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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

УНИВЕРСИАДА – 2017 ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН

БАСПАСӨЗ – 2017 

Бүгінгі санда:

Алаш 
аманаты

Ұлттық таным 
айшықтары

Сабаншы

2-бет

3-бет

8-бет

– Ең әуелі әңгімемізді Сіздің 
�мір жолыңыздан бастасақ. Шығар-
ма шылықтың бұл саласына қалай 
келгеніңіз жайлы айтсаңыз.

–  М е н  1 9 9 2  ж ы л ы  О м б ы 
қаласында қарапайым шаруаның 
отбасында дүниеге келдім. Біздің 
әулетте �нер мен шығармашылыққа 
бет бұрған бірінші адаммын. Ата-
анам бала күнімнен еңбекқор, адал 
 болуды бойыма сіңірді. Сол кезден 
бастап спортпен, орниталогиямен 
де айналыстым. Ал 13 жасымда 
сәнгерлікке қызығушылығым оянып, 
«фитодизайн» курсына жазылдым. 8-бет8-бет

4-5-бет

«ӘНДІ СҮЙСЕҢ, 
МЕНШЕ СҮЙ...»

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Бір жыл осы студияда тәлім алған 
соң, қазақтың ұлттық мәдениетін, 
�нерін дамытуға �з үлесімді қосамын 
деп мақсат қойдым. 'мірімді �нерсіз 
елестете алмайтынымды ұғындым. 
Содан Омбы қаласындағы к�ркем 
сурет мектебінде білім алдым. Ал 
мектеп бітірер шағымда, менің бес 
қосымша дипломым болды. Атап 
айтсақ,  «Фитодизайн» студия-
сынан флорист-дизайнері, 'нер 
мектебінің к�ркем сурет б�лімінің 
түлегі,  интерьер дизайнері болдым. 
Бұған қоса Томск Радио электрони-
ка жүйесін басқару университетінде 

қашықтықта оқып графикалық 
бағдарламаларды меңгеріп шықтым. 
Алған білімімнің барлығы қажетіме 
жарап жүр.  Сонымен, 2007 жылы 
Омбы қаласындағы  «Фитодизайн» 
студиясында алғашқы киімдер 
топтамасын шығардым. Ал 2008 
жылы екінші топтамамның тұсауын 
кестім. Облыстық байқауда үздіктер 
қатарынан к�рініп, Туниске ЮНЕ-
СКО фестиваліне қатысуға жол-
дама алдым. Онда еңбегім жоғары 
б а ғ а л а н ы п ,  Ю Н Е С К О - н ы ң 
 халы қ аралық мектебінің дипломы-
мен  марапатталдым. 

2009 жылы Владивосток қала-
сын да анамның құрметіне «Биғайша 
ана» деп аталатын топтамамды та-
ныстырдым. Ұлттық бояуы қанық 
бұл топтамам к�пшіліктің к�ңілінен 
шығып, к�рші халықтың  үлкен 
қызығушылығына б�ленді. Міне, осы 
уақыттан  бастап ұлттық �нерімізді, 
дәстүрімізді тереңірек зерттеп, 
 этностильге келдім. Бұл топтамамды 
шақыртумен Мәскеу жұртшылығына 
да таныстырдым. 

Шалғайда жүрсе де қазақ екенін мақтан тұтып, ұлттық құндылықтарды 
дəріптеп жүрген қандастарымыз аз емес. Осындай ұлтжанды азамат-
тар дың бірі Ресейдің Омбы қаласында тұратын талантты сəнгер Ермек 
Хапизов есімі бүгіндері тек Ресейге ғана емес, шет мемлекеттерге де 
жақсы таныс. Өткен жылы «Ресейдің ең үздік жас шығармашылық 
қайраткері» атанған ол осы ел  Үкіметінің «Өнерді дамытуға қосқан 
үлесі үшін» Алғыс хатымен марапатталды. Ресей Суретшілер ода ғы-
ның, Халықаралық Суретшілер одағының мүшесі, «Ресейдің бола-
шағы» қоғамдық сыйлығының иегері атанып отырған ол қай жұмысын 
бастаса да ұлттық нақышқа баса мəн береді.  Жас та болса сəн əлемінде 
өзіндік орнын қалыптастырған азамат таяу күндері Омбы қаласында 
«KHAPIZOV ERMEK» сəн үйін ашқалы отыр. Алматыға келген өнер 
иесімен жүздесіп, сұхбаттасудың сəті түсті. 

Алматыдағы 28-ші Дүние жүзі лік қысқы Универсиада ойын дарына 
дайындық жұмыстары жалға суда. 25 қаңтар күні Универсиада алауы 
Астана қаласындағы Назарбаев Универси тетінде тұтанады. Содан кейін 
өңірлерге жеткізіліп, жоспар бойынша барлық 16 алау Алматыда қо-
сылады жəне ашылу салтанатының нақты сəтінде үлкен от шоғына айна-
лады. Жалпы айтулы дүбірлі жарыстар «Шымбұлақ» тау шаңғы курорты, 
«Медеу» мұз айдыны, «Сұңқар» халықаралық шаңғы трамплиндерінің 
кешені, Балуан Шолақ атындағы спорт жəне мəдениет сарайы, «Алатау» 
шаңғы жəне биатлон кешені, «Табаған» спорттық ойын-сауық кешені, 
«Алматы арена» (12 000 көрерменге арналған мұз сарайы), «Халық арена» 
(3 000 көрерменге арналған мұз аренасы) нысандарында өткізіледі.

Мырзағабыл ағамыздың үйінде қонақ болып отырмыз. 
Жақсы тілектер айтылып жатыр. Ең соңында ағамыздың 
кенже ұлы, төтенше жағдайлар саласында  қызмет ететін 
Мерейге де кезек  берілді. Жүрекжарды лебіздерін  тізбелей  
келген  бауырымыздың мына бір сөзі елең еткізді. 
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
11 айға 3204,96 3409,89

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
11 айға 5871,36 6076,29

«Ана тіліне» жазылыңыз, ағайын!

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

Қазақ руханияты мен 
мəдениетінде айрықша орны 
бар Күлтегін ескерткішінің 
көшірмесі 2001 жылы Елордадағы 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университетінің бас 
ғимаратына орналастырылған 
еді. Түркітанушы ғалымдардың 
назарын аударып, бұл бағыттағы 
терең зерттеу жұмыстарының 
нысанына айналған көне 
мұрамызға, оның құпиясы 
мен сырын танып білуге деген 
қызығушылық толастаған емес. 
Бұл, сөзсіз, байтақ қазынамыздың 
жұмбақ тұстары алдағы уақытта 
əлі де ашыла түсетінін білдіреді. 
Осы орайда өткен жылы Орхон-
Енесей жазуларын 1993 жылдан 
бері үзбей зерттеп келе жатқан 
ғалым Бекжан Орынбайдың 
«Түркі күлбізік жазба 
ескерткіштері тілінің семиотика-
семантикалық негіздері» атты 
зерттеу еңбегі «Қазығұрт» баспа-
сынан басылып шыққан бола-
тын. Автордың пікірінше, бұл 
еңбек жиырма жылдық «инемен 
құдық қазғандай» жұмыстың 
нəтижесі. Газетіміздің 4 жəне 
5 беттерінде ғалымның зерт-
теу еңбегі жөнінде өз пікірін, 
сондай-ақ кітапта келтірілген 
Күлтегін жазба ескерткішінің 
текстологиялық түзетілімін, 
транскрипциясы мен аударма-
сын оқырман қауым назарына 
ұсынып отырмыз.

–  Т а я у д а  қ а л а м ы з д а 
 дү  ние жүзілік қысқы Универ-
сиада �тпекші. Бұл да елге сын 
ғой. Абыройлы �ткізіп, ме-
рейімізді үстем етейік, –деді. 

Оның бұл с�зі бойымызға 
жы лылық ұялатты. Жап-жас 
болса да елдің намысын ой лап 
жүргені елжіретпей қой мады. 

Мерей ойлағандай  ра  сын да 
да бұл үлкен сынақ. Бір жа-
ғынан әлем артқан зор сенім. 
Елбасы биылғы Жаңа жыл дық 
құттықтауында Астанада �тетін 
«ЭКСПО-2017» ха лықаралық 
к�рмесімен қатар осы шараны 
жайдан-жай ауызға алмағаны 
белг іл і .  Маңызды,  мәнді 
болғасын атап �тті. 

М а ң ы з д ы  д е й т і н і м і з , 
 Ал матыдағы жарысқа әлемнің 
60-қа жуық елінен 2 мыңға 
жуық спортшы қатыспақшы. 
Универсиада бағдарламасына 
12 спорт түрі енген. Спорт 
ойындарын тамашалауға 30 
мыңға жуық отандық және 
шетелдік турист келмек. 
 Сайыстар телек�рсетілімнің 
а у д и т о р и я с ы  ж а һ а н н ы ң 
80  ел інен 1  млрд.  астам 
телек�рерменді құрайды. 
Жалпы әлем назары Қазақ 
елінде болмақ. 

Универсиаданың құді-
реттілігі сонда – бұл Олим-
пиада ойындарынан кейінгі 
екінші ірі халықаралық  жарыс. 
Ол дүниежүзілік студенттер 
спорты федерациясы ның 
ұйымдастыруымен �теді . 
Кімдер  қатысады дейтін 
болсақ. Олар он жеті мен 
 жиыр ма сегіз жас арасындағы 

сту дент жастар. Біздің елдің 
студент тері Қысқы Уни вер-
сиа  даға 1993 жылдан қаты-
сып келеді. Содан бері бұл 
айтулы шара 12 рет �ткен 
екен. Жақсы жетістіктер ге 
жетіп келеміз. Мәселен, 2015 
жылы Ресей мен Оңтүс тік Ко-
рея спорт шыларынан кейін 
үшін ші орын ға табан тіре дік. 
Жеңісіміз жеңіске ұлассын деп 
тілейік. 

Бұл жолғы әлемдік дода-
ның жауапкершілігі �те зор. 
Біріншіден, дүние к�з тіккен 
аламан болғаннан кейін оза 
шауып, жеңімпаз атану парыз. 
Бұған негіз қаланған. Реті кел-
генде айта кетейік. Елімізде 
қысқы спортты дамытуға, 
т�рткүл әлемді таңдандырар 
саңлақ спортшылар даярлап 
шығаруға толық мүмкіндік 
бар. Кейбір елдердей емес, 
қарға да, мұзға да зәрулігіміз 
жоқ. Оны айтасыз, шет жұртқа 
да жақсы мәлім Медеуіміз, 
Шымбұлағымыз бар емес 
пе?! Бар гәп мемлекеттің 
жанашырлығы мен қам қор-
лы ғында болып тұр-ау, сірә. 
Kлгі ойымызға қайта ора-
лайық. Бұл дүбірлі доданың 
ендігі бір ерекшелігі туған 
топырағымызда �тетіндігінде. 
Нағыз қонақжайлығымызды 
к�рсететін сәт осы. Сырттан 
келген қонақ еліміз жайлы 
жақсы ой түйіп кетсе бұл да біз 
үшін жеңіс. 

Жеңісіміз к�п болсын. Ел 
абыройы арта берсін. 

Нұрперзент ДОМБАЙ

ЖЕҢІС СЕРІГІМІЗГЕ 
АЙНАЛСЫН 

КҮЛТЕГІН ЖАЗБАСЫ – КҮЛТЕГІН ЖАЗБАСЫ – 
КӨНЕ МҰРАКӨНЕ МҰРА

Кімдерге үміт артамыз?
Омбылық өрен өнері
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АНА ТІЛІ

Қазақстан Республикасының  
Президенті Н.Ə.Назарбаев 2017 
жылы 15 қаңтарда  Біріккен  
Араб Əмірліктеріне (БАƏ) екі 
күндік ресми сапармен барды. 
Əбу-Даби ханзадасы Мұхаммед 
бин Заидəл-Нахайянмен, 
мемлекет қайраткерлерімен 
жəне ірі бизнес өкілдерімен 
кездесіп, туризм, қаржы, көлік-
коммуникация, энергетика 
салаларындағы əріптестік 
туралы екі ел үшін өзара тиімді 
келісім-шарттар жасасты. 

Елімізде азаматтарды уақытша тіркеу жүйесі қанатқақты режімде 
іске қосылды. Бұл туралы Қазақстан Республикасы Ақпарат жəне 
коммуникациялар министрі Дəурен Абаев өзінің Фейсбуктегі 
парақшасында хабарлады. Онда: «Министрлік айтқан мерзімнен 
екі апта бұрын «электрондық үкімет» веб-порталында азаматтарды 
уақытша тіркеу қызметі пилоттық режимде іске қосылды.

Ұранды ұлтымыз 2017 жылы атап өтер елеулі оқиға – Алаштың 100 жылдығы. Мың өліп, мың 
тірілген қазақ осыдан бір ғасыр бұрын ұлт-азаттық майданына шығып, бас біріктірді – «Алаш» 

саяси партиясы құрылды, «Алашорда» үкіметі жасақталды, «Ұлт Кеңесі» сайланды. Қазақ 
топырағында тұңғыш толыққанды ұлттық мемлекеттің шаңырағын көтеруге ұмтылыс жасалды. 
Осы айтулы датаға орай Ұлт басылымы  «Ана тілі» газеті «Алаш аманаты» атты  жаңа айдар ашып, 
Алаш қозғалысы мен Алаш арыстары туралы тұжырымды да, тұшымды мақалаларды тұрақты 

жариялап тұрмақ. Бұл айдарды «Алаш. Алашорда. Энциклопедия» кітабын шығарушы, филология 
ғылымының докторы, профессор, алаштанушы Ғарифолла Əнес тұрақты түрде жүргізіп отырады.

Ұйымдастыру 
мәселелерін талқылады

АПТА-ШОЛУТАҒАЙЫНДАУ

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

АЛАШ АМАНАТЫ ЖИЫН

ҰЛТ КӨСЕМІ – 
ӘЛИХАН БӨКЕЙХАН

Сондай-ақ Трамп Англияның Еуроодақ 
құрамынан шығуы барысында туын-
дайтын қиындықтарды шешуде АҚШ 
к�мекке келетінін, ағылшын-американ 
сауда қарым-қатынастарын жаңа 
деңгейге к�теретінін мәлімдеді. Қорыта 
айтсақ, Д.Трамп АҚШ Президенті 
ретінде ұлықтау рәсімі �те салысымен, 
сыртқы саясатқа білек сыбана кірісіп, 
әлемдік саясатта жаңа тәртіп орнатуды 
к�здеп отырғаны байқалады. 

***
2017 жылғы 17 қаңтарда Қазақстан 

Сыртқы істер  министрі  Қайрат 
Kбдірахманов Сирия мәселесі бойынша  
Астана қаласында �тетін келісс�зге еліміз 
толық дайын екенін, бұл халықаралық 
маңызы зор іс-шара 23 қаңтар күні 
�туі  ықтимал екенін мәлімдеді . 
Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 
тұрақты емес мүшесі болып сайлануы 
мұндай қадамға арқау болып, еліміздің 
тарихындағы айтулы оқиғалардың біріне 
айналып отыр. Бұған дейінгі кезеңдерде 
де Қазақстан сыртқы саясатта к�птеген  
табыстарға қол жеткізді. Еліміз ЕҚЫҰ, 
ИЫҰ т�рағалық етті, қысқы Азияданы, 
бес мәрте Kлемдік және дәстүрлі діндер 

«Хан баласында қазақтың хақысы бар еді, тірі 
болсам, қазаққа қызмет етпей қоймаймын» деген 
K.Б�кейхан саясаткер, Алаш қайраткерлерінің 
к�семі болуымен бірге жан-жақты энциклопедист 
ғалым, қарымды публицист те болды. Оның �шпес 
шығармашылық мұрасы бүгінде ондаған томды 
құрайды. Екі ғасыр тоғысындағы ұлтымыздың 
әлеуметтік-экономикалық және мәдени-рухани 
жағдайы, әсіресе жер қатынастары, отаршылдық 
билікке қарсы күрес, қазақ мемлекетін құру  
мәселелері бойынша құнды-құнды теориялық әрі 
практикалық зерттеулер жазып қалдырды. Оның 
к�шпелі тұрмыс, дәстүрлі мал шаруашылығы, 
қазақы қой тұқымдары, жайылым жайы, 
отырықшылыққа к�шу, қала салу туралы жазба-
лары бүгінде де маңызын жоғалтпаған ғылыми 
еңбектер. Екі тілді бірдей еркін меңгерген қаламгер 
аудармашы, редактор, фольклорист ретінде де 
соңына к�птеген рухани мұра қалдырды. 

Алаш к�семі, ұлт к�шбасшысы Kлихан 
Б�кейханның басты аманат-мұрасы – тәуелсіз 
Қазақ Елін құру, �ркениетке ұмтылу, әлемдік 
қауымдастықта �зіндік ойып алар орны бар ұлттық 
мемлекет жасақтау болды. Енді осы ой-пікірлердің 
кейбіріне назар салыңыз.

*Мемлекеттігі жоқ халық – жетім әрі жетекшіл 
халық. Мемлекеттігі жоқ халық – еліктегіш халық.

*Ұлттық әскері, ұлттық милициясы жоқ халық 
– қорғансыз ел.

*Қазақ-ау! Түзуің бірігіп, жұрт үшін қам ой-
лайтын кез келген жоқ па?!.

*Біздің замандағы салт: әркім құқына таласу, 
құқына тартысу; жылау салты артта қалды. Ендігі 
рәсім: құқы үшін жылау емес, құқын талас-тар-
тыспен қорғау.

мист мамандығы бойын-
ша бітірген.  Социология 
ғылымының док торы. Kр 
жылдары ҚР Сыртқы істер 
министрі, Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 
Мемлекеттік кеңесшісі, 
Президенттің  Ұлттық 
қауіпсіздік мә селелері 
ж�ніндег і  к�  мекшіс і , 
Қазақстан Рес публикасы 

Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысы 
қызметтерін атқарды. 

Бірақ біз Қазақстан Рес публикасының 
азаматтары тарапы нан  осындай лек бо-
лады деп күткен жоқ пыз. Оның үстіне, 
жыл сайынғы жәрдема қыны есептеу, 
тиісті анықтамалар беру кезеңі не тұспа-
тұс келді» деді Дәурен Абаев. 

Министрдің айтуына қарағанда, 
бүгінгі таңда халыққа қызмет к�рсету 
орындарындағы қарбалас едәуір 
азайған. Онлайн-тіркеуді техникалық 
жағынан «Ұлттық ақпараттық техноло-
гия» ак цио нерлік қоғамы қамтамасыз 
етпек. Тапсырыс беруші – ҚР Ішкі 
істер ми нистрлігі болып табылады. 
Бұл ба ғыт тағы бірлескен әрекеттер 
�з нәти жесін бе ретіні с�зсіз. Бұған 
тіркеу шараларын халыққа ыңғайлы 
ету бағытында ат қарылып жатқан 
жұмыстар оң септігін тигізетіні анық. 

Ақбота ИСЛ*МБЕК

Әбу-Дабидегі 
әріптестік жүздесу

М.Тәжин - Президент Әкімшілігі 
басшысының бірінші орынбасары

Онлайн-тіркеу іске қосылды 

*Қазақ – баладай аңғал, сүттен ақ, судан 
таза, бүлінбеген халық.

*Қазақ баласы бірігіп, тізе қосып іс қылса 
– халықтық мақсат сонда ғана орындалады.

*Бізді ұлтшыл қылған нәрсе – біздің 
кемдікте, қорлықта жүргендігіміз, к�рінгеннен 
соққы жегендігіміз.

*Кітап жазып, газет-журналға мақала шы-
ғарып, Алашқа қызмет қылмасақ, басқа жол 
б�геулі.

*Kр ұрпақ �зіне артылған жүкті жетер жеріне 
апарып тастағаны дұрыс, әйтпегенде болашақ 
ұрпағымызға аса к�п жүк қалдырып кетеміз.

*Біздің қазақ ұлтының автономиясы жерге 
байлаулы автономия болмақ.

*Жер дауы – тәмәм бес миллион қазақ дауы.
*Қазақтың байырғы жерін қашан ғылым 

мен техникаға сүйеніп толық игермейінше, 
жер жеке меншікке де, қоныстанушыларға да 
берілмеуі тиіс.

*Қазақтың қойының жүні тоқылып, үстіне 
киім болып, әрбір темірі �зіне түйме болуы тиіс.

*Біз бай, білімді, әрі күшті болуымыз керек. 
Бай болу үшін – кәсіп, білімді болу үшін – оқу 
керек. Ал күшті болу үшін – бірлік керек.

*Байлық түбі – ақыл һәм қол ұсталығы 
(«кәсіп» мағынасында – K.Ғ.).   

*Ұлтына, жұртына қызмет қылу білімнен 
емес, мінезден.

*Бостандыққа апаратын жалғыз жол – 
ынтымақ қана. Қазақ жерінің әрбір түйір тасы 
әр қазақтың �ңіріне түйме болып қадалуы керек.

*Б�тен кісі қазаққа ешқайдан жақсылық 
әкеліп бермейді. 'з күшіне, �з қуатына сен-
беген адам да, халық та ғұмыр жүзінде бәйге 
алмайды. Біреуге телмірген адамнан, халықтан 
қосақ түрткен жетім лақ бақытты.

*Жұрт ісін түс к�рмей, ояу жүріп іздеу 
мақсат.

*Бздің жұрт бостандық, теңдік, құрдастық, 
саясат ісін ұғынбаса – тарих жолында тезек теріп 
қалады; бақыт пен махаббаттан тысқары бола-
ды: бұл екеуі жоқ жұртқа тіршілік неге керек?!.

*Тірі болсақ – алдымыз үлкен той. Алаштың 
баласы бұл жолы болмаса, жақын арада �з тізгіні 
�зінде б�лек мемлекет болар!

*Бұл болып тұрған заман – Алаштың аза-
матына зор күш. Бізде бірлік болып, іс қыла 
білетін шебер табылса – Алаштың баласы бақыт, 
махаббат («жақсы �мір» мағынасында – K.Ғ.) 
жолына түсті! Кейінгі үрім-бұтақ не алғыс, не 
қарғыс бере жүрер алдымызда зор шарттар бар! 
Осыны аңғар, жұртым, қазақ!

Ғарифолла *НЕС,
профессор

Ақордада Қазақстан Республикасы Президентінің 
шешімімен құрылған Мемлекеттік биліктің 
тармақтары арасында �кілеттіктерді қайта б�лу 
мәселелері ж�ніндегі жұмыс тобының алғашқы 
отырысы болып �тті.

Жұмыс тобы мүшелері ұйымдастыру мәселелерін 
талқылады. Билік �кілеттіктерін қайта б�лу ж�ніндегі 
ұсы ныстарды әзірлеу барысында жинақталған отандық 
және шетелдік тәжірибе, қолданыстағы заңнаманың 
және Қазақстан Республикасы Конституциясының 
нормаларын қолдану практикасы зерделеніп, талдау 
жасалады. 

Жұмыс тобының қызметіне заңгер, ғылыми-
сараптамалық қауымдастығы, сондай-ақ қалың 
жұртшылық белсене тартылатын болады. 

Мемлекеттік биліктің тармақтары арасында 
�кілеттіктерді қайта б�лу мәселелері ж�ніндегі жұмыс 
тобының мүшелері. 

1. ЖАҚСЫБЕКОВ Kділбек Рыскелдіұлы – 
Қазақстан Республикасы Президенті Kкімшілігінің 
Басшысы, Жұмыс тобының жетекшісі. 

2. АСАНОВ Жақып Қажманұлы – Қазақстан 
Республикасының Бас прокуроры. 

3. БЕКЕТАЕВ Марат Бақытжанұлы – Қазақстан 
Республикасының Kділет министрі.

 4. ГРОМОВ Сергей Николаевич – Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенаты Т�рағасының 
орынбасары. 

5. ДОНАҚОВ Талғат Советбекұлы – Қазақстан 
Республикасы Президенті Kкімшілігі Басшысының 
орынбасары. 

6. ЖАЛАИРИ 'мірәлі Шақарапұлы – Д.А.Қонаев 
атындағы Еуразиялық заң академиясының ректоры. 

7. ИСИМБАЕВА Гүлмира Истайбекқызы – 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісі 
Т�рағасының орынбасары. 

8.  ҚАУДЫРОВ Т�леш Ерденұлы – Қазақ 
гуманитарлық заң университеті Азаматтық-құқықтық 
зерттеулер ғылыми-зерттеу институтының директоры. 

9. МKМИ Қайрат Kбдіразақұлы – Қазақстан 
 Республикасы Жоғарғы сотының Т�рағасы. 

10. МҰҚАШЕВ Рақмет Желдібайұлы – «Қазақстан 
заңгерлер одағы» республикалық қоғамдық бірлестігінің 
т�рағасы. 

11. РОГОВ Игорь Иванович – Қазақстан 
 Республикасы Конституциялық Кеңесінің Т�рағасы. 

12. ФЕДОТОВА Зинаида Леонтьевна – Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік 
басқару академиясының профессоры.

қысқарту туралы келісімдердің шарт-
тарын нақты жүзеге асыра алса, 
антиресейлік санкциялар алынып 
 тасталуы мүмкін. Мұндай қадам әлемдік 
экономиканың дағдарысты еңсеруіне 
игі ықпал етері с�зсіз. Сонымен қатар 
Трамп НАТО-ның қызметін қатты 
сынап, бұл ұйым уақыт талабына сай 
емес екенін, оның мүшелері �здерінің 
міндеттемелерін орындамай отырғанын, 
АҚШ қаржыландыруды тоқтатса НАТО 
ыдырап кетуі ықтимал екенін ескертті. 
Ол АҚШ-тың соңғы жылдары жүргізген 
сыртқы саясатын да қатты сынға алып,  
«Иракқа шабуыл жасау – АҚШ-тың 
жіберген ең үлкен қателігі» деген 
баға берді. Ал АҚШ қарулы күштері 
үшін басым бағыт – Ислам мемлекеті 
террористік  ұйымын жою екенін атап 
к�рсетті. Трамп қарсыластарының к�п 
болғанына қарамастан, миграциялық 
саясатты қатаңдатудан бас тартпайты-
нын жеткізді. Германия Канцлері  Ангела 
Меркель үлкен қателік жасап, неміс 
жеріне заңсыз мигранттардың қаптап 
кетіп, еуропалықтардың қауіпсіздігіне 
қатер т�ндіргенін, АҚШ мұндай 
қателіктерге жол бермейтінін айтты. 

адамнан тұратын Ұлт Кеңесі (аты – Алашорда) 
құрылып, оның т�рағалығына к�пшілік дауыспен 
K.Б�кейхан сайланды. 1918-19 жылдардағы Азамат 
соғысы кезінде Алашорда кеңес билігіне қарсы 
ашық соғыстарға қатысты, қызылдарды қолдаған 
қазақтарды жазалады. 

Кеңес үкіметі 1919 ж. Алаш қайраткерлеріне 
амнистия жариялаған соң 1920 ж. Қазақ АКСР 
Егіншілік халық комиссариаты коллегиясының 
мүшесі ,  1922 ж.  Мәскеудегі  Ұлт  істері 
ж�ніндегі халық комиссариаты жанындағы 
Орталық баспаның, 1926-27 ж. Ресей Ғылым 
академиясының ғылыми қызметкері. Осы жыл-
дары Ғылым академиясы жанынан құрылған 
профессор С.П.Швецов бастаған экспедицияның 
құрамына еніп, Қазақстанға жаңа толқынмен 
ағылмақшы болған қоныс аударушыларға 
берілер басы артық жердің жоқтығын, тіптен 
құнарлы жерлер қазақ қожалықтарының �зіне 
жетіспейтіндігін дәлелдеп шықты. 1926 ж. 
Мәскеуден ұрықсатсыз шығып кеткені үшін 
Ақт�бе қаласында ұсталып, Бутырка абақтысына 
жеткізілді. 1927 жылдың 1 қазанынан бастап оған 
үнемі ОГПУ орындарының есебінде тұруға тура 
келді, Мәскеуден ұзап шығуға тыйым салынды. 
Азаматтық құқығы 10 жыл бойы шектелген 
K.Б�кейхан ақсақал сталиндік репрессия жыл-
дарында қайтадан түрмеге жабылды. Қазақстанда 
Алаш партиясының құрылуы мен Алашорда 
үкіметінің коммунистерге қарсылық к�рсетуі 
бойынша барлық жауапкершілікті �з мойнына 
алды. Ол �зінің кеңестік билікке ешқашан іші 
жылымағанын, бірақ оны мойындауға мәжбүр 
болғанын, бар арманы халқының тәуелсіздік 
алып, ұлттық мемлекет құрғанын к�ру болғанын 
мәлімдеді. 1937 жылдың 27 қыркүйегінде КСРО 
Жоғары соты әскери коллегиясының негізсіз үкімі 
бойынша атылды. («Алаш. Алашорда. Энциклопе-
дия» кітабынан. Алматы: «Арыс» баспасы, 2009)

Марат Тәжин Прези-
дент Kкімшілігі басшысы-
ның бірінші орынбаса-
ры болып тағайындалды. 
Ол бұған дейін Қазақстан 
Республикасының  Ресей 
Ф е д е р а ц и я с ы н д а ғ ы 
Т�тенше және 'кілетті 
Елшісі болды. 

Марат Тәжин 1960 жылы 
8 сәуірде Ақт�беде дү  ниеге 
келген. 1981 жылы Алматыда ғы Халық 
шаруашылық институтын эконо-

Kзірше тестілік жұмыстар жүріп 
жатқандықтан, тіркеу қызметінде 
кейбір кідірістер болуы мүмкін. 
Бұл мәселеге түсіністікпен қарауға 
шақырамыз.

Осы аптаның соңына дейін аталған 
қызметке мониторинг жүргізіліп, қажет 
болған жағдайда жетілдіру жұмыстары 
жүргізіледі» делінген. 

Сонымен қатар министр жуыр-
да Астанадағы PaperLab пікірталас 
клубының басқосуында қазіргі таңда 
250 мың адам уақытша тіркеуден �тіп 
үлгергенін айтты. Бұл ретте министрлік 
тарапынан белгілі бір кемшіліктердің 
орын алғанын жасырмады. «Kрине, 
біздің тарапымыздан белгілі бір кем-
шіліктер болғанын мойындаймыз. 
Онлайн-тіркеуді уақытша тіркеу ту-
ралы заң іске қосылмай тұрып, сәл 
ертерек, алдын ала дайындау керек еді. 

�ткен «Болашақтың қуаты» атты Х 
Халықаралық саммитке қатысып, бұл 
іс-шара Астанада �тетін «ЕХРО-2017» 
халықаралық к�рмесінің тақырыбымен 
үндес екенін атап к�рсетіп, «Астана 
ЭКСПО-2017» мен «ЭКСПО Дубай 
2020» арасында жасыл экономика, 
 балама қуат к�здерін дамыту салала-
рында тиімді ынтымақтастық орнату 
туралы келісімге қол қойылды. БАK 
мұнайлы ел болғанымен, экономи-
касы мұнайдан тәуелсіз. Негізінен 
халықаралық еркін сауда, туризм, 
әлемдік қаржы орталығы, құрылыс, 
коммуникация, инновациялық инду-
стрия мен жасыл экономика салала-
рына басымдық берілген. Бұл тұрғыда 
мұнайға деген тәуелділіктен арыла 
алмай отырған Қазақстан үшін  БАK 
тәжірибесінен алар сабақ к�п. 

***
Жаңа сайланған АҚШ Президенті 

Дональд Трамп британиялық The Times 
және немістің Bild басылымдарымен 
ресми сұхбаттасып, әлемдік маңызы бар 
бірқатар мәселелер ж�ніндегі ойлары-
мен б�лісті. Трамптың айтуынша, егер 
АҚШ пен Ресей ядролық қаруларды 

Б ' К Е Й Х А Н О В  Ғ а л и х а н  ( K л и х а н ) 
Нұрмұхамедұлы (25.3.1866, бұрынғы Семей  облысы 
Қарқаралы уезі Тоқырауын болысының  7-ауылы 
– 27.9.1937, Мәскеу) – қоғам және мемлекет 
қайраткері, ұлт-азаттық және Алаш қозғалысының 
жетекшісі, Алашорда автономиялы үкіметінің 
т�рағасы, публицист, ғалым, аудармашы. 1886-90 ж. 
Омбы қаласындағы техникалық училищеде, 1890-
94 ж.Санкт-Петербургтегі Орман институтының 
экономика факультетінде оқыды. 

1896-1903 ж. Қазақ даласын зерттеген Щерби-
на экспедициясына белсене қатысты. Сол тарихи 
кезеңде қазақ халқы үшін ең �зекті мәселе – жер 
қатынастарын зерделеді, Ресейдің �ктем отарлық 
саясатын саралады. 1905 ж. ресейлік «Халық 
бостандығы» (конституциялық-демократиялық) 
партиясының мүшелігіне, 2006 ж. оның Орталық 
комитеті құрамына енді. 2006 ж. маусымда  Семей 
облысы қазақтары атынан мерзімінен бұрын 
таратылған І Мемлекеттік Думаға депутат болып 
сайланғанымен, алдымен 3 ай Павлодар түрмесіне, 
Выборг үндеуіне қол қойғаны үшін 3 ай Семей 
түрмесіне жабылды. 1906 ж. Омбыда шығат ын 
кадеттік «Голос степи», «Омич», «Иртыш», 1908 
ж. Петерборда жарық к�рген меньшевиктік 
 «Товарищ», кадеттік «Речь», «Слово» газеттерінде 
редактор, 1908 ж. Самара қаласына жер аудары-
лып, 1909-17 ж. осы қаладағы Дон егіншілік банкі 
б�лімшесінде жұмыс істеді. 1913-18 ж. Орынбор 
қаласында шығып тұрған «Қазақ» газетінің тұрақты 
авторы. 1917 ж. 20 наурызда Уақытша үкіметтің 
Торғай облыстық комиссары және Түркістан 
комитетінің мүшесі болып тағайындалды. Осы 
кезеңде к�зқарастарының саяси алшақтығына 
байланысты кадет партиясынан шықты. Алаш 
к�семдерінің жетекшілігімен 1917 ж. шілде айында 
Орынбор қаласында І жалпықазақ съезі �ткізіліп, 
«Алаш» партиясы құрылды. 5-13 желтоқсанда 
Орынборда �ткен ІІ жалпықазақ съезінде 25 

Қазірг і  таңда  Қазақстанның 
мұсылман араб елдері арасындағы 
сенімді әріптестерінің бірі БАK 
қазақстандық экономикаға 2 млрд 
АҚШ долларынан астам инвестиция 
құйды. Басқасын айтпағанның �зінде, 
Астанада салынып жатқан «Kбу Даби 
плаза» кешені1,6 млрд АҚШ долларына 
тең ірі инвестициялық жоба саналады. 
16 қаңтарда Елбасымыз Kбу-Дабиде 

к�шбасшыларының съезін �ткізді.  
Биыл, міне, Универсиада мен ЕХРО 
халықаралық іс-шараларын �ткізбекші. 
Елбасымыз БҰҰ мінберінен ғаламдық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету, әлемдік 
антиядролық қозғалысты дамыту, әлем 
елдері арасындағы ынтымақтастық 
пен интеграциялық байланыстарды 
тереңдету, жаһандық экономикалық 
дағдарысты еңсеру, халықаралық тер-
роризммен бүкіл әлем болып күресу 
туралы тың идеяларын ұсынып, әлемдік 
қоғамдастықтың қызу қолдауына ие 
болды. Сондықтан да Қазақ елінің 
Азия аймағы атынан БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесінің тұрақты емес  мүшесі болып 
сайлануы кездейсоқтық емес, жүйелі 
жүргізілген сыртқы саяси қызметтің 
жемісі. 

Қазір к�птің к�ңілінде Қазақ стан-
ның тұрақты емес мүше болуы БҰҰ 
Қауіпсіздік кеңесінің жұмысына қалай 
әсер етуі мүмкін деген сауал туын-
дап отыр. Kрине, Қазақстан әлемде 
бейбітшілік орнату, Ирак-Шам Ислам 
мемлекеті террорлық ұйымын жою, 
Палестина-Израиль қақтығысын, Сирия 
және Украинадағы жанжалдарды бейбіт 
жолмен шешу, Ресей мен батыс елдері 
арасындағы экономикалық соғысты 
тоқтату сияқты мақсаттарға жету үшін 
күресері с�зсіз. Алайда БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесінде бес тұрақты мүше, он тұрақсыз 
мүше бар. Ал саяси шешім қабылдау 
үшін осы он бес мүшенің кемінде тоғызы 
жақтап дауыс беретінін  ескерсек, 
Қазақстанның ойлағанындай ұтымды 
саяси шешім қабылдау оңай болмасы 
анық. Соңғы жылдары БҰҰ Қауіпсіздік 
кеңесінің жұмысы шешім қабылдаудағы 
дау-дамайдың кесірінен тиімді болмай 
отырғаны баршамызға мәлім. 

Ал БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің 
тұрақты емес   мүшесі  болудан 
Қазақстанның ұтары к�п. Еліміздің 
халықаралық деңгейдегі беделі, имиджі, 
танымалдығы арта түсері с�зсіз. БҰҰ 
Жарғысының 28-бабының 3-ші тармағы 
бойынша, Қауіпсіздік кеңесі мәжілісі 
БҰҰ тұрған жерде ғана емес, кеңеске игі 
ықпал ететін басқа жерде мәжіліс құра 
алады. Бұл тұрғыда Қазақстан билігі 
ұсыныс жасап отырғандай, Сириядағы 
гибридті соғыс мәселесін шешу үшін 
Астана қаласында келісс�з �ткізілуінің 
саяси мәні мен маңызы �те зор болар 
еді. Егер бұл іс-шара сәтті жүзеге асар 
болса, теңдесі жоқ прецедент «Астанада 
қол жеткізілген бейбіт келісім» деген 
атпен әлемдік тарихта мәңгі қалады.

Сейілбек МҰСАТАЕВ,  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

Саясаттану және саяси 
технологиялар кафедрасының 

профессоры, саяси ғылым 
докторы

Жаңа айдар
Жаңа айдар
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ӨЛЕҢ ӨЗЕГІ – МӘҢГІЛІК ЕЛ

«ӨР ТОРҒАЙ – ЕРЛІК МЕКЕНІ»

БОРАНБАЙ БИ ЕСКЕРТКІШІ 

Алматыдағы Достық 
үйінде Қазақстан 
Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына орай 
 Қа зақстан Жазу-
шылар одағының 
бастамасымен, 
халықаралық 
«Алтын Қыран» 
қайырымдылық 
қорының қолдауымен жарыққа шыққан 
«Мәңгілік Елім менің – Вечная Страна моя» 
антологиясының таныстырылымы �тті. 

Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының 
т�рағасы Нұрлан Оразалин осы шараны 
ұйымдастырушыларға, сондай-ақ танысты-
рылымы �тіп жатқан кітап авторларына 
�зінің ризашылығын жеткізді. «...Тілі әртекті 
болғанымен ділі біртұтас к�пұлтты Қазақстан 
әдебиетінің �ткені де, бүгіні де, болашағы да 
«Мәңгілік Ел» дейтін ұғымнан бастау алары 
қалай ақиқат болса, сол ұғымға қызмет етері 
де солай шындық. Бұл – Тәуелсіз Қазақ Елінің 
�мір сүру үлгісінің к�рінісі» деді Н.Оразалин.

«Мәңгілік Елім менің – Вечная Страна 
моя» антологиясына қазақ, орыс, неміс, 
кәріс, белорус, ұйғыр, күрд, �збек, түрік, та-
тар, дүнген, шешен және т.б. Қазақстандағы 
түрлі ұлт �кілдерінің �леңдері жинақталып 
берілген. Антология қазақ және орыс 
тілінде жарық к�рді. Алғашқы б�лімінде 
К.Ахметова, А.Бақтыгереева, Н.Айтұлы, 
Ұ.Есдәулет, Ғ.Жайлыбай, М.Райымбекұлы, 
т.б. �леңдері енсе, 2-б�лімінде А.Шмидт, 
С.Ли, Л.Шашкова, Патигуль Махсатова, 
Гуль нара Аутова және т.б., ал 3-б�лімінде 
О.Сүлейменов, В.Михайлов, Н.Чернова, 
Б.Қанапиянов, Т.Фроловская және т.б. автор-
лардың шығармалары топтастырылған. 

Антология Л.Шашкова, Қ.Бақбергенов, 
К.Құныпияұлының құрастыруымен «Ан Арыс» 
баспасынан жарық к�рді.

Астанадағы «Marriott» 
қонақүйінде жур-
налист Абылай 
Маудановтың «Bр 
Торғай – ерлік 
мекені» атты жаңа 
кітабының таныс-
тырылымы �тті. Кітап 
осындай тақырыпта 
ұйымдастырылған 
экспедицияның жүріп 
�ткен жолын, �ңірдегі тарихи ескерткіштер 
жайлы құнды деректерді, осы барыстағы 
экспедицияның атқарған істерін арқау еткен. 

«1916 жылғы халық к�терілісі. 'ткен жылы 
осы к�терілістің 100 жылдығына орай ұйым-
дастырылған «'р Торғай – ерлік мекені» 
экспедициясының құрамында болып, Ақмола-
Қарағанды-Қостанай облыстары аумағындағы 
2500 шақырым жолды жүріп �ттім. Міне, 
сол мағыналы, мәнді сапардың әсерімен, 
к�рген-түйгенімді баян еткен жолжазбамды 
оқырманмен б�лісіп отырмын. Бүгінгі жас ұрпақ 
ел тарихын терең танып, бабаларымыздың �р 
рухын үлгі етіп �ссе деп ойлаймын» дейді кітап 
авторы. Аталған шараға тарихи экспедицияның 
ұйымдастырушылары Жомарт Түбекбаев, Мей-
рам Айдаболов, Біржан Мешелов және тарих 
ғылым ының кандидаты Құрманғали Дәркенов 
және т.б. қатысып құнды ой-пікірлерімен 
б�лісті.

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай 
 ау да нының Қызылкесік ауылында ел Тәуел-
сіз дігінің 25 жылдық мерейтойы аясында 
қазақ тарихында есімі құрметпен аталатын 
әйгілі би, батыр Боранбай Қалқаманұлының 
ескерт кіші ашылды. Ашылу салтанатына 
қоғам дық ұйымдар мен аудандық ардагерлер 
кеңе сінің �кілдері және �ңір жұртшылығы 
қатысты. 

Аталған шараға орай ауылдық мәдениет 
үйінде дала данасының �мірі мен қызметі ж�нінде 
ғылыми-тәжірибелік конференция �тті. Би 
Боранбай атындағы орта мектептің тарих пәні 
мұғалімі Гүлбатай Зияданова тұғырлы тұлғаның 
мемлекеттік қайраткер ретіндегі болмысына, 
ал аталған мектептегі «Қызылтас қырандары» 
ақындар үйірмесінің жетекшісі Медет Орынғожин 
«Ақырғы шайқас» дастанындағы бейнесіне 
тоқталды. Аудандық ақсақалдар кеңесінің мүшесі, 
дербес зейнеткер Мұратбек Қаратаев �з ой-пікірін 
ортаға салып, жылы лебізін білдірді. 

ТАҒЗЫМ

Қазақстан Республикасы қоғамы ел Тəуелсіздігінің 25 жылдығын бүкіл əлемге паш 
етіп дүркіретіп атап өтті. Тəуелсіздік ата-бабамыздың сан ғасырлар бойы аңсаған 
арманының нəтижесі еді. Ол аз қиындықпен келген жоқ. Оның іргетасын қалауға 
халқымыздың қалаулы ұл-қыздарының сапында ұстаздар қауымы да орасан зор еңбек 
етті. Олардың бірталайының ұлт тəуелсіздігі жолындағы ерен еңбектері ескеріліп, 
мемлекет тарапынан марапаттарға ие болды. Биыл да ел Тəуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңында түрлі деңгейлік оқу орындарында мерекелік іс-шаралар  болып, жас 
ұрпаққа тағылымды тəрбие мен сапалы білім беру ісіне белсене атсалысқан ұстаздар 
қауымына құрмет көрсетілді. 

Игі жұмыстар 
қуантады

Алматы қаласының «Білім саласындағы бақылау 
департаменті» республикалық мемлекеттік мекемесі 
білім беру саласындағы бірыңғай мемлекеттік саясат-
ты іске асыру бағытында к�птеген жұмыстар атқарып 
келеді. 

Департамент басшысы Гүлнәр Ермекбаева 2016 жылы 
атқарылған жұмыстар нәтижесін тілге тиек ете келе, басты 
мақсат білім сапасын арттыру екенін айтты. Осы мақсатта 
соңғы 2 жылда  218 мемлекеттік аттестациялау шаралары 
�ткізілген екен. Сонымен бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күресті күшейтуге, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға, 
мемлекеттік қызметшілердің этикасын жоғарылатуға 
бағытталған семинар-сабақтары жүргізіледі. 2016 жылы 113 
мемлекеттік білім беру орындарының 82-сі аттестацияланған. 

Мекемеде қызметкерлердің кәсіби деңгейін к�теруге үнемі 
к�ңіл б�лініп отырады. Бұл орайда Б.Үсенов, Н.Оразбаева 
сынды мамандар мемлекеттік қызметшілерді қайта   да-
ярлау және біліктілігін арттыру орталығында дайындық 
курсынан �ткен. Бұл тұрғыда департамент ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігіне әр ай сайын, тоқсан сайын, жарты жыл сайын  
қызметкерлердің біліктілігін арттыру ж�нінде тексерістер 
нәтижесін таныстырып отырады. Г.Ермекбаева сонымен 
бірге бос әкімшілік мемлекеттік лауазымға орналасу кон-
курстары барлық талаптарға сәйкес жүзеге асырылып келе 
жатқанын жеткізді. Мәселен, жуырда Білім сапасын сырттай 
бағалау б�лімінің бас маманы С-О-4 санатты лауазымға 
байқау жарияланып, комиссия т�рағасы Б.Үсенов, мүшелері 
С.Еспаева, Ұ.Мылтықбаева, М.Бакиров байқауға қатысуға 
тілек білдірген 4 үміткерге бейіндік білім,  ынталандыру, 
психологиялық сауалдар қойып, іріктеуден �ткізді. Комиссия 
шешімімен лауазым иесі әділ түрде анықталды. 

Ақбота ИСЛ*МБЕК

БІЛІМ

ТІЛІМ ДЕП ТЫНЫМ ТАППАҒАН

Тәуелсіздік күні қарсаңында 
Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастар 

және әлем тілдері университетінде 
мерекелік жиын �тіп, оқу орнының 
ректоры С.Құнанбаева бірқатар оқытушы-
профессорларды марапаттау рәсімін 
�ткізді. Атқарған еңбегімен лайықты 
болған ұстаздарға «Қазақстан Респуб-
ликасы Білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» т�с белгісі табыс етілді. 
Солардың бірі қазақ филологиясы 
кафедрасының меңгерушісі, педагогика 
ғылымының докторы, профессор – 
Kсипат Kлметова. 

Kсипат Сауытбекқызы 1978 жылы 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың филология 
факультетін үздік дипломмен бітірген соң 
еңбек жолын мектепте мұғалім болудан 
бастаған. Тәуелсіздік жылдары ҚазҰПУ-
дың аспирантурасын тәмамдағаннан 
кейін 1996 жылы кандидаттық, 2007 жылы 
докторлық диссертациясын қорғады. Осы 
кездерден бастап Абылай хан атындағы 
Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университетінде қызмет 
етіп келеді.   

Еліміздің білім саласын дамытып, 
�ркендетуге сүбелі үлесін қосып жүрген 
тұлға ұзақ жылғы тынымсыз еңбегі мен 
ізденісінің арқасында бірнеше моно-
графия ның, оқулық пен оқу құралдарын 
жазды. Атап айтсақ, «К�п мағыналы 
с�здер мен омонимдерді  оқыту», 
«Сұхбаттасу мәдениеті» моног рафиясы, 
«С�йлеу әрекеттері түрлеріне оқыту», 
«'здік жұмыс түрлерін ұйымдастыру мен 
жүргізу жолдары» атты оқу-әдістемелік 
құралдары және �зге тілді ұлт �кілдеріне 
арналған т�рт деңгейлік оқулық нәтижелі 
білім беруге бағдарланған. Сонымен 
қатар ғалымның «Лингвомәдениеттану 
негіздері» атты оқу құралы жарық к�рді. 
Аталған еңбек тіл білімінің жаңа – 
антропоцентристік бағытына жатады. 

Тәжірибелі де білікті маман қазақ тілін 
оқытып-үйретудің сапасын арттыруға, ше-
тел тілдерін оқыту әдістемесіне лайықтауға 
мән береді. С�йте тұра әдіскер-ғалымның 
еңбектері қазақ руханиятымен �зектес, 
тамырлас екенін айта кеткеніміз ж�н.

Бүгінг і  заман талабы біл імді , 
білікті, �здігінен тығырықтан шығар 
жол таба білетін іскер және �мірге 

икемді адам тәрбиелеуді қажет етіп 
отыр. Бұл орайда оқытушының ба-
сты міндеті – жеке тұлғаның құзырет-
тілігін қалыптастыру. Осы тұрғыдан 
а л ғ а н д а  K . С а у ы т б е к қ ы з ы н ы ң 
«Лингвомәдениеттану негіздері» атты 
жаңа оқу құралының ұлттық таным мен 
түсінікті айшықтап, мәдениет пен салт-
дәстүрді ұлықтаудағы алар орны ерекше. 
Аталған кітаптың таныстырылымы да 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында 
Алматы қаласындағы №4 кітапханада 
�тті. Тұсаукесер шарасына Н.Уәли, 
Ф.Оразбаева, Г.Смағұлова, Р.Шаханова, 
А.Фазылжанова және т.б. тілші-ғалымдар 
қатысып, жылы лебіздерін білдірген еді. 
Автордың «Лингвомәдениеттану негіздері» 
атты оқу құралы �зге ұлт �кілдерінің 
мәдениетаралық  құзыреттілігін қалып-
тастыруды к�здеумен қатар қазақ б�лім-
дерінде оқитын студенттерге тілдің 
куму ля тивтік қызметін танытуды, «діл», 
«тіл» және «мәдениет» ұғымдарының 
ара жігін айқындап, ділдің лексикадағы, 
грам матикадағы к�ріністерін, тілдің ішкі 
иірімдерін, сондай-ақ таным мәселесін, 
әлемнің тілдік және тұжырымдамалық 
бей несіне қатысты мәселелерді тиянақты 
жеткізеді. 

ҰЛТТЫҚ ҰЛТТЫҚ 
ТАНЫМТАНЫМ

АЙШЫҚТАРЫАЙШЫҚТАРЫ
ғалым Ә.Әлметованың «Лингвомәдениеттану 

негіздері» оқу құралы жайында ойтолғам

Керемет сұхбат! Оны дайындаушы 
лауреат-журналист Құттыгерейге, жария-
лау шы «Ана тілі» газетіне рақмет. Бұл кітап 
маңғыстаулықтардың қолдарына қашан тиер 
екен?

Менің байқағаным, Қорғаныс министрлігі тарапынан Ұлы Отан соғысындағы 
қазақ ұлтты офицерлердің ерліктері туралы айтыла бермейді. Олар Доспановтың 
жазғандарын оқыса жақсы болар еді.

Жұмабай мырзаның қазан айында осы «Ана тілі» газетіне берген Ұлы Отан 
соғысындағы қазақ офицерлері туралы к3лемді сұхбатын оқып, бір таңғалып 
едім, енді соның жалғасы секілді мына сұхбатын оқығанымда бұл кісінің сол соғыс 
тарихын жақсы білетініне толық к3зім жетті. 4те құнды дүние.

Павлодарлық Қобланов Аужан Ұлы Отан соғы сын-
да атқыштар ротасының командирі болған. Майданда 
қаза тап қан. Кітапқа кіргенін, не кірмегенін қалай 
білуге болады?

Кеңес Одағының Батыры атағына ұсынылғанмен, ол атақ бұйырмағандарға 
Қазақстанның Батыры атағын беруге ұсыныс жасалынатыны 3те орынды. 
Соның жүзеге асуына тілектеспін. Батырларымызды 3мір бойы құрметтеуіміз 
керек.

Құрметті Жұмабай Орынғалиұлы! Еңбегіңіз Алладан қайтсын! 4йткені соғыстың 
зардабын к3рмеген адам жоқ. Біздің былтыр 80 жылдық мерейтойы Ақт3бе облысы 
к3лемінде аталып 3тілген қадірлі ұстазымыз, ғалым Молдаханов <дебиет Молдаханұлы 
3зінің әкесінің ерлігін естігенімен, дәлелді ақиқатты сіздің еңбегіңізден оқып қуанып 
қалды. Сіздің жасап жүрген ерен еңбегіңіз ұрпақ тәрбиесіне үлкен үлес қосатынына, 
мәңгілік мұра болатынына кәміл сенім білдіреміз! Журналист Құттыгерей Смадиярға 
да шығармашылық табыс тілейміз!

№26 болып жазылған офицер Қаппасов Хайрутдин менің туысқаным. Соғыс 
аяқталуға 3 ай қалғанда қаза тапқан. Оның Совет Одағының Батыры атағына 
1945 жылдың 22 наурызында ұсынылғанын білмегенбіз. Енді «Халық Қаһарманы» 
атағы берілсе. Доспанов ол турасында үміт барын айтқан екен.

Кітап Қазақстанның 
бар лық кітапханаларына 
беріле ме?

Жұмабай Доспановтың осы газетте қазан 
айында басылған тамаша сұхбатын оқып 
қайран қалғанмын. Біз, қазақ халқы – алыс, 
жақын тарихымызды үнемі «Ана тілі» газеті 
секілді, осылайша жариялап отырғанымыз 
ж3н. Жастарды құнды материалдарды оқуға 
жұмылдыруымыз керек.

«Ана тілі» газетінен 2017 жылы осындай 
тағылымды мақалаларды к3птеп оқитын 
болайық.

Нағашы әжемнің туысқаны соғыста рота 
командирі болған лейтенант Қияшев Жұмат 
1942 жылы майданда 21 жасында қаза болған. 
Кітапқа кірді ме екен?

Сәлім Жұмағұлов, Ақтау: 

Жұматай Қаржауов, Жезқазған:

Мырзажан, Тараз:

Нұрымжан, Жезқазған:

Рысжан, Екібастұз:

Бейбіт:

*бен Қасенов, Петропавл:

Нәби Рахымұлы, Арқалық: Орынбай, Павлодар:
Сәрсенбиев, К�кшетау: 

Сәкен Сүндетов, Семей:

Қадыржан Қадешов, Қарағанды:

«АЙТЫЛМАҒАН АҚИҚАТ
немесе Ұлы Отан соғысының беймәлім беттері»

Газетіміздің өткен 
нөмірінде (№2(1364) 12-18 

қаңтар, 2017 ж.) Қазақстан Жур-
налистер одағы сыйлығының лауреаты 
Құттыгерей Смадиярдың «Айтылмаған 

ақиқат немесе Ұлы Отан соғысының беймәлім 
беттері» атты тақырыппен Қазақстанның 
құрметті журналисі, тарихшы Жұмабай 

Доспанов пен арадағы сұхбаты   жарияланған еді.
Осы сұхбатты газетіміздің сайтында бір 

апта ішінде 5500-ден аса оқырман оқып, 
пікір қалдырған. Төменде солардың 

бірқатарын назарларыңызға 
ұсынып отырмыз. 

Шынында да, K.Сауытбек қызының 
бұл еңбегінің қазақ тілінің �зіндік 
ерекшелігін, к�ркемдік құпиясы мен 
бейнелілігін зерделеуде орны ерекше. 
'йткені дүниежүзі тілдерінің қайсысы 
болсын сол тілді тұтынушы жұрттың 
әлем бейнесін қалай түсініп қабылдауына 
негізделеді. Бұл туралы кітап авторы: 
«Ұлттық діл айрықша ойлау жүйесін ұсына 
отырып, ұжымдық сананың тереңдігімен 
сипатталады. Kлемнің ұлттық-тілдік 
бейнесінде әрбір ұлттың �з ұғым-түсінігі, 
тірек ететін сүйеніш-тұжырымдары, 
үлгілері, сол ұлтқа тән басқа да қасиеттері 
оның ұлттық ділі арқылы жүзеге асады» 
деп жазады. 

Тіл ұлттық таным-түсінікпен және 
мәдениетпен тығыз байланысты екені 
белгілі. Бұр ретте автордың «Тіл мен 
мәдениет байланысты, тіл ұлттық мәдениет 
жетістіктерін сақтап қана қоймай, к�ркем 
ойды кестелі с�збен құрап беру қызметін 
атқарады» деген ой-тұжырымында да 
терең мән бар. Осы еңбек жайындағы 
ой-пікірімізді тұжырымдап айтсам, 
туындыда лингвомәдениеттанудың пән 
ретіндегі �зіндік мәртебесін анықтау 
мәселесі к�теріліп, оның негізгі катего-
риялары жүйелі түрде талданған. Тіл тек 

қарым-қатынас құралы ғана емес, ұлттың 
таным-түсінігі, болмысы, жан-дүниесі 
екендігі және ұлт мәдениеті тілдің тұла 
бойынан анық к�рініп тұратыны нақты 
мысалдар арқылы дәлелденген. 

K.Сауытбекқызы �з еңбегінде 
тіл, мәдениет және �ркениет �зара 
үйлесімділікте �мір сүріп келе жатқан 
құбылыстар екенін баяндай отырып, кез 
келген тілдің, оның ішінде қазақ тілінің 
тілдік бірліктері сол халықтың ұлттық 
дүниетанымы, қоршаған әлемді қабылдау 
ерекшелігі, рухани және материалдық 
мәдениеті  ж�нінде кең мағлұмат 
беретінін атап к�рсетеді. Ол ойын: 
«Халық санасының ділдік белгілері тілде 
айқын байқалады. Бұған қарағанда негізгі 
мәдени жүк лексикаға, дәлірек айтсақ, 
әрбір тілдегі с�здер мен с�з тіркестеріне 
түсетін тәрізді. Осы с�здер мен с�з 
тіркестерінен әлемнің ұлттық тілдік 
бейнесі қалыптасады. Тілдің бұл аспектісі 
халықтың мәдени тәжірибесінің нәтижесі 
болып саналатын халық даналығында 
жарқырай к�рінеді. Олар тұрақтанған 
айтылыстарда, идиомаларда, фразео-
логизмдерде, мақал-мәтелдерде тұнып 
тұрады. Адам қасиетінің жақсы-жаман, 
сапалы-сапасыз, к�п-аз болып к�рінуі 
де, оған халықтың беретін бағасы да сол 
этностың этикалық норма к�рсеткіші 
іспетті. Қоғамдағы адамның тәртібі, 
әлеуметтік �мір ережесі, әлемге к�зқарасы 
�зге ұлт пен оның мәдениетіне қатысы 
ұлттың т�л мәдениеті мен тілі арқылы 
байқалады» деп түйіндейді. 

Тіл – қоғаммен бірге дамиды, әсіресе, 
адамның ойлау, жалпы бейнелі ой-
лауы дамыған сайын тілдің әртүрлі 
қызмет аясы, �рістеу ауқымы, с�здердің 

мағыналық мүмкіндіктері кеңейе түседі. 
Олай болса, тілді ұлттық мәдениетпен 
байланыстыра зерттеу қазіргі таңда �зекті 
мәселелердің біріне айналды. Ғалым 
«лингвомәдениеттану» деп аталатын 
салаға алғашқылардың бірі болып іргелі 
еңбек жазып, тыңнан түрен салды.

Лингвомәдениеттану – мәдениет 
пен тілдің �зара қатынасының тілдегі 
к�рінісін зерттейді. Сондай-ақ ол – 
ұлттық болмыстың тілдегі к�рінісін тіл 
деректері арқылы этнолингвистика, 
этномәдениеттану, этнопсихология 
сияқты салалармен байланыста зерттейтін 
кешенді ғылым болып  табылады. Демек, 
лингвомәдениеттану ұлтпен (этноспен) 
тығыз байланысты. Инновациялық 
ізденіске құрылған оқыту жұмысын 
ұйымдастыру мен жоспарлаудың негізгі 
қағидаттары оның оқулықтары мен оқу 
құралдарында жеткілікті к�лемде жан-
жақты қамтылған.

K.Kлметованың жаңа оқу құралы 
лингвомәдениеттану пәні бойынша білім 
алатын студенттер мен магистранттарға 
қазақ және басқа да шетел тілдерін 
үйреніп жүрген білімгерлерге берер пай-
дасы да мол. Осы мәселенің теориялық 
ерекшеліктері мен дәлелдей келтірген 
мысалдары оқу құралының �зіндік 
құндылығын арттырып тұрғаны с�зсіз. 
Туындыда фольклордан бастап, жазбаша 
к�ркем шығармалардың небір ұтымды 
үлгілері берілген. Оқу құралының мұндай 
қырлары да ана тілінің қадір-қасиетін 
терең сезінгісі келетін жас ұрпақ үшін 
қымбат. 

Қорыта айтқанда, �з ісінің кәнігі 
шебері, қарымды зерттеуші  дүниежүзіндегі 
қ а з і р г і  з а м а н ғ ы  п е д а г о г и к а л ы қ 
әдіснаманы басшылыққа алып оты-
рып, оқытып-үйретудің әдіс-тәсілдерін 
ұзақ жылдық тәжірибесімен ұштастыра 
білгені байқалады. Сындарлы оқытудағы 
жаңа технологияларды пайдалану тілдік 
құзыреттілікті қалыптастырудың аса 
маңызды қағидасы екенін к�рсете оты-
рып, тіл үйретудегі мәдениеттердің 
ықпалдастығына жан-жақты назар 
аударған.  Қазақ тіл біліміне сүбелі 
үлес қосып келе жатқан әріптесіміздің 
ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай 
арнайы т�с белгімен марапатталып 
жатқанына қуаныштымыз. Алдағы 
уақытта да елі үшін жемісті еңбек ете 
беретініне сенім білдіре отырып, толағай 
табыстар тілейміз. 

Б.ИСХАН, 
Абылай хан атындағы Қазақ 

халықаралық қатынастар және әлем 
тілдері университеті 

қазақ филологиясы кафедрасының 
доценті, филология ғылымының 

кандидаты 

Тек Ленинградты қорғауға 2027 қазақ офицері қатысқанын оқып қайран қалып 
отырмын. Мен 1982-1984 жылдары сол қалада әскери борышымды 3теген едім. 1984 
жылы «Ленинград блокадасы» бұзылғанының 40 жылдығына қатыстым. <ттең, 
сол кезде осыны білсемші.



4 №3 (1365) 
19 – 25 қаңтар

2017 жыл
АНА ТІЛІ

Түркі халықтарының түп-тегі ежелгі түркілік хұн, 
сақ тайпаларынан бастау алатынына археологиялық, 
дəстүр-салттық, антропологиялық сияқты заттық-
рухани мəдениет дəйектемелері жетіп артылады. 
Бірақ осыларға негіз болатын бірегей дəлел бар – ол сол 
тайпалардың қалдырған жазба ескерткіштерінің түркі 
тілінде жазылуы жəне соның оқылуы болып табылады. 
Осы тұрғыдан алғанда ұсынылып отырған моногра-
фияда сақтардың түркі тілдес екендігі Есік жазуының 
түркі тілінде, күлбізік (руна) əліпбиімен жазылып, 
мағынасының ашылуы арқылы дəлелденеді. 

Біздің күл (даңқты) сөзін руна сөзінің баламасы етіп 
қолданып келе жатқанымызға жиырма жылдан асып 
барады. Дегенмен, көпшілік қауым бұл сөзді термин 
ретінде қабылдай қойған жоқ. Бұның басты себебі бұл 
сөздің нақты мағынасы сындық мəнді білдіргендіктен деп 
білеміз. Осы себептен бұдан ары КҮЛ сөзіне БІЗІК сөзін 
қосып КҮЛБІЗІК (руна) деп қолдануды жөн санаймыз. 

Жұмыстың ең негізгі үлкен жаңалығы – Есік 
жазуындағы көне түркі күлбізік əліппиіне сəйкес таңбалар 
сол мағыналармен, ал белгісіз делініп жүрген таңбалардың 
нұсқалары да көне түркі жазба ескерткіштерінен 
табылып бірдей мəндермен оқылды. Осы жаңалықтың 
негізінде көне түркі жазба ескерткіштерінің қолданылу 
мерзімі 1000 жылдық тарих тереңіне жылжуға мүмкіндік 
алды. Сондай-ақ көне түркі күлбізік əліппиінің ешқандай 
өзге халық əліппиінен көшірілмей,  ежелгі замандардағы 

сурет жазудан бастау алып,  жазудың кезекті даму 
сатыларынан өтіп қалыптасқан құнқ (хұн) – сақ – түркі 
халықтарының төл əліппиі екендігі анықталды.

Зерттеу көне түркі күлбізік жазуының шығу тегі 
туралы екі түрлі даулы пікірдің дұрысын алуға жол 
ашады. Ол пікірдің біріншісі – көне түркі күлбізік əліппиі 
түркілік көне сурет жазудан дамып жетілген автохтон-
ды жазу, ал екіншісі соғды жазуынан алын ған жазу деген 
пікірлер болатын. Зерттеу осы екі пікірдің дұрысы көне 
түркі күлбізік əліппиінің көне заманнан сурет жазудан 
басталып əліппилік даму  сатысына жеткен түркілік төл 
жазу екенін дəлелдеді. 

Зерттеу нысаны Күлтегін ескерткіші болғандықтан 
оның транскрипциясы мен аудармасына зейін қойып, ой 
талқысынан өткізбеу мүмкін емес. Ескерткіштің транс-
крипциясы мен аудармасы С.Е.Малов пен Ғ.Айдаровтың 
еңбектеріне сүйене əзірленді. Сондықтан транскрип-
циясына да сын көзімен қарап өзгерістер енгіздік. Ол 
үшін түпнұсқа беріліп, салыстырылды. Еңбек түркі 
халықтарының ежелгі дəуірдегі жазба мəдениеттік 
жəне тарихи бай қазыналарымен қауышуға асық 
оқырмандарға да көп мəлімет ұсынады. Сонымен қатар 
Күлтегін ескерткішінің бұрынғы аудармасына бірталай 
жаңалықтар қосылғанын айта кеткеніміз жөн. Соның 
нəтижесінде аударма түпнұсқаның негізгі, түпкі мəніне 
жақындады деп санауға болады. Моног рафияда Күлтегін 
ескерткішінің сөздігі берілді. Сөздіктің негізгі құрылымы 

Ғ.Айдаровтың «Күлтегін ескерткіші» кітабынан алын-
ды. Сөздіктің транскрипциясына өзгерістер енгізіліп, 
сөздердің мағыналарының кемшін тұстары, сондай-
ақ мəтіндік жəне жиілік қолданысы да нақтыланып, 
толықтырылды. Қалып кеткен сөздер, сөз тіркестері 
қосылды. 

Зерттеу жұмысында бұрын қате оқылып жүрген 
күлбізік жазба ескерткіштеріндегі дыбыс-таңбалар, 
қосымша-сөздер жəне мəтіндер мағыналары дəйек те-
ліп оқылады. Бұған дейін оқылмай қалған жəне байқал-
маған дыбыс-таңба, морфема, сөз жəне мəтіндер 
жаңадан оқылып, мағыналары ашылды. «Ана тілі» 
газетінің осы санында Күлтегін ескерткішінің 
текстологиялық түзетілімін, транскрипциясы мен 
аудармасын  назарларыңызға ұсынып отырмын. 
Мұндағы ірі əріптермен берілген сөздер мен тіркестер 
жаңа оқылымдар болып табылады. Күлтегін жазбасы-
на қатысты өзге де ғылыми-зерттеу мəселелері менің 
2016 жылы «Қазығұрт» баспасынан жарық көрген «Түркі 
күлбізік жазба ескерткіштері тілінің семиотика-
семантикалық негіздері» атты кітабымда қамтылған. 

Орынбай БЕКЖАН, 
филология ғылымының кандидаты,

Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ 
Түркология ғылыми-зерттеу 

институтының аға ғылыми қызметкері

12. Табғач қағаның ічірекі бедізчіг 
ЫТТ 5Ы .  Аңар  адынчығ  (барық 
йаратұртым. Ічіне-тышын²а адынчығ) 
бедіз  ұртұртым .  Таш  тоқытдым . 
Көңүлтекі сабымын ол (ташқа ұртым). 
(Онұқ оғұлың)а, татыңа тегі бұны көрү 
білің! Бəңгү таш

12. Табғаш қағаны (өзінің) ішкі бедізшісін 
ЖІБЕРДІ. Оларға айрықша ғимарат-жай 
салдырдым. Іші-тысына ерекше безек 
безеттірдім. Тас соқтырдым. Көңілімдегі 
сөзімді (өсиетімді) ол тасқа қашап түсірдім. 
Шөбереңе, жатыңа дейін бұны көріп 
біліңдер! Мəңгі тас

13. тоқытдым .  Б(ұ  еріг) ерсер , 
амтықа еріг йірте ірсер, анча еріг йірте 
бəңгү таш тоқытдым, бітідд5ім! Аны 
көріп, анча білің! Ол таш… дым. Бұ 
бітіг бітігме – атыс²ы – Йоллығ т(ігін).

13. соқтырдым, тұрғыздым. Б(ұ(л) еру жер) 
болса, ендігі еру жер(лер)де болса, сонша еру 
жерде мəңгі тас орнаттырдым, жаздырдым! 
Оны көріп, сонша біліңдер! Ол тас(ты орнат-
тыр)дым. Бұ(л) жазуды жазушы – немересі 
– Йоллығ т(егін).

( Үлкен жазу) (Үлкен жазу)
1. Үзе Көк Тəңірі, асыра айғыз 

Йір ҚЫСЫРТТ5АБЫНТТ5ҰУҚДА, 
ЕКІНІН  АРАСЫНДА  кісі  оғұлы 
қылынмыс². Кісі оғұлынта үзе ечүм, 
апам ,  ЕР  АЛП  апам ,  БОДЖМАН 
қаған, ІСІЗ ІСТЕНМƏН ДЖАБҒҰУ, 
ҚОЗҰҚҚҰЛ  ҚАҒАН ,  МƏУКҮН 
ҚАҒАН, АРСЛАН БЕГ ЙҰҒҰРҰЧ, 
ТОНҚ БЕГ ҚАҒАН ТЕГ ЕР БЕГЛЕР 
ОЛҰРТЫМЫШ. Олұрыпан, түрүк 
бұдұның ілін, төрүсін тұта бірміс, іті 
бірміс.

1 .  Үс ( т)те  Көк  Тəңір і  көк  аспан 
кеңістігі(н), ас(т)та айғыз [кір-жағал, қара 
қошқыл, қара кер (топырақ немесе жер түстес)] Жер(ді) 
ЖАРАТЫП ТАБЫНТҚАНДА, ЕКЕУІНІҢ 
АРАСЫНДА адам баласы (да) қылынған. 
Адам баласында (тақ) үстінде аталары-
мыз, ЕР, АЛЫП ұлұқ билеушілеріміз БОД-
ЖМАН қаған, АСЫЛ ІСТЕНМƏН ДЖАБҒУ, 
ҚОЗҰҚҚҰЛ ҚАҒАН, МƏУКҮН ҚАҒАН, 
АРЫСЛАН БЕК ЙҰҒҰРҰШ, (уəзір) ТОНҚ 
БЕК ҚАҒАН ТЕКТЕС ЕР БЕКТЕР отырған. 
Отырып, түрүк халқының елін, билік-
заңын ұстай берген, құрып-нығайта берген.

2. Төрт бұлұң қоп йағы ерміс. Сү 
сүлепен төрт бұлұңдақы бұдұнығ қоп 
алмыс², қоп баз қылмыс, башлығығ 
йүкүнтүрміс, тізлігіг сөкүрміс, ілгерү 
– Қадырақан йышқа тегі, кірү – Темір 
қапығқа тегі қонтұрмыс. ЕКІНІН 
ара(сында)

2. Төрт бұрыш түгел (аталарымызға) жау 
болған. Əскер жүргізіп төрт бұрыштағы 
халықты түгел алған, түгел бейбіт қылған, 
бастының басын идіріп жүгіндірген, ті-
зелінің тізесін бүктіріп шөкелеткен, ілгері 
(шығыста) – Қадырақан тауына дейін, кері (ба-
тыста) – Темір қақпаға дейін (түрүк халықтарын) 
қондырған. ЕКЕУІНІҢ арасында

3. ІДІ, ҰҚҰ, АСЫЗ, КӨК ТҮРҮК 
анча олұрұр ерміс. Білге қаған ерміс. 
Алп қаған ерміс. Бұйрұқы йеме білге 
ерміс ерінч, алп ерміс ерінч. Беглері 
йеме, бұдұны йеме түз ерміс. Аны үчүн 
іліг анча тұтмыс² ерінч. Іліг тұтып, 
төрүг ітміс. Өзінче

3. ИЕ, ҰЛЫ, АСЫЛ, КӨК (ұлы) ТҮРҮК 
осылай отырар екен. Дана қаған болған. 
Алып  қаған  болған .  Бұйрұғы  (лауазым) 
да дана болған екен, алып болған екен. 
Бектері де, халқы да түзу (бұзық емес) болған. 
Сондықтан да елді сонша ұстап сұраған 
(билеген) екен. Елді ұстап, билік-заңын 
жасаған, нығайтқан. (Сөйтіп аталарым) өз 
ажалдарынан (Тəңіріге)

4. кергек болмыс². Йоғчы, сығытчы 
өңіре, күн тұуғысықда, Бөклі чөлл5іг 
іл, табғач, түпүт, апар, пұрұм, қырқыз, 
үч құрықан, отұз татар, қытайн, тата-
бы – бұнча бұдұн келіпен сығтамыс, 
йоғламыс². Антағ күліг қаған ерміс. 
Анта кісіре інісі қаған

4. керек (қайтыс) болған. Жоқ (жерлеу) 
рəсімін жасаушы, жоқтаушы, жылап-
сықтаушы алдан – күн шығыстан – 
Бөклі шөліндегі ел, табғаш (қытай), ти-
бет, апар (авар), пұрұм (аурұпа <апұрұпа// 
(а)пұрұм(а)), қырғыз, үш құрықан, отыз 
татар, қытайн, татабы – осынша халық 
келіп, жылап-сықтаған, жоқ (жерлеу, азалы 
ас) рəсімін жасаған (жоқтаған). Осындай 
даңқты қаған болған. Содан кейін інісі 
қаған

5. болмыс² ерінч, оғұлы та қаған 
болмыс² ерінч. Анта кісіре інісі ечісін 
тег қылынмадұқ ерінч, оғұлы қаңын² 
тег қылынмадұқ ерінч. Білігсіз қаған 
олұрмыс² ерінч .  Йабанлық  қаған 
олұрмыс² ерінч. Бұйрұқы йеме білігсіз 
ерміс ерінч, осынча, асынч-асынч 
йабанч-йабанчлық ерміс ерінч.

5. болған екен, ұлы да қаған болған 
екен. Содан кейін інісі ағасындай болмаған 
екен, ұлы əкесіндей болмаған екен. На-
дан қаған отырған екен. Жаман(ды) қаған 
отырған екен. Бұйрұғы да надан болған 
екен, осынша, аса-аса жаман-жаман(ды) 
болған екен.

6. Беглері, бұдұны түзсіз үчүн, 
табғач бұдұны теблігін көріліг үчүн, 
арымақчыс ²ын ²  үчүн ,  інілі-ечілі 
КІРТІКСҮРТҮКІН  үчүн ,  бегл і -
бұдұнлығ йоңшұртұқын² үчүн, түрүк 
бұдұны ілледүк ілін ычғынұ ыдмыс²,

6. Бектері, халқының пиғыл, ниеті 
дұрыс болмағандығынан, табғаш (қытай) 
халқының тепкісіне бағынғандығынан, 
арбауына  алданғандығынан ,  ағалы -
інілінің ҚЫРТЫСҚАНДЫҒЫНАН, бекті- 
халықтының жауласқандығынан түрүк 
халқы ел еткен елін тастап жытқан,

7. қағанладұқ қағанын йітүрү ыд-
мыс². Табғач бұдұнықа беглік ұры 
оғұлын² құл болты, сілік қыз оғұлын² 
күң болты. Түрүк беглері түрүк атын² 
ыты, табғачғы беглер-табғач атын 
тұтыпан, табғач қағанықа

7. қаған  сайлаған  қағанын  жітіре 
тастаған, зытқан. (Солай барған) табғаш 
халқына (əкесі) бекзат ер баласымен құл 
болды, (анасы) сұлу қыз баласымен күң 
болды. Түрүк бектері түрүк атын та-
стап, табғаштық бектер – табғаш атын 
тұтынып, табғаш қаға-нына

8. көрміс, еліг йыл ісіг-күчіг бірміс. 
Ілгерү  – күн  тұуғысықда  – Бөклі 
қағанықа тегі сүлейү бірміс. Құрығарұ 
Темір қапығқа тегі сүлейү бірміс. 
Табғач қағанықа ілін-төрүсін алы 
бірміс. Түрүк қара қамұғ

8. бағынған, елу жыл іс-күшін берген. 
(Сөйтіп) ілгері – күн шығыста – Бөклі 
қағанына дейін жорық жасай берген. 
Кері қарай Темір қақпаға дейін жорық 
жасай берген. Табғаш қағанына (өзінің түрүк 
халықтарының) елін-билігін алып бере берген. 
(Содан соң) түрүк қара бұқара

9. бұдұны анча тіміс: “Ілліг бұдұн 
ертім, ілім амты қаны? Кімке іліг 
қазғанұрмен?”, – тір ерміс, “Қағанлығ 
бұдұн  ертім ,  қағаным  қаны? Не 
қағанқа ісіг-күчіг бірүрмен?”, – тір 
ерміс. Анча тіп, табғач қағанықа йағы 
болмыс².

9. халқы былай деген: – Елді халық едім, 
елім енді кəні? Кімге елді құрып орната-
мын? – дер екен, – Қағанды халық едім, 
қағаным кəні? Қандай қағанға іс-күшімді 
берермін? – дер екен. Осылай деп, табғаш 
қағанына (қайта) жау болған.

10. Йағы болып, ітінү, йаратұнұ 
ұмм5адұқ, йана ічікміс. Бұнча ісіг-күчіг 
біртүкгерү сақынматы түрүк бұдұны: 
“Өлүрейін, ұрұғсыратайын”, – тір 
ерміс, йоқадұ барыр ерміс. Үзе түрүк 
Тəңірісі, түрүк ыдұқ Йірі-

10. Жау болып, (ел болып) құрылып нығая 
алмай, қайта бағынған. (Бұдан кейін) бұнша 
іс-күшті беруді қаламай түрүк халқы: – 
Өздерімізді өздеріміз жояйық, ұрықсыз 
қалдырайық, – дер екен, (сөйтіп) жоғалуға 
бет алған екен. Үс(т)те түрүк Тəңірісі – 
аспаны, түрүктің қасиетті Жері –

11. Сұубы  анча  тіміс :  “Түрүк 
бұдұны йоқ болмазұн, – тійін, – бұдұн 
болчұн” тійін, қаңым Ілтеріс қағанығ, 
өгім Ілбілге қатұнығ Тəңірі төпесінте 
тұтып, йөгерү көтүрміс ерінч. Қаңым 
қаған йіті йегірмі ерін тышықмыс². 
“Тышыра

11. Суы былай деген: – Түрүк халқы 
жоқ болмасын, – деп, – Халық болсын, - 
деп, əкем Ілтеріс қағанды, шешем Ілбілге 
қатынды Тəңірі төбесінде ұстап, жоғары 
көтерген екен. Əкем қаған он жеті ерімен 
(үкіметке бағынудан бас тартып) сыртқа шыққан. 
“Сырт-та

12.  йорыйұр” тійін  кү  есідіп , 
балықдақы тағықмыс, тағдақы інміс. 
Тіріліп йетміс ер болмыс². Тəңірі күч 
біртүк үчүн, қаңым қаған сүсі бөрі 
тег ерміс, йағысы қойн тег ерміс. 
Ілгерү ,  құрығарұ  сүлеп ,  тірміш , 
қобырат(мыш). (Қа)мұғы

12.  жорықта  жүр” деген  хабар-
ды есітіп, қаладағы тауға шығыпты, 
таудағы төменге түсіпті. Жиылып (бəрі) 
жетпіс ер болған. Тəңірі күш бергендіктен, 
əкем қағанның əскері бөрідей болған, 
жауы қойдай болған. Ілгерілі-кейінді 
(шығысқа-батысқа) жорық жасап, жинаған, 
көбейт(кен). (Бар)лығы

13. йеті йүз ер болмыс². Йеті йүз 
ер болып, елсіреміс, қағансырамыс² 
бұдұнығ, күңедміс, құладмыс² бұдұнығ, 
түрүк төрүсүн ычғынмыс² бұдұнығ 
ечүм-апам  төрүсінче  йаратмыс ² , 
бошғұрмыс². Төліс, тардұш (бұдұнығ 
анта етміш),

13. жеті жүз ер болған. Жеті жүз ер 
болып елсіреген, қағансыраған халық - елді, 
күңденген, құлданған халық-елді, түрүк 
билік-заңын тəрк еткен халық-елді ата-
мыз – ұлұқ билеушіміздің билік-заңынша 
орнатқан, ой-таным, үгіт-насихат, 
дəстүр-салтын жүргізген. Төліс, тардұш 
(елдік құрылымдарды, оның халықтарын сонда құрған),

14. йабғұғ, шадығ анта берміс. 
Бірійе табғач бұдұны йағы ерміс. Йы-
райа Баз қаған – тоқұз оғұз бұдұны 
йағы ерміс. Қырқыз, құрықан, отұз та-
тар, қытайн, татабы – қоп йағы ерміс. 
Қаңым қаған бұнча…

14. (оларға) жабғысын, шадын сонда 
берген. Беріде (оңтүстікте) табғаш халқы 
жау болған. Алыста, шетте (солтүстікте) 
Баз қаған – тоғыз оғыз халқы жау болған. 
Қырғыз, құрықан, отұз татар, қытайн, 
татабы – бəрі түгел жау болған. Əкем 
қаған бұнша (халықты бағындырып ел ету үшін)

15. қырық  артұқ(ы  йіт)і  йолы 
сүлеміс, йегірмі сүңүс сұңүсміс, Тəңірі 
йарылқадұқ үчүн іллігіг ілсіретміс, 
қағанлығығ қағансыратмыс², йағығ 
баз  қылмыс ² ,  тізліг іг  сөкүрміс , 
башлығығ йүкүнтүр(міс. Қаңым қаған 
інче іліг),

1 5 .  қырық  (жет ) і  жолы  жорық 
жасаған, жиырма соғыс жүргізген, Тəңірі 
жарылқағандықтан елдіні елсіреткен, 
қағандыны  қағансыратқан ,  жауды 
бейбіт, тату қылған, тізеліні шөктірген, 
бастыны жүгіндір(ген. Əкем қаған осынша 
елді,)

16. төрүг қазғанып, ұча бармыс². 
Қаңым қағанқа башлайұ Баз қағанығ 
балбал тікміс. Ол төрүде үзе ечім қаған 
олұрты. Ечім қаған олұрыпан, түрүк 
бұдұнығ йəнече, анча-анчача ітді, 
ігітт5і, чығайнығ (бай қылты, азығ үкүс 
қылты).

16. билік-заңды орнатып, қайтыс 
болған (тура мағынасы: (жаны) ұша барған-ұшып 
кеткен). Əкем қағанға (басын) бастап Баз 
қағанның бал-балын қойған. Ол (кездегі) 
билік үстінде ағам қаған отырды. Ағам 
қаған отырып, түрүк халқын жəнеше, 
осынша-осыншаша нығайтты, көтерді, 
кедейді (бай қылды, азды көп қылды).

17. Ечім қаған олұртұқда, өзім 
тардұш бұдұны үзе шад ертім. Ечім 
қаған бірле ілгерү – АЙАШ ҚОНҚ 
ІЛІНКІ  ІГІТЧІСІ  САРЫҒ  ӨГҮЗ , 
Шантұң  йазыққ 5а  тегі  сүледіміз , 
құрығарұ  –  Темір  қапығқа  тегі 
сүледіміз, Көгмен аша қы(рқыз йіріңе 
тегі сүледіміз),

17. Ағам қаған отырғанда, өзім тардұш 
халқы үстінде шад едім. Ағам қағанмен 
бірге ілгері (шығыста) – АЙАУЛЫ ҚОНҚ 
(ХҰН )  ЕЛІНІҢ  НЫҒАЙТУШЫСЫ , 
КӨРКЕЙТУШІС І  САРЫ  ӨЗЕН -
ДАРИЯСЫ, Шантұң жазығына дейін 
жорық жасадық, кейін қарай (батыста) 
– Темір қақпаға дейін жорық жасадық, 
Көгменнен аса қы(рғыз жеріне дейін жорық 
жасадық),

Күлтегін ескерткішінің текстологиялық түзетілімі, 
транскрипциясы мен аудармасы туралы

Кіші жазу Кіші жазу
1. Тəңірі тег Тəңірі іде болмыш 

түрүк Білге қаған бұ өдке олұртым. 
Сабымын түкеті есідгіл!: Ұлайұ іні-
йігүнім, ОҒҰЛАНҰМ, бірікі оғұшым, 
бұдұным, бірійе шад-апыт беглер, йы-
райа тарқат, бұйрұқ беглер, отұз (татар),

1. Тəңірідей Тəңірі ие (қосымша мағынасы: көк 
аспандай биік билеуші ие) болған Түрүк Білге (дана) 
қаған бұ (бұл) кезде (таққа) отырдым. Сөзімді 
(өсиетімді) түгесіп соңына дейін есітіңдер!: 
Ілескен ,  ұласқан  і н і -жеткіншег ім , 
ҰЛДАРЫМ, біріккен, жақын туыста-
рым, халқым, беріде-оңтүстікте, оңымда 
– шад(тар), апа(лар) бектер ,  жырақта 
(солтүстікте, солымда) – тарқандар, бұйрұқ 
бектер, отұз (татар),

2. тоқұз оғұз беглері, бұдұны, бұ 
сабымын² ЙƏНЕ едгүті есід, қатт5ығды 
т²ыңла!: Ілгерү – күн тұуғысыққ5а, 
біргерү – күн ортұс²ыңарұ, құрығарұ 
– күн батыс²ықыңа, йырғарұ – түн 
ортұс²ыңарұ - анта ічірекі бұдұн қоп 
м(аңа көрүр. Анч)а бұдұн

2. тоғыз оғұз бектері, халқы, бұ сөзімді 
(өсиетімді) ЖƏНЕ жақсылап есіт, қатты 
(мұқият) тыңла!: Ілгері – күн шығыста, беріде 
(оң жақта) – күн ортасында (оңтүстікте), кері 
қарай – күн батыста, сол (мұз-қар) жақта 
– түн ортасында (солтүстікте) – осылардың 
ішіндегі халық түгел м(аған бағынды. Осынш)а 
халықтың

3. қоп ітдім. Ол амты айнығ йоқ. 
Түрүк қағаны, Өтүкөн йыш олұрсар, 
ілте бұң йоқ. Ілгерү Шантұң йазыққ5а, 
АСЫЗ САРЫҒ өгүзке тегі сүледім. 
Талұйқа кічіг тегмедім. Біргерү-Тоқұз 
Ерсенке тегі сүледім. Түпүтке кічіг 
тегмедім. Құрығарұ ЙІНЧҮУ өгүз

3. бəрін түгел біріктірдім, ел еттім, 
көтердім (игілікке жеткіздім). Олардың енді 
бұзықтығы, арам ойы жоқ. Түрүк қағаны, 
Өтүкен қойнауында отырсаң, елде мұң-
қайғы жоқ (болады). (Жоғарыда айтып өткендей, 
елді игілікке жеткізіп, көтеру үшін) ілгері – (күн 
шығыста) Шантұң (Шандун провинциясы – Қытай) 
жазыққа, АСЫЛ САРЫ өзенге (Йашыл бо-
лып қате оқылған құнқтардың Сары өзен-Қуаң дари-
ясы, қытайша Хуанхэ) дейін соғыс жүргіздім. 
Мұхитқа кішкене жетпедім. Бері қарай 
(оңтүстікте) Тоғыз Ерсенге дейін соғыстым. Ти-
бетке сəл жетпедім. Кері қарай (күн батыста) 
СЫР (ІНЖУ) дариясын

4. кече, Темір қапығқа тегі сүледім. 
Й²ырғарұ Йір Бай АРҰҚұ йіріңе тегі 
сүледім. Бұнча йірке тегі йорытдым. 
Өтүкөн й²ышда йіг іді йоқ ерміс. Іл 
тұтасық йір Өтүкөн й²ыш ерміш. Бұ 
йірде олұрып, табғач бұдұны бірле

4. кешіп өте, Темір қақпаға (Самарқанның 
қасындағы Байсын тауындағы Бұзғал шатқалы, қақпа-
өткел) дейін соғыс жүргіздім. Сол (мұз-қар) 
жақта Жер Бай АРҰҚұ жеріне дейін əскер 
жүргіздім. Сонша жерге дейін жорық жаса-
дым. Өтүкен тауында (ол кезге дейін бізден басқа) 
жеке ие жоқ екен. Елді құратын, ұстайтын 
жер осы Өтүкен қойнауы екен. Бұ жерде 
отырып, табғаш (қытай) халқымен

5. түзелтім. Алтұн, күмүш, ісігті, 
құтай бұңсыз анча бірүр табғач бұдұны 
сабы сүчіг, ағысы йымшақ ерміс. Сүчіг 
сабын, йымшақ ағын² арып, ырақ 
бұдұнығ анча йағұтыр² ерміс. Йағырұ 
қонтұқда кісіре айнығ білігінте өйүр 
ерміс.

5. қарым-қатынасты түзедім. Алтын, 
күміс, шыт, жібекті қайғырып қиналмай, 
аса құлшыныспен сонша беріп жатқан 
табғаш (қытай) халқының сөзі тəтті, сыйы 
жұмсақ, биязы екен. [Табғаш (қытай) халқы] 
тəтті сөзімен, жұмсақ сыйымен арбап, 
жырақ халықты сонша жуытар екен. (Түрүк 
халқы) жақынға қонғаннан соң [табғаш (қытай) 
халқы оған өзінің] арам ойларын(ан) үйретер 
екен.

6. Едгү білге кісіг, едгү алп кісіг 
йорытмаз ерміс. Бір кісі йаңылсар, 
оғұшы, бұдұны, бісүкіңе тегі қыдмаз 
ерміш .  Сүчіг  сабыңа ,  йымшақ 
ағыс²ыңа артұрып, үкүс түрүк бұдұны 
өлтіг! Түрүк бұдұны, өлесікің! Бірійе 
Чұғай йыш түгүл: “Түн

6. [Табғаш (қытай) халқы] ізгі, дана кісілерді, 
ізгі əрі батыр, əрі да-нышпан кісілерді (қанша 
арбаса да ару рухынан) айныта алмас екен. Бір 
кісі жаңылса, руы, халқы тұқымдарына 
дейін (оны) қимас екен (оған ерер екен, сонда қалар 
екен). (Табғаш (қытай) халқының) тəтті сөзіне, 
жұмсақ сыйына (тура мағынасы: тыңдап қабылдаған 
тəтті сөзіңе, тыңдап қабыл алған жұмсақ сыйыңа) арба-
лып, көп түрүк халқы, өлдің! Түрүк халқы, 
өлесің (жойыласың)! Беріде (оңтүстікте) Шұғай 
тауы(н тастап) түгіл: “Түн (солтүстік)

7 .  Й А ЗЫ Қ Қ 5А Р Ұ  К Ө ДЖ , 
К Ө Д Ж ,  К Ө Д Ж ,  К Ө Д Ж , 
КӨДЖҮРҮДЖІҢКІРЕДЖЕЙІН²”, 
-  т і с е р ,  ЕДГҮ  т үр үк  б ұ д ұны , 
ӨЛЕСІКІГІҢТЕ-КӨДЖЕСІКІГІҢ-
ТЕ айнығ кісі анча бошғұрұр ерміс: 
“Ырақ ерсер, ЙАБАНЧЛЫҚ ағы бірүр, 
йағұқ ерсер, едгү ағы бірүр” тіп, анча 
бошғұрұр ерміс. Біліг білмез кісі ол 
сабығ алып, йағырұ барып, үкүш кіші 
өлтіг!

7. ЖАЗЫҒЫНА КӨШ, КӨШ, КӨШ, 
КӨШ, КӨШІРІСІҢКІРЕСЕ-ЙІН”, – де-
сер  ИГІ  түрүк  халқы ,  ӨЛЕТІНІҢДЕ-
КӨШЕІНІҢДЕ арам ойлы, дұшпан кісі(лер) 
былай  азғырар  екен: – Жырақ  болсаң , 
ЖАМАН(ДЫ) сыйлық берер, жуық болсаң, 
игі-жақсы сыйлық берер, – деп, осылай 
азғырар екен. Білік білмес кісі(лер) ол сөзді 
(үгітті) қабыл алып, жуық барып көп кісі(лер) 
өлдіңдер (жойылдыңдар)!

8 .  Ол  йіргерү  барсар ,  түрүк 
бұдұны, өлтечісен! Өтүкөн йір олұрып, 
АРҚАРТҚ 6ЫШЫҢҚ -ТІРКЕРТ -
К6ІШІҢК ЫДСАР, нең бұңұғ йоқ. 
Өтүкөн йыш олұрсар, бəңгү іл тұта 
олұртачысен. Түрүк бұдұны, тоқ-арық-
ақ сен. Ачс²ық, то(д)сық өмм5езсен. Бір 
тодсар, ачс²ық өмм5езсен. Антағыңын

8. Ол жерге барсаңдар, түрүк халқы, 
өлес іңдер  (жойыласыңдар ) !  Өтүкен 
жерінде  отырып ,  керуен  (АРТАТЫН-
ТІРКЕЙТІНІҢДІ )  жіберіп  қатынас 
жасасаң ,  еш  мұң-қайғың  болмайды . 
Өтүкен тауын да отырсаңдар, мəңгі ел 
құрып, ұстап отырасыңдар. Түрүк халқы, 
(бірде) тоқ, (бірде) арық-ақсың. Аштықта 
тоқтықты ой-ламайсың (ұмытасың). Бір 
тойсаң, аштықты ойламайсың (ұмытасың). 
Осы қылығың

9. үчүн ігідміш қағаныңын сабын² 
алматын, йір сайұ бардығ, қоп анта 
алқынтығ, арылтығ. Анта қалмышы 
йір сайұ қоп тұрұ-өлү йорыйұр ертіг. 
Тəңірі  йарылқадұқын² үчүн ,  өзім 
құтым бар үчүн, қаған олұртым. Қаған 
олұрып,

9. үшін игілікке жеткізіп көтерген 
қағаныңның сөзін (өсиетін) алмай, жер 
сайын бардың, бəрің онда аздыңдар, арып-
аштыңдар. Онда қалғандарың жер-жерде 
бəрің бір тұрып, бір өліп жүр едіңдер. 
Тəңірі жарылқағандықтан, өзімнің құтым, 
бағым барлығынан қаған (болып таққа) отыр-
дым. Қаған (болып таққа) отырып,

10. ЙОҚСҰҚ, АЗ АЗ АЗ чығайн 
бұдұнығ МҰҚ ҚҰДЖҰЙНЫЧА АРТ-
ТЫРТЫЙНЧА қобырат дым, чығайн 
бұдұнығ бай қылтым, аз бұдұнығ 
үкүш қылтым. Азу бұ сабымда ігід 
бар ЕРТІ МЕ?! Түрүк беглері, бұдұны, 
бұны есідің! Түрүк (бұдұнығ ті)ріп іл 
тұтасықыңын бұнта ұртым. Йаңылып 
өлесікіңін йеме

10.  ЖОҚҚА  ТƏН ,  АЗ ,  АЗ ,  АЗ  ке-
д е й  х а л ы қ т ы  ШЫ Б Ы Н Н Ы Ң 
ҚҰЖЫНАҒАНЫНДАЙ  АРТТЫРТА 
қобыраттым, көбейттім, кедей халықты 
бай қылдым, аз халықты көп қылдым. 
Яки бұ сөзімде өтірік бар МА ЕДІ?! Түрүк 
бектері, халқы, бұны есітіңдер! Түрүк 
(халқын ж)иып, ел құрап ұстайтыныңды 
бұнда қашап түсірдім. Жаңылып өлетініңді 
(жойылатыныңды) де

11. бұнта ұртым. Нең-нең сабым 
ерсер, бəңгү ташқа ұртым. Аңар көрү 
білің! Түрүк амты бұдұны, беглері, 
бөдке көрүгме беглері, гү йаңылтачысіз! 
Мен  б(əңгү  таш  тоқытдым .  Табға)
ч  ҚАҒАНЫНТА  бедізчі  келүртім . 
Бедізтім. Менің сабымын с²ымады.

11. бұнда қашап түсірдім. Нендей де 
бір сөзім (өсиетім) болса, мəңгі тасқа қашап 
түсірдім. Бұны көріп біліңдер! Түрүктің 
ендігі қалатын халқы, бектері, таққа 
бағынғыш ,  табынғыш  бектері ,  сіздер 
жаңыласыздар ғой! Мен м(əңгі тас соқтырдым. 
Табға)ш  ҚАҒАНЫНАН  бедізші  шебер 
келтірдім. (Безек-өрнек) безеттім. Менің 
сөзімді (өсиетімді) бұзбады.

КҮЛТЕГІН ЖАЗБАСЫ –
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ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫР

18. қамұғы біш отұз сүледіміз, үч 
йегірмі сүңүшдіміз, іллігіг ілсіретдіміз, 
қағанлығығ қағансыратдымыз, тізлігіг 
сөкүртіміз, башлығығ йүкүнтүртіміз. 
Түргіс қағаны түрүкүміз (бұдұным ерті. 
Білмедүкін)

18. барлығы жиырма бес жорық жасадық, 
он үш соғыс жүргіздік, елдіні елсіреттік, 
қағандыны қағансыраттық, тізеліні шөктір-
дік, бастыны жүгіндірдік. Түргеш қағаны 
түрүгіміз (халқым еді. Біл-мегендігі)

19. үчүн ,  бізіңе  йаңылл 5ұқын² 
үчүн қағаны өлті. Бұйрұқы, беглері 
йеме өлті. Он оқ бұдұны емгек көрті. 
“Ечүміз-апамыз тұтмыс Йір-Сұуб 
ідісіз болмазұн”, – тійін, ЫЗ, ҚЫРҚЫЗ 
БҰДҰНЫҒ  І ТТҮ 5КҮН  ҮЧҮН , 
ЙАРАТТ5ҰҚҰН ҮЧҮН СҮЛЕДІМІЗ.

19. үшін, бізге жаңылып жазғандығы 
үшін қағаны өлді. Бұйрұғы, бектері де өлді. 
Он оқ халқы бейнет көрді. «Аталарымыз- 
ұлұқ билеушілеріміз тұтынып ұстаған 
Жер-Су иесіз болмасын» деп ЫЗ, ҚЫРҒЫЗ 
ХАЛҚЫН ҚҰРУ, БІРІКТІРУ ҮШІН, ОРНАТ 
(ҰЛЫ ҚАҒАНАТ) ҮШІН ЖОРЫҚ ЖАСАДЫҚ.

20. Барыс бег ерті. Қаған ат бұнта 
біз біртіміз. Сіңлім ОТҰҚҰНЧҰЙЫҒ 
біртіміз. Өзі йаңылты, қағаны өлті. 
Бұдұны күң, құл болты. “Көгмен йірі-
сұубы ідісіз қалмазұн” тійін, ыз, қыр-
қыз бұдұнығ йарат(ып келтіміз, ілін)

20. (Оларда) Барыс бек еді. (Оған) қағанатын 
бұнда біз бердік. Қарындасым, ОТАУ БИБІСІН 
(да) бердік. (Елдің) өзі жаңылды, қағаны өлді. 
Халқы күң, құл болды. “Көгмен жері-суы 
иесіз қалмасын” деп, ыз, қырғыз халықтарын 
құр(ып келдік, елін).

2 1 .  й а н а  б і р т і м і з .  І л г е р ү 
Қадырақан  йышығ  аша ,  АСЫЗ 
САРЫҒ ӨГҮЗГЕЧЕ бұдұнығ анча 
қонтұртымыз, анча ітдіміз. Құрығарұ 
КЕҢГҮУАРЫС ,  САМҰУРҚАНТ, 
Тарманқа тегі түрүк бұдұнығ анча 
қонтұртымыз, анча ітдіміз. Ол өдке 
құл құллығ болмыс² ерті, (күң күңліг 
болмыс² ерті, інісі ечісін білмез ерті, 
оғлы қаңын білмез ерті).

21. қайта  бердік .  Ілгері  (шығыста) –
Қадырақан тауынан аса, АСЫЛ САРЫ 
ӨЗЕНГЕ  ШЕЙІН  халықты  осынша 
қондырдық, осынша етіп игердік, көтердік. 
Кейін қарай (батыста) – КЕҢГҮУАРЫС (// 
ҚАҢҒАРЫС  –  ҚАҢЛЫ -ОҒЫЗ  ХАНДЫҒЫ ) , 
САМАРҚАНТ, ФЕРҒАНАҒА дейін түрүк 
халықтарын осынша қондырдық, осынша 
етіп игердік, көтердік. Ол заманда құл құлды 
болған еді, ( күң күңді болған еді, інісі ағасын білмес еді, 
ұлы əкесін білмес еді).

22. Анча қазғанмыс², ітміс іліміз, 
төрүміз ерті! Түрүк, оғұз беглері, 
бұдұны, бұны есідің! Үзе Тəңірі бас-
масар, асыра Йір тілінмесер, түрүк 
бұдұны, іліңін, төрүңін кім арытаты?! 
(Түрүк бұдұны),

22. Осылай етіп орнатқан, көтерген 
еліміз, билік-заңымыз еді! Түрүк, оғыз 
бектері, халықтары, бұны есітіңдер! Үс(т)
тен Тəңірі-аспан баспаса, ас(т)тан Жер 
айрылмаса, түрүк халқы, еліңді, билік 
– заңыңды кім ірітеді, арытады?! (Түрүк 
халқы),

23. өкүн! Көргүңін үчүн ігідміс 
білге қағаныңа, ерміс, бармыс² едгү 
іліңе кентү йаңылтығ, йабанчлық 
ДЖ Е К К ЕЛ І Р Т І Г ,  ДЖАҢ Қ 
ЕРТТ5ІРТТ5ІГ, МЕРТ ЕРТТ5ІРТТ5ІГ, 
СЫРТ ЕРТТ5ІРТТ5ІГ! Йарақлығ 
қантан келіп, ЙЫДЖЫРТА елтді?! 
Сүңүгліг қантан келіпен, сүре елтді?! 
Ыдұқ Өтүкөн йыш (барығма бардығ.

23.  өкініп  ойлан!  (Табғашқа  (қытайға) 
бағынғаның үшін, көркейткен, нығайтқан 
дана қағаныңа, (оған) ерген, барған игі еліңе 
өзің  жазып-жаңылдың ,  ЖАМАН(ДЫ), 
ЖАМАНШЫЛЫҚ ТЫ  ЖЕК  ( ШАЙ -
ТАН )  КЕЛТІРДІҢ ,  ҚЫРҒЫН ,  СОҒЫС 
ЖАСАТТЫҢ,(ОНЫ) МЕРТ ЕТКІЗДІҢ, СЫРТ 
БОЛДЫРТТЫҢ! Қару-жарақты қайдан 
келіп, ЖЫРЫП əкетті?! Сүңгілі қайдан 
келіп, сүре тартып əкетті?! Қасиетті 
Өтүкен тауына(барудай бардың).

2 4 .  І л герү  барығма )  бардығ . 
Құрығарұ барығма бардығ. Бардұқ 
йірде едгүг ол ерінч: қаның сұубча 
йүгүрті, сүңөкүң тағча йатды, беглік 
ұры оғұлың құл болты, сілік қыз 
оғұлың күң болты! Білмедүк үчүн, 
(йабанчлықыңын үчүн ечім қаған ұча 
барды).

24. (Ілгері (шығысқа) барудай) бардың. Кейін 
қарай  (батысқа) барудай  бардың .  Барған 
жердегі тапқан игілігің мынау екен: қаның 
суша ақты, сүйегің тауша жатты, бекзат 
ер балаң құл болды, сұлу қыз балаң күң болды! 
Білмегендігіңнен, (жамандығыңнан ағам қаған (да) 
қайтыс болды).

25. Башлайұ қырқыз қағанығ бал-
бал тікдім. “Түрүк бұдұнығ аты-күсі 
йоқ болмазұн²” тійін, қаңым қағанығ, 
өгім қатұнығ көтүрміш Тəңірі, іл 
бірігме Тəңірі: “Түрүк бұдұны аты-күсі 
йоқ бол(мазұн” тійін, өзімін ол Тəңірі)

25. (Басын) бастап қырғыз қағанының бал-
балын қойдым. “Түрүк халқының аты, даңқы 
жоқ болмасын” деп, əкем қағанды, шешем 
қатынды көтерген Тəңірі, ел берген Тəңірі: 
“Түрүк халқы аты, даңқы жоқ бол(масын” - деп 
өзімді ол Тəңірі)

26. қаған  олұртды  ерінч .  Нең 
йылс²ығ бұдұнқа олұрмадым. Ічіре 
ашсыз, тышыра тонсыз, ЙАБАСЫ 
АРТЫСЫЧЫР, ЙАБЫЗ, ЙАБАНДЖ-
ЙАБАНДЖЛЫҚ бұдұнта үзе олұртым. 
Інім  Күлтігін  бірле  сөзлешдіміз . 
“Қаңымыз, ечіміз қаз(ғанмыш бұдұн 
аты-күсі йоқ болмазұн”)

26. қаған отырғызған еді. Не бір дыйлы 
халыққа (қаған) отырмадым. Іші ассыз, сырты 
тонсыз (киімсіз), жапасы АРТЫСЫСҚАН, 
НАШАР, ЖАМАН-ЖАМАН(ДЫ) халықтың 
үстінде (таққа) отырдым. Інім Күлтегін 
екеуіміз сөйлестік (кеңестік, бір пікірге келдік). 
“Əкеміз, ағамыз құ(рып орнатқан түрүк халқының 
аты, даңқы жоқ болмасын”)

27. тійін, түрүк бұдұны үчүн түн 
ұдымадым, күнтүз олұрмадым. Інім 
Күлтігін бірле, екі шад бірле өлү-йітү 
қазғантым. Анча қазғанып ТҰТАСЫҚ, 
БІРІКІНЧІ, ЕСЛЕС ІЛ ІТТ5ҮКІНЧІ 
бұдұнығ от-сұуб қылмадым. Мен (өзім 
қаған олұртұқыма йір сайұ)

2 7 .  деп ,  түрүк  халқы  үшін  түн 
ұйықтамадым, күндіз отырмадым. Інім 
Күлтегінмен бірге, екі шадпен бірге өліп-
өшіп орнаттым. Осынша құрып-орнатып, 
ТҰТЫП ОТЫРҒАН, БІРІККЕН, ДОСТАС ЕЛ 
ЕТКЕН халықты от-су (қарсы) қылмадым. 
Мен (өзім қаған отырғанымда жер сайын)

28. бармыш бұдұн өлү-йітү, йада-
ғын-йалаңын йана келті. “Бұдұнығ 
ігідейін” тійін йырғарұ оғұз бұдұны 
тапа, ілгерү қытайн, татабы бұдұны 
тапа, біргерү табғач тапа ұлұғ сү екі 
йегірмі… (сүңүшдім. Анта)

28. барған  халық  өліп-өшіп ,  жаяу-
жалаңаш қайта келді. Халықты көтерейін 
деп солтүстікке, оғұз халқына қарай, ілгері 
(шығысқа) қытайн, татабы халықтарына 
қарай, бері қарай (оңтүстікке) табғашқа қарай 
үлкен (ауыр) əскермен он екі (рет соғыстым. Содан)

29. кісіре Тəңірі йарылқазұ , 
құтым бар үчүн, үлүгім бар үчүн, 
өлтечі бұдұнығ тірігірү ігітт5ім, 
йалаң бұдұнығ тонлығ, чығайн 
бұдұнығ бай қылтым, аз бұдұнығ 
үкүш  қылтым ,  ығыр  еллігде , 
(ығыр қағанлығда йег қылтым, төрт 
бұлұңдақы)

29. кейін Тəңірі жарылқап, (өзімнің) құт-
бағым барлығынан, үлүк-үлесім барлығынан, 
(келешекте) өлмекші халықты тірілте көтер-
дім, жа лаңаш халықты тонды (киімді), кедей 
ха лықты бай қылдым, аз халықты көп қыл-
дым, ығыр, егескен елдіктегілерді, (ығыр егескен 
қағандық тағыларды қайы-рымды, жақсы қылдым, төрт 
бұрыштағы)

30. бұдұнығ  қоп  баз  қылтым , 
йағыс²ыз қылтым, қоп маңа көрті. Ісіг-
күчіг бірүр бұнча төрүг қазғанып, інім 
Күлтігін өзінче кергек болты. Қаңым 
қаған ұчдұқда, інім Күлтігін йі(ті йашда 
қалты. Он йашда)

30. халықты түгел тату, бейбіт қылдым, 
жаусыз қылдым, барлығы маған бағынды. Іс-
күшті берер осынша билік-заңды құрып, ор-
натып, інім Күлтегін өз ажалынан қайтыс 
болды (тура мағынасы: жаны Тəңіріге) керек болды). 
Əкем қағанның (жаны көкке) ұшқанда (қайтыс 
болғанда), інім Күлтегін же(ті жаста қалды. Он 
жаста)

31. Ұмай тег өгім қатұн құтыңа інім 
Күлтігін ер ат болты. Алты йегірмі 
йашыңа  ечім  қаған  ілін ,  төрүсін 
анча қазғанты. Алты АСЫЗ АРЫС 
АЛЧҰНҚ ТАБЫ, САРТ, ҚОҚАНҚ, 
БҰҚАР, САРЫҒ НОҒАД, Д5АҚ тапа 
сүледіміз, бұздымыз. Табғач Оң тұтұқ 
біс т(үмен сү келті, сүңүсдіміз).

31. Ұмайдай (Хауа анадай) шешем-қатынның 
– құт-бағына інім Күлтегін ер атанды (атын 
алды). Он алты жасында ағам қағанның 
елін, билік-заңын сонша құрып, орнатты. 
Алты АСЫЛ АРЫС АЛШЫН ТАБЫ, САРТ, 
ҚОҚАН, БҰҚАР, САРЫ НОҒАЙ, ДАҚҚА 
(АДАЙҒА) қарай жорық жасадық, қираттық. 
Табғаш Оң тұтұқ (бастап) елу мың (əскер келді, 
соғыстық).

32.  Күлтігін  йадағын ,  оплайұ 
тегді. Оң тұтұқ йорычын², йарақлығ 
елігін тұтды. Йарақлығды қағанқа 
анчұлады. Ол сүг анта йоққышдымыз. 
Бір отұз йашыңа

Чача сəңүнке сүңүшдіміз. Ең ілкі, 
Тадықын Чорың боз(атығ бініп тегді, 
ол ат анта)

32. Күлтегін жаяу, омыраулай, опыра 
тиді. Оң тұтұқтың бастаушысын, қару-
жарақтыларын (өз) қолымен ұстады. Қару-
жарақтыларды қағанға еншілеп олжа салды. 
Ол əскерді сонда жоқ қылдық. Жиырма бір 
жасында Чача сəңүнмен соғыстық. Ең ілкі, 
Тадықын Шордың боз (атын мініп тиді), (ол ат 
сонда)

33. өлті. Екінті, Ышбара Йамтарың 
АРЫНЧЫ боз атығ бініп тегді, ол ат 
анта өлті. Үчүнчі, Йігін Сіліг бегің 
кідімліг торығ ат бініп тегді, ол ат 
анта өлті. Йарақынта, йалмасынта йүз 
артұқұ оқұн ұрты. Йізкі башыңа бір 
тег(үрмеді)…

33. өлді. Екінші, Ышбара Йамтардың 
АРЫНШЫ боз атын мініп тиді, ол ат сонда 
өлді. Үшінші, Йегін Сіліг бектің ер-тоқымды 
торы атын мініп тиді, ол ат сонда өлді. 
Қару-жарағына, сауытына жүзден артық оқ 
тиді. Ізгі басына бір (де оқ) тиг(ізбеді).

34. тегдүкін, түрүк беглері, қоп 
білірсіз! Ол сүг анта йоққышдымыз.

Анта кісіре Йір Бай арқұ-Ұлұғ 
Іркін йағы болты. Аны йайнып Төргі 
Йарғұн көлте бұздымыз. Ұлұғ Іркін аз 
қыйна ерін тезіп барды. Күлтігін (алты 
отұз)

34. (Оның  жауға  қалай) тигенін ,  түрүк 
бектері, бəрің түгел білерсіздер! Ол əскерді 
сонда жоқ қылдық. Одан кейін Бай арқұ 
(ұлы арғын) жері – Ұлұқ Еркін жау болды. 
Аны (өзенінен) қайтып, Төргі Йарғұн көлде 
қираттық. Ұлұқ Еркін аз ғана сарбазымен 
қашып кетті. Күлтегіннің (жиырма алты)

35. йашыңа қырқыз тапа сүледіміз.
Сүңүг  батымы  қарығ  сөкіпен , 

Көгмен йышығ тұуға йорып, қырқыз 
бұдұнығ ҰДҰРТА, ДЖОДҰРТА, СЫ-
ДЫРТА басдымыз. Қағанын² бірле 
Сұңа йышда сүңүшдіміз. Күлтігін Бай 
арқұн(ың ақ адғырығ)

35. жасында қырғызға қарай жорық 
жасадық. Сүңгі бойы қарды бұзып, Көгмен 
тауынан өте жортып, қырғыз халқын 
ШАБУЫЛДАЙ, ЖОЯ СЫДЫРТА бастық. 
Қағанымен  Сұңа  тауында  соғыстық . 
Күлтегін Бай арқұ(ның (ұлы арғынның) ақ айғырын)

36. бініп оплайұ тегді. Бір еріг оқұн 
ұрты, екі еріг ұдышырұ санчды. Ол 
тегдүкде Бай арқұның ақ адғырығ 
ұдлықын ²  с ²ыйұ  ұрты .  Қырқыз 
қағанын² өлүртіміз, ілін алтымыз. Ол 
йылқа түр(гіс тапа Алтұн йышығ)

36. мініп омыраулай, опыра тиді. Бір 
ерін оқпен атты, екі ерін кезекпе-кезек ша-
нышты. Ол шабуылда Бай арқұның ақ айғы-
рының жамбасын сындыра ұрды. Қырғыз 
қағанын өлтірдік, елін алдық. Сол жылға 
тү(ргешке қарай Алтын (Алтай) тауына)

37. тұуға, Ертіс өгүзіг кече, йоры-
дымыз. Түргіс бұдұнығ ДЖОДҰРТА, 
ҰДҰРТА ,  СЫДЫРТА  басдымыз . 
Түргіс қағаны сүсі Болчуда отча, бо-
ранча келті, сүңүшдіміз. Күлтігін 
Башғұ боз ат бініп тегді. Башғұ боз к …

37. шыға, Ертіс дариясын кеше, жорық 
жасадық. Түргеш халқын (да) ЖОЯ, ША-
БУЫЛДАЙ, СЫДЫРТА бастық. Түргеш 
қағанының əскері Болшуда отша, боранша 
келді, соғыстық. Күлтегін Башғұ боз атты 
мініп тиді. Башғұ боз к…

38. тұтызт(ы). Екісін өзі ЕРТІС 
ӨГІЗКЕ ЫТЫП, БАТЫЛТЫЗДЫ. Анта 
йана кіріп, түргіс қағаны бұйрұқы Ыз 
тұтұқұғ елігін тұтды. Қағанын анта 
өлүртіміз, ілін алтымыз. Қара түргіс 
бұдұны қоп ічікді. Ол бұдұнығ Табарда 
қо(нтұртымыз. Йана йорып)

38. ұстадық. Екеуін өзі ЕРТІС ӨЗЕНІНЕ 
ЛАҚТЫРЫП ,  БАТЫРДЫ .  Сонда  жəне 
кіріп, түргеш қағанының бұйрұғы Ыздың 
тұтұғын (өз) қолымен ұстады. Қағанын 
сонда өлтірдік, елін алдық. Қара түргеш 
халқы түгел бағынды. Ол халықты Табарға 
қо(ндырдық) (қоныстандырдық). (Жəне жорық жасап),

39. «САРТ, САРЫҒ НОҒАД, Д5АҚ 
бұдұн(ын) ітейін”, – тійін Йінчүу өгүзіг 
кече, Темір қапығқа тегі сүледіміз. 
Анта кісіре қара түргіс бұдұны йағы 
болмыш КЕҢГҮУЕРІС тапа барды. 
Бізің сү аты тұрұқ, азұқы йоқ ерті. 
Йабанлық кісі ер…,

39. «САРТ, САРЫҒ НОҒАД, Д5АҚ (АДАЙ) 
халқын қосып (өзімізге) біріктірейін» деп, 
Сыр (Інжу) дариясын кеше, Темір қақпаға 
дейін жорық жасадық. Содан кейін қара 
түргеш халқы жау болған КЕҢГУЕРІСКЕ 
(ҚАҢЛЫ-ОҒЫЗ ХАНДЫҒЫНА) таман барды. 
Біздің əскердің аты арық, азығы жоқ еді. 
Жаман(ды) кісілер-ерлер…,

40. алп ер бізіңе тегміш ерті. Антағ 
өдке өкүніп, Күлтігініг аз ерін іртүрү 
ытт5ымыз. Ұлұғ сүңүш сүңүшміш. Алп 
Шалчы ақ атын² бініп тегміш. Қара 
түргіс бұдұнығ анта өлүрміш, алмыш. 
Йана йорып…

40. алып ерлер бізге тиісуге дайындалған 
еді. Сондай заманға, тағдырға қапаланып, 
өкінішпен Күлтегінді аз сарбазымен ерте-
рек, алдын ала шабуылға жібердік. (Ол онда) 
үлкен соғыс жасаған. Алып Шалшы ақ атын 
мініп тиген. Қара түргеш халқын сонда 
жойған, алған. Жəне жорық жасап

41. бірле ,  (Қ)ұшұ  тұтұқ  бірле 
сүңүшміш, ерін қоп өлүрміс, ебін 
бары(мын² қалы)2сыз қоп келүрті. 
Күлтігін йіті отұз йашыңа қарлұқ 
бұдұны ерүр барұр еріклі йағы болты. 
Тамағ ыдұқ башда сүңүсдіміз.

41. …пен, (Қ)ұшұ тұтұқпен соғысқан, 
ерлерін түгел өлтірген, үй, мү(ліктерін қалдыр)
май түгел келтірді. Күлтегіннің жиырма 
жеті жасында қарлұқ халқы еркін жүре-
бара, өз еркін өзіне алып (бізге бағынудан бас тар-
тып), жау болды. Тамағ (атты) қасиетті шыңда 
соғыстық.

42. (Күл)тігін  ол  сүңүшде  отұз 
йашайұр ерті. Алп Шалчы (ақ ат)ын2 
бініп оплайұ тегді, екі еріг ұдышырұ 
санчды. Қарлұқұғ өлүртіміз, алтымыз. 
Ыз бұдұны йағы болты.

Қара көлте сүңүшдіміз. Күлтігін 
бір қырық йашайұр ерті. Алп Шалчы 
ақын²

42. (Күл)тегін ол соғыста отыз жасар 
еді. Алып Шалшы (ақ ат)ын мініп омыраулай, 
опыра тиді, екі ерін кезекпе-кезек шанышты. 
Қарлұқты жойдық, алдық. Ыз халқы жау 
болды. Қара көлде соғыстық. Күлтегін отыз 
бір жасар еді. Алып Шалшы ағын

43. бін(іп), оплайұ тегді, Ыз елтеберіг 
тұтды. Ыз бұдұны анта йоқ болты.

Ечім қаған ілі қамашығ болтұқынта, 
бұдұны ілігі-кегі болтұқынта, ізгіл 
бұдұны бірле сүңүшдіміз. Күлтігін Алп 
Шалчы ақын² бініп,

43. мін(іп) омыраулай, опыра тиді, Ыздың 
елтеберін ұстады. Ыз халқы сонда жоқ 
болды. Ағам қаған елі толқулы болғанда, 
халқы ілікшіл-кекшіл болғанда ізгіл халқымен 
соғыстық. Күлтегін Алып Шалшы ағын 
мініп,

44. (оплайұ тегд)і, ол ат анта түс(ді). (І)
згіл (бұдұны) өлті. АРТТАҚҰ ҚҰЗ- ОҒҰЗ 
бұдұны кентү бұдұным ерті, Тəңірі-
Йір бұлғақын² үчүн, йағы болты. Бір 
йылқа біш йолы сүңүшдіміз. Ең ілкі, 
ТОДЖҒҰНҰДЖҒҰ САМҰУРҚАНТ 
САБ -САМҒЫЗ  БАЛЫҚЫНДА 
ҰДЫРТЫНЧА, ДЖОДҰРТЫНЧА, 
С Ы Д Ы Р Т Ы Н Ч А ,  С Ы Й Ұ 
СҮҢҮШДІМІЗ, ҮДІНЧІШДІМІЗ.

44. (омыраулай, опыра тид)і, ол ат сонда 
құла(ды). Ізгіл халқы жойылды. АРТТАҒЫ 
ҚҰЗ-ОҒЫЗ халқы өз халқым еді, Тəңірі-Аспан 
мен Жер бүліншілікке ұшыратқандықтан, 
жау болды. Бір жылда бес жолы соғыстық. 
Ең ілкі, ТОСҚЫНЫСҚЫ  САМАРҚАНТ 
СЕП-СЕМІЗ ҚАЛАСЫНДА ШАБУЫЛДАЙ, 
ЖОЯ, СЫДЫРА, ҚИРАТА СОҒЫСТЫҚ, 
ШАБУЫЛДАСТЫҚ.

45. Күлтігін Азман ақығ бініп, 
оплайұ тегді, алты еріг санчды, сү 
тегісінте йітінчі еріг қылычлады. 
Екінті ,  Құшлағақда  едіз  бірле 
с үңүшд ім і з .  Күлт і г і н  ЫЗҚЫ 
айғызын² бініп, оплайұ тегіп, бір еріг 
санчды,

45. Күлтегін Азман ағын мініп, омыра-
улай, опыра тиді, алты ерін шанышты, 
шайқас соңында (немесе шетінде) жетінші ерін 
қылыштады. Екінші, Құшлағақта едізбен 
соғыстық. Күлтегін ЫЗДЫҚ қаракерін мініп, 
омыраулай, опыра тиіп, бір ерін шанышты,

46. тоқұз еріг егіре тоқыды. Едіз 
бұдұны анта өлті. Үчүнчі, Бол…нда 
оғұз бірле сүңүшдіміз. Күлтігін Азман 
ақығ бініп тегді, санчды. Сүсін санч-
дымыз, ілін алтымыз. Төртінчі, Чұш 
башынта сүңүшдіміз. Түрүк

46. тоғыз ерін айналдыра қуып соқты. 
Едіз халқы сонда жойылды. Үшінші, Бол…
нда оғызбен соғыстық. Күлтегін Азман ағын 
мініп тиді, шанышты. Əскерін жаншыдық, 
елін  алдық .  Төртінші ,  Чұш  шыңында 
соғыстық. Түрүк

47. бұдұны адақы қамашытды. 
Йабанчлық болт(ач)ы ірті. Оза келміс 
сүсін Күлті(гін) ағытып, Тоңра бір 
оғұш алпағұ он еріг Тоңа тігін йоғынта 
егіріп өлүртіміз. Бісінчі, ӨЗГЕНТТ5Е, 
ҚАДЫН  АНА  ҰНЧҰЙЫМЫЗ 
БАРЧЫН  АНА  САҚАНАСЫНДА , 
ҚАНДӨЗДЕ оғыз бірле сүңүсдіміз. 
Күлтігін

47. халқының аяғы қалжырады. (Жағдай) 
жаман бол(атын) еді. (Жаудың) оза келген əскеріне 
Күлте(гінді) шаптырып, Тоңра руының алып 
он ерін Тоңа тегіннің қоры-мында айнал-
дыра соғып өлтірдік. Бесінші, ӨЗГЕНТТЕ, 
ҚАТЫН АНА ШЕШЕМІЗ (ГҮЛ)БАРШЫН 
АНА САҒАНАСЫНДА, ҚАНДӨЗДЕ оғызбен 
соғыстық. Күлтегін

48. ЙІЗКІ ЫЗҚЫ айғызын² бініп 
тегді, екі еріг санчды, балыққ5а барма-
ды. Ол сү анта өлті. Мағы қорған (қ)ыш-
лап, йазыңа оғұзғарұ сү тышықдымыз. 
Күлтігін бег башлайұ, ақытымыз. Оғұз 
йағы ордұғ басды. Күлтігін

48. АСА ҚАСТЕРЛІ ЫЗДЫҚ қаракерін 
мініп тиді, екі ерін шанышты, қалаға бар-
мады. Ол əскер сонда жойыл(ды). Мағы 
қорғанды қыстап, жазғытұрым көктемде 
оғызға қарай əскер шығардық. Күлтегін бек 
бастап, шабуылдадық. Оғыз жау орданы 
басты. Күлтегін

49. Өгсіз КӨК ЙЕТІМІН бініп, 
тоқұз ерін санчды, ордұғ бірмеді! 
Өгім – қатұн, ұлайұ өглерім, екелерім, 
келіңүнім ,  ОТҰҚҰНЧҰЙЛАРЫМ 
– бұнча йеме тірігі күң болтачы ерті, 
өлүгі йұртда, йолта йатұ қалтачы 
ертігіз!

49. Өгсіз (енесіз) КӨК ЖЕТІМІН мініп, 
тоғыз ерін шанышты, орданы бермеді. Анам-
қатын, (басқа) жалғасқан аналарым, əпке-
жеңгелерім, келіндерім, ОТАУ БИБІЛЕРІМ 
– осынша да тірілерің күң болатын едіңдер, 
өлгендеріңіздің өліктеріңіз (сіздер) жұртта, 
жолда жатып қалатын едіңіздер!

50. Күлтігін йоқ ерсер, қоп өлтечі 
ертігіз! Інім Күлтігін кергек болты,

өзім сақынтым. Көрүр көзім көрмез 
тег, білір білігім білмез тег болты, өзім 
сақынтым. Өд тəңрі йасар, кісі оғұлы 
қоп өлгелі төрүміс.

50. Күлтегін жоқ болса, түгел өлетін 
едіңіздер! Інім Күлтегін қайтыс болды, өзім 
қайғырдым. Көрер көзім көрместей, білер 
білігім білместей болды, өзім қайғырдым. 
Тағдырды Тəңрі жасар, кісі баласы түгел 
өлгелі жаратылған.

51. Анча сақынтым: көзде йаш 
келсер еті д¹а, көңүлте с²ығыт кел-
сер, йантұрұ сақынтым, қатт5ығд²ы 
сақынтым: “Екі шад, ұлайұ іні-
йігүнім, ОҒҰЛАНҰМ, беглерім, 
бұдұным көзі, қашы ЙАБАНЧЛЫҚ 
болтачы!” тіп сақынтым. Йоғчы, 
с²ығытчы қытайн, татабы бұдұн 
башлайұ

51. Соншама қайғырдым: көзге жас кел-
се еді дə (де), көңілге өксік келсе, қайтадан 
қайғырдым, қатты қайғырдым, «Екі шад, 
(оған) ілескен  іні-жеткіншектерімнің , 
ұлдарымның ,  бектерімнің ,  халқымның 
көзі-қасы ЖАМАН(ДЫ) болмақшы» деп 
қайғырдым .  Жоқтаушы  (жерлеу  рəсіміне 
қатысушы), жылап-сықтаушы қытайн, тата-
бы халқын бастап

52.  Ұдар  сəңүн  келті .  Табғач 
ҚАҒАНЫНТА Ісійі Лікең келті, бір 
түмен ағы, алтұн, күмүш кергексіз 
келүрті. Түпүт ҚАҒАНЫНТА Бөлөн 
келті .  Құрыйа  күн  батысықдақы 
САРЫҒ НОҒАД, БЕРІЧ, КЕРДЖӨР, 
Б Ұ Қ А Р ,  Қ О Қ А Н Қ ,  С А Р Т 
ҚАҒАНЫНТА, БҰДҰНЫНТА ЕНЛІК 
сəңүн, Оғұл тарқан келті.

52. Ұдар сəңүн келді. Табғаш (қытай) 
қағанынан Ісійі Лікең келді, бір түмен (он 
мың) сый, алтын-күмісті есепсіз əкелді. Ти-
бет қағанынан Бөлөн келді. Кері, кейінде 
– күн батыстағы САРЫҒ НОҒАД, БЕРІШ, 
КЕРДЖӨР (кердері), БҰҚАР, ҚОҚАН, САРТ 
ҚАҒАНДЫҚТАРЫНАН, ХАЛЫҚТАРЫНАН 
ЕНЛІК сəңүн, Оғұл тарқан келді.

5 3 .  Он  оқ  оғұлым  –  Түрг і с 
қағанынта  Мақырач  тамғачы , 
оғұз Білге тамғачы келті. Қырқыз 
ҚАҒАНЫНТА тардұш Ынанчұ Чор 
келті. Барық ітгүучі, бедіз йаратығма, 
бітіг таш ітгүучі табғач ҚАҒАНЫҢҚ 
ЧЫҚАНЧЫСЫ  Чаң  сəңүн  келті . 
Күлтігін қойн йылқа йіті йегірміке 
ұчды. Тоқұзынчы ай йеті отұзқа йоғ 
ертүртіміз. Барықын², бедізін, бітіг 
таш(ын) бічін йылқа йітінчі ай йіті 
отұзқа қоп алқыдымыз. Күлтігін ө(ліп) 
қырық артұқы (й)іті йашың болыты. 
Таш… бұнча бедізчіг, тойғұн, елтебер 
келү(р)ті.

53. Он оқ ұлымыз – Түргеш қағанынан 
Мақыраш таңбашы, оғыз Білге таңбашы 
келді. Қырғыз қағанынан тардұш Ынаншұ 
Шор(а) келді. Ғимарат-жай салушы, бе-
зек-өрнек жүргізуші, жазатын тас жа-
саушы табғаш қағанының тас қашаушы 
шебері Чаң сəңүн келді. Күлтегін қой 
жылы он жетісіне (күні) қайтыс болды. 
Тоғызыншы айдың жиырма жетісіне 
жерледік. Ғимарат-жайын, безек-өрнегін, 
жазулы тас(ын) мешін жылы жетінші 
айдың жиырма жетісіне түгел бітірдік. 
Күлтегін ө(лгенде) қырық (ж)еті жаста бол-
ды. Тас…бұнша безекші-шебер, тойғын, 
елтеберлерді келтірді.

КӨНЕ МҰРА
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Біздің �зіміз мекен ететін 
планетаның тарихы туралы с�з 
ете қалсақ, оның жаралғанына 
бәлен миллион жыл, түген мил-
лиард жыл болды дейміз. Ал сол 
геологиялық, тарихи оқиғаларға 
дәл осынша уақыт �ткенін 
қайдан біліп жүрміз? 

Біздің планетамыздың 
 да муындағы жекелеген кезең-

дер дің мерзімін анықтайтын ғылымды «геохроноло-
гия» деп атайды. Жер тарихын, оның пайда болуы мен 
дамуын және қазіргі жайын зерттеуде бұл ғылымның 
маңызы зор. Сондықтан бұл ғылымның қолданып 
жүрген әдістерімен танысу кім-кімге де қызықсыз 
болмаса керек. 

Жер беті мен жер қойнауындағы химиялық 
элементтердің ішінен радиоактивті элементтер ерекше 
к�зге түседі. Олар  ең алдымен салмағы ауыр элемент-
тер және одан неғұрлым жеңілдеу элементтердің изо-
топтары. Радиоактивті элементтер атомдарының ядро-
сы �зінен-�зі ыдырап, біртіндеп басқа элементтердің 
атомдарына айналатын қасиеті бар екені белгілі. 
Мұндай элементтердің әрқайсысының «жартылай 
жойылу кезеңі» анықталған. Белгілі бір уақытта әлгі 
радиоактивті заттың атомының тең жартысы толық 
ыдырап кетеді. 

Астроном-ғалымдар ғарышта 100 миллиардтан 
астам галактика бар деп есептейді. Нақты дерек бой-
ынша, жерден қарағанда 4 галактика к�рінетін болып 
шықты. Бір мезгілде олардың тең жартысын к�руге 
болады екен. 

Жаз мезгілінің бұлтсыз түнгі уақытында алдымыз-
да қаптап тұрған жұлдыздарды к�руге болады. Ал не 
себептен артымызға қарағанда жұлдыздардың саны аз 
әрі бұл сияқты тұмандықтарды к�реміз деген орынды 
сұрақ туындайтыны ақиқат. Себебі, біздің Күн жүйесі 
�зіміз мекендеп жатқан Құс жолы галактикасының 
шетінде орналасқан. Сондықтан түнгі аспанда 
к�бінесе біз галактикамыздың ортасына жақын 
орналасқан жұлдыздарды байқаймыз да, ал артымызда 
тұрған аздаған жұлдыздар мен к�ршілес Андромеда 
мен басқа да галактиканы бұлыңғыр к�реміз. 

К�здерімен арбасып, 
Қолдарымен жармасып. 
Асқан айла �нері, 
Ең күштісі жеңеді.

Білгірлер мен тілгерлер тілдесті, 
Тілгерлермен түрлі елдер тілдесті.

 (Палуан)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Атом сағаттары

Ғарышта қанша галактика бар?

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҒАЛАМ

Медициналық әдептің құ-
рам дас б�лігі – деонтология. 
Атал  мыш жаңа ғылым саласы 
ХІХ ғасырдың басында пайда 
болды. 

А ғ ы л ш ы н  ф и л о с о ф ы 
И.Бентам бұны адамның кәсіби 
мінез-құлқы туралы ғы лым-
ның атауы ретінде қолданған 
болатын. Деонтология грекше-
ден аударғанда – «міндеттер ілімі» деп аталады. Демек, 
медициналық деонтология – жай ғана дәрігердің 
қызмет к�рсетуі, �зін-�зі ұстауының ережелері ғана 
емес,  сонымен қатар даярлау және оқыту, үйрету 
мәсе лелері де кіреді. Дәрігерлік қажымай-талмай 
к�п ең бектенуді, ізденуді, оқып-білуді, ауруға мезгіл 
таңда май жәрдем беруге даярлықты талап ететін 
мамандық. 

Деонтология қандай ғылым?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 *зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Оңтүстік Қазақстан – қазақ тарихының 
алтын бесігі, қазақылық салтанат құрған 
мекен, ерлік пен ерен еңбектің, ыстық 
ықылас пен ақ пейілдің, адамгершілік 
пен инабаттылықтың өлкесі. Алмағайып 
кезеңдерде ұлттық дəстүр мен əдет-
ғұрпымызды аман сақтап қалған да осы 
өңір. Бұл – əлемге əйгілі əл-Фараби, 
Ясауилардан бастап, кешегі Өзбекəлі 
Жəнібеков, Асанбай Асқаровтарға дейінгі 
қаншама заңғар тұлғалардың туған жері. 
Қашан да қазанынан құт кетпеген, 
басынан бағы таймаған, халқы маржан 
сөздің мəнін ұғынып, қадірін білген 
Оңтүстіктей қасиетті топырақтың талант-
ты перзенттері Тəуелсіздік жылдарында 
да ұлт əдебиетіне өз үнімен келіп, көркем 
туындыларымен сүбелі үлес қоса білді. 

ИГІ ІС ДҮНИЕ-КЕРУЕН 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-
дардың еңбек ұжымдары «Айқын» республикалық қоғамдық-саяси 
газетінің Директоры – Бас редакторы Нұрт�ре Жүсіпке анасы 

Рәбиға БАЙДІЛДАҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

Балалар мен жас�спірімдер басылымдарының «Жас �ркен» 
Серіктестігінің ұжымы «Айқын» республикалық қоғамдық-саяси 
газетінің Директоры – Бас редакторы Нұрт�ре Жүсіпке  анасы 

Рәбиға БАЙДІЛДАҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы лым-
дардың еңбек ұжымдары Еуразиялық экономикалық комиссияның 
б�лім бастығы, филология ғылымының докторы, Қазақстанның 
Құрметті журналисі Серікқали Байменшеге анасы 

Ақсұлу ҚҰРМАНАЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-
дар дың еңбек ұжымдары «'рлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 
ор талығы» акционерлік қоғамы басқарма т�рағасының бірінші 
орын басары, педагогика ғылымының докторы, профессор 
Жауымбай Қараевқа інісі

Иса АМАНТҰРЛЫҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лым дардың еңбек ұжымдары «Мысль» журналының шолушысы 
Бақытжан Kуелбековке анасы

КҮЛШЕНІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

Тәуелсіздік жылдары әдебиет қана емес, 
мәдениет пен �нердің �зге бағыттары да 
орнықты дамып келеді деп сеніммен айта 
аламыз. Рас, �ткен ғасырдың тоқсаныншы 
жылдарындағы экономикалық тоқырауға 
байланысты мәдениет саласын қаржыландыру 
қысқарып, мемлекет бұл мәселеге тиісті 
деңгейде к�ңіл б�ле алмады. 1991 жылы 
Оңтүстік Қазақстан облысында 1757 мәдени 
нысандар болған. Kр ауылда кітапхана мен 
клуб, ал аудан орталықтарында кинотеатр-
лар мен музейлер жұмыс істеп тұрған кезең 
аға буынның есінде болар. Бірақ нарықтың 
қыспағынан 2000 жылға дейін облыстағы 
кітапханалар 68 пайызға, клуб мекемелері 73 
пайызға, кинотеатрлар 88 пайызға азайды. 
Жұмыс істеп тұрды дегендерінің �зіне жұрт 
сирек баратын жағдайға жетті. Осылайша, екі 
мыңыншы жылдардың басында мемлекеттің 
алдында бүкіл мәдениет саласын қайтадан 
аяғынан тік тұрғызу сынды күрделі міндет 
бар еді. 

Атқарылған ауқымды жұмыстардың 
арқасында 2000 жылдан бүгінгі күнге дейін 
мәдениет саласы мекемелерінің 70 пайыздан 
астамы күрделі ж�ндеуден �тсе, жаңадан 
116 кітапхана және 56 мәдениет сарайлары 
мен клубтар ашылды.Олардың арасында 
Шымкенттегі «Түркістан» салтанат сарайының, 
Түркістан қалалық орталық кітапханасының 
жаңа ғимараты, Түркістан қаласындағы 
түркі тілдес халықтардың кітапханасы мен 
Сарыағаш аудандық орталық кітапханасының 
типтік үлгідегі жаңа ғимаратын айрықша атап 
�ткен ж�н. Ал Шымкент қаласындағы жаңа 
әкімшілік іскерлік орталықта бой к�терген 
«Отырар» ғылыми-әмбебап кітапханасының 
орны б�лек. Заманауи стандарттарға сай етіп 
салынған зәулім кітапханада оқырмандарға 
барлық жағдай жасалған. Кітап қоры да бай. 
Бүгінде Шымкент жастар қаласына айналған 

десек, мұндағы жоғары және арнаулы оқу 
орындарының ондаған мың студенттерінің 
заман талабына сай сапалы білім алуына 
«Отырар» кітапханасы да �зіндік үлесін 
қосары с�зсіз. Жалпы облыстағы кітапханалар 
жыл сайын орта есеппен 500 мыңнан аса 
оқырмандарға қызмет к�рсетіп, 130 мыңнан 
аса жаңа кітаптармен толықтырылып оты-
рады. Бүгінде кітап қоры 7 млн. 191 мың 384 
данаға жетті.

Қайсыбір жылдары Мемлекет бас-
шысының бастамасымен әр жылға ат  беріп, 
айдар тағу дәстүрге айналғанын к�пшілік 
ұмытпаған болар. Сондай жылдардың бірі – 
«Ұлттық тарих жылы» деп аталып, қазақтың 
тарихы мен тағдырына қатысты қаншама 
«ақтаңдақтар» ашылып, мұрағат түкпірінде 
шаң басқан жәдігерлер жарыққа шықты. 

дан бері жұмыс істей бастаған облыстық әзіл-
сықақ және сатира театры бүгінде к�рермен 
қауымның сүйікті мәдени демалыс орнына ай-
налып үлгерді. Ж.Шанин атындағы облыстық 
қазақ драма театрына «Академиялық» мәртебе 
берілуі �ңірдің мәдени �міріндегі елеулі 
оқиғаға айналды. 

Бүгінде Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
кәсіби театрлардың саны 8-ге жетіп, онда 
жыл сайын 40-тан астам жаңа спектакль 
сахналанып келеді. Биылғы маусымда жалпы 
2500-ге тарта қойылым қойылса, оны 330 
мыңдай к�рермен тамашалаған. Осының 
�зі Оңтүстік жұртшылығының шынайы 
�нерге деген ықылас-пейілін танытса ке-
рек. Жыл сайын облыс орталығында «Театр 
к�ктемі» фестивалі �ткізіледі. Сондай-ақ 
шығармашылық ұжымдардың еліміздің басқа 

Ұласбек СӘДІБЕКОВ,
Оңтүстік Қазақстан облысы 

әкімінің орынбасары

ӨҢІР ТЫНЫСЫ 

Қайырымдылық – жүректенҚайырымдылық – жүректен
Əлеуметтік жағынан əлсіз жан-
дарға көмек беру – қайырлы іс. 
Əсіресе, балалар үйінде тəрбиеленіп 
жатқан сəбилер мейірім мен 
қамқорлыққа зəру.  Осы орайда  
əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде кеңінен қолдау 
тапқан «Айналаңды нұрландыр» жо-
басы аясындағы «Көмек» қоғамдық 
ұйымының қызметі ізгі мақсатқа 
арналғанын, қайырымды жастардың 
талай іс-шараға мұрындық болып, 
қоғамды ізгілендіруге үлес қосып 
жүргенін айта кеткеніміз жөн.

Ұйымның  белсенді мүшелері Алматы 
қаласындағы  №1 құлағы нашар еститін және 
мүлдем естімейтін балаларға арналған түзету 
мектеп-интернатына барып, олардың к�ңіл-
күйін к�теріп, сабақтарына к�мектесуді �з 
еріктерімен  атқаруды  жолға қойған. Қарттар 
мен балалар үйіне барып, «Жақсылық 
жасаудан жарысайық», «Бар жақсылық 
– балаларға», т.б. сауапты іс-шараларын 
�ткізуде.

Факультеттегі  ұйым мүшелері �зге 
тілектестерімен бірігіп, «Нұр-Мүбәрәк» 
м е ш і т і н і ң  а л д ы н д а ,  ж ұ м а  к ү н д е р і 
қайырымдылық жәрмеңкесін �ткізіп, одан 
түскен қаржыны Түркістан қаласындағы 
Шыңғыс есімді бүлдіршіннің еміне жұмсауға 
жіберуі де  жастардың имандылық жолында 
атқарып жүрген істерінің бір парасы ғана.  

Сонымен қатар Филология және әлем 
тілдері факуль тетінде «Алтын жүрек» атты  
қайы рымдылық жәрмеңкесі �тіп, оған 
студенттердің қолымен жасалған сан алуан 
дүниелер сатылымға қойылды. Жәрмеңкедегі 
әсем безендірілген, шебер әрі қара пайым 
қолмен жасалған түрлі бұйымдар олардың 
ұмытыла бастаған қол�нерден хабары бар 
екенін дәлелдесе, екінші жағынан, сатылуға 
қойған бұйымдардың  �нерлі қолдан шыққаны 
да  к�пшіліктің назарын аудартып, к�ңілдерін 
бір марқайтты. Дәмі тіл үйірер тәтті тоқаш, 
бәліштер де жәрмеңкеге қатысушылардың 
к�ңілінен шықты. Ең бастысы, түскен қаржы 
толығымен қаладағы «Нұр» балалар үйінің 
тәрбиеленушілеріне аударылып, солардың 
игілігіне жұмсалмақ. Аталмыш шараны шетел 
филологиясы мамандығының  студенттері 

жалпы және қолданбалы  психология 
кафедрасының оқытушысы, қайырымдылық 
бағытындағы игі істердің ұйытқысы болып 
жүретін Айгүл Лиясованың басшылығымен, 
«К�мек» қоғамдық қорының қол дауымен 
�ткізді. Жасаған еңбектері текке кетпей, бос 
уақыт тарын пайдалы, қайырымды іс жасауға 
арнаған студенттерге факультет ұжымы  
қолдау білдіріп, ал жиналған 45000 теңге ба-
лалар үйіне жіберілді. «Кең пейілді кемімес, 
тар пейілді кеңімес» демекші, жүрегі нұрға 
тұнған қайы рымды жастардың ізгі ниеті оң 
болсын!

Шоқан ШОРТАНБАЕВ,
ҚазҰУ-дың филология және 

әлем тілдері факультетінің аға 
куратор-ұйымдастырушысы

Кеңестік дәуірде жарыққа шықпай келген 
тарихымызды Тәуелсіздіктің арқасында 
�зіміз танып, әлемге де паш етіп, жастарды 
патриоттыққа тәрбиелеуге талпындық.

Келесі бір жыл Президенттің пәрменімен 
«Мәдениетті қолдау жылы» деп аталды. 
Сол тұста құлдырап бара жатқан мәдениет 
саласын сақтап қалуға мемлекет мейлінше 
к�ңіл б�ліп, қолдау к�рсетті. Жоғарыда 
айтқандай мүшкіл халге түскен мәдениет 
ошақтары қайта қалпына келтіріліп жат-
ты. Одан беріде де Мемлекет басшысының 
 бастамасымен қабылданған «Мәдени мұра» 
бағдарламасының аясында республика 
к�лемінде де, Оңтүстік Қазақстан облысында 
да ауқымды істер атқарылды. 

Атап айтар болсақ, бағдарлама аясында 
облысымызда мәдени мұрамызды жинақтау, 
сақтау,  зерттеу мақсатында Түркістан 
қаласындағы облыстық тарихи-мәдени-
этнографиялық орталық, Руханият Kбу-Насыр 
әл-Фараби, Хакім Абай, Ерлік, бейнелеу �нері 
музейлері мен облыстық әдет-ғұрып және салт-
дәстүр орталығы ашылды. Сондай-ақ облыстық 
тарихи-�лкетану музейінің, Шардара аудандық 
музейінің жаңа ғимараты пайдалануға берілді.
Музейлер жыл сайын орта есеппен 6 мыңнан 
аса жаңа экспонаттармен толықтырылып, жал-
пы қоры 165 371 данаға жетті. Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының арқасында облысымыздағы 
 тарих және мәдениет үшін айрықша маңызы 
зор археология және сәулет ескерткіштерінің 
саны – 1281-ге жетіп отыр. Мұнан б�лек 
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 
облыстағы 31 қала құрылысы және сәулет 
ескерткіштеріне реставрациялық жұмыстар 
жүргізілді. 135 монументтік және мемориалдық 
ескерткіштер орнатылды.

'нер атаулының қай-қайсысы болма-
сын �зіндік ерекшелік пен қадір-қасиетке 
ие екені талассыз. Қоғамға оның барлығы 
да керек болуы мүмкін. Алайда, солардың 
ішінде театрдың орны ерекше дер едім. 
Немістің атақты театр және кино режиссері 
Петер Цадек «Театр – к�рерменнің, тіпті 
түсінде к�рмеген не армандамаған ойларының 
орындалатын орны» десе, Григорий Ревзин 
«Театр – адамның �зін-�зі сахнадан к�ріп, 
�зін-�зі түсінетін орны» деп тұжырымдаған. 
Міне, бұл пікірлер қоғамның мәдени-рухани 
�міріндегі театрдың р�лін ашып к�рсетіп тұр. 
Тәуелсіздік жылдары театр саласына мемлекет 
тарапынан үлкен қолдау к�рсетіліп келеді. 
Соның айғағы ретінде Оңтүстік Қазақстан 
облысында егемендік жылдары 4 кәсіби 
 театр ашылғанын айтар едік. Атап айтқанда, 
 Елбасымыз Н.Назарбаевтың қатысуымен 
2000 жылы Түркістан қаласының сазды-драма 
 театры  ашылса, 2003 жылы облыстық �збек 
драма театры, 2007 жылы облыстық опера 
және балет театры іске қосылды. Ал 2008 жыл-

облыстары мен шетелдерге гастрольдік сапарға 
шығуына барлық мүмкіндіктер жасалған.

'ңірдегі іргелі �нер ордаларының бірі 
– ән падишасы – Шәмші Қалдаяқовтың 
атын иеленген облыстық филармония. Небір 
дүлдүл күйшілер мен күміс к�мей әншілердің 
басын қосқан �нер ұжымы 2009 жылы жаңа 
ғимаратқа жайғасты. Ашылу салтанатына 
Елбасының �зі қатысып, музыкалық аспап-
тары толық жаңартылды.

Филармония жыл сайын орта есеп-
пен 180-нен аса концерт қойып, 60 мыңға 
жуық к�рерменге қызмет к�рсетіп келеді. 
Ондағы �нерпаздар халықаралық байқауларда 
жеңімпаз атануда. Биылғы қаңтар айында 
Алматы қаласында �ткен «Розы Казахстана» 
халықаралық би фестивалінде Бас жүлдені 
иеленген филармонияның «Қазына» би 
ансамблі одан кейін Болгария мен Австрияда 
�ткен халықаралық би байқауында жүлделі 
орындарды иеленді. Ал «Тұмар» фольклорлық 
ансамблі Оңтүстіқ Қазақстан облысы мен 
Австрия мемлекетінің Каринтия федералдық 
аймағымен �зара ынтымақтастықты нығайту 
мақсатында �ткен іс-шараларда концерт 
қойды.

Егемендік жылдарында Оңтүстік Қазақстан 
облысы, оның ішінде Шымкент қаласы 
республикадағы ірі мәдени орталықтардың 
біріне айналды. Елдегі үшінші цирктің шы-
райлы Шымкентте салынуы соның бір дәлелі. 

Бүгінде «Оңтүстік-фильм» мекемесі жыл 
сайын 250-ге жуық деректі фильм мен бейне-
материалдар дайындап, жастар мен балаларға 
кино к�рсетілімдер және кино фестивальдер 
ұйымдастырып келеді. 

Мұнан б�лек дәстүрлі түрде �ткізіліп келе 
жатқан «Арай» жас эстрада әншілері мен 
іс-шара жүргізушілердің байқауы, «Алтын 
шаңырақ» облыстық байқауы, «Мәңгілік 
Ел» патриоттық әндер фестивалі, «Наурыз» 
ақындар айтысы, «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» облыстық �нер фестивалі, 
«Жібек жолы айшықтары» ұлттық киім 
дизайнерлерінің байқау-к�рмесі, «Дарқан 
 д а л а м »  с у р е т ш і л е р д і ң  с и м п о з и у м ы , 
«Балдәурен» балалардың облыстық �нер 
байқауы, «Бір �лең – бір сурет» атты балаларға 
арналған суретшілердің байқау-к�рмесі, «Күй 
құдіреті» облыстық күйшілер байқауы, «Арыс 
жағасында» ретро-фестивалі мен «Менің 
Қазақстаным» ән байқауы, «Қазақ романсиа-
дасы» романс орындаушыларының байқауы, 
«Мәдениетім-мерейім» �нер фестивалі сын-
ды іс-шаралар облыстың мәдени �мірінің 
мазмұнын байытып, мәнін тереңдете түсуде.

Берекелі бірлігіміз бен ырысты ынты-
мағымызды сақтай білсек қана, ойы да, 
бойы да азат, рухы асқақ, мәдениеті жоғары, 
�ркениетті  жұрт болып,  Мәңгілік  Ел 
мұраттарына сеніммен жетпекпіз. 

ҚАЗЫНАЛЫ ОҢТҮСТІКҚАЗЫНАЛЫ ОҢТҮСТІК

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік 
уни верситетінде Қазақстан мен Қырғызстан 
 Рес пуб ли каларының еңбек сіңірген қайраткері, 
компо зитор, музыка зерттеушісі Илья Жақанов тың 
80 жылдық мерейтойына арналған шығармашылық 
кеш �тті.

Кешті университет ректоры, профессор Абзал 
Талтенов ашып,  мерейтой иесі жайлы жылы лебізін 
білдірді. Осы басқосуға арнайы келген �нер иелері 
Қажыбек Бекбосынов, Сәуле Жанпейісова, Ербол 
 Айтпаевтар «Үлкен Айдай», «Бір мысқал», «Құлагер», 
«Маусымжан», «Сары мойын», «Ләйлім», «Біз са-
паршы», «Дударай», т.б. әндерді шырқап, жиналған 
к�пшіліктің ыстық ықыласына б�ленді. 

Келесі кезекте Атырау облыстық драма театры 
директорының орынбасары, жазушы  Рахымжан 
 Отарбаев с�з алып, ақжарма тілегін жеткізді.

Кеш соңында Илья Жақановтың �зі с�з алып, осы 
шараны ұйымдастырған университет басшылығына 
алғыс айтты. Келген қонақтарға «Біржан сал», «Еділ 
мен Жайық» кітаптары табыс етілді. «Даланың дарқан 
дауысы» атты кітаптың шығарылуына �з үлесін қосқан 
университетіміздің профессоры Қадыр Жүсіпұлына да 
құрмет к�рсетілді.  

Арайлым НАРЕШОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің қызметкері
АТЫРАУ

ДАЛАНЫҢ 
ДАРҚАН ДАУЫСЫ

Биыл «Абай жолы» роман-эпопеясының авто-
ры, кемеңгер жазушы, ұлт мақтанышы Мұхтар 
*уезовтің туғанына 120 жыл толады. 

Осы орайда Абай музейі ұжымының ұйымдас-
тыруымен жергілікті әкімшілік және қоғамдық 
ұйымдары �ткен жылдың желтоқсан айында 
«Қазақстан темір жолы» ҰК АҚ-ның президенті, 
Басқарма т�рағасы Қанат Қалиұлы Алпысбаев мырзаға 
«Астана-Защита» бағытына қатынайтын №67/68 
«Тұлпар-Тальго» поезын «Абай жолы» деп атау 
ж�нінде хат жолдаған еді. 

К�п кешікпей Абай музейінің директоры  Болат 
Жүнісбеков мырзаға жоғарыда аталған ұлттық 
компанияның Дамыту ж�ніндегі вице-президенті 
міндетін атқарушы Д.Нұрмағанбетовтен хат келіп, 
онда  «Астана-Защита» бағытындағы жолаушылар 
пойызына «Абай жолы» атауын беру ж�ніндегі ұсыныс 
бойынша  тиісті жұмыстар атқарылып жатқаны атап 
к�рсетілген. 

Бұл орайда «Жолаушылар тасымалы» акционерлік 
қоғамының сервистік қызмет к�рсету б�лімінің бас 
маманы Асқар Ахметбеков те «Абай жолы» атауымен 
жолаушылар поезы осы қаңтар айының соңында 
 немесе алдағы ақпан айында қатынайтынын хабарла-
ды. Олай болса, «Абай жолы» жолаушылар поезына ақ 
жол тілеп, асыға күтеміз!

Жамал С*РСЕНОВА 

76 жасқа қараған ша-
ғында белгілі жазушы, ау-
дармашы, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері 
Кеңес Сіләмұлы Юсуп 
қайтыс болды. 

К е ң е с  Ю с у п  Қ а з а қ 
мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетін 
бітіргеннен кейін облыстық, 
республикалық бірқатар 
басылымдарда қызмет етті. 
Мемлекеттік басқару органдарында жұмыс істеді. 
ҚР Президенті Баспас�з қызметінің бас сарапшысы 
болды.

Қаламгер «Ақиқат сапар», «Қарашадағы к�ктем», 
«Желқайық» повестері мен әңгімелер жинақтарының 
авторы. Терминология, қазақ тілінде іс жүргізу 
мәселелеріне арналған «Құжат тілі», «Анықтама 
с�здігі», «Екі тілде іс жүргізу» кітаптары жарық к�рді. 
Ол қазақ тілі терминологиясын қалыптастыруда ерек-
ше еңбек сіңірді. 

Белгілі жазушы Г.Маркестің «Жүз жылдық жал-
ғыздық» романын, �зге де шет ел жазушыларының 
шығармаларын сәтті аударды. 

Саналы �мірін с�з �неріне, қазақ тілінің мәртебесі 
артуына арнаған ардақты азаматтың есімі ешқашанда 
ұмытылмайды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты 

 басылымдардың еңбек ұжымдары

 «АБАЙ ЖОЛЫ» 
АТАЛАТЫН БОЛДЫ

СӨЗ  ӨНЕРІН
ҚАСТЕРЛЕГЕН

БӘРЕКЕЛДІ!

ҚҰРМЕТ

Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика факуль-
те тінде бірге оқыған курстастар белгілі журналист-жазушы, 
 дипломат, филология ғылымының докторы Серікқали Ердіғалиұлы 
Байменшеге анасы 

Ақсұлу ҚҰРМАНАЛЫНЫҢ
�мірден озуына байланысты ата жолымен к�ңіл айтады.
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АНА ТІЛІ

Пәлі! Дәл сондай қадір-құрмет олар тұрған 
үйлердің қабырғасына ескерткіш-тақта 
қойып, к�ше, мектеп, басқа мекеме-

лерге аттарын бергеннен де салмақтырақ емес пе? 
'ркениет үлгісі екенін айтпағанда. Бір қарағанда, 
сенікі де дұрыс па, кім білсін. Бірақ бәлкім, біздегі 
(арғы-бергі) белгілі тұлғалар ж�нінде к�здері тіріде 
де, �лген соң да – бұл орайдан – ж�ндем ештеме 
жасалмай, есесіне, ақиқаттан алыс �сек-аяң, бықсық 
әңгімелер тоқтамай, әлсін-әлсін қоздап қоятыны 
сондықтан шығар. Бұл жерде әлімсақтан келе жатқан 
қазақы психологияны да естен шығарып керегі жоқ. 
Сонда да...

Қазақ дарабоздарының жеке �мірлеріне жете 
үңілу, белгісіз қырларын тереңдеу біле түсу үшін 
салиқалы телехабарлар жасау түк те артық болмас 
еді. Тым болмаса, Құрманбек Жандарбеков пен 
Шара Жандарбекова, Қанабек Байсейітов пен 
Күләш Байсейітова, Бауыржан Момышұлы, Шахан 
Мусиндерді ғайбаттан арашалау үшін десек те. Жоқ! 
Атама! Kзірге бізде бұл жағы к�ктей солып, �ркен 
жая алмай тұрғаны �тірік емес. 

Kйтсе де, �з тарапымыздан нартәуекелге бел 
буып отырған жай бар. Айтпағымыз белгілі қаламгер 
Камал Смайылов «Парасат» журналына редактор боп 
келген соң арнайы айдар етіп ашқанындай, «белгілі 
адамдардың белгісіз қырлары» хақында. Сәл басқаша 
айтсақ, ұлы тұлғалардың жеке �міріндегі  жұртқа 
беймәлімдеу тұстарына (орыстар сияқты) үңіліп 
к�ру. Бұл жолғы таңдау ұлы әнші Роза Тәжібайқызы 
Бағлановаға түсіп отыр. Бұл жолғы дейтінім, бұдан 
он шақты жыл бұрын қазір к�зі тірі киноактриса Рая 
Мұхамедиярованың жеке �мірі, Ғабит Мүсіреповке 
махаббаты, �зге де к�пке беймәлім жайлар хақында 
жазған к�лемді мақала «Парасат» журналында жарық 
к�ріп, кейін «Аңыз адам», басқа да газет-журналдар, 
Сұлтан Оразалин құрастырған жинақ, кітаптарда 
қайталап басылды.

Ал енді Роза Бағлановаға келсек, мойынға артық 
жүк артпай, тек алғаш бас қосқан жары кім еді не-
месе тұңғыш махаббаты туралы с�з сабақтаумен 
шектелмекпіз.

Роза Бағланова. Есімі Ұлы Отан соғысы жылда-
рында алдымен сол шақтағы  күллі одаққа, одан соң 
Қазақстанға мәлім болған дарын иесі. Даңқы шетел-
дерге жетіп жатты. Концерт бригадасы құрамында 
майданда болған жылдарда әйгілі қолбасшылар, 
атақтары жер жаратын маршал, генералдар ол 
шырқаған әндерге тәнті болып, қол соққан қазақ 
бұлбұлы. Қазақстанда кейінірек танылды дейтін 
себебіміз, Қазалы аймағының  талабы тас жаратын 
құртақандай қызы соғыс басталар қарсаңында 
арман жетегімен Тәшкенге барады. Түскен үйінің 
к�ршісі �збектің сол кездегі жасы егде тартқан 
атақты әншісі Қари Якубов екен. Ол  қора ішінде 
ертелі-кеш к�белектей қалқып,  ән салып жүретін 
Розаны бірнеше рет сырттай байқап, бірдеңе 
шығатынын білген соң, жұмыс орнына ертіп барып, 
қабілетін байқайды. Kріптестеріне таныстырады. 
Филармонияға қабылдайды. Kрі қарай соғыс. 
Майдан даласы. Сарбаздардың к�ңілін аулап, ру-
хын к�теру үшін баратын �збекстандық концерттік 
топ құрамында әрдайым Роза болды. Себелеген оқ 
астында ән шырқап, сан рет ажалдан аман қалды. 
Орден, медаль, грамоталармен наградталды. Май-
дан қолбасшыларынан алғыс алды... Соңғы демі 
таусылғанша �зін Отан соғысының ардагері санады... 

Ұлы Жеңістен кейін атамекенге оралып, Алма-
тыда тұрақтады. Кімсің Роза атанған әнші даңқы 
к�кке шарлады. Ол орындаған әндер ауыздан-ауызға 
тарады. Халық алақанда аялады.

«Жадырап күндей,
Жайнаған гүлдей...
...Күткен едім, сәулем, мен сені» деп қаншама жас 

жүректің махаббат жалынын алаулатты.
«Қол ұстасып,
Судай тасып,
Еңбек етіп араласып,
4тсе 3мір осылай, арман жоқ» деп қаншама 

к�ңілге сенім ұялатты.
Соғыстан соңғы қауырт жылдар: гастроль, 

фестиваль, байқау, жарыс. Алматыдан басталып, 

ӨМІРДАСТАН

нерге өзіндік бет-бейне, дара талант, қырық қатпар қыр, сан қилы 
соқпақпен келген сирек жаратылыс, ерен əнші Роза Бағланова жайлы 
жазылған кітап, мақала, очерк, сыр-сұхбаттар мен құжатты фильм, 
кинохроникаларда жеке өмірі жөнінде дерек-мəліметтер сиректеу. 
Ал басқаларды айтпай-ақ, орыстан шыққан  белгілі өнер өкілдеріне 
келсек, оларда тасып төгіледі, ештеңе жасырмай, əрқайсысының 
бірінші махаббаты кім, тіпті қанша рет үйленді, нақсүйері кім, 
қанша əйелден (не күйеуден) қанша перзенті бар, қандай (көбі 
қайғылы) жағдайда бақиға озғанына шейін ашық айтады. Əлдеқашан 
марқұм болғандарды да, бүгінгілерді де жіпке тізгендей етіп. Жəне 
осы тақырыптағы телехабарлары қандай əсерлі. Жасы ұлғайғанда 
үйленген (нешінші екені шарт емес) əйелінен көрген екі қызы да 
атақты актриса болған ертеректегі əйгілі əнші Вертинский, əнші-
актер Марк Бернес, жалғаннан жалғыздықтан жапа шегіп өткен əнші, 
актер, актрисалар: Любовь Орлова, Людмила Зыкина, Татьяна Пель-
цер, Татьяна Самойлова, Нонна Мордюкова, (оның тұңғыш махабба-
ты) Вячеслав Тихонов... барлығының шыққан биігі əлемге мəлім, жеке 
өмірлері бес саусақтай белгілі. Ал сен жеке өмірдің керегі қанша деуің 
де ықтимал шығар, бəлкім.

ОЗА ОЗА ББАҒЛАНОВАНЫҢАҒЛАНОВАНЫҢ
алғашқы махаббатыалғашқы махаббаты

Қиыр Шығыс, Мәскеу, Ленинград... шетелдермен 
шендесетін сапар... Берлин, Бухарест, Будапеште 
�ткен фестиваль, байқаулар жүлдегері, лауреат 
атанған жарқын күндер...

Ол кездерде қазіргідей телевизор тұрмақ, ж�нді 
естілмейтін (солай аталатын) радиомикрофон 
қат. Радиоқабылдағыш қасқалдақтың қанындай. 
С�йтсе де, ел-жұрт Розаны білді. Жаппай. Барлық 
жерде. Патефоннан тыңдағанға құрсан. Гастроль 
ме? Ауылды атама. Аудандарды да атама. Облыс 
орталықтарында анда-санда. Бірде... соғыстан кейінгі 
жылдардың бірінде...

Шымкентте Жеңіс күні құрметіне жиын �теді. Бір 
Арыс ауданынан 7, �зге аудандардан 2-3 не 4-5-тен 
Кеңес  Одағының батырлары қатысты. Алматыдан 
�нер қайраткерлері келді. Ішінде Роза Бағланова 
бар. Жиыннан кейінгі концерттен соң парк ішіндегі 
алаңда батырларға арнап дастарқан жайылды. Фрон-
товой жүз грамм,  ән, күй, би. Алматылық �нерпаздар 
кезек-кезек ән шырқады. 'з кезегінде қонақтар 
жайғасқан үстел мен үстел арасында билеп жүріп ән 
салған Роза орта шенде отырған қалың  бұйра шашы 
маңдайын жапқан, қастары тұтаса біткен еңсегей 
бойлы әсем жігіттің жанына бірнеше рет қиғаштай 
барып, нәзік саусақтарымен басынан сипай �тіп кетіп 
жүрді. Оған арнап ән шырқады: «Катюша». Онан соң 
екеуі д�ңгелене биледі. Жігіттің омырауында «Алтын 
жұлдыз». Думан қыза түсті. Розаның қайда тұрасың 
дегеніне жас батыр: «Ешқайда тұрмаймын, Мәскеуде 
оқимын. Бәлкім, келешекте Алматыда тұратын болар-
мын» деп жауап берді. «Оһо, біз жақында Мәскеуге 
барамыз» деді Роза. «Онда сонда жолығады екенбіз 
де» деді жігіт. «Күтесіз бе?» «Күтемін!».

Олар осылай танысты. Роза айтты: «Қазалының 
қызымын» деп. Батыр айтты: «Оңтүстіктің 
 Шаянынанмын» деп. Қоштасарда Роза кезекті 
әнін шырқады: «Ах, Самара, городок». Бұл күні 
олар қайтып кездескен жоқ. Батыр сол түні арнайы 
самолет пен Мәскеуге ұшып кетті (бұған бес минутсыз 
қауіпсіздік органы офицерінің құпия құқы болатын).

...1950 жыл. Қыркүйек. Кезекті оқу жылы 
басталған. Сегізінші сыныпта оқимыз. Бүкіл  ауданда 
«Ленин жолы» деп аталатын жалғыз ғана орта мектеп 
бар. Сонда аудан к�леміндегі шағын-шағын қырық-
елу колхоздан бір-екі баладан жинап, қатарлас 
(параллель) екі класты әрең толтырған. Бұл әрісін 
айтпағанда, 1928-29 жылдардағы ұжымдастыру 
одан соңғы ашаршылық, ұзамай басталған соғыс 
лаңының салдары еді. Немесе халық жаппай жоқ бола 
жаздағанның к�рінісі. Бірақ жоқ болмады.  60-шы 
жылдарға қарай тұрғындар  100 мыңға жуықтады. 
Соған орай, жер-жерде оннан астам орта мектеп 
ашылды. Ал... 

Біз сегізінші сыныпқа келгенде (1950) жалғыз 
орта мектепте жоғары білімді мұғалімдер де 
жетіспейтін. Сегізінші сыныпта  республика 

оқу министрлігінен (уақытша шартпен) келген 
Т�леген Мырзатаев физика-математика, әйелі 
неміс тілінен бір жыл сабақ берді. Келер (1952) 
жылы Алматыда институт, университет бітірген 
'збекәлі Жәнібеков, Сейдамат Батаев, Орынша 
К�кебаева,  Қадыр Бақтыбаевтар келді. Бірінші 
еңбек жолын бізге (9 сынып) тарих, географиядан 
сабақ беруден бастаған болашақ қоғам және мем-
лекет қайраткері Bзбекәлі Жәнібеков келген бойдан 
к�ркем�нерпаздар үйірмесін ұйымдастырып, бес айдан 
кейін аудандық комсомол комитетіне ауысты. Ұзамай 
бірінші секретарлыққа �сіп, одан обком, республика 
комсомол ұйымына жетекші болды. Кейін Алматыда 
к�рісіп, дәм-тұздас боп жүргенде оны (баяғыша) 
«ағай» дейтінмін.

'зекең керемет әнші еді. Комсомолға ауысқанда 
қатты �кіндік. Бізге кетпегені керек еді. Себебі 
одан Алматыдағы айтулы �нер ордалары, оларда 
жұмыстанатын белгілі әнші, күйші, актер, суретшілер 
жайлы небір қызықты әңгімелер еститінбіз. Екі 
с�зінің бірі Роза Бағланова болатын. Бізден бірер 
сынып т�мен оқитын Роза 'зенбаева дейтін қызға: 
«Сен келешекте Роза Бағланова боласың, ол Буха-
ресте �ткен Жастар мен студенттер фестивалінің 
лауреаты» дейтін. «'збектер барабанға (дойра) арнап 
нота жазады» дегенді де 'зекеңнен еститінбіз.

Kне, сол 8-ші сыныпта оқып жүргенде біз сабақ 
бітісімен жапа-тармағай аудандық кітапханаға 
асығатынбыз. Оқып біткен кітапты �ткізіп, жаңасын 
аламыз, газет тігінділерін қараймыз. Kсіресе, түрлі-
түсті суреттермен шыққан «Қазақстандық Совет 
Одағының батырлары» деген альбом болушы еді, 
соны қараймыз. 'з басым соғыс батырлары туралы 
сол альбомнан алған мәлімет-деректер осы күнге дейін 
кәдеге жарап келеді десем артық емес. Кейде альбомға 
бірнеше бала тұс-тұстан жабыла қараймыз. Ішімізде 
Шаян ауданынан келген бір бала болушы еді, сол бізге 
альбомдағы толқынды қара шашы маңдайын жауып, 
қалың қастары тұтасқан әскери жігіттің күлімсірей 
түскен суретіне қарап: «Бұл біздің Шаяннан» дейтін.

Батырлардың осалы болмайды, Талғат, 
Мәлік, Kлия, Мәншүк – кіл д�йлер. Kйтсе 
де, шаяндық батыр бейнесі к�кейдің бір 

түкпірінде жүретін. Аты-ж�ні – Садық  Kбжаппаров. 
Тікелей таныс-біліс болмаған соң, кейде соғыстан 
кейін не істеді, қайда екен деп те қоятынбыз. Алайда,  
шіркін-ай, �зін бір к�рер ме еді деген қызығушылық 
та санадан �шпейтін. Оған себеп, бізбен оқыған 
шаяндық баланың Садық Kбжаппаровты жағы тын-
бай жерлеспіз дей беретіні болса, екінші себеп, (кейін 
білуімізше, бірінші жарқосағы) Розадай әншінің 
жылдан-жылға атағы дүркіреп, даңқы аспанға 
шарлағаны дер едік. Kнші Роза мен Садықтай батырға 
қызығушылық ешқашан бәсеңдеген емес. Алматыға 
кеп, қызмет істеген жылдарда да. Анда-санда ойға 
түсетін де, Роза туралы осы біледі-ау дегендерден 
сұрасақ, шамасы, білмейтін болулары керек, ж�нді 
жауап айтпайтын. Біреулер «оны қайтесің?» деп 
езуіне мысқыл үйірілетін, не «�зінен сұрамайсың 
ба?» дейтіндер де болатын. Kншіден (Роза) сұрауға, 
бас екеу емес. Kйтпесе, талай кездесіп, (журнал 
үшін) сұхбат алып, үйіне де барған кездер болған. 
Оның үстіне, орыстарда болмаса, қазақтың белгілі 
тұлғалары, әсіресе, әйелдердің жеке �мірі хақында 
с�з қозғау салтта жоқ, нәзік нәрсе деп қаралатын. Ал 
мен �зім �з болғалы, қалам ұстаған жарты ғасырдан 
бері бұл тақырыпқа бір-ақ рет барып, белгілі кино-
актриса Рая Мұхамедиярованың ұлы жазушы Ғабит 
Мүсіреповпен қалай бас қосып, қалай ажырасқаны 
жайында жазған мақалам әуелі «Парасат» журналы, 
онан соң бірқатар (редакторларының ұсынысы бой-
ынша) �зге басылымдарда, авторлық жинақтарда 
жарияланғаны ж�нінде жоғарыда с�з арасына 
қыстыра кеткенмін. Рая еш нәрсе жасырмай, бәрін  
ашық айтқан-ды.

...'ткен ғасырдағы сексенінші жылдардың 
соңына қарай ертелі-кеш үй іргесіндегі таза ауада 
тыныстау үшін баратын Панфиловшылар паркінде 
бойы ортадан жоғары, кең жауырын, тік иық, онша 
толыспаған, бұрын-соңды ұшыраспаған әлдебір 
�згеше пошымды, түсі әрі жылы, әрі суық (десе 
болғандай) қыран қабақ, қыр мұрын, �ткір к�зді 
егделеу қазақты жиі к�ретін боп жүрдік. Біресе 
ана тұс, біресе мына тұста спорт киіммен жерді 
солқылдата басып бара жатады. Кейде скамейкада 
отырған біздің қарсы алдымыздан �те шығады. Аяқ 
басуы нық, ширақ. Байыз тауып отырмай, ұдайы 
жүріс үстінде болатыны аңғарылады. Енді бірде 
тротуарда бетпе-бет ұшырасып, бір-бірімізге к�з 
қиығымызды тастаймыз да, үндемей кете барамыз. 
Сәлемдеспейміз. Ығы-жығы жұрттың қайсы бірімен 
сәлемдесесің. Танымасты сыйламас деген. Kйтсе де, 
оны жиі к�ретіндіктен, түр-түсі есте жақсы сақталып 
қалды. Атын білмегенмен, сол екенін жазбай 
 айырамыз. Дембелшең, шымыр денелі қартаңдау 
қазақтың жоғары қайырылған қалың шашы мен екі 
арасы тұтасыңқыраған қастарында бір тал ақ жоқ, 
бет-аузында әжім жоқ.

Бізді ол да жақсы біліп алса керек, қарсы жолық-
қанда �ткір к�здерімен жалт етіп бір қарамай �тпейді. 
Сәлем беруге қанша рет ұмсынсам да, бірдеңе 
жібермейді, не батыл жетпейді, әлде жігерсіздік. 
Жо-жоқ, бейтаныс қазақтың жүзіндегі жылылықтан 
г�рі сұсы басым, айбатты. 'ткір жанары �ңменнен 
�тпесе де, елпілдеме елпекбай деп тежейтін де сол 
секілді. Kйтеуір, тегін адам емес. Паркте кейін пайда 
болған бұл кім болды екен (дейміз үнемі).

Сол шақтарда мен оларға қосылмасам да, паркке 

таңғы сағат алтыда келіп, бірге жаттығу жасап, бірге 
жүгіріп, дене шынықтыратын бір топ азамат болды. 
Бірі – Жамбыл атындағы филармонияның директо-
ры Kбдімәулен Дәуітбаев, бірі – «Қазақконцерттің» 
директоры Ізбасар 'тешов – екеуі екі әйгілі �нер 
ордасының тізгінін ұстаған әйгілі д�кейлер. Осынау 
топ мүшелері ауа райының қалай екеніне қарамай 
– дауылды, жауынды, мейлі, қар жаусын, тіпті 
бұршақ жауса да – бір күнді қаза жібермей, ылғи да 
дәл таңғы алтыда бас қосып, бой сергітіп тарасатын. 
Кейбірі күндіз, кейбірі жұмыстан соң кешкі мезгілде 
де қыдырыстайтын. Бірде... 

Күндізгі сағат т�рт шамасында күтпеген жерден 
«Қазақконцерттегі» қызметіне үнемі парк арқылы 
баратын Ізбасарды к�ріп қалдым. Біреумен с�йлесіп 
тұр екен. Ол адам  мен жақындай бергеннен (осы 
жолы тұңғыш рет асығыстау қол алысып сәлемдестік) 
жұмысым бар еді деп кетіп қалды. Ол, әрине, бұған 
дейін талай к�ріп жүрген, мен үшін түр-түсі таныс та, 
�зі бейтаныс қазақ болатын. Аман-саулық сұрасып, 
елпілдей бастаған Ізбасарға:

– Ізеке, анау кім? – дедім қасымыздан кетіп бара 
жатқан қазақты меңзеп.

– Анау ма? 
– Иә!
– Сен не, білмеуші ме ең? Сәкең ғой, Садық 

Kбжаппаров. Алматыға к�шіп келгеніне бір жыл 
болды. Гоголь мен 8 марттың қиылысында тұрады. 
Келген бойда 4 б�лмелі үй алған. Kсет Бейсеуов-
пен  к�рші. Kскери адам, денсаулығы мықты. Күн 
сайын таңғы сағат 6-да паркте жолығамыз. Біздің 
топқа мүше. Үйі жақын, күндіз де, кешке де паркте 
жүреді, – деді әсерлене с�йлеп. – Қайталап айтайын, 
Сәкең Кеңес Одағының батыры. 'зі біздің жақтан, 
Шаяннан. Білесің бе, ол Роза Бағланованың бірінші 
күйеуі ғой. Екеуі соғыстан соң үйленген. Бірақ кейін 
ажырасып кеткен. Сәкең басқа әйелге үйленіп, 
қазір сонымен тұрады. Бала-шағалы, немерелері 
бар. Үйінде боп, жеңгемізбен танысқанмын. Роза 
апамыз да, шүкір, бала-шағалы.

– Сәкеңді бұрыннан білуші ме едің?
– Айттым ғой әскери адам деп. Органда істепті. 

Сондықтан үнемі қаладан қалаға к�шіп жүріпті. 
Соңғы қызмет орны – 'скемен екен. Т�рт жыл бұрын 
артистерді басқарып барғанымда, Сәкең жеңгеймен 
бірге концертке келіп, сонда танысқанбыз. 'те 
қарапайым, кішіпейіл. Танысқың келе ме? Келсе айт. 
Бүгін-ақ жолықтырайын, – деп елпең қақты Ізекең.

– Бүгін болмаса да, танысқан шеккі болмас еді. 
Ол біз бала кезден білетін батыр ғой, Ізеке!

– Бітті.  Телефон бар, қашан кездесуді айтамын, 
жарай ма?

– Жарайды. Роза Бағланованың бірінші күйеуі 
дедіңіз, сол ж�нінде сұрасам айып болмас па екен? 
Қалай к�ресіз?

– Тоқта! Тоқта! Асықпа. Розаны айтамын, олай 
деп аузыңа алушы болма. К�ріп жүрмін, осындағы 
біреулер міңгірлей бастаса, ағамыз бірден тыйып 
тастайды: «Оны қайтесіңдер, басқа әңгімелерің 
жоқ па?» деп... Сен де қозғама. Алда к�ре жатасың. 
Білемін, бұл нәрсе саған қажет. Жазуың да мүмкін 
ғой. Солай ма?

– Жарайды, сұрамаймын, не керек.
– Не керек деме, әуелі таныссайшы. Бәлкім, 

Сәкең к�ңілі түссе, �зі-ақ айтар. Ол кіммен қалай 
с�йлесуді біледі, сол есіңде болсын.

Солай деген Ізбасар ұзамай телефон соғып: «Сен 
туралы айттым. Сәкең келісті. Танысуға сенен де 
құмбыл сияқты. Пәлен уақытта кафеде жолығамыз» 
деді ентіге с�йлеп. «Басын ашып алайық, бір шартым 
бар» дедім.  «Айта бер». «Қонақ ету менен. Kйтпесе 
бармаймын». «Ой, сен де бір... Кім қарсы? Мен бе? 
Келе бер. Тек ұмытпа!»

Міне, солайша Садық Kбжаппаровпен  Панфилов 
 паркіндегі к�п кафелердің бірінде бас қосып, бала 
жастан аңсаған арманға қол жеткендей болды. 
Ойдан-қырдан әңгіме соғып, талай сыр ақтарылды. 
Kрине, Роза Бағлановадан басқасы. «Апырай, ә!? 
Мынау егде тартқан шымыр адам шынымен Садық 
Kбжаппаров па?»  деймін сенер-сенбесімді білмей. 
Кеңес Одағының батыры! «Сол! Дәл �зі!..»  деп жауап 
бергендей болады ішімнен біреу.

Айтқандай-ақ, Сәкең аса дегдар, инабатты, ішкі 
де, сыртқы да мәдениеті мол зипа, зиялы, үлкен-
кішіге теңдей қарайтын кішіпейіл жан екен. 'мірінше 
әскери салада қызмет етіпті. Шені полковник, дербес 
зейнеткер. Зейнеткер дегенмен, Ізбасар айтқандай, 
денсаулығы мығым, жараған аттай. Арадан апта 
�тер-�тпесте «кезек менікі» деп Ізбасар екеумізге 
ол да шай берді. Ол кезде...

«Мәдениет және тұрмыс» журналын әр жыл 
сайын 250 зейнеткерге тегін жаздыратынбыз. Соған 
орай, келесі жылдың тізіміне Сәкеңді де қостым. 
Жаңа жылдың бірінші санын алған бойда хабарласқан 
ол: «Kй, інім, саған рақмет. Алдын ала айтпаған 
екенсіңдер. Мен журналға �зім жазылып қойған едім. 
Енді ай сайын екі журнал алатын болдық. Алдағы 
жылы есіңде болсын, жаздырмай-ақ қой. Мен бұл 
журналды шыққалы бері қайда жүрсем де алып 
тұрамын» деді қорғасындай салмақты, ашық үнмен.

Мұндайда: «Менің еңбегім ерен, абыройым зор, 
журналға неге тегін жаздырмайсыңдар!» деп жер 
тепсінетіндер еске түспей тұрсын ба, түсті. Молы-
нан, қосақ-қосағымен... Сәкең бұл жағынан да биік 
екенін аңғартты...

Солайша, онымен ара-тұра кездесіп, әңгімелесіп, 
сырлас-мұңдас боп  жүрдік. Жұмысбастылықтан 
кейде апталап, айлап к�ріспей кететін шақтар да 
болып тұрды. Ондайда Ізбасардан сыр тартамын: 
«Паркке барып тұрасың ба?» деп. «Таңертеңгі алты 
біздікі ғой!» дейді ол. Неге сұрадың демейді, біледі. 
Оны қолма-қол аңғартады: «Сәкең сені сұрап қояды. 
К�ріспей кетіпсіңдер ғой, хабарласып тұрмайсың 
ба?» деп.

– Ой, Ізеке! Қарбалас боп кеттік қой. Сәкеңе 
айт, хабарласамын!  деймін.

Ал енді түбі бір сәті түсер деп батыр ағамыздан 
Роза Бағлановамен қалай бас қосқаны жайлы к�пке 
дейін жақ ашпадым. Ізбасар алдын-ала ескертпесе де, 
бәрібір, �зім де с�йткен болар едім. Kйткенмен, �зі 
айтатын шығар деген дәмемді Сәкең де сезіп жүрді-
ау деймін, шамасы. Күндердің күнінде суыртпақтап 
шетін шығара бастауым мұң екен, жарықтық бірден 
шешіліп: «К�зі ашық жігітсің ғой. Роза екеуміз бір-
бірімізге Ләйлі-Мәжнүндей ғашық боп үйленгенбіз, 
шырағым» деді парктегі скамейкада отырғанымызда. 
«Саған тоқ етерін айтайын. Артистке үйленгенімді 
тума-туыстарым да, жақын дос, жора-жолдастарым да 
қостаған жоқ. Біз оған қарамадық. Алматыда тұрдық. 
Кереметтей пәтеріміз болды. Бірақ біз үйленгенмен, 
үй бола алмадық. Үй болу үшін ерлі-зайыптылар күн 
сайын бір есіктен кіріп, бір есіктен шығуы керек. 
Бізде ондай болмады. Екеуміз қысы-жазы екі жақта 
айлап-жылдап командировкада жүрсек, қайдан үй 
боласың? Мен командировкадан келгенде ол кетеді, 
ол келгенде мен кетемін. Ақ некеге адал болдық. 
Роза екеуміз �кпе-назсыз, адамша ажырасқанбыз. 
Кейін ол да, мен де қайта отбасын құрдық. Мен 
қызмет бабымен қайда барсам да қасымда болатын 
қарапайым қызға үйлендім. Сырттай біліп жүремін, 
бүгінде Роза бақытты ана, әже. Менің де бала-шағам 
ержетіп, орындарын тапқан. Немерелерім �сіп жатыр. 
Басқа айтарым жоқ».

Сәкеңнің Роза Бағлановамен қалай бас қосып, 
отбасы құрғаны жайлы осы айтқандарына қанағат 
деп жүре бергеннен б�лек лаж жоқ еді. «Басқа ай-
тарым жоқ» деген соң қайта күйсеп қайтейін. Kйтсе 
де, екеуі де қан майданға қатысып, анау-мынау 
емес, бірі батыр, бірі атышулы әнші ретінде к�птің 
 назарында болған тұлғалардың, тым болмаса, алғаш 
қалай танысқандарын егжей-тегжейлі білер ме еді 
деген қызығушылық арта түспесе, зәредей азайған 
жоқ-тын. Сірә, оны да мен айтпай-ақ, �зі шамалап 
жүрді-ау деймін. Бір жолы 9 мамырдағы парадтан 
кейін Панфиловшылар паркінде жолығып, Жеңіс 
мерекесімен құттықтадым. Ағамыз к�ңілді екен, 
«анда барып аяқ суытайық» деген соң, оңаша 
скамейкаға жайғастық. «Бір сағаттан соң офицер-
лер үйінде банкет болады, соған дейін саған әңгіме 
айтып берейін, – деді ағынан жарылып. – Соғыстан 
кейін біз Розамен к�ктемнің дәл осындай жайнаған 
күндерінде кездесіп, соңынан үйлендік қой...»

Сәкеңнің майын тамызып айтқан с�здеріне 
еліккенім сондай, бір сағат уақыттың 
қалай �ткенін сезбей де қалдым. «Міне, 

осылай» деді де, тұс-тұстан �зі секілді жоғары шенді 
офицерлер жиналып жатқан зәулім ғимаратқа 
қарай ширақ адымдап жүріп кетті. 'зіне әскери 
мундир әйбат жарасады екен. Жалт-жұлт еткен 
погондар, к�зіне түсіре киген фуражка, омырауда 
Алтын Жұлдыз... бәрі үйлесіп, келісіп, жарасып тұр. 
Ғажап!.. Сәкеңнің сол күнгі бейнесі әлі күнге к�з 
алдымда. Қазақшалап айтсақ, Батыр Сәкең! Садық 
Kбжаппаров! Кеңес Одағының халық артисі Роза 
Бағланованың бірінші күйеуі!

Сәкеңнің сол күнгі әңгімесінен олардың жас 
кездерінде қалай танысып, табысқаны жайлы (осы 
жолғы әңгімелер негізінде) с�зіміздің басында 
шалқып-тасыңқырап баян еткенбіз. Соған салауат!..

Роза Тәжібайқызы ше? 'мірінің соңғы жылда-
рында теледидардан берілген сұхбат-хабарларда ол да 
алғаш жаны сүйіп қосылған жары Садық Kбжаппаров 
екенін құрметпен еске алып айтқанына сіз де, біз де 
куә болдық емес пе? Болдық! Болғанбыз! Солардың 
әсерінен осынау эссе-очеркті жазу құмбылдығы 
оянған-ды. Енді міне...  оқырман қауымға ұсынар 
сәт жеткенге тәуба. Үрім-бұтақ, бала-шағаларына 
бақыт тілейміз. Ата-әжелерінің жас кездегі �мірін 
олар да біле жүргені ғанибет дегендей.

Соңғы айтарымыз, к�птеген алыс шетелдер-
де, к�рші Ресейде, 'збекстанда Роза секілді ұлы 
әншілер �мірінен түсірген к�ркемсуретті фильмдер 
баршылық. Бізде әлі жоқ есебі. Розаның �мірі 
дап-дайын материал емес пе және қандай! Киноға 
сұранып тұр. Қозғал, қазақ!

Рухтары шат болсын!..

Зәкір АСАБАЕВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
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ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы – адам-
зат �ркениетінің рухани әлеміндегі жарық 
жұлдыздарының бірі. Ұлы ақынның 
шығармашылық мұрасы – халқымыздың 
ғасырлар бойы маңызын жоймайтын ру-
хани қазынасы. Ол келешек заман үшін де 
ұлттық құндылығымыздың биік шоқтығы 
болып қала береді. 

Ақын  шығармаларын әлемге таны-
ту, дүниежүзілік маңызын насихаттау 
мақсатында Абайдың «Жидебай-Б�рілі» 
мемлекеттік қорық-мұражайы қазақ, 
қытай, ағылшын, орыс тілдерінде �леңдер 
жинағын баспаға дайындаған. 

«Семей-К�ркем» баспаханасынан 
жарық к�рген  кітаптарға Ұлы ақынның 
к�пшілікке кең танымал шығармалары 
енгізілді.  Данышпан ақынның баға 
жетпес асыл мұрасы «ЭКСПО – 2017» 
х а л ы қ а р а л ы қ  м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н 
к�рмесінің қонақтарына кәдесый ретінде 

ұсынылмақ. Бұл топтаманың ерекшелігі, 
саяхатшылар үшін қойынға салуға 
ыңғайлы етіп шығарылған. Жинақта 
суретшілер Н.'тепбаев (Абай портреті), 
Е.Сидоркиннің (графика) туындылары 
пайдаланылды. Қазақ халқының дара 
тұлғасы Абайдың ынтымақ пен бірлікке 
шақырған �сиетті с�зін насихаттауда 
кітаптың атқарары мол болмақ.

Айтуған Д*УЛЕТ

ҚЫЗЫЛ КІТАП   

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА
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А

Сабаншы (орысша «манул», латынша «Felis manul», Pallas, 1776) – сүтқоректі 
жануар лар отрядының мысықтар тұқымдасына жататын жабайы 
мысықтардың дене мөлшері ең кіші, яғни үй мысығынан сəл үлкендеу бір түрі.
Сабаншының денесінің ұзындығы 50-65 см, ал құйрығының ұзындығы 21-25 см, 
салмағы 2,5-4 кг, басы сəл ғана жалпиған. Арқа тұсының түктерінің түсі сұр не-
месе жирен түсті, онда көлденеңнен орналасқан жіңішке 6-8 қара теңбіл түсті 
жолағы айқын байқалады. Құйрығының пішіні жұмырланып келген, онда да 
7-8 қара көлденеңнен орналасқан жолағы бар. Құйрығының ұшы ғана тұтас 
қара түсті болып келеді.

дамытуға қосқан үлесі үшін» деген Алғыс 
хатымен де марапатталдым. Бұл мен үшін 
үлкен жетістік. 

– Қазақтың ұлттық киімдері Ресейде 
қаншалықты танымал?

– Біздің ұлттық киімдерімізге, 
мәдениетімізге таңдана қарайтындар к�п. 
'зге ұлт �кілдері ұлттық оюларымыздың 
әрқайсысының �зіндік мән-мағынасы 
бар екеніне қызығады. Қазақтың барқыт 
қамзолына тапсырыс беретін орыс 
қыздары да аз емес.  Kр оюдың �зінің 
қолданылатын орны болған. Ал қазіргі 
сәнгерлер мен тігіншілер бұл ерекшелікті 
сақтамай, оюды орынсыз қолданатынын 
байқап жүрміз. Сонымен бірге базарларда 
қырғыздың оюланған қамзолдары мен 
к�йлектері тұрады. Ал мұны айырмаған 
адамдар қазақтың оюы деп киіп жүреді. 
Киім тігу де �нер. Ал ұлттық киім үлкен 
жауапкершілікті қажет етеді. Этникалық 
стильге келген адам ұлттық тарихпен 
танысып шығуы қажет. 

Қазақстанға келгенімде отандық 
дизайнерлердің дүкендерін аралап, жаңа 
туындыларымен танысамын. Сонда 
байқағаным, маталардың к�пшілігі 
Қырғызстаннан әкелінген. Тіпті қыз 
ұзатуға арналған салтанатты к�йлектердің 
�зінен қырғыз халқының нақышы 
байқалады. Бұл да үлкен қателік. Қазақы 
оюды ажырата алмағандықтан орын 
алып отыр. 

Ал ең арзан және жеңілдікпен деген 
к�йлек 100 мың теңгенің шамасында 
тұрады. Мұндай киімді әркім сатып ала ал-
майды. Бұл бір адамның жеке кәсіпкерлігі 
болғандықтан, оның бағасы да қымбат 
болатыны түсінікті. Алайда осылайша 
біз ұлттық дүниені бүгінгі заманмен 
үндестіріп, халыққа таныстыра алмай-
тынымызды түсінген ж�н. Сондықтан 
жеңіл �неркәсіпті дамытып, тікелей киім 
тігу саласына субсидиялар б�лінсе деген 
ойым бар. Отандық �ндірісті дамыту �те 
маңызды. Ал арнайы гранттар б�лу бұл 
салаға жаңа дем беретіні анық. 

– Алдағы жоспарларыңызбен б�лісе 
кетсеңіз. 

– 31 қаңтар күні Омбы қаласындағы 
Ш о қ а н  У ә л и х а н о в  к � ш е с і н д е 
«KHAPIZOV ERMEK» сән үйін аша-
мыз. Ұлттық мейрамдар болғанда Омбы 
қазақтары осы Шоқан Уәлиханов 
к�шесіне жиналамыз, елшілік те жа-
нында. Бұл жерді таңдағаным да бекер 
емес. Сән үйі бес түрлі бағытта жұмыс 
істейді. Бірінші жеке тапсырыс пен 
киім тігу б�лімі, екінші этникалық 
стильдегі киімдер дүкені болса, үшінші 
ұлттық зергерлік бұйымдар жасау б�лімі, 
т�ртінші үйге арналған ұлттық стильдегі 
бұйымдар б�лімі. Ал соңғы б�лімде тері 
мен былғарыдан жасалған бұйымдарды 
дайындаймыз. Омбыда ұлттық киімдер 
мен кәдесыйлар дүкендері баршылық. 
Алайда тікелей �ндіріс орны, жаңа дүние 
шығаратын алғашқы бастама болмақ. 

Биыл Астанада �тетін Дүниежүзі 
қазақтарының құрылтайына қатысамын. 
Аманшылық болса жаңа туындыларымды 
да әкелуге дайынмын. 

– *ңгімеңізге рақмет! 

*ңгімелескен 
Ақбота ИСЛ*МБЕК 

САБАНШЫСАБАНШЫ

лық топтамамды дайындадым. Бұлай 
атауымның �зі де кездейсоқ емес еді. 
Шығыс халықтарының мәдениеті мен 
әдебиеті осы топтамамның дүниеге 
келуіне түрткі болды. Бұл топтамадағы 
әр киім үлгісінде терең философиялық 
сыр жатыр. Мәскеудегі «Этно-Эрато» 
байқауына қатысып, Үкімет үйінің 
үлкен залында болған ақтық сынға жол-
дама алған үздік ондықтың қатарынан 
к�ріндім. Ресейдің ұлттық Дельфий 
кеңесінің Омбы облысындағы делегаты 
болып, лауреаты атандым. Бұнымен қоса 
Франциядағы атақты «Пьер  Карден» 
сән үйіне тағылымдамадан �ту жол-
дамасын жеңіп алып, білімімді сонда 
шыңдай түстім. 2012 жыл �мірімде шешуші 
сәттерге толы болды. Мәскеуге қоныс 
аударып, авторлық ательеде қызметімді 
бастадым. Сонымен бірге оқуымды 
Мәскеуде жалғастырдым. Жанна Фриске, 
 Маргарита Дробязка, Анфиса Чехова, 
Прохор Шаляпин, Марина Орлова, Мария 
 Арбатова сынды белгілі �нер адамдарының 
тапсырыстарын дайындадым. Атақты 
дизайнер Вячеслав Зайцевпен танысып, 
бірге жұмыс істей бастадық. С�йтіп, 2014 

– Ұлттық нақышты жаңғыр туыңызға 
не себеп болды? 

– 'нердің бұл саласына келуімнің 
�зі де кездейсоқ емес. Мен – к�шпенді 
қазақтың баласымын. Атадәстүріміз бен 
ұлттық мәдениетімізді тереңірек зерт-
теп, барша әлемге ұлттық киімдерімізді 
танытуды мақсат тұттым. Омбы қаласы 
мен облысында 300 мыңға жуық қазақ 
тұрады. Бірақ әлі күнге дейін мұнда қазақ 
мектебі ашылған жоқ. Ресейдің Білім 
және ғылым министрлігінің заңнамасына 
сәйкес, қазақ тілі, Қазақстан тарихы тек 
қосымша курс ретінде ғана оқытылады. 
Міне, осындай жайттар қазақ баласының 
�з ана тілін, тарихын тануға мүмкіндік 
бермейді. Ресейде к�птеген ұлттар тұрады. 
Қай ұлтты алып қарасаңыз да, бір-бірімен 
�з тілінде тілдесетінін к�ріп таңданасыз. 
Ал бізде жағдай б�лек. Сондықтан қазақ 
қазақтығын сақтау керек. «Қазақ қазақпен 
қазақша с�йлессін» деген ұранды осындағы 
барша жастарға айтып жүремін. Шынын 
айту керек, жастардан бұрын апталдай 
азаматтардың �зі ұлттық киімдеріміздің 
атауларын дұрыс білмейді. Міне, осының 
�зі менің ұлттық дүниені насихат тауыма  сеп 

Сабаншы бір орында қоныс  аудармай 
тіршілік ететін жыртқыш аң. Тек қалың 
қар түскен кезде ғана, жақын маңға қоныс 
аударуы мүмкін. Денесі мығым, аяқтары 
қысқа, аяқтарындағы тырнақтары әрі 
ұзын, әрі жуан, оның ұштары доғалданып 
келген. Түктері қалың әрі ұзын, үлпілдеп, 
сабалақтанып тұрады. Самай тұсындағы 
түктері «сақалы» деп аталады. Құлақ 
қалқандары шағын, түктерінің арасынан 
әрең байқалады. Ол ымыртта және түнде 
қорегін іздеуге кіріседі. Сондықтан да 
оның тіршілік әрекеттері туралы ғылыми 
деректер толық анықталмаған.

Сабаншы інін тастардың арасындағы 
қуыстарға салады, кейде суырлардың бос 
індерін де пайдаланады. Ол к�біне жеке 
жүреді, тек к�бейер кезде ғана жұп құрып, 
жылына бір рет ұрпақ береді. Ақпан-сәуір 
айларында мауығып, бірнеше аталығы бір 
жерге топтанады да, мысықтың дыбысы-
на мүлдем ұқсамайтын иттің үргеніндей 
жіңішке шыңғырған дыбыс шығарады. 
Сәуір-мамыр айларында 3-4 күшік туады. 
Алғашында күшіктерінің к�здері жұмулы, 
әрі әлжуаз болғанымен денесін қалың 
түктер қаптап тұрады.

Сабаншы Азия құрлығының  Каспий 
теңізінен Байкал �ңіріне дейінгі 
алқаптарында, Солтүстік-батыс Қытайда 
және Солтүстік Моңғолияда таралған.
К�біне тау етектері мен б�ктерлеріндегі 
�сімдік жамылғысы сирек �сетін теңіз 
деңгейінен 1000 м биіктіктегі қорым 
тасты жерлерде кездеседі. Кейде таудың 
теңіз деңгейінен 3000 м биіктігіне дейінгі 
аумақтарында да мекен етеді. Қауіп 
т�ңген кезде бүкіл денесімен жер бауыр-
лап қимылсыз жатып жасырынады, 
кейде айбат шегіп жауына сес к�рсетеді.

Сабаншы Қазақстанның Қызылқұм 
�ңіріндегі аласа Б�кентау, Тамдытау 
және Бетпақдала, Сарыарқа, Қарқаралы, 
Кент, Шыңғыстау, Баянауыл, Үстірт, 
Маңғыстау, Мұғалжар және Тянь-
Шань тау сілемдерінде де ұшырасады. 
Бірақ сабаншының барлық таралған 
алқаптарында саны к�п емес екендігі 
анықталған.

XX  ғасырдың бас кезінде сабаншының 
саны Қазақстанда к�п болғандықтан 

болды. Ұлттық киімдерімізді жаңғыртып, 
қайта шығарсақ қана бүгінгі �скелең 
ұрпақ оның мән-маңызы мен тарихын 
ұғынатыны айдан анық. 

Омбы қаласында мектепте оқитын 
оқушыларға арнап «Қазақтың ұлттық 
киімдері» тақырыбында лекциялар 
�ткізіп тұрамын. Қазақтың �зге ұлттарда 
жоқ ерекшелігі – жеті атасын сақтауы. 
Атасының ғана емес әулетінің шежіресіне 
қанығып �скен баланың ата тегін қадір 
тұтатыны белгілі. Сондықтан қазақ 
халқының мұндай тектілігін қай жерде 
жүрсек те ұмытпағанымыз абзал. 

О м б ы д а  « М � л д і р »  а т т ы  қ а з а қ 
мәдениетінің Сібір орталығы жұмыс 
істейді. Оны 28 жылдан бері ҚР еңбек 
сіңірген қайраткері Алтынай Жүнісова 
апайымыз басқарып келеді. Ол апайы-
мыз қазақ тілін, мәдениетін дәріптеу 
жо лында қыруар жұмыстар атқаруда. 
Мәдени, әдеби кештер ұйымдастырады. 
Омбы қазақтарының басын да қосатын 
мәдени орталықтардың бірі. Сол кісінің 
ұсынысымен мен �ткен жылы Ресейдің 
ең үздік жас қайраткері атағын алған едім. 
Сонымен бірге Ресей Үкіметінің «'нерді 

 жылына 100-ге жуығы ауланғандығы 
 туралы дәйекті деректер сақталған. 
Елімізде оны 1976 жылдан бастап аулауға 
қатаң тиым салынған. Ол к�біне суырлар-
мен, ша қылдақтармен, тоқалтістермен, 
кейде ұсақ құстармен де қоректенеді.
Қорегін таса жерде аңдып тұрып аулайды. 
Негізгі жауы – қасқыр.

 Соңғы жылдары еліміздегі кейбір 
таулы алқаптардағы табиғи қорықтар 
мен ұлттық табиғи саябақтардағы  жабайы 
жануарлардың түрлерін және олардың 
таралу аумағын анықтау мақсатында ар-
найы суретке түсіретін фото-қондырғылар 
орнатылған. Осы арқылы сирек кездесетін 
жабайы жануарлардың түрлері нақты 
анықтала басталғандығын қадап айтуға 
болады. Мысалы, 2015 жылы осындай 
қондырғылар арқылы Алтайдағы Ка тон-
қарағай ұлттық табиғи саябағын да са-
бан шының теңіз деңгейінен     2300-2500 м 
   биіктігінде бірнеше рет суретке түсіп 
қалғандығы белгілі болды. Бұл ғы лым 
үшін үлкен жаңалық. 'йткені сабаншы 
бұл ұлттық табиғи саябағының аумағында 
кездесетін жабайы жануарлар тізімінде 
тіркелмеген болатын.

Аталған тіршілік иесі �те сирек 
және саны аз кез десетін болғандықтан 
Ресейдің, Тәжік станның, Қырғызстанның 
және Қазақ стан ның Қызыл кітаптарына 
тіркелген. Сонымен қатар сабаншының 
бейнесі Мәскеу хайуанаттар бағының 
рәмізі болып бекітілген.

 Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Банкі 2014 жылы 14 қазанда сабан-
шыны қатаң қорғау қажеттігін жер-
гілікті тұрғындарға кеңінен насихаттау 
мақсатында сабаншы бейнесі бедер-
ленген, бағасы 500 теңгелік естелік 
 монетасын шығарған.Қорыта айтқанда, 
сабаншы елімізде сирек кездесетін, 
әрі саны аз, сонымен қатар ғылыми 
тұрғыда зерттеуді қажет ететін жабайы 
жануардың түрі екендігін ешқашан да 
естен шығармауымыз тиіс. 

Рысбай С*ТІМБЕКОВ, 
Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық 
университетінің ұстазы

елімізде �тетін болғандықтан жерлестеріміз 
аянып қалмас деген ойдамыз. Қазақстан 
құрамасы алыптардың арасында  үзеңгі 
қағыстыра  отырып, жүлделі орынның 
бірінен к�рініп жатса еліміз үшін зор 
мәртебе болар еді.

Мәнерлеп сырғанаудан Денис Тен, 
Айза Имамбек, Абзал Рахымғалиев, 
Айза Мамбекова, Адыханова Жансая 
бастаған спортшыларымыз білектерін 
сыбанып, алдағы жарысқа сақадай 
сай тұр. Ал Универсиада ойындарын-
да еліміздің үкілеп қосқан тағы бір 
саңлақ спортшысы ол  фристайлдан әлем 
чемпионатының жүлдегері, 2011 жылғы 
қысқы  Азия ойындарының чемпионы, 
Kлем кубогы сайысының бірнеше дүркін 
жүлдегері, 2015 жылы �ткен қысқы   
универсиаданың жеңімпазы Юлия Га-
лышева деп білеміз. 

Трамплиннен секіру спорты бой-
ынша Сабыржан Момынов, Сергей 
 Ткаченко, Даяна Ахметуалиева,  Станислав 
 Анчугиндер бар. Биатлоннан Василий 
 Подкорытов, Антон Пантов, Алина 
 Райкова, Алина Слепенко, Тимур Куц 
есімдерін атап �туге болады. Шаңғы 

кия мен Испанияда �ткен жарыс болып 
есептелінеді. Сол сында саңлақтарымыз  
шаңғы жарысы, биатлон, фристайл 
секілді спорт түрлерінен 5 алтын және �зге 
түрлерден 6 күміс жүлдені ел қоржынына 
түсіріп, үшінші орынды иеленген болатын. 
 Ендеше ел  намысы үшін сынға түсер сәтте 
студент теріміз  шаңғы жарысы,  биатлон, 
фристайл  сияқты спорт түрлерінен 
қанжығалары майланар деген үмітіміз мол. 
Ал осы аталған спорт түрлеріне міндетті 
түрде мәнерлеп сырғанау, шорт-трек  шай-
балы хоккейді қосуға болады. Бұл спорт 
түрлерінен сайыпқырандарымыз әлемдік 
деңгейде �ткізілетін сайыстарда жүлделі 
орындардан к�рініп жүргені белгілі.  

Негізгі медаль алатын спорттың тағы 
бір түрі – шайбалы хоккей. Шайбалы хок-
кейден ерлер арасында 12 команда 3 топқа 
б�лініп сынға түссе, әйелдер арасында 
қатысатын 7 команда екі топқа б�лініп 
Универсиада чемпионын анықтайтын 
болады. Қазақстанның ерлер құрамасы 
Чехия, Швеция, Қытай командаларымен 
бір топта ойнайды. Ал қыздарымыз Канада, 
Қытай, Ұлыбританияның құрамаларымен 
сынға түседі. Тартысты кездесулер �з 

Кімдерге үміт артамыз?
(Басы 1-бетте)

Универсиада жарыстары спорттың 
12 түрі бойынша �теді, олар: тау шаңғы 
 спорты, биатлон, шаңғы жарысы, шаңғы 
қос сайысы, шаңғымен трамплиннен 
секіру, сноуборд, фристайл, мәнерлеп 
сырғанау, шорт-трек, конькимен жүгіру 
спорты, шай балы хоккей (еркектер және 
әйелдер арасында) және кёрлинг. Уни-
версиаданы �ткізуге 127 халықаралық 
т�реші мен 600-ге жуық ұлттық техникалық 
мамандар жұмылдырылады. 

Алдағы Универсиада ойындарын-
да ел үміт ақтайды деп жарыс жолына 
үкілеп қосқан саңлақтарымыз қандай 
спорт түрінен алтын  жүлделерді к�бірек 
еншілер  деген сұрақ әрбір қазақстандық 
жанкүйердің к�кейінде тұрғаны шындық. 
Сонау 1993 жылдан бері Универсиадаға 
қатысып келе жатқан еліміз барлығы 125 
жүлдеге ие болыпты. Атап айтар болсақ, 
спорт шыларымыз 35 алтын, 39 күміс, 
51 қола медальдармен ел қоржынын 
толтырған екен. 

Қазақстанның Универсиада тарихын-
дағы ең жарқын жеңісі 2015 жылы Слова-

ұсынылмақ Бұл топтаманың ерекшелігі

жарыс тарынан Сергей Малышев, Олжас 
Климин, Ринат Мухин, Kсет Дүйсенов, 
Ирина Быкова, Эбель Валентиналардың 
баптары келіссе, намысты қолдан бермейді 
деп үміттенеміз. Сноубордта Роллан 
Садықов, Дмитрий Егоренок, Асылбек 
Бейсенов, Олег Панин, т.б. спортшылар 
қатысады. Конькимен жүгіруде Роман 
Креч, Эльвира Халикова, Светлана 
Мальцева, Артем Крикунов, Екатерина 
Айдова сынды жүйріктер жасындай 
жарқылдаса, ел қоржыны алтын мен 
күміске толыға түспек. Фристайлдан да 
сайыпқырандарымыз аз емес. Мәселен, 
Қайрат Олжас, Айжан Сапиянова, Дархан 
Мұхамеджанов, Ақмаржан Қалмырзаева, 
Жанбота Алдабергенова, Геберт Александр 
және т.б. жүлделі орындардан к�рінеді 
деген  сенім мол. 

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

(Басы 1-бетте)

Ресей халқы ұлттық топтамамды 
жоғары бағалап, кейін Омбы қаласында 
да к�рсетілім ұйымдастырдық. 2010 
жылы алғаш рет этностильдегі ер 
адамдарға арналған киімдер жасау ісін 
қолға алып, «Жаңа дәуір» топтамасын 
шығардым. Бұл жалпы Орта Азия 
халықтарының ұлттық киім үлгілерін 
негізге ала отырып бүгінгі дәуірмен 
үндестік тапқан жұмыс болды. 

2010 жылы Омбы мемлекеттік сервис 
институтына оқуға түстім. Ал 2012 жылы 
«Alfarabius» деп аталатын философия-

жылы Мәскеудегі Вячеслав Зайцевтің 
Сән үйінде «Hafiz» атты ерлерге арналған 
киімдер топтамасын шығардым. Кейін 
Волгоградта Дельфий ойындарында да осы 
топтамамның к�рсетілімі болды. Топтама 
таза жүннен жасалған бас киімдерімен 
ерекшеленіп, к�здің жауын алады. Ал 
�ткен жылы шығармашылығымның 10 
жылдығына орай «Рубаи» атты жаңа 
киім топтамасын жасадым. 'зінің аты да 
айтып тұрғандай, шығыс халықтарының 
поэзиясы арқау болған топтамадан 
ұлттық қамзолдар, кең етек к�йлектер 
және кимешектің бүгінгі заманға сай 
үлгісін к�руге болады. 

Омбылық 
өрен өнері


