпақ та жастайынан отбасындағы 

есті әңгімені тыңдап �седі. Осы тұрғыдан 

келгенде Сағат ағаның ортаға салған 

әңгімесі де қаншалықты ғибратқа толы 

болды десеңізші. Заманының зиялы-

сы, к�зі ашық, к�кірегі ояу азаматтың, 

жан жары айтқандай, күйбең тірліктің 

сауалдарынан биік тұрғаны бойындағы 

парасаттылығынан екені с�зсіз. Орыс 

т і л і н д е  « с о з и д а т е л ь н а я  э н е р г е т и -

ка» деген с�з бар. Қазақшаға аударсақ, 

«жасампаздық қуат» деген ұғымды білдірсе 

керек. Сағат $шімбаевтың болмысы, 

жаратылысында осы жасампаздық қуат 

менмұндалап тұрған. Яғни айтқан әрбір 

с�зі арқылы, жүріс-тұрысы арқылы ай-

наласын, қоршаған ортасын осындай 

жасампаздық қуатымен баурап алады екен. 

Айтпақшы,  Сағат  ағаның қара-

шаңырағында болға нымызда біз де осы 

руханилықты сезінгендей болдық. Үйге 

кіргеннен-ақ ғажап күйге б�ленгендей 

әсерде қаларың анық. Тұғырлы тұлғаның 

ғұмыр бойы жинаған кітаптары к�зге сон-

дай жылы ұшырайды. Кітапханасында со-

нау студенттік жылдардан бастап жинаған 

кітаптары бар.  Ардақты азаматтың 

кітапқұмарлығы, кітап дейтін асыл мұраға 

етене жақындығы туралы сағаттап айтуға 

болатындай. Шын мәнінде тұлғаның 

тұлға болып қалыптасуы үшін, телегей-

теңіз білім нәрін бойына сіңіріп, оны ел 

игілігіне арнауы үшін де оқыған, зерделе-

ген, пайымдаған кітаптарының алар орны 

ерекше. Сағат ағаның қарашаңырағында 

болғаныңызда кітаптары арқылы рухымен 

тілдескендей күй кешесіз. 

Шәрбану апай бір с�зінде: «Сәкеңнің 

�мір бойы жинаған қазыналы байлығы – 

кітаптары. Айлығының біршама б�лігін 

кітап сатып алуға жұмсайтын. Qзі соған 

ыңғайсызданатын болса керек, есіктен 

кіріп келе жатқанда: «Мамасы, қарашы, 

мен балаларға қандай кітаптар әкелдім» 

дейтін. Qте кітапқұмар болды. Жақсы 

кітаптарды іздеп жүріп оқиды. Ойлаймын, 

оны биікке к�терген осы кітап оқуы мен 

еңбекқорлығы деп. Бала тәрбиесінде де 

– кітап оқуды к�п насихаттады. Кітапты 

қалай оқу керек, неден бастау керек деген 

мәселелерді балаларына әрдайым үйретіп 

отыратын. Оқыған кітабының ұнаған 

тұстары болса, жолдарының астын сы-

зып, белгілеп қояды. Сәкеңнен кейін 

кітап оқу жеңіл, �йткені маңызды жерлері 

к�рсетіліп тұрады деп қалжыңдаушы едім. 

Жеке кітапханасындағы кітаптардың 

барлығын тіркеуден �ткіздік. Сәкеңнің 

ауылындағы мектебіне қазақ тіліндегі екі 

мыңға жуық кітаптарын балалар оқысын 

деп сыйға бердік. Қазір �зі кітап таралымы 

да мардымсыз болып тұрған заман ғой» 

деп ой түйді.

Бүгінде Сағат $шімбаев к�здің қара-

шығындай сақтап, жинаған мыңдаған 

кітаптар келешек саналы ұрпақтың 

қалыптасуына сүбелі үлесін қосып жа-

тыр деп бек сеніммен айтуымызға бо-

лады. Талантты балалардың к�пшілігі 

ауылдан шығатыны белгілі. Қайраткердің 

балалық шағы �ткен, кіндік қаны тамған 

ауылындағы бүгінгі жас буын, �скелең 

ұрпақ сол кітаптарды оқу арқылы ұлтқа 

қызмет ету тәрізді даңғыл жолдың биігіне 

к�терілсе, сыншы мұратының да орын-

далып, жүзеге асқаны емес пе. Қалай 

болғанда да, ұлт руханиятының жолында 

$шімбаев салған соны із, бедерлі белес 

әлі күнге дейін �зінің зор тағылымымен, 

ғибрат-�негесімен жаһұттай жарқырап 

тұрғаны анық. Мұның барлығын тілге тиек 

етіп отырғанымыздың �зі жайдан-жай 

емес, әрине. Qйткені әрбір отбасының 

діңгегі, шаңырақтың рухани келбеті, 

іргетасы парасатты дүниелерге, бағалы 

құндылықтарға құрылмаса, оның ғұмыры 

да ұзақ болмасы анық. Бұл, с�зсіз, оның 

беріктігіне, ынтымақ-бірлігіне, бала 

тәрбиесіне де айтарлықтай әсер етері 

түсінікті жайт. 

– Қаламгер ретінде де, сүйікті жар 

ретінде де мен Сәкеңнің демеуін к�п 

к�рдім. Ақылшым, қамқоршым еді. 

Сәкеңнің жары болу арқылы үлкен �мір 

университетінен �ткендеймін. Бұлай 

дейтінім, Сәкеңнің �з қатарының ара-

сында к�п ізденгіш қасиетінің, к�п 

оқығандығының арқасында озық ойлы 

асыл азамат болып қалыптасқандығын 

ешкім жоққа шығара алмасы анық. Біз 

соншалықты бақытты едік, қаперімізге 

т ұ р м ы с т а ғ ы  қ и ы н д ы қ т а р  к і р і п  т е 

шықпайтын. Сәкеңнің жаны үлбіреген 

нәзік еді. Мұндай жандарды ақынжанды 

деп айтпаушы ма еді. Оның қуануы да, 

мұңаюы да тез болатын. Жақын адамда-

рынан үнемі жылылық, мейірім, жылы 

с�з күтетін. Qзі де айналасына жанының 

шуағын молынан т�гіп жүретін. Сәл 

нәрседен к�ңілі жасып, тез шырт ете 

қалушы еді. Бірақ ашуы тез қайтатын. 

«Жақсы адамның ашуы жібек орамал 

кепкенше» деген с�з Сәкеңе арналғандай» 

дейді жан жары Шәрбану Бейсенова. 

Жоғарыда айтқанымыздай, Шәрбану 

Бейсенованың жазушы ретіндегі есімі 

қазақ оқырмандарына жақсы таныс. Мек-

тепте оқып жүрген кезінен басталған 

қаламгерлік жол кейіннен үлкен жазушы 

болып қалыптасуына әсер еткені с�зсіз. 

Тырнақалды әңгімелері оқушы кезінде 

Qскемендегі облыстық газетте жарық 

к�рді. Қаламгердің �мірлік жарының 

рухына арнап жазған «Қарлыған піскен 

шақ», «Мизам шуақ» атты әңгімелері 

к�ңіл тебірентпей қоймайды. Жазушының 

шығармашылығына – терең сезімталдық 

қасиеттер тән екенін байқау қиын емес. 

$р жылдары жазылған «Сүзгенің соңғы 

күндері», «Бір махаббат баяны», «Туған 

үйдің түтіні», «Тылсым», «Махаббаттың 

кермек дәмі» және т.б. әңгімелері мен 

хикаяттары оқырмандары тарапынан 

жылы қабылданды. Академик Серік 

Қирабаев жазғандай: «Шәрбану – �ткен 

ғасырдың 70-жылдарының орта тұсында 

шығармашылық �мірін журналистикадан 

бастап, біртіндеп әдебиетке келген, қалам 

қызметін сыпайы бастап, әдепті мінезбен, 

даурықпасыз жалғастырып келе жатқан 

бүгінгі к�рнекті жазушыларымыздың бірі. 

Осы жылдар ішінде ол қазақ әдебиетіндегі 

әңгіме мен хикаят жанрларының әсем 

үлгілерін туғызып, шеберлігін жетілдірді». 

Шәрбану Бейсенова тек қана жазу-

шы, қаламгер емес, ол сонымен қатар 

білікті журналист, публицист екенін де 

айта кеткеніміз орынды. Республикалық 

«Мәдениет және тұрмыс», «Қазақстан 

әйелдері» тәрізді белгілі журналдарда 

ұзақ жылдар бойы қызмет жасап, жемісті 

еңбек етіп, отыз жылдан астам ғұмырын 

осы салаға арнаған. Кейінгі жылдары 

«Қазақ әдебиеті» газетіндегі «Кітап әлемі» 

атты қосымшаны да сәтті жүргізгені 

оқырмандар есінде болар. Шәрбану апай 

жан жарының �з шығармашылығына деген 

қамқорлығын к�ргенін айтады. 

Отбасына аса ауыр соққы болып тигені 

аяулы жарының �мірден �туі. Арада бір жыл 

�ткен соң үлкен ұлдарының қайтыс болуы. 

Небары 44 жасында жарық дүниемен қош 

айтысқан Сағаттай ардақтысынан, аяулы-

сынан, алтын асықтай ұлынан айырылу 

оңай ма. Осы шақтарда Шәрбану апай 

қатты күйзелгенін айтады. «К�пке дейін 

�зіме-�зім келе алмай жүрдім. К�ңілімді 

орнықтыру үшін кітап оқи беретінмін. 

Ағаңнан қалған бір мұра – осы кітап оқу. 

Басымызға түскен ауыр күндердің әсерінен 

ұзақ уақытқа жалғасқан шығармашылық 

үзілістен кейін қолыма қайта қалам алдым. 

Сәкеңнің рухына арнап «Қарлыған піскен 

шақ», «Мизам шуақ» деген әңгімелерімді 

жаздым» дейді. К�зіқарақты оқырман 

жақсы білуі тиіс, биыл Сағат $шімбаевтың 

туғанына 70 жыл толып отыр. Соны-

мен қатар Шәрбану Бейсенованың да 70 

жылдық мерейтойы.

Қорыта айтқанда, әрбір отбасының 

�зге отбасыларға ұқсамайтын даралық 

Профессор С.Садырбаевтың жетекшілігімен өтетін әдеби бірлестіктің отырысы. 
Сағат хабарлама жасап тұр Университет бітірген кез. Сағат пен Шәрбану достарының арасындаҰлы Дәуренмен жеке кітапханасында

Сағат пен Шәрбану, балалары және қайны атасы Қонақбай ақсақалмен оның немересі МерекеАнасы Сәйіпжамалмен. 1980 ж.

Табиғат аясында Курстастарымен. Араб тобы. 
Ортада ұстаздары Н.Өсерұлы

сипатының болуы заңдылық. Шаңырақ 

иелерінің �мірлік үлгі-�негелері  – 

мәңгілік жыр-дастан. Оны бір мақаланың 

к�лемінде айтып шығу да мүмкін емес. 

Осылайша, Сағат $шімбаев пен Шәрбану 

Бейсенованың отбасылық �мір жолдарын-

да айтылғанынан айтылмағаны к�п талай 

тағылымды да ғибратты дүниелердің мол 

екені анық. 

Дәуіржан Т<ЛЕБАЕВ

алдында қалыптасты. Сағат $шімбаев 

әдебиеттанудың, сынның к�рнекті �кіліне 

айналса, Шәрбану Бейсенова прозалық 

шығармаларымен оқырман жүрегіне 

жол тапты. Бір с�збен айтқанда, екеуі де 

әдебиет саласындағы белгілі есімдерге 

айналды. Жастайынан с�з �нерімен сусын-

дап, әдебиет әлемінің зеңгір к�гіне қанат 

қағып, құлаш сермеді. «Ғашықтың тілі 

– тілсіз тіл» деп Абай атамыз айтқандай, 

к�збен к�ріп, ішпен білген түсіністік 

м�лдір махаббат сезіміне ұласты. 
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АНА ТІЛІ

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Басқармасы әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың профессоры, Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі Зейнол-Ғабден Бисенғалиевке қарындасы 

Қаламқас ҚАБИҚЫЗЫНЫҢ  
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

АУЫЛ-АЙМАҚ

Жаңалық жаршысыБүлдіршіндер қуанышы
Туған жер дегенде кез келген 
пенденің жүрегі елжірейтіні 
хақ. Меніңде Жаңалық 
 ауылы дегенде жұдырықтай 
жүрегім дүрсілдеп қоя 
береді. Жетістігіне қуанып, 
к�леңкелі тұстарына 
қайғырамын. Таяуда ауы-
лымнан тағы да қуанышты 
хабар жеткенде к�пке үлгі 
болса деген ниетпен қолға 
қалам алдым. 

Былтыр қасиетті Рамазан 

айында іргетасы қаланған жаңа 

мешіт халық игілігіне берілген 

еді. Мешіт ашылғаннан бастап 

ауыл тұрғындары, әсіресе  жастар 

біршама игі істерді атқарды.

Бірі кітап қорын толықтырса, 

екіншісі ішкі жиһаздарын алып 

беріп, қоршауын жасап, ауласын 

таза әрі к�рікті етуге бір кісідей 

атсалысты. Ал биыл Рамазан 

айында ауылымызға жас та бол-

са, к�пшілікке бас бола білетін 

имам келді. Юсуф Смағұлұлын 

ауыл тұрғындары ілтипатпен, 

жылы жүзбен қарсы алды. 

 Ауылымызда азан даусы естіліп, 

қуанышымыз еселене түсті.

Имам ауылымызға жақсы 

леп алып келгенін үлкендер 

ж а ғ ы  ж и і  а й т а д ы .  Ж а з ғ ы 

демалысқа шыққан оқушыларға 

к ү н д е л і к т і  м е ш і т т е  с а б а қ 

�ткізетіндігі – соның айғағы. 

Олардың осы уақытқа дейін 

алған білімдерінің жоғары 

нәтижесін к�рсету мақсатында 

Құран аяттарын жатқа айтудан 

жарыс ұйымдастырылды. Оған 

ауыл әкімінен бастап тұрғындар 

т ү г е л  қ а т ы с т ы .  Ж а р ы с қ а 

қ а т ы с қ а н  ә р  б а л а о н  с ү р е 

жаттаған. Юсуф Смағұлұлының 

бағалауы бойынша бірінші 

о р ы н д ы  е р  б а л а л а р д а н 

Бақберген Қайратұлы алса, 

қыздардан Айдана Советбек 

иеленді. Бірінші орынға ұялы 

телефон сыйға берілді. Қалған 

оқушыларға мақтау қағазы мен 

ақшалай сыйлық ұсынылды.

Ж а р ы с  с о ң ы н д а  б а р л ы қ 

қатысушыға тегін балмұздақ 

таратылды. Балаларға берілген 

сыйлықтарды мешіт жамағаты 

�з қаражатымен дайындағанын 

да айта кеткен ж�н. 

Жақсы жаңалықтың жаршы-

сы болған Жаңалық ауылының 

ұлдары иманды, қыздары ибалы 

болсын деген тілек бар бізде. 

Перизат ҚАЛИХАНҚЫЗЫ

Алматы облысы

Ақсу ауданы

Оңтүстік Қазақстандағы Кентау 
қаласында Астана күні мерекесіне 
орай жаңа нысан пайдалануға беріліп, 
балаларға арналған шығармашылық үйі 
ашылды. Салтанатты жиынға қатысқан 
қала әкімі �.Мақұлбаев алғы с�зді алып, 
ауыл тұрғындарын мемлекеттік мереке – 
Астана күнімен құттықтап �тті. Жиынға 
қала әкімі бастаған зиялы қауымдар 
мен мәслихат депутаттары, ардагерлер 
мүшелері, ауыл тұрғындары қатысты.

Жаңа нысанның лентасын 97 жасқа 

келген Ұлы Отан соғысының ардагері 

Хантағы ауылының тұрғыны Орынтай 

Махамбетов қиып, жақсылыққа бастар 

игі істер к�п болсын деп батасын берді. 

Жиынға қатысушылар ашылу рәсімінен 

соң ғимаратты аралап, танысып шықты.

Негізінен, аталған ғимарат 1938 жылы 

«Ащысайтүстіметал» комбинатының 

алғашқы басқару органдары орналасқан 

ғимарат ретінде пайдалануға берілген 

болатын. Бертін келе 1960 жылдардан 

бастап Хантағы ауылындағы қызмет 

к�рсету үйіне айналады. Осы уақытқа 

дейін ғимарат бос тұрып,  қолданусыз 

келді.

2016 жылы Хантағы ауылы әкімі 

 аппараты басшылығының тиісті сметалық 

құжаттарды жасатуының нәтижесінде, 

« Б а л а л а р  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  ү й і н е » 

жергілікті бюджеттен қомақты қаржы 

қаралып, күрделі ж�ндеу жұмыстары 

жүргізілді.

Осы жұмыстардың атқарылуына қала 

әкімі $.Мақұлбаев пен қалалық мәслихат 

депутаттарының тікелей ықпалы зор 

болғанын айта кету керек. Бүгінде атал-

мыш ғимарат ауыл тұрғындарына қызмет 

ету үшін есігін айқара ашты. Енді бұл 

ғимаратта ауыл әкімдігінің аппараты мен 

мектеп оқушыларына арналған үйірмелер 

жұмыс жасайтын болады.

Нұршат Т<КЕН

Оңтүстік Қазақстан облысы

Америка құрлығында ұзақ �мірлі ағаштар қатарына 
бәрінен де бұрын калифорниялық кейбір секвойлар-
ды, ал кипарис тұқымдастардан қылқан жапырақты 
ағаштарды жатқызуға болады, бұлар 3 мың жылдан 
бері �мір сүріп келеді. 

Галапагосс және Сейшел аралдарындағы 

тасбақалардың кейбір түрлері �те ұзақ �мір 

сүреді. 1918 жылы Маврикий аралында жергілікті 

гарнизондағы ағылшындық теңізшілердің сүйіктісі 

болып кеткен тасбақа кездейсоқ �лтірілді. Ол мұнда 

сонау 1766 жылы әкелінген болатын. Капитан 

Куктың әйгілі тасбақасы Тынық мұхиттағы Тонго 

аралында 1777 жылдан 1966 жылға дейін �мір сүрді. 

Сол кездің �зінде де ол бұл жерге жасы едәуірге кел-

генде әкелінген екен. Жерорта теңізінің тасбақалары 

орта есеппен 125 жыл �мір сүреді. Егер сүт қоректі 

жануарлар туралы айтсақ, бірінші орынды пілдер 

иемденеді. Ұзақ �мір сүрудің рекорды Америкадағы 

хайуанаттар саябағының біріндегі пілге тиесілі 

екен. Ол 85 жыл �мір сүрген. Үй жылқыларының 

�мірінің орташа ұзақтығы 50-62 жыл. Экзотикалық 

жануарларға қатысты мәліметтер хайуанаттар 

бақтарының хроникасынан алынды. Сондағы 

мәліметтерге қарағанда, есектен кейін (47 жыл) бе-

гемоттар 41 жылға дейін, мүйізтұмсықтар – 40 жыл, 

аюлар – 34-42 жылға дейін �мір сүреді. 

Сорғаласа ақ жауын,

Орындалар тілегі. 

Жотасына отауын 

Арқалап ап жүреді.

Шұнақ құлақ лақ,

Бұлаққа барады.

Бұлақ жағасындағы құлаққа барады.

(Ұлу)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Аспан т�рін айқара керіп 
кемпірқосақ орнапты. Оның түсі 
қандай? Дәлірек айтқанда, онда 
қанша түс бар?  

Күн спектрі қанша түстен 

тұратын болса, онда да сон-

ша түс бар. Түстердің саны 

белгілі: бар болғаны жетеу-ақ. 

Ал, бірақ әр түсте қанша реңк 

бар, оны санап шығу мүмкін 

емес. Табиғаттың бояу байлығын жақсылап ұғыну 

үшін дүниеге дұрыстап зер сала білуді  үйренуіміз 

керек. Түстер жылы, суық боп екіге б�лінеді. Сары, 

қызыл, қызғылт сары жылы түстерге жатады. Ол күзгі 

жапырақтың, кешкі шапақтың, піскен нарт алманың 

түстері. К�к, күлгін, к�гілдір түстер суық түске жата-

ды. Олар аспанның, қарлы даладағы кешкі ымырттың 

түсі. Жылы түске де, суық түске де жататын түстер бар. 

Мәселен, жасыл түс. Ол жасылға не сары,  к�к түстің 

қосылуына байланысты. Бояуларды бір-біріне қосу 

арқылы суретші жаңа түс табады. К�к пен қызылды 

қосып не күлгін к�к, не солғын қызыл түс алуға бола-

ды. Ол әлгі екі бояудың қайсысының к�п жағылуына 

байланысты. К�к пен сарыдан жасыл, ал сары мен 

қызылдан ал қызыл түс шығады.

Кемпірқосақ түстері
ҚЫЛҚАЛАМ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Жер бетіндегі ең жүйрік 
хайуанат – қабылан (гепард). 
Ол аң аулағанда сағатына 110-
140 шақырым шапшаңдықпен 
жүгіреді. 

Бірақ ол мұндай шапшаң-

д ы қ п е н  5 0 0 - 6 0 0  м е т р д е н 

артық жүгіре алмайды. Енді 

салыстыру ретінде мынаған к�з 

салыңыздар: сағатына арыс-

тан – 80 километр, бизон – 40-45, керік – 45-50, 

жабайы есек – 50-55, зебра – 60-65, құралай – 75-80 

шақырым жүгіре алады. Қабылан Африканы, Азияны, 

Түрікменстанды мекендейді. Ең ауыр ит – сенбер-

нар деп аталады. Севарг деген ит 111 келі 580 грамм 

тартқан.  

Қабылан 

ЕҢ... ЕҢ...

Өмірі ұзақ ағаш
ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

ТАРТУ

«Қазақта Қамбар ата жылқыны 
алғаш рет қолға үйретеді. Биенің сүті 
не айран, не ірімшік, не сүт болмай-
ды, отқа піспейді, содан Қамбар ата 
оны ашытып қымыз жасайды» деген 
к�не деректерден қымыздың отаны 
біздің елімізге тиесілі екені анық 
байқалады. Одан беріде: 

...Qзенге бие байлатып,

Т�скейде орда орнатып,

Асқар бір тауды жайласам,

Желілеп бие байласам, – деген 

Ақтамберді толғауы,      

Шалғынына бие біз байлап,

Орындықтай қара сабадан

Бозбаламен күліп-ойнап,

Қымыз ішер күн қайда! 

Биенің сүті – сары бал, 

Қымыздан асқан дәм бар ма?! – де-

ген жыраулардың асыл с�з  маржандары  

дала шәрбаты – қымыздың қадір-

қасиеті мен жылқы малының қазақпен 

егіз ұғым екенін паш етіп тұр. 

Алайда бүгінгі технологияның 

аса шапшаң дамуы к�птеген салт-

дәстүрімізді, оның ішінде ұлттық 

тағамдарды қолданыстан шығарып 

үлгерді. Сондықтан бабалардан жет-

кен сапалы тағам түрлерін қайта 

жаңғыртып,  санасы сергек, дені  сау 

ұрпақ �сіруге ұмтылатын кез келді. Бұл 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында айтылған 

ұлттық жаңғыруға қатысты мәселелерге 

де д�п келетіні с�зсіз. Осыған орай 

жуырда Түлкібас �ңіріндегі «Таң нұры» 

демалыс  аймағында $дет-ғұрып және 

салт-дәстүр орталығы мен осы �ңірдің 

тілдерді дамыту орталығы бірлесіп 

этнофестиваль �ткізді.  Шараның 

мақсаты ұмыт болуға айналған «Бие-

бау», «Қымызмұрындық» дәстүрін ел 

арасына кеңінен насихаттау болатын. 

Жалпы «қымызмұрындық» –  жаздағы 

алғашқы қымыз ішу тойы. Бабалары-

мыз бұрын  құлын байлап, бие сауып, 

оның сүті қорланып ашытылған соң 

екі-үш күн бойы жиналған қымызға 

а қ с а қ а л д а р  м е н  к � р ш і - к � л е м д і 

шақырып, қымызмұрындық тойын 

жасаған, с�йтіп үй иесі к�пшіліктен 

бата алған.  Бұл ғұрып әр �ңірде әрқалай 

аталады, қымыз дайындау ерекшелігі де 

жоқ емес.

 Бұл халқымыздың қонақжайлығын 

білдіріп, бірлігін арттыра түсетін, кәрі-

жас, бала-шаға бал қымызға тойынып, 

сауық-сайран құрып, бір серпілетін 

шақ. Қымыз тағам ғана емес, сонымен 

қатар халықтың қасиетін, дәулетін, 

салтанатын, байлығын, мырзалығын, 

дастарқан берекесін білдіретін ырыс 

белгісі десе де болады. Qзге тағамдарға 

қарағанда, қымызды дайындаудың әдіс-

тәсілдері, салт-дәстүрлері, ырымдары 

мен кәде, жол-жоралғысы �те к�п.

К � к т е м  т у ғ а н д а  қ ұ л ы н д а ғ а н 

бие байланып, сауылады. Биенің 

ашымаған сүтін саумал дейді. Оған 

арнайы ашытқы қосылып, екі үш 

күндей ашытылады.  Саумалдың 

емдік қасиеттері мол. $йгілі емші 

Qтейбойдақ Тілеуқабылұлының 

«Шипагерлік баян» кітабында саумал-

ды ақтың т�ресі деп т�рге шығарады, 

«шипалық қасиеті қырыққа жуық 

кеселді қияды. $сіресе асқазан, 

қырыққатпаршақ, �т, бауыр, тоқішек 

қабынуын к�зін тауып емдесе – сүргі 

салғандай, алақанмен сыпырғандай 

қылады, қан кеселіне тосқауыл, 

«қанның сүзгісі» деп жазады.  

Жазушы Дүкенбай Досжанның 

осы аттас шығармасында саумалдың 

шипалық қасиетін  баяндайды. Сапалы 

саумал, қымыздың қасиеті жылқының 

жайылымы, жеген ш�бі, ішкен суы 

мен ауасына байланысты екенін аса 

білгірлікпен баяндайды. Сарыарқаның 

саф таза ауасы да жылқы жануары 

мен қымыздың сапасына жайлы екені 

тәптіштеледі.

 Бозға жайылып, бұлақтан су ішкен 

бие сүті таңға жуық қолайлы деп, 

бозторғай шырылдаған мезетте ерте 

қымызы келесі наурызға дәмін бермей 

жетеді. 

Алты ай құмырада сақталған асыл 

сусынды – сері қымыз, я сұлу сүйісі 

деп атайды. Мұндағы ең қиыны – ыдыс 

қамдау. К�біне ауыз жағы жіңішке, 

балауыздауға жеңіл, бүйірлі, қалың 

қыш к�зе таңдайтын. Баяғыда әжелер  

балшырын қымызды құнан байталдың 

сауыр терісін илеп, ақ қағаздай етіп 

шелін алып, әрлеп тіккен торсықта 

сақтаған. Бұл күнде торсық тігетін әже 

жоқ. Біз с�з еткен қымызшы аузы тар, 

сыйымдылығы мол қыш к�зені арнайы 

тапсырыспен Отырардың құмырашы 

ұстасына жасатқан. Саусақ табы түскен, 

бүйіріне қазтабан, қошқармүйіз ою 

салған, Сырдың сазын сексеуіл шоғына 

күйдіріп пісірген қыш к�зе әрі жеңіл, әрі 

к�ркем, шертіп қана ішіндегі сусынның 

сыңғыр дыбысынан мінез қалпын айы-

рады. Қымыздың қаншалықты ашып 

жетілгенін құмыраны шертіп байқайды. 

Кез келген саумал ұзақ сақталмайды. 

Қырдың піскен бидайығына жайылған 

биенің сүті ғана балшырын, бапты, 

сері қымызға лайық. К�біне толып 

туған ай жарығымен сауылғаны ж�н. 

Сауын биесі шаңқай түсте исініп 

терлейді, шыбындайды, мазасыз бола-

ды; содан бапкер қымызшы сері қымыз 

әзірлейтін саумалға тер иісі �теді деп 

тұрып сауып алады. Қыш к�зеге сауады. 

Үрпінің к�піршігі жоғалғанша шымдық 

жерге қойып, бетін орамалмен жауып, 

бір ауқым тыныстатып, балшекер сүтті 

таң астырады. Таң асып, тыныс алып 

болды-ау деген мезетте таза жуылған 

ыдысқа қотарады. Ыдысы я �рік талы-

нан қиған кеспек, я ақ қайыңнан ойып 

жасаған күбі болғаны мақұл. 

Бапты қымыз ең әуелі кісіден 

орнықты мінез тілейді. Жақсы қымыз 

дайындаудың он үш түрлі әдісі бол-

са, сол балшырын күшті қымызды 

ұзақ мезгіл сақтаудың жолы санаулы 

ғана. Бірі: қырдың толысып піскен 

бидайығына жайылған биені  ай 

жарығымен сауып, сүтті аузы тығыз 

жабылатын құрғақ ыдысқа құйып, 

қоңырсалқын с�реге жатқызып, үстін 

жауып тастау. Екінші: қыш к�зеге 

құйып, суытып, ашытқы салған соң 

ауа кірместей етіп аузын балауыздап, 

қоңырсалқын қоймаға жіппен іліп 

қою. Балшырын жуас қымыз суыққа 

үсіп тоңады; жылыға жінігіп айниды.  

Дәп әлгідей әдіспен сақтаған қыркүйек 

күндіз сауғызбайды. Аңылжыған 

алаңсыз, сүт сәулелі толып туар ай 

жарығын күтеді. 

«Саумал қымызды жақтырмаған 

адамына береді. Оны ішкен кісі түзге 

шыққыш келеді де байыз тауып оты-

ра алмай, ж�ніне жоғалады. Құнан 

қымызды сырласар қонағына құяды. 

Оны әуезді  мәслихаттың кеніші 

деседі. Ғашықтар мен ақындарға 

д�нен қымызды құйған. К�ңілге желік 

бітіріп, к�кейге құрт түсіретін қасиеті 

бар. Сусынның сосынғы т�ресі – бесті 

қымыз! Қу қымызды жауға шабар 

батырлар мен бәтуаға жүрер елшілер 

ішеді. У қымызды қазақ кезбе, бақсы, 

бәдік, саудагер жандарға беретін 

болған. $р қымыздың атына сай мінезі 

болады: соған орай жол-жоралғы жа-

салады. Оны білмесек, сүткіл ірітіп, 

қымыз ашыттық деп жарықтықтың 

аруағын қорлап неміз бар» деп түйеді 

жазушы кейіпкері. Ол кісі қымыз ашы-

туды �нерге балаған. Жақсы қымыздың 

дәмін алып, тамырға таратып ішсін 

деп, бас-к�з жоқ сіміртпейді.

Ақтәте түнде ауық-ауық тұрып 

торсықты аударып шығады. Кешегі 

орнынан сәкі үстіне ауыстырып, кере-

геге іліп қойған. Қолына алып, бауын 

шешіп, қымызға салқын ауа жұтқызды. 

Аузын қайта байлады. Су сүлгіге орап, 

қоржынға салды. «Енді бір күн түнесе 

айтулы қымыз болады. Шайқалып 

ашыған қымыз шадыр болады, ты-

ныш жатып ашыған қымыз к�нбіс 

келеді» дейді. Тағы бір кереметі: «Шол-

пан туа қымызға қаздың бір түйір сүр 

 майын жұтқыздым»  деп сырын ашады 

кейіпкер. Мұндай қымыз �лі адамды 

тірілтеді деп әспеттеледі ел арасында. 

Міне, дәру қымызды баптаудың бір сәті 

осылай �ріледі суреткер к�зімен. 

О ң т ү с т і к  � ң і р і  ү н е м і  � з і н і ң 

дарқандығымен дараланып жүретіні 

бар. Кезінде   жақсылықтың жаршысы, 

осы �ңірдің түлегі Дархан Мыңбайдың  

басшылығымен Қазығұрт баурайында 

ұлтымыздың мақтанышына айналған 

«Саба» фестивалі  бір марқайтып 

тастаған еді. Диханк�лдің хош иісті 

қымызынан талайлар тамсана дәм тат-

ты. Ел арасында айтулы қымызшылар 

жүргеніне куә болдық. 

Иә, қазақ үшін жылқы – қасиетті 

ұғым. Нағыз қазақ жылқының жанары-

на қарап тазарған. Оның бал қымызын 

татып, бабалар рухымен қуаттанған. 

Қымызды қанына, жылқыны жаны-

на балады. Келешегін де жылқымен 

байланыстырған. Бүгінде осы игі 

дәстүр әдемі жалғасын табуда. Соның 

бір айғағы – Түлкібаста �ткен қымыз 

мерекесіне жиналған ел шат-шадыман. 

Асық   ойнап, тай жарысқа түскен ба-

лалар.Үлкендер бапты қымыздан дәм 

татып, келелі дүкен құрды. Мешкей 

жарысы, алтыбақан тепкен жастардың 

ойын-сауығы дейсіз бе, бәрі осында. 

Маңғаз басқан бәйбішелер қымыз 

баптау сырын келіндерге к�рсетуде. 

Қысқасы, қымызмұрындық ел есінде 

қаларлық мереке болды.

   

Мырзабай ОМАРОВ,
�дет ғұрып және 

салт-дәстүр орталығы

Оңтүстік Қазақстан облысы

«Сүтке жалғыз тамшы су қосылса, 

қымыз қасиетінен айрылғаны. Бие 

құрғақ ыдысқа сауылады. Емдік 

қымызды дайындау үшін биелерді 

теріп сауады. Кәрі тіс биелерді жа-

ратпайды. Жақында ғана желіге 

үйретілген, әлі шабының қытығы 

кете қоймаған жас биелерді таңдайды. 

Оларды сауу ешкі баққаннан  бетер 

қиын. Елеңдеп бір орнында тұрмайды, 

шелекті тебеді, құлынына иімейді. 

Басын ұстап к�мектесуге болмайды. 

Сауыншыдан б�где иісті сезсе, мүлдем 

құтырып шығады. Сауыншы шелекті 

оң білегіне іліп алып, тамағын лық-

лық еткізіп, шабына иіліп, оң қолымен 

биенің сауырын сипайды. Б�ксесін 

қағады. Т�мендей келіп, жас қулықтың 

жұмсақ желінін ұстайды, оң тізерлеп, 

ұшы күлдіреген үрпіні созады. Ақшыл 

сүт сыздықтап шелекке дыз ете түседі. 

Биенің қытығы келіп жалт бұрылады. 

Сауыншы кері тайқиды. Тағы тақайды, 

еркелетеді, �стіп жан тері шығып, к�р 

бейнетке батып жүріп түске дейін қос 

шелектей сүтті әрең сауады».

Міне,  жазушы суреттеу індег і 

кейіпкердің бие сауу сәтіндегі шек-

кен бейнетін оқырманға тәптіштеп 

беруіміздің себебі, дертке шипа болар 

дәру қымыздың дүниеге оп-оңай келе 

салмайтынын сезіндіру. Енді жуас, кек-

се биелерді саумай қалдырып кетудің 

себебін Ақтәте былай түсіндіреді:

«Егде жылқының сүті желінінде 

тұрады, ал жас биенікі тамырдан жиы-

лады. $рі қақсалдың сүті тез ашиды да, 

күші бірден бетіне шығады. Жас биенікі 

бабына екі түнемеліден соң ғана келеді, 

әл-қуаты түбінде жатады. Иә, қымыз 

да жылқының мінезіне байланысты. 

Жас биенікі кісіні жасартады, дәрі боп 

сіңеді. Теріп сауып жүргенім содан ғой» 

деп ойын ағытады.

«$уелі торсықты босатты, тым 

сарқыған жоқ. Ыдыстағы сарқынды 

әдемі ашытқы болады. Бір тізерлеп, 

оң қолымен торсықтың аузын керіп 

қойып, сол қолымен шелектегі сүтті 

сыздықтата құйды. Келесі шелектегіні 

де түгел қотарды. Ең ғажабы ыдысты 

шайған жоқ. Торсықтағы сүтке жалғыз 

тамшы да су қосылмады. Торсықтың ау-

зын қайыс бауымен байлады. Сосын ал-

дына алып, бесік тербеткендей ақырын 

шайқап бір ауық отырды. Ыдыстың 

да, сүттің де дыбысы білінбейді. $лден 

уақытта  т�рдегі текеметтің бұрышын 

к�терді, астындағы ш�бі сарғая бастаған 

сызға торсықты тастады. Үстін теке-

метпен қайта жапты. Астынан дым 

тартып, үстінен жылу ұрып, к�леңкеде, 

сарқындымен ашыған қымызға тең ке-

лер дәру сусын болмайды. 

Медициналық әдептің құрамдас б�лігі – деонто-
логия. Аталмыш жаңа ғылым саласы ХІХ ғасырдың 
басында к�рініс тапты.  

Ағылшын философы И.Бентам бұны адамның 

кәсіби мінез-құлқы туралы ғылымның атауы ретінде 

пайдаланған болатын. Деонтология грекшеден 

аударғанда – «міндеттер ілімі» деп аталады. Демек, 

медициналық деонтология – жай ғана дәрігердің 

�з жүріс-тұрысын, олардың аурулармен қарым-

қатынасының ережелері емес, сонымен қатар 

дәрігерлерді даярлау және оқыту, үйрету мәселелері 

де. Дәрігерлік қажымай-талмай к�п еңбектенуді, 

ізденуді, оқып-білуді, ауруға мезгіл таңдамай жәрдем 

беруге даярлықты талап ететін мамандық. Деонтоло-

гия және медициналық этика жайлы талаптарды әрбір 

медицина қызметкері қажетті деңгейде білуі шарт 

және оны орындауға міндетті.

Міндеттер ілімі дегеніміз не?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

дәстүрін елімізде тойлайтын күн белгілеу керек
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АНА ТІЛІ

$бден тоңазып, тісім-

тісіме тимей үйге жасқана 

басып кірсем, әжімі  к�п 

әжем – Рәзима «айналайы-

нына» басып, маңдайымды 

иіскеп сарсаңға түседі. Ал 

м е н і ң  с ә б и л і к  а ң с а р ы м 

о ң  ж а қ  б ү й і р д е г і  қ ы з у ы 

әже мейірімінен де ыстық 

к�рінетін пеште-тұғын.

Т а ң с ә р і д е  ә т е ш т і ң 

шақыруымен бірге есікті 

алқына ашып кірген $нербай 

а т а м н ы ң  ж у а н  д а у ы с ы 

бірге шығады: «Ерте тұрған 

еркектің ырысы артық, ерте 

тұрған әйелдің бір ісі артық». 

Данияр, Күләйхан тұрыңдар, 

малдың жем-ш�бін реттеу 

керек. $й, жүгермек, сен 

менімен жүр» деп к�зімді аша 

алмай жатқан мені к�к биесіне 

мінгестіріп, �зімен бірге ала 

кетеді. Жанында жүріп та-

лай қызыққа кенелдім. Же-

меген жылы-жұмсағым, тіл 

үйірер тәттілерім қалмады. 

Тауға барса да, бауға бар-

са да кіндігім байланғандай 

қасынан бір елі қалмаймын. 

А т а м  ж о қ т а  К ү м і с ж а н 

апамның арқасы ермегіме ай-

налады. Шаршадым дегеніне 

қарамай қырсықтығыма ба-

сып, түспей қоямын. «Сары 

балапаным менің, әкесінің 

аузынан түсіп қалған» деп 

жүріп, ауыл арасын тағы да 

аралатады. $деттегідей: «Анау 

не, мынау не, неге олай?» 

деп жалғаса беретін сауалда-

рымды саулатамын. Ұялшақ 

қ ы з д а й  к ү н  с ә у л е с і  т а у 

б�ктеріне тығыла бере мен де 

әжемнің құшағына асығамын, 

есімді алар ертегілерін бірінен 

соң бірін қайталап тыңдап, 

мұрнымды бір тартып аламын 

да мысық сынды пысылдап 

тәтті ұйқыға кірісемін. Бұл 

менің «балалық шағымның 

аспаны». 

Таңғалатыным, сексеннің 

сеңгіріне шыққан әжем ал-

пысты алқымдаған бала-

сын к�рмесе құлынынан 

к�з жазып қалғандай ты-

п ы р ш и д ы .  А л ы с - ж а қ ы н 

ағайындарының басын бір 

қосып, немере-ш�берелерін 
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ ӨНЕР

Мұғалім біліктілігі – 
басты назарда

«Қазынаның» мерейі

Мен ол кезде ана сүті аузынан арылмаған ойын 
баласы едім. Бойды балбыратар балдырған 
шақтың қызығын �згелерден артық к�рмесем, 

кем к�рмедім. Қыс қызығына ауған к�ңілім даладан басқа 
ештеңені аңғармайды. Таңды атырған бойда ескі шанамды 
сүйретіп, қыр кезіп кетем. Кеш батырып қайтамын. 
Сондағысы не істедім десеңізші, белімнен асар омбы 
қарда садағымды қолға алып, шыбық сәйгүлігімді мініп, 
әжем аузынан тастамайтын Қобыланды болып ел қорып, 
Наурызбай батыр сынды атойлап жауға шабамын. 

БАЙҚАУ

САПАР

«Ел іші – �нер кеніші» демекші, Ар-

шалы �ңірі таланттарға бай �лке. Ұлттық 

мәдениетімізді ұлықтау, келер ұрпаққа 

аманаттау бәрімізге серт десек, оның тіні, 

тамыры ауылда жатқанын мәлім.  Байқауға 

қатысқан үміткерлер  арасында киелі 

�нерді к�птен бері серік етіп жүргендері 

де, үлкен сахнаға алғаш шыққандары да 

болды.  Байқауға Ақмола облысы мәдениет 

басқармасының басшысы Сәуле Б�рібаева, 

облыстық халық шығармашылық және 

мәдени демалыс орталығының бас-

шысы  Байжол  Шахманов, облыстық 

м ә д е н и е т  б а с қ а р м а с ы  м ә д е н и е т 

және �нер ұйымдарының қызметін 

қамтамасыз ету және тарихи-мәдени 

мұраны сақтау  б�лімінің бас маманы 

Қуаныш Шақшақов, облыстық халық 

шығармашылық және мәдени демалыс 

орталығының басшысының орынбасары 

Ирина  Акимова қазылық етті.  

Сахна шымылдығы Қ.Нұрханның 

«Арнау» атты �леңімен және В.Емцованың 

«Мой Казахстан» әнімен ашылды. 

«Балдәурен» би ұжымының, «Мереке», 

«Мираж» халықтық би ансамбльдерінің 

композициялары жаңашылдығымен, 

Осындай елдердің тәжірибесімен 

танысып қайту мақсатында ФИФА, 

УЕФА ұйымдарының тиісті мамандары-

на ешқандай жүрексінбестен телефон 

соғып, хабарласқан едім. Нәтижесінде 

Португалияның Брага кубогы турниріне 

шақырту алдық. Еліміздегі «Арландар» 

футбол клубы осы елге сапар шегіп, ондағы 

футбол мамандарымен, жанкүйерлермен 

жүздесіп, пікір алмасып қайттық. Бір 

қызығы, бізге дейін бұл мемлекетке 

Қазақсттаның бірде-бір футбол клубтары 

бармапты. Ал жас�спірімдер арасындағы 

клубтардан мүлде ешкім келмеген.

Турнир барысында бізді стадиондағы 

жанкүйерлер аяқтарынан тік тұрып 

қарсы алды. Қошемет к�рсетті. Лайықты 

құрмет-ықыластарын білдірді. $йтпесе, 

бізден б�лек Еуропа, Латын Америкасы 

мемлекеттерінен де футбол клубтары 

да бар еді. Алғашқы кезде елімізді онша 

тани қоймаса да, одан кейінгі күндері 

клубымыздың жанкүйерлеріне айналды. 

Жергілікті газет-журналдар біз туралы 

к�птеген мақалалар жариялап, халыққа 

таныстырды. Естелік суретке түсуге ниетті 

жандардың қарасы да к�бейді. Керемет 

әсер алдық. Тіпті «Қаражорға» биін билеп 

бердік. Олар да қосыла биледі. 

Енді  Португалиядағы футболды 

ұйымдастыру жүйесі туралы біршама 

тоқталып �тсем деймін. 

Жалпы, түсінгенім және клуб бас-

шыларынан к�п естігенім, бұл елдегі 

клубтың иесі халық болып саналады 

екен. Клубтың тағдырын да жергілікті 

халық шешеді. Клуб басшылары �здерін 

�згеше шешімімен ерекшеленіп, жоғары 

бағаланды. Республикалық, халықаралық 

ж а р ы с т а р д а  б ә й г е  б е р м е й  ж ү р г е н 

аршалылық мың бұралған бишілер бұл 

жолы да жақсы �нер к�рсетті. «Арша-

лы аққулары», «Наурыз» фольклорлық 

ансамбльдері талайға таңдай қаққызса, 

Мұратхан $уезхан, Жанат Аманғалиев, 

$ й г е р і м  Ж а ң а т і л е к о в а ,   А я у л ы м 

Қамажан, Азат $бдіғалым, Базарбек 

Саурхан, Амангелді Бердалин халық 

әндерін нақышына келтіре шырқады. 

С.Ахметжанов жетекшілік ететін қазақ ұлт 

аспаптар оркестрі, «Алмагүл», «Задорин-

ка» халық ансамбльдері де барын салды. 

Байқау соңында аудан әкімі А.Тайжанов  

жылы лебізін білдіріп, ауданымыздың 

мәдениет саласына сүбелі үлес қосып 

жүрген қызметкерлерді марапаттады. 

Рухани әсер алып, бір серпілген Аршалы 

тұрғындары ризашылықпен тарқасты.

 

Р.МАХАНОВ,
Аршалы ауданының тілдерді оқыту 

орталығының директоры

Ақмола облысы

жай ұйымдастырушылар ретінде сезінеді. 

Білген адамға жабылу салтанатында 90-

нан аса команданы сахнаға шығару да біраз 

күш емес пе? Содан болар, Брага әкімі 

соңғы 3-4 команданы сахнаға шығармай-

ақ т�менде марапаттап қайтарғысы келген 

еді, стадион дүрлігіп кеткендей болды. 

Бұл жағдайдан кейін лезде сахнаға қалған 

командалар шығарылды. Балалары да 

еркін ойлы, асқақ рухты к�рінді. Біздің 

балалар қатты әсерленді, үлкен тәжірибе 

жинады. 

К�п нәрсеге таңғала қоймайтын едім. 

Бірақ Португалияда біздегідей Балалар 

үйінің болмауы, жасанды түсік жасатуға 

тиым салынғаны, шыны керек, мені 

қатты таңғалдырды. $рине, одан кейін 

футболына да тәнті болдым. Олар фут-

болды билеп жүріп ойнайтындай к�рінді. 

Жеңіске жеткенде «Шашу шашу» дәстүрі 

де бар екен. 

Қазақстаннан бір футбол клубының 

келгенін естіген Португалия кәсіпқой фут-

бол клубының президенті Марио Коста 

мырза бізбен кездесу үшін арнайы Лисса-

боннан келді. Брагалона футбол клубымен 

әріптестік меморандумға қол жеткіздік. 

Осы елдегі жарыстарға тұрақты түрде 

шақырту, тәжірибе алмасу, т.б. сияқты 

бірқатар келісімдер жасастық. Жақын 

уақытта біз үшін үлкен жаңалықтар бо-

лады. Жоспарларымызды әзірге құпия 

сақтаймыз. Тек күтіңіздер дегім келеді.

 

Фазылбек �БСАТТАРҰЛЫ,
«Арландар»футбол

 клубының президенті

 «Ақмола жұлдыздары»

Криштианудың елінде...

Еліміздің  білім саласындағы  
�згерістер мұғалімдердің кәсіби 
біліктерін  к�теруді талап етуде.  
Осы орайда Алматы қаласында 
орналасқан «Назарбаев 
зияткерлік мектептері» 
Педагогикалық шеберлік 
орталығы ұйымдастыратын 
курстардың маңызы зор.

Б ұ л  о р т а л ы қ т а  ұ с т а з д а р 

Қазақстан Республикасында орта 

б іл ім  беру  мазмұнын жаңарту  

а я с ы н д а    б а с т а у ы ш  с ы н ы п 

мұғалімдерінің біліктілігін арттыру 

бағдарламасымен жете танысып, оқу 

қағидаттарын,  қажетті  әдіс-тәсілдер 

мен дағдыларды меңгереді.Еліміздің 

т ү к п і р - т ү к п і р і н е н  ж и н а л ғ а н  

ізденушілер тәжірибе алмаса оты-

рып,  оқу барысында меңгерген  білім 

мен ақпарат негізінде  тиімді жоспар-

лау әдістерін ұсына алады. 

Курстың әр күні жаңалықтарға 

толы. Мұғалімдер күнделікті жұмыс 

нәтижесінде ынтымақтаса жұмыс 

істеудің тиімділігін түсінеді.  Курс 

барысында  мұғалімдердің оқу топ-

тарын  таңдау мүмкіндігі бар. Олар 

түрлі сабақ түрлерін �ткізіп, тәжірибе  

алмасады. Бағдарлама аясында 

ұстаздар алқаласа отырып жұмыс 

істеуге, бір-біріне қолдау к�рсетуге 

үйренеді. Жалпы кәсіби біліктілігін 

жетілдіргісі келетін әр мұғалім курс-

тан алған біліммен тоқтап қалмай,  

әріптестерімен тығыз байланыста 

болып,  �зін үздіксіз дамытуға талап-

тануы тиіс. Сондай-ақ алған білімін 

күнделікті оқу үдерісінде пайдалануы 

талап  етіледі. Себебі әр мұғалімнің 

алдында сыни ойлай білетін, зерт-

теуге қабілетті, ақпаратпен жұмыс 

істей алатын, шығармашыл, функ-

ционалды  сауатты тұлға қалыптастыру 

міндеті тұр. 

Қазіргі күні  жаңа оқу жылында 

бірінші сыныптарды қабылдайтын  

34 ұстаз  �з білімін жетілдіруді бастап 

кетті. $ріптестеріміз бағдарлама 

идеясын меңгеруде және оны жүзеге 

асыруда  зор табыстарға жетеді деген 

үмітіміз зор. 

Айман БИПАЖАНОВА, 
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» 

ДББҰ Педагогикалық шеберлік 
орталығының оқытушысы

Түркия Республикасының Бурса 
қаласында �ткен ХХХІ Халықаралық 
«Алтын Қарак�з» фольклорлық би 
байқауында оңтүстікқазақстандық 
«Қазына» би ансамблі бірінші орынды 
иеленді. 

«Алтын Қарак�з» деп аталатын 

Халықаралық �нер сайыпқырандарының 

дүбірлі додасы тарихында Қазақстанның 

бишілері алғаш рет жүлделі орыннан 

к�рінді. Бұл туралы облыстық мәдениет 

басқармасының мамандары хабарлайды.

Байқауға Қазақстан Республика-

сымен қатар, $зербайжан, Чили, Ко-

сово, Черногория, Грузия, Беларусь, 

Аргентина,  Албания, Македония, 

Қырғызстан, Филиппин, Қытай, Бос-

ния және Герцеговина, Кипр, Молдо-

ва, Башқұртстан, Үндістан, Румыния, 

Татарстан және Болгария сынды 21 

мемлекеттен би ұжымдары қатысып, 

�з ептіліктері мен мықтылықтарын 

т а н ы т т ы .  Б и  қ и м ы л ы м е н   т і л с і з 

�нер байлығын паш еткен әр елдің 

дарабоз бишілері ішінен к�шбасшы 

орынды қазақстандық «Қазына» би 

ансамбліне берсе, екінші орынға Мол-

дова мемлекетінің �нерпаздары лайық 

деп танылып, «Күміс Қарак�з» жүлдесі 

бұйырды. «Қола Қарак�з» аталымына 

ие болған Грузияның би ұжымы үшінші 

орынның жүлдесін �з еліне арқалай 

қайтты. Аталған би байқауының мақсаты 

– халықаралық �нер ұжымдарының 

деңгейін анықтау және �зара қарым-

қатынасты арттыру болса, сайысқа 

қойылған талап деңгейі де күрделілігімен 

ерекшеленді. 

Түркия Республикасының Мәде-

ниет және туризм министрлігі, Бур-

с а  м у н и ц и п а л и т е т і  м е н  Т ү р к с о й 

Х а л ы қ а р а л ы қ  ұ й ы м ы н ы ң 

ұйымдастыруымен �ткізілген «Алтын 

Қарак�з» фольклорлық би байқауына 

қатысқан  «Қазына» би ансамбліне 

О ң т ү с т і к  Қ а з а қ с т а н  о б л ы с ы н ы ң 

ә к і м д і г і  ж ә н е  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

Түркиядағы Елшілігі қолдау білдірді. 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті қорының лауреаты, ҚР 

мәдениет қайраткері $жібекова Зәуре 

Бекембайқызының жетекшілігіндегі 

бірнеше халықаралық, республикалық 

би байқауларында жеңіс тұғырынан 

к�рініп, күнгей �лкенің �міршең �нерін 

насихаттап жүрген  би ұжымы бұл сайыс-

та да қазақтың ұлттық �нерін паш етті.

Нұршат Т<КЕН

Оңтүстік Қазақстан облысы

иіскемесе тұра алмайды. 

 Содан болар, үлкен шаңырақ 

атанған біздің үйдің іргесінен 

қонақ ажырамайтындығы. 

Арқа-жарқа әңгіме айтып, 

�ңі кіріп қалады. Соның 

 буымен біразға дейін жүреді 

де атын атап, түсін түстеп 

қайта түгендей бастайды. Бас 

қосылғанда әдеттегідей менің 

миыма кіріп шықпайтын 

әңгімесін �рбітеді.

– Бізді ашаршылық та, 

соғыс та туған жерден ажы-

рата  алмады.  Ағайындар 

шетел асып, жан сауғалап 

жатқанда, жаман шал екеуміз 

мына сендердің  қамдарың 

үшін, жанымызды тәуекелге 

тіктік. Бір уыс бидай үшін 

хан сарайындай қол жет-

пес қырманды торуылдап, 

ертелі-кеш сонда боламыз. 

Соны суға б�ктіріп, пісіріп, 

барлығыңа да жеткізетінбіз. 

С�йтіп, сендердің �зектеріңе 

бір уыс бидай талғажау бо-

латын. Дәмі әлі күнге дейін 

аузымыздан кетпеді. Ол аздай 

сұрапыл соғыс басталып, ты-

нымсыз тірлікке кірісіп кеттік. 

Т а б а н ы м ы з  т і л і н і п ,  а ш -

жалаңаш жүріп тағы да т�зімге 

тізгін бердік.  Қорғаушым, 

қолдаушым жаман шалды да 

аты �шкір сұм майданның 

оты жалмады. $ке де, шеше 

де болып, осы шаңырақтың 

отын �шірмедім, шырағын 

с�ндірмедім, – деп терең ойға 

шомып, біраз үнсіздіктен соң 

үміті мен аманатын артып, ой-

шұңқыры к�п далаға ұқсаған 

әжімді жүзімен барлығын 

бір шолып шығады. «Мен 

мәңгілік емеспін, әне-міне де-

генше араларыңнан кетемін, 

�ле-�лгенше тілеулеріңді 

т ілеп �тем.  Аманатым – 

араларыңды үзбеңдер, ат ізін 

салып аман-саулықтарыңды 

білісіп тұрыңдар. Ағайын-

дықтан алшақтамай, бауыр-

малдықтың бауын үзбеңдер» 

дейді де ойын қуған бізге 

кәмпит ұсынады. 

Қ
а л ы ң  қ а з а қ т ы ң 

басына қара бұлт 

үйіріліп, қажытқан 

сәтте осы бір уыс бидай тегіс 

бір әулеттің, тіпті бір елдің 

тағдырын сақтап  қалуға 

себепші болды. Қадірі ар-

тып, ат басындай алтынға 

бергісіз қазынаға айналды. 

Түнде түске кіріп, �ңінде қол 

жетпес армандай қылаң берді. 

«Аштықта жеген құйқаның 

дәмі таңдайдан кетпейтіні» 

секілді бидай десе елең ете 

қ а л а м ы н .  С о н ы ң  қ а д і р -

қасиеті, ауып келген киесі 

ме екен, әжемің алақан толы 

бидайы к�з алдыма елестейді. 

Б а л а л ы қ  д ә у р е н і м н і ң 

бірінде $нербай атам т�сек 

тартып, бойын ауру дендеді. 

Алып денесі кішірейіп, к�зі 

кіртиіп кетті. Тіпті �здігінен 

тұрып-жүруге жарамай қалды. 

«Ата, жүрші, тұршы» деп күні 

бойы құлақ етін жеймін. 

Менімен бірге к�к бие де 

кісінеп, иесінің к�рінбей 

кеткеніне реніш білдірген 

с ы ң а й  т а н ы т а д ы .  $ ж е м 

Рәзиманың да �ңі қуарып, 

бауыр еті  баласының сырқаты 

жүрегіне бата береді. Аузынан 

Алласын тастамай, ұлының 

тілеуін тіледі. Ал тағдыр �з 

дегенін істеді, арамыздан 

атамды алып кетті. Пайғамбар 

жасына келгенде дәм-тұзы 

таусылды. Мен болсам «атам 

ертең келедімен» күн кештім. 

$жем болса бұрынғыдай 

ертегі айтуды қойды. Күні 

бойы ұршығын иіріп, құрақ 

к�рпесін құрайды. Оңашада 

к�з жасын сығып алып, іштей 

тынады. Ұлының �мірден 

� з і н е н  б ұ р ы н  � т к е н д і г і 

қабырғасын қайыстырды. 

Қайғыдан қан жұтып, тұла 

бойын мұң торлады. Жеті 

ш е л п е к  п і с і р і п ,  Қ ұ р а н 

бағыштаудан әсте жалыққан 

емес. Араға аз уақыт салып 

әжем де о дүниеге аттанды. 

Мен сол бәз баяғы қалпымша: 

«$жем мен атам ертең келеді»  

деп жүре бердім...

О
л кезде қыс мезгілі 

еді. Үйіміздің іші 

жылап-сықтаған 

жандарға, ал сырты маған 

қызық болған әртүрлі «темір 

тұлпарларға» толып кетті. 

К�лік қызығына тойғасын 

қолымдағы шанамды алып, 

Үйгентас желінің қора бойы-

мен бірдей үрлеп тастаған 

қ а р ы м е н  т � м е н  қ а р а й 

ы з ғ ы т а м ы н  к е л і п .  С о л 

қыстан кейін атамның ар-

тынан шұбырып жүретін 

иттері ғайып болды. К�шеден 

адам �ткізбей ысқырып, 

айтақтайтын ойыным да 

тоқтады. Ал әжемнің отырып 

алып ертегі айтатын т�сегі 

бос қалды. Шыр-пыр болып 

үздіксіз айналатын ұршық та 

қайтып жіп иірмеді. Үлкендер 

жағы текемет тебуді доғарды. 

Qзгермегені – менің ақ қарға, 

ойынға деген құмарлығым. 

Е т е г і н е  с а л ы п  б а қ қ а н 

ш � б е р е с і  е р ж е т т і ,  м і н е . 

Qкініштісі, пештің қызуынан 

әже алақанының әлдеқайда 

ыстық екендігін енді ғана 

түсінгендігім.

Мәулен �НЕРБАЕВ

Алматы облысы


