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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

«Ұят пен Ар қымбат...»

Бір шаңырақ астында

«Адамзаттың анасы»

2-бет

12-бет

3-бет

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ

С о н а у  е л у і н ш і  ж ы л д а р д ы ң 

басы, жеті-сегіздегі бала кезіміз. 

Жылда сәуірдің жиырмасына та-

ман ауылдың күнгейіндегі облыс 

орталығына қарай асатын қасқа 

жолдың бойындағы қырқаның үстіне 

шығып гүл теретінбіз. Анау-мы-

нау емес кәдімгі қызғалдақ теру-

ге барамыз. Жауқазынды жотаға 

шыға келгенде ең алдымен сонау 

қарсы алдымыздағы к!з ұшында 

ұзыннан-ұзақ к!лбеп жатқан тау 

сілемі «мен мұндалап» к!рінеді. 

Оның бас жақтарындағы айыр-айыр 

сай-салаларда алақаудан ақ қар жа-

тады. Керемет к!рініске  таңырқап 

қарап қалған бізге ересек балалар 

«бұл – Қаратау тауы» деп түсіндіретін. 

Шығыстан батысқа қарай к!кжиектің 

жартысынан астамын алып жатқан 

к!кпеңбек к!к мұнарлы биік қобы 

мынау ойлы-қырлы, бел-белесті 

«ШЫМЫЛДЫҚТАУ», 
«КӨСЕГЕНІҢ КӨК ЖОНЫ»...

Ұмытылған жер-су атаулары жайлы толғаныс

ұшан-теңіз кең далаға айрықша 

айбар беріп тұрғандай. Біз тұрған 

жотаның етегінде к!ктемде тасыған 

Аса !зенінің суымен толып Ақк!л 

айдыны шалқып жатыр. Бала кеудеде 

келешекте алыстағы к!гілдір таудың 

биігіне !рлеп, арғы жағындағы біз 

к!рмеген, біз білмеген жерлерді 

шарлауға деген құлшыныс оянады. 

А т  ж а л ы н  ұ с т а п  м і н г е н д е 

журналистік іссапармен !зіміздің 

Жамбыл облысымен к!ршілес 

Оңтүстік Қазақстан облысының 

шекарасына дейін барып, қайтып 

жүрдік. Біз к!рген сол сілемнің  арғы 

жағында да  қатпар-қатпар талай 

қырқалар бар екен. Қаратаудың ең 

биік қыр арқасы «К!сегенің к!к 

жоны» аталатын болып шықты. 

Алпысыншы жылдардың ор-

тасында  дүниеден !ткен Дәуапам 

бала кезімде, оныншы шамның 

«ЕЛГЕ – СӘЛЕМ!»

БӘРЕКЕЛДІ!

Қазақ  елінің  маңдайына  біткен 

атақты !нер тарландары – Кәукен 

 Кенжетаев,  Торғын  Тасыбеко-

ва, Ришат, Мүсілім Абдуллиндер, 

Гүлжаһан Ғалиевалардан  тәлім 

алған. К!п жылдар Қазақ телеар-

насында, «Қазақфильм» киносту-

диясында аянбай еңбек еткен ол 

«Гүлфайрус», «Қазығұрт қыраны», 

«Кенжетайдың кенжесі», «Сахна 

саңлағы», «Сұрмерген», «Алтайдың 

ақиығы», «Есіңе мені  алғайсың», 

« Ш ы р а ғ ы ң   с ! н б е с і н »  а т т ы  

фильмдердің авторы әрі режиссері. 

Ғазизханның !нері   бағаланып 

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

м ә д е н и е т  қ а й р а т к е р і  а т а н д ы , 

Елбасының Құрмет Грамотасымен, 

к!птеген медальдармен марапатталды. 

Ғ.8ділхановтың «Елге – сәлем!» атты 

қайырымдылық концертіне, оның ұлы, 

к!птеген ән байқауының жүлдегері 

Ерсұлтан, бауыры Сержан және туған 

інісі, «Желтоқсан» қаһарманы, ақын-

сазгер Қалелхан 8ділхан, жергілікті 

!нерпаздар  Асқар Дүтбаев, Айгүл 

Досанова, Бақытбек Ноғайбаевтар 

қатысып, Жалши, Шілікті, Тасба-

стау, Қарабұлақ  ауылдарында, аудан 

орталығы  Зайсан қаласында !нерлерін  

к!рсетіп к!пшілік к!ңілінен шықты. 

 �йгерім ЖҮРЕКБАЕВА  

Зайсан ауданы

Шығыс Қазақстан облысы

жарығымен қыстың ұзақ түнін 

қысқартып: 

– К!ктеуде т!л аяқтанып, қозы 

мен құлын қарақұлақтанған шақта ең 

әуелі Қылшалы бетке (қазіргі Аққ!л 

ауылының түстік-шығысында) еру 

болған соң жас т!лді шаршатпай, 

асықпастан арада оншақты күн 

!ткенде иегін Шымылдықтауға 

тіреген к!ш жаз жайлау К!сегенің 

к!к жонын бетке алатын, – деп 

ұзын-сонар әңгіменің шиырын одан 

әрмен тарқата түсетін.

– «Шымылдық тау» қайда? –

деймін әдемі, әуезді атауға құлағым 

елең етіп. 

– Ауылдың алдындағы қырқаға 

ш ы қ қ а н д а  м а ң д а й  т ұ с ы ң н а н 

к!рінетін сонау к!з ұшындағы биік 

жалпақ жота  «Шымылдықтау» 

деп түсіндіреді сонда апам. Мен 

жоғалтқанымды жаңа тапқандай 

әсерде қалдым. Расында да к!кжиекте 

к!лбеген тау к!гілдір шымылдыққа, 

тұтып қойған к!к пердеге ұқсайтын. 

Қоңыр күзге қарай әлгі сілемнің  

!ңі бірден !згеріп қоңырқай реңкке 

к!шетінін кейін аңғардық. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ШӘЙНЕКТЕН ШЫҚҚАН
ХАТ

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда

ҚА
ЗП

О
Ш

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

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

15367 5 айға 2668,8 2761,95

БІЛГЕНДІК БАСШЫДАН
БАСТАЛАДЫ

ОЙТҮРТКІМЕЗГІЛ МЕЗЕТТЕРІ

Ж а қ ы н д а  Ж о ғ а р ғ ы 

сот т!рағасы Қайрат Мәми 

жұмыс сапарымен Ақмола 

облысындағы Бурабай ауда-

нында болды. Сапар бары-

с ы н д а  а у д а н д ы қ  с о т т ы ң 

ж ұ м ы с ы м е н  т а н ы с т ы . 

Тұшымды істер баршылық 

екен. Алайда алдағы уақытта 

назар аударарлық жұмыстар 

жетерлік. Сол міндеттерді 

тізбелей келе Жоғарғы сот 

т!рағасы сот  !ндір іс інде 

мемлекеттік тілді қолдануға 

айрықша к!ңіл б!лу керектігін 

тапсырды. Жай айта салмады. 

Осы с!зіне басымдық берді. 

Қайрат 8бдіразақұлы неге 

мемлекеттік тіл жайын ауызға 

алып отыр? Себебі ол – елдік 

мәселе. Тіл де – мемлекеттің 

құндылығы.  Мемлекетт ік 

рәміздер қандай қасиетті бол-

са, мемлекеттік тілдің бағасы 

да олардан бір де кем емес. Сол 

себепті қазақ тілінің жай-күйіне 

немқұрайлы қарауға болмайды. 

Оның жағдайы әрдайым назар-

да болуы тиіс. Тілдің тағдыры 

– елдің тағдыры. Жоғарғы сот 

басшысының бұл мәселеге 

ерекше тоқталуының сыры 

осында жатыр.

Aмір !зі к!рсетіп отыр-

ғ а н д а й ,  қ а н д а й  д а  і с т і ң 

о й д а ғ ы д а й  т ы н д ы р ы л у ы , 

н ә т и ж е л і  б о л у ы  б а с ш ы 

азаматқа к!бірек байланы-

сты. Басшының с!зін, тала-

бын орындамайтын қызметкер 

болуға тиіс емес. Олай бол-

са министрлік немесе облыс, 

яки мекеме не кәсіпорын 

басшысы жұмыс барысында 

сала алдында тұрған !зекті 

міндеттермен қатар елдік 

мәселелерді де әңгімеге арқау 

етіп, адамдардың отаншылдық 

патриоттық рухын к!теріп 

отырса мұнысы ерсілік болар 

ма екен?! Жоқ. Қайта бұл елге, 

Отанға деген сүйіспеншілікті 

аңғартады.

С!з реті келгенде ондай 

үлгі тұтар басшы азаматтардан 

құралақан емес екенімізді айта 

кетейік. Мәселен, Ақт!бе, Аты-

рау облыстарының әкімдері 

Б е р д і б е к  С а п а р б а е в т ы ң , 

Н ұ р л а н  Н о ғ а е в т ы ң  м е м -

лекеттік тілге байланысты 

келеңсіздіктерге т!збей, !з ой-

ларын ашық жеткізетінінен 

жұртшылық жақсы хабардар. 

Aкінішке орай, осы басшылар-

дай тіліміздің жай-жапсарын 

қадағалап,  дер кезінде !з 

ұстанымдарын білдіріп оты-

ратын азаматтар сирек пе деп 

қаламыз. Күнделікті күйбең 

тірліктен олардың қолдары бо-

самайтын секілді. 

Осындайда еске кешегі 

Алаш қайраткерлерінің !негелі 

істері оралатыны бар. Олардың 

к!бі басшылық қызметте жүрсе 

де елдің ертеңіне алаңдап, 

ұлттың !нері мен әдебиетіне, 

тіліне қатысты жүрекжарды ой-

ларын халықпен б!лісе білген 

жоқ па еді?! Шын мәнінде 

жүректен шыққан, жандары 

ашып ортаға тасталған с!здер 

еді ол.

Б а с ш ы  б о л у  –  ж а у а п -

кершілігі мол іс. Оның бой-

ында болуға тиіс басты қасиет 

– ұлтжандылық,  елшілдік, 

м е м л е к е т ш і л д і к .  О с ы н д а й 

қасиеттер бойына дарыған бас-

шы ел алдында тұрған қандай 

да міндеттерді орындауда зор 

үлес қосатыны анық. Соның 

ішінде біз с!з етіп отырған, елдің 

тағдырында елеулі р!л атқаратын 

мемлекеттік тілдің маңызын 

қалың қауымға түсіндіріп, оның 

тұғырын бекемдету ісінде де...

 

Нұрперзент ДОМБАЙ

БАСПАСӨЗ – 2017

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 

Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 

Мұның !зі басылымның ұлтжан-

ды лығын, елжандылығын аңғартса 

керек. 

Қазақ тілі – қазақтың бас ты бай-

лығы. Тіл қарым-қатынас құралы 

дейтін болсақ, оның қол данылмайтын 

жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 

мәде ниетпен де, әдебиетпен де, 

ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

сала мен тығыз байланысты. Демек, 

ұлт газетінің к!теретін тақырыптары 

 ау  қым ды. Бір с!збен айтқанда, олар 

елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 

ұлт мүддесін к!здейтін «Ана тіліне» 

жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл 

бойы жүр гі зіледі. Басылымға әр 

айдың 15-іне дейін жазылсаңыз, 

газетті келесі айдан бастап алып тұра-

тын боласыз.

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

 

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
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АНА ТІЛІ

ҚҰРМЕТ

СҮЙІНШІ!

ЖЕТІСУДАҒЫ ЖҮЗДЕСУ

БЕРЕЛДЕН АЛТЫН 
АДАМ ТАБЫЛДЫ

Талдықорғандағы І.Жансүгіров атындағы 
Мәдениет сарайында Еңбек Ері, КСРО және 
Қазақстанның Халық әртісі, театр және кино 
актері, режиссер Асанәлі �шімовпен кездесу 
5тті. 

Кездесу «Рухани жаңғыру» бағдарламасына орай 

еліміздің айтулы тұлғаларымен, мәдениет және 

!нер қайраткерлерімен !ткізілетін «Жетісудағы 

жүздесу» жобасының аясында ұйымдастырылды.

Биыл !нер тарланы Асанәлі 8шімов 80 жасқа 

толды. Осы мерейтой аясында облыс басшылығы 

жетісулықтармен кездесуге А.8шімовті арнайы 

шақырып, құрмет к!рсетті.

Алдымен 80 жылдық мерейтойға арнап 

түсірілген «Сыр тұнған айсберг» атты деректі 

фильм к!рсетілді. Фильмде актердің !мірі мен 

шығармашылығы қатар !ріліп берілген. Aмірдің 

сан қилы белестері, қиындықтары мен қызығы, 

үміт пен сенім, қажыр мен қайрат, жүріп !ткен 

баспалдақтарының барлығы да к!рерменнің к!з 

алдынан тізбектеле !тті. 

Мұнан соң к!пшіліктің ыстық ықыласымен 

сахнаға к!терілген Асанәлі 8шімов жетісулық 

қауымға ризашылығын білдіріп, !мір туралы, 

!нер туралы ішкі толғамдарымен б!лісті. Сахнаға 

шыққан актердің жары Бағдат, қызы Сағина мен 

ұлы Асанәлі де аты аңызға айналған талант иесінің 

қамқор отағасы, ардақты әке ретіндегі болмысына 

с!з арнады.

«Сакралды Қазақстан» ғылыми-зерттеу 
орталығының басшысы Берік �бдіғали Шығыс 
Қазақстан облысы Катонқарағай ауданындағы 
Берел қорымынан Алтын адамның табылғанын 
жариялады. 

«Сүйінші, ағайын! Тағы да к!не дәуірдің 

к!зіндей болған құнды жәдігер! Сақ дәуіріне тән 

түрлі дүниені бүгінге бүтіндей жеткізген Алтай 

таулары маңындағы Берел қорымынан Зейнолла 

Самашев бастаған экспедициялық топтың қазба 

жұмыстары нәтижесінде, тағы бір Алтын адам 

табылды. «Қасиетті Қазақстан» бағдарламасы 

аясында Шығыс Қазақстан облысына іссапарға 

барып, осындай айтулы жаңалыққа куә болдым» 

дейді «Фейсбук» парақшасында Берік 8бдіғали.

Айта кетерлігі, Шығыс Қазақстан облысының 

әкімдігі соңғы жылдары тарихи орындарға баса 

маңыз беріп келеді. Облыс әкімі Даниал Ахметов 

жауапты ведомстволарға Шығыс Қазақстандағы 

тарихи-мәдени орындардың «Қызыл кітабын» 

дайындауды тапсырған болатын.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

БОЛАШАҚҚА – 
БЕРІК ҚАДАМ 

жыл ішінде 500 мыңнан астам жеке үй 

шаруашылықтары мен шағын фермерлерді 

кооперативтерге тартуға мүмкіндік 

беретін жағдай жасау, !німнің !ңдеу са-

пасын жақсартып, тауарларды сақтаудың, 

тасымалдаудың және !ткізудің тиімді 

жүйесін құру, жерді пайдалану тиімділігін 

арттыру міндетін тапсырды. Сондай-ақ 

суармалы егіс алаңын 5 жыл ішінде 40%-

ға кеңейтіп, 2 миллион гектарға жеткізу, 

!ндірісте сұранысқа ие аграрлық ғылыми 

зерттеулерге салынатын инвестиция 

к!лемін арттыру керек.     

  Жолдауда адами капитал сапасын 

жақсарту басымдығы атап к!рсетілген 

болатын. Мұнда білімнің сапасын арттыру 

және қала мен ауылдың білім беру жүйесі 

алшақтығын болдырмау туралы мәселе 

қозғалады. 8лемдегі ақпараттың 90%-ы 

ағылшын тілінде тарайтындықтан,  жоғары 

сыныптарда барлық негізгі пәндерді  

ағылшын тіліне ауыстырудың мәні мен 

маңызы туралы терең түсіндіріледі. 

Сондай-ақ Жолдауға сәйкес арнайы білім 

алмаған ересектерге кәсіптік тегін білім 

беру мүмкіндігі жасалуда. 8рине, оны 

пайдалану әр азаматтың !з құзырында 

екендігі белгілі. Демек, жұмыссыз қалған 

азаматтарға қосымша тегін білім алу 

арқылы жаңа мамандық игеруге жол 

ашылады деген с!з. 

Иә, Елбасының әр жылғы Жолдау-

лары мемлекетіміздің болашаққа қарай 

бағытының түзу болуына негізделген 

негізгі нұсқаушы құжат. Ал ондағы тапсыр-

малар әр азаматтың келешегінің кемел де 

жарқын болуына барлық мүмкіндіктерді 

тудыратыны хақ. Сондықтан, қай сала-

да еңбек етсек те, Жолдаудағы барлық 

қағидаларды ұстану басты міндетіміз 

болуы тиіс. 

Майра АЛДАБЕРГЕНОВА

Ол жылдары жоспарлы экономи-

кадан нарықтық экономикаға батыл 

қадам жасалып, аз шығынмен зор 

жетістіктерге қол жеткіздік. Ал екінші 

жаңғыру тұсында елордамыз Астанаға 

к!шіріліп, «Қазақстан-2030» стратегиясы 

қабылданды. Бұл жылдары да мемлекетіміз 

елеулі табыстарға жетіп, әлемнің бәсекеге 

қабілетті 50 елінің қатарына енді.   

Ү ш і н ш і  ж а ң ғ ы р у д а ғ ы  б і р і н ш і 

басымдық – экономиканың жеделдетілген 

технологиялық жаңғыртылуы. Соның 

н е г і з і н д е  « Ц и ф р л ы қ  Қ а з а қ с т а н » 

бағдарламасын қабылдау тапсырылып, 

3D-принтинг, онлайн-сауда, мобильді 

банкинг, цифрлық қызмет к!рсету секілді 

денсаулық сақтау, білім беру ісінде 

қолданылатын және басқа да перспекти-

валы салаларды дамыту жүйесін енгізудің 

басымдықтары ескерілді.  Бұл заман тала-

бына сәйкес, жаһанданудың жарқын үлгісі 

болып, мекемелердегі жұмыс барысын 

жеделдетумен қатар сапасын арттыруға 

арналады.  

Елбасы екінші басымдықта !ндіріс 

салаларындағы экспорттық !німдерді 

арттыру мәселесін қозғаған. Яғни 2025 

жылға қарай экспорттық шикізаттық 

емес !німді 25%-ға арттыру мақсаты 

алға қойылып, импорттық заттардың 

пайыздық м!лшерлемесін т!мендету 

арқылы дүниежүзілік саудаға кешенді 

үлес қосуды меңзеп, жұмыс орындарын 

к!бейтуді қолға алудың маңызы  жайында 

айтылады.

Үшінші маңызды  межеге тау-кен, 

мұнай-газ кешендерінің жұмысын жандан-

дыруды  қойып, шикізатты қорыту, оның 

экономиканың !рлеуіне тигізер септігін 

молайту туралы тұшымды тапсырмалар 

берілген. Сондай-ақ жылдың соңына 

қарай Жер қойнауы туралы арнайы заң 

қабылдауды қатаң тапсырды. 8рине, 

табиғи байлыққа бай Қазақстанның жер 

кеніштерін игілікпен игеру мемлекетіміздің 

даму жолын айқындап, бірыңғай қалыпқа 

салып, к!здеген мақсаттарға жетуге игі 

әсер етсе керек.

Аграрлық секторды экономиканың 

жаңа драйверіне айналдыру ж!ніндегі 

нақты қадамдар бүгінде ауылшаруашылық 

саласы мамандарының арасында қызу 

талқыға салынып, қарқынды жұмыстар 

жүргізілуде. Қазақстан әлемде  ірі аграрлық 

экспорттық !нім !ндірушілерінің 

біріне айналуы тиіс. Ол үшін мемлекет 

басшысы тапсырмасымен «Made in 

Kazakhstan» брендімен  экологиялық 

таза !німдер шығару мақсатында жер-

жерлерде к!рмелер ұйымдастырылып, 

таза !нім сапасын арттыру қолға алы-

нуда. Сондай-ақ ауыл шаруашылығын 

әртараптандырып, 2021 жылға қарай 

азық-түлік тауары экспортын 40%-ға 

к!бейту де ауыл шаруашылық саласының 

басты мақсатына айналуда. Елбасы 

Жарлығында осы талаптарға қол жеткізу 

үшін  Үкімет пен әкімдерге    субсидиялар-

ды б!лу қағидаларын қайта қарастырып, 

біртіндеп !німді сақтандыруға к!шу, бес 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
ЕЛ БІРЛІГІНІҢ КЕПІЛІ

Оған 300-ден астам адам қатысып, !з ісін 

бастауға бағыт-бағдар алды. Aңірдегі этномәдени 

бірлестіктер тек к!пшілік мәдени іс-шаралар 

!ткізумен шектелмей, туған жердің экономика-

сын дамытуға да үлестерін қоса бастады. 

Бүгінгі бейбітшіл, берекелі заманға аман-

есен жетуін қазақ халқының бауырмалдығының 

арқасы деп білетін этнос !кілдерінің бастама-

сымен биыл облыс орталығында «Қазақ еліне 

мың алғыс!» монументі бой к!терді. Биіктігі 7,5 

метрді құрайтын нысан Шымкент қаласындағы 

«Қазақстан халқы Ассамблеясы» ғимараты алды-

нан орын тепті. Бұл – этностардың қазақ еліне 

деген кіршіксіз ризашылығы мен ақеділ шынайы 

алғысының символикалық к!рінісі екені анық.

Елбасы мақаласында атап к!рсетілгендей, 

«ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 

ешқандай жаңғыру болмайды» . «Ұлттық жаңғыру 

деген ұғымның !зі ұлттық сананың кемелденуін 

білдіреді. Оның екі қыры бар: Біріншіден, ұлттық 

сана-сезімнің к!кжиегін кеңейту. Екіншіден, 

ұлттық болмыстың !зегін сақтай отырып, оның 

бірқатар сипаттарын !згерту» деген  Елбасы 

с!зінде терең мән бар. Біртұтас ұлт болып 

ұйысып отырған қазақстандықтардың берекесі 

мен бірлігінің негізі – қазақ ұлтының болмыс-

бітімінде. Осы к!п этностығымызды біздің 

қазынамызға айналдыра отырып, ұлысымызды 

мемлекет құраушы ұлт – қазақтың айналасын-

да ұйыстыру бағытында Ассамблея ауқымды 

шараларға ұйытқы болып келеді. Соның бірі 

ретінде Оңтүстікте дәстүрлі түрде !тіп келе 

жатқан «Қазақ дастарқаны» фестивалін айтуға 

болады. Оған қатысатын этнос !кілдері ет асып,  

табақ тартуда шеберліктерін к!рсетеді. Бүгінде 

фестиваль к!пшіліктің  қатысуымен кең к!лемде 

аталып !тетін дәстүрлі мерекелік шараға ай-

налды. Бұл шараны !ткізудегі мақсат – барша 

этностарға қазақтың !мір салтын, әдет-ғұрпын 

ұғындыру. 

Рухани кодымыздың негізгі тұғыры, ұлттың 

күллі қастерлі ұғымдарын, қасиеттерін бойына 

жиған !зегі тіл болып табылады. Ұлттық коды-

мызды сақтауды тілді сақтап, қолдану ауқымын 

кеңейтуден бастауымыз керек. К!п тіл білу – 

 заман талабы.  Ал мемлекеттік тіл – ел бірлігінің 

басты факторы. 

Бірлігі бекем, ынтымағы ырысты !лкемізде 

100-ден астам этнос !кілдері тату-тәтті ғұмыр 

кешіп келеді. Олардың мемлекеттік тілге деген 

құрметі ерекше. Этномәдени бірлестіктердің 

жанында жұмыс істейтін кешкі мектептерде 

этностардың !здерінің тілімен қатар қазақ 

тілі де оқытылады. Этнос жастары арасында 

мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту 

әрі к!ркем әдебиетті насихаттау мақсатында 

«Абай оқулары», «Мақал – с!здің мәйегі» 

және к!ркемс!з оқу шеберлерінің облыстық 

байқаулары мен тілдерді оқытуға арналған се-

минарлар, семинар-кеңестер ұйымдастырылып 

келеді. Бүгінде облыста мемлекеттік тілді 

меңгерген тұрғындардың үлесі 91 пайызға 

жетіп отыр. Aңірдегі этнос !кілдері жинақы 

тұратын елді мекендерде жүргізілген талдау 

нәтижелеріне қарасақ мемлекеттік тіл саясатын 

қолдайтын респонденттердің 98,8 пайызға жетуі 

тіл саясатының тиісті дәрежеде іске асып келе 

жатқанын аңғартады. 

Сонымен қатар елімізде әрбір этностың !з 

тілі мен мәдениетін сақтауына және дамытуы-

на барлық жағдай жасалған. Жыл сайын әр 

этномәдени бірлестік !здерінің тілі, мәдениеті, 

Қашанда Қазақстан халқы Ассамблеясына зор 

сенім артқан Елбасы қоғамдық сананы жаңғырту 

бағдарламасын іске асыруда Ассамблеяға  ауқымды 

міндеттер жүктеді. Биыл «Жаңғырудың негізі – 

тұрақтылық, бірлік, келісім» тақырыбында !ткен 

ҚХА-ның XXV сессиясында Ассамблея мүшелеріне 

!з әлеуетін іске асыруға мүмкіндік беретін бірқатар 

жобаға тоқталды. Соның бірі «Қазақстанның 100 

жаңа есімі» жобасы. Aйткені ел үшін аянбай еңбек 

етіп, Отанымыздың дамуына сүбелі үлес қосып 

келе жатқан Ассамблея мүшелері аз емес. Оларды 

ұлтына, қай !ңірден шыққандығына қарамастан 

елге танытып, еңбегін бағалауымыз керек. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы бұл жобаның басты 

үйлестіруші органы ретінде белгіленді. Бүгінде 

Оңтүстік Қазақстан облысында арнайы жұмыс 

тобы құрылып, барша қазақстандықтарға үлгі 

бола алатын майталман мамандар мен еңбегімен 

ерекше к!зге түскен жандарды анықтауға кірісіп 

кетті. Сонымен қатар жобаның маңыздылығын 

халыққа кеңінен түсіндіру мақсатында этностар 

к!п шоғырланған елді мекендерде 30-дан астам 

кездесу ұйымдастырды.

Жалпы бұл жобаның маңызы зор. Қазір халық 

қабат-қабат құжаттардан тұратын жобаларға 

емес, мейлінше нақты іс-әрекетке сенеді. Яғни 

ел үшін риясыз қызмет етіп жүрген тұлғаларға 

қарап бой түзейді. Ал сол тұлғалар арқылы біз 

мемлекеттік идеологияны жүзеге асыруға мол 

мүмкіндік аламыз. 

Елбасы «Туған жер» жобасы туралы: «Патрио-

тизм кіндік қаның тамған жеріңе, !скен ауылыңа, 

қалаң мен !ңіріңе, яғни туған жеріңе деген 

сүйіспеншіліктен басталады» деді. Қиын-қыстау 

кезеңде қазақ жерінен пана тапқан түрлі этнос-

тар жергілікті халықтың қамқорлығын, ыстық 

құшағын ешқашан ұмытпайды. Этностардың 

!сіп-!нген бүгінгі ұрпақтары Қазақстанды !з 

 отаным деп санап, туған жерін түлетуде белсенділік 

танытып жүр. Кіндік қаны тамған ауылының 

әлеуметтік мәселелерінің шешілуіне атсалысып, 

кәсіпкерліктің дамуына үлес қосу арқылы жас 

ұрпақты патриоттыққа үндеп келеді. Облыстық 

Қазақстан халқы Ассамблеясымен бірге түрлі 

іс-шаралар ұйымдастырып, жерлестерін «Туған 

жер» жобасына қатысуға және !з ауылдастарын 

қолдау мақсатында күш жұмылдыруға шақырып 

жүр. Жақында ғана облыстық !збек, тәжік, түрік 

этномәдени бірлестіктерінің ұйымдастыруымен 

табысты кәсіпкерлердің тәжірибесін жұмыссыз 

азаматтарға таныстыру мақсатында Сайрам, 

Мақтаарал, Сарыағаш аудандарындағы жы-

лыжайлар мен мал бордақылау алаңдарында 

тәжірибелілік семинарлар ұйымдастырылды. 

ФЕСТИВАЛЬ

«ҚАЗАҚ ЕЛІ» ҮЗДІК АТАНДЫ
Астанада ХІІІ Халықаралық «Еуразия» 
кинофестивалі аясында 5ткен «Бес құрлық»  
балалар фильмдерінің фестивалінде «САҚ» 
киностудиясының «Қазақ елі» толықметражды 
анимациялық фильмі «Ең үздік сценарий» 
 номинациясын жеңіп алды. 

Аталған байқау Канн, Берлин, Венеция сын-

ды фестивальдермен  тең дәрежеде продюсерлік 

қауымдастықтың Халықаралық одағында (FIAPF)  

тіркелген, Орта Азиядағы орасан зор  кинофорум 

болып табылады. 

Салтанатты шарада «Қазақ елі» анимациялық 

фильмінің режиссері, облыстық Мәдениет 

басқармасының «Оңтүстікфильм» КММ-нің 

директоры, «САҚ» киностудиясының белгілі 

сценарисі, режиссер Батырхан Дәуренбековке 

кинофестивальге белсене қатысып, балалар 

киносының дамуына ықпал жасағаны үшін ҚР 

Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының арнайы 

жүлдесі мен Алғыс хаты салтанатты түрде тапсы-

рылды.

Фестиваль  бағдарламасында Қазақстан, Фран-

ция, Нидерланд, Қытай, Ауғанстан, Иран, Тунис, 

Перу, Үндістан, Мексика, Испания, Италия, 

 Дания, Грузия және т.б. елдердің шығармашылық 

топтарының жұмыстары к!рсетілді. 

Айта кетейік, «Бес құрлық»  балалар кино-

фестивалінің ашылу салтанатына «Оскар», 

 «Алтын глобус» сынды кино !неріндегі беделді 

сыйлықтардың иегері, америкалық актер, про-

дюсер, кинорежиссер Николас Кейдж қатысты.

дәстүрі күндерін, т!л мерекелерін кең к!лемде 

атап !туіне кедергі жоқ.

Латын әліпбиіне !ту – уақыт талабы. Ол 

халықаралық аренада Қазақстанның бәсекеге 

қабілеттілігі мен субъектілігін айтарлықтай 

нығайтады.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н . 8 . Н а з а р б а е в 

бағдарламалық мақаласында: «Латын жазуына 

к!шудің терең тарихи қисыны бар. Олар: қазіргі 

технологиялық ортаның, қазіргі дүниежүзіндегі 

коммуникацияның, ХХІ ғасырдағы ғылым мен 

білімнің ерекшеліктері» деп атап к!рсетті. Қазір 

латын жазуы жалғыз Батыс !ркениетімен ғана 

байланысты емес, әлем елдері оны прогресс пен 

ілгері дамудың шарты деп бағалайды. Ел мүддесі 

үшін қолға алынып жатқан игі бастамаларға 

қашанда қолдау к!рсетіп келе жатқан !ңіріміздегі 

түрлі этнос !кілдері ғылым мен техниканың 

қайнар к!зіне баланған латын графикасына к!шу 

– уақыт талабы деп санайды. 8рі ұлттық сана 

мен руханиятты жаңғыртуға апаратын т!те жол 

екеніне сенеді. 

Мақалада айтылған мақсаттар мен міндеттер 

әрбір Ассамблея мүшесінің к!кейінде жүрген 

арман-тілектің тамырын тап басты деп санаймын.  

Жаңа тарихи жағдайлар жаңаша ойлаумен қатар, 

қоғамдық сананың да жаңартылған моделін талап 

етеді. Сондықтан Елбасының тапсырмаларын 

орындауда табандылық танытып, с!зіміз бен 

ісіміздің сәйкес болуы – басты міндет. 

Мұратәлі ҚАЛМҰРАТОВ,
 Оңтүстік Қазақстан облыстық 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 

т5рағасының орынбасары, 
хатшылық меңгерушісі

БІРЕГЕЙЛІК 
ЖӘНЕ БІРЛІК

Конференция Қазақстандық қоғамның ру-

хани жаңаруы – үшінші жаңғыру міндеттері 

аясында ұйымдастырылады. Бұл !зінің т!лтума 

мәдениеті мен !зіндік ұлттық кодын сақтауды 

к!здейтін халықтың жаңаша үлгідегі жаңғыруы 

болмақ. Қазақстан түркі !ркениетінің тарихи 

мұрасын, мәдениетін, этностардың салт-дәстүрін, 

жалпы тарихын үйлестіре білетін дербес даму 

жолын таңдады. Aйткені әлем қазіргі тұрақсыз 

экономикалық, әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

ұлттық мәдениеттің ядросын сақтап қалуы тиіс. 

Сонымен қатар біздің ұлттық санамызды тежейтін 

таптаурындардан бас тартуға дайын болуымыз 

керек.  

Конференцияда тарихи, саяси, философиялық, 

мәдениеттік, психологиялық, әлеуметтік, құқықтық 

және қоғамдық сананың !зге де тұстары:  ұлттық код, 

мәдени бірегейлікті сақтау; XXI ғасырдағы ұлттық 

және этникалық бірегейлік, «Назарбаев үлгісі» – 

әлемдік процестер тұрғысындағы  қазақстандық 

тәжірибе, түркі к!шпенді !ркениетінің экологиялық 

мәдениеті;  Қазақстанның мәдени мұрасы; 

ұлттық сананың таптаурындары; қазақстандық 

бірегейлікті қалыптастырудың эволюциялық үлгісі; 

сананың ашықтығы және ұлттық сәйкестілікті 

сақтау: қайшылықтар мен шешімдер; этникалық 

бірегейлік, тіл, графика: тарихи коннотациялар 

және қазіргі заманғы үлгілер; «Туған жер» жо-

басы мен Қазақстанның қасиетті географиясы 

– бірегейлікті қалыптастырудың практикалық 

жолдары және т.б. бағыттар бойынша талқыланады.   

Конференция жұмысына қатысу үшін !тінім 

беру басталды. 

Дана ХАЛЫҚ

ЖИЫН
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САЙЫС

Тамыз айының 11-13 күндері Астанада «Ал-
тын жебе» халықаралық турнирі 5теді. Бұл 
күнде осы айтулы бәсекеде еліміздің намысын 
қорғайтын садақшы-мергендер анықталды.  

Олардың қатарында жамбы атудан жастар 

және жас!спірімдер арасында еліміздің бірнеше 

дүркін чемпионы, оңтүстікқазақстандық Айк!з 

Ералхан мен Айтбек Сарыбай, Қызылорда об-

лысынан Бекқали Үздембаев және жамбылдық 

мергендер  – «Ұлы дала ойындары» фестивалінің 

жеңімпазы Елдос Бадашов пен жас жамбышы 

Абзал Тулыбаев бар. 

Дүбірлі сайысқа 20 елден 50-ге тарта 

садақшы келмекші. Біздің мергендер бұл күндері 

«Қазанат» атшабарында оқу-жаттығу !ткізуде.

АМАНАТҚА – АДАЛДЫҚ

Жуырда ғана жүзеге асқан жаңа жоба 
– «Аманат» қоғамдық таным сыйлығы 
Қарағанды 5ңіріндегі 5з үздіктерін анықтады. 

Бұл жоба мақсаты Қазақстанның түкпір-

түкпір індег і  !з  қаһармандарын тауып, 

адамзаттың аманатын арқалаған тұлғаларды 

әлем алдында таныстыру.

100-ден астам !тінімнің ішінен  «Аманат» 

сыйлығына ие  болған қарағандылық 7 

үміткер жаңа жобаның жеңімпаздары атанды. 

Олар, Теміртау қаласының Құрметті азама-

ты, Елбасының серіктесі Қуаныш Омашев, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, «Па-

расат» орденінің иегері Рымбала  Омарбекова, 

суретші, Елбасы бастамасымен құрылған 

«АТОМ» жобасының құрметті елшісі Кәріпбек 

Күйіков, облыстық мәслихат депутаты Айман 

Түкбаева, «Шығыс» шаруа қожалығының 

басшысы Шамиль Осин, Қазақстан халқы 

Ассамблеясының мүшесі Вилен Молотов- 

Лучанский, Парламент Мәжілісінің депу-

таты Серік Сәпиев, театр және кино актері, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Қайрат 

Кемалов.

Сыйлық иелеріне табысталған кубоктың 

!зінде үлкен мән бар. Шаңырақ үлгісінде 

құйылған алтын түстес кубоктың ішіне Арқаның 

бір уыс топырағы түйілген. Сыртын қаптаған 

былғарыға «Жер – жұртқа аманат, Жұрт – 

ұлтқа аманат, Ұлт – елге аманат, Жан – тәнге 

 аманат, Бәрі Құдайға аманат!» деген баталы с!з 

жазылған.

«АЛТЫН ЖЕБЕ» 
СҰРМЕРГЕНДЕРДІ 

АНЫҚТАЙДЫ

О
л бір ел басына түскен ауыр жылдар 

еді. 1723-ші жылы қазақ жерін жоңғар 

қонтайшысы Цевен Рабданның ба-

лалары Қалдан Церен мен Шона Доба жүз 

мың қолмен тұтқиылдан шауып, Жетісудың 

шығыс жағын, Шығыс Түркістанды басып алды. 

С!йтіп қазақ халқын «Ақтабан шұбырындыға» 

ұшыратты. Бұған дейін қазақ жерінің Шығысын, 

Оңтүстігін, Оңтүстік батысын қалмақ-жоңғар 

шапқыншылары жаулап алған болатын. Осылай 

қазақ елінің тағдыры қыл үстінде тұрған кезде 

Қазыбек би Т!ле би мен 8йтеке биді Ұлытаудың 

Арғанаты тауының етегіндегі «Сырғанақ 

тастың» түбіндегі «Балбұлаққа» шақырады. 

Үш би ақылдасып, қазақтың ел болып қалу 

тағдырын әңгімелеріне арқау етеді.

Біз Қаздауысты Қазыбек биді қай жағынан 

алып қарасақ та оның бір адамның бойына 

сыймайтын бірнеше қасиетін к!реміз.

8 дегенде, оның !з елін !з жанынан артық 

к!ретінін байқаймыз.

Екіншіден, ол асқан шешен, ақын, ұшқыр 

ойлы  к!реген кісі. 

Үшіншіден, ел басқарып, қиындықта жол 

тапқан әділ қазы.

Т!ртіншіден, ол халықаралық дәрежедегі 

елші-дипломат, қоғам қайраткері.

Бесіншіден, к!ріпкел-әулиелік қасиеті 

тіптен таңғалдырады. 

Бірде жаугершілікте Қазыбек би жоңғардың 

Қоңтәжі хонтайшысына барымта дауына бай-

ланысты барғанда былай деген екен: 

– Қазақ деген мал баққан елміз, ешкімге 

соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт-

береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау 

баспасын деп найзаға үкі таққан елміз. Дұшпан 

басынбаған елміз, басымыздан с!зді асырмаған 

елміз, досымызды сақтай білген елміз, дәмі, 

тұзын ақтай білген елміз. Атадан ұл туса құл 

боламын деп тумайды, анадан қыз туса күң 

боламын деп тумайды. Ұл мен қызын құл-күң 

ғып отыра алмайтын елміз, – деп Қазыбек одан 

әрі белгілі толғауын тақпақтап кетеді. 

– Сен темір болсаң, біз к!мірміз, еріткелі 

АЙТЫС

Тарбағатай ауданының орталығы Ақсуат 
 ауылында ақындар айтысы 5тті. «Туған жерге 
туыңды тік» тақырыбындағы жыр додасына 
елге танымал айтыскерлер қатысты. 

Халықаралық айтыстың ашылу салтана-

тында с!з алған Тарбағатай ауданының әкімі 

Ділдәбек Оразбаев с!з сайысының Елбасының 

« Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у :  б о л а ш а қ қ а  б а ғ д а р » 

мақаласында к!рсетілген міндеттерді жүзеге 

асыру аясында ұйымдастырылғанын, бұл шара-

ны осы !ңірдің тумалары Тастекеевтер әулетінің 

қаржыландырғанын атап !тті. 

12  ақын қатысқан !нер бәсекесінде 

Ақсуаттың тумасы Рүстем Қайыртайұлы 

бабын да екенін байқатып, бас жүлдені (2 млн 

теңге) қанжығаға байлады. Бірінші орынды 

Ринат  Зайытов (1 млн теңге), екінші орынды 

 Жансая Мусина (750 000 теңге), үшінші орын-

ды Қытайдан келген қандасымыз Жарқынбек 

Бердібекұлы (500 000 теңге) еншіледі. Мұхтар 

Ниязов және Аспанбек Шұғатаев 300 000 теңге-

нің арнайы сыйлығына ие болды.

Бұл сайыстың ерекшелігі, айтыс демеушісі 

жыл сайын «К!рермен к!зайымы» деген арнайы 

стипендия тағайындап және сол ақын келер 

жылға дейін ай сайын 200 мың теңге тұрақты 

стипендия алып отыратын болады.

«ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢДЫ ТІК»

– Аға т!реші болмайды, алдында қай-

мығары жоқ, іні т!реші болмайды, артында 

қайырылары жоқ. Айбар қылар алдында 

ағасы бар, қаймығарлық артында інісі бар, екі 

жағынан да қаупі зор, сол себепті әділ айтатын 

т!бе билік ортаншы ұлға лайық! – дейді. Т!ле 

сонда жігіттерден ж!н сұрайды. «Аттың күші 

ортасында» деген Қаракесек Қазыбек болып 

шығады.

Қазыбек биге бір адам: «Кім жақын, не 

қымбат, не қиын?» дегенге жауап беріңізші деп 

қиылыпты. Сонда атақты би былай деп жауап 

қайтарған екен:

Тату болса – ағайын жақын,

Ақылшы болса – апайың жақын.

Бауырмал болса – інің жақын,

Инабатты болса – келінің жақын.

Сыйлас болса – нағашың жақын,

Адал болса – досың жақын.

Еркелейтін немерең жақын,

Aз ұрпағың ш!берең жақын,

Бәрінен де әйелің жақын.

Құт-берекең атаң қымбат,

Аймалайтын анаң қымбат,

Мейірімді апаң қымбат,

Туып-!скен елің қымбат,

Кіндік кескен жерің қымбат,

Ұят пен Ар қымбат,

Aзің сүйген жар қымбат.

Арадан шыққан жау қиын,

Таусылмайтын дау қиын,

Шанышқыласа с!з қиын,

Жазылмаса дерт қиын,

Іске аспаған серт қиын,

Ақылыңнан адасып

Aзің түскен !рт қиын.

Тентек болса ұл қиын,

Не істеріңді біле алмай,

Ашиды сонда бас – миың.

Қазыбек би бата бергенде былай деген екен:

Aркенім !ссін десең, 

Кекшіл болма –

Кесапаты тиер еліңе.

Елім !ссін десең,

Aршіл болма –

Aскеніңді !шірерсің.

Басына іс түскен пақырға

Қастық қылма – 

Қайғысы к!шер басыңа.

Жанашыры жоқ жарлыға,

Жәрдемші бол асыға.

Қиын-қыстау күндерде,

Aзі келер қасыңа.

Бүгін сағы сынды деп,

Жақыныңды басынба!

Қанша ғасыр !тсе де Қазыбек бидің нақыл 

с!здері !зекті.

Билік айтып, заң шығарумен айналысқан, 

дипломатиялық істерге араласқан, Қазақ 

халқының рухани к!семі деңгейіне к!терілген 

тарихи тұлға Қазыбек бидің есімі туған 

халқымен бірге жасай береді.

Серік ТІЛЕУБАЕВ,
ҚР Мәдениет қайраткері,

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
қоғамдық кеңесінің мүшесі

келгенбіз, қазақ-қалмақ баласын теліткелі 

келгенбіз, танымайтын жат елге танысқалы 

келгенбіз, танысуға келмесең, шабысқалы 

келгенбіз, сен қабылан болсаң, біз арыстан, 

алысқалы келгенбіз, жаңа үйреткен жас тұлпар 

жарысқалы келгенбіз, бітім берсең ж!ніңді айт, 

бермесең соныңды айт, – депті.

Aзінің жеңілгенін Қонтәжі хонтайшы кейін 

мойындап:

– Сендер б ілген жоқсыңдар!  С!зді 

!ңменімнен сұғып айтқан кезде, екі иығынан 

екі аю аузынан от шашып, «тыпыр етші, 

к!рейін» деп тұрды. Мен содан қатты сескендім. 

Сендерге к!рінбегенмен маған к!рінді. Менің 

енді бұған қайтарып айтар с!зім жоқ, мал мен 

жанын есептеп, алдына салып беріндер, – 

депті.

Қ а з ы б е к т і ң  т а б а н д ы л ы ғ ы  м е н 

тапқырлығының арқасында ғана осы сапар-

да қазақ елшілері теңдікке жетіп, қалмақ 

шапқыншылары байлап әкеткен адамдарын, 

айдап әкеткен малдарын қайтарып алып 

қайтады.

Шоқан Уәлихановтың «XVІІІ ғасырдың 

батырлары туралы тарихи аңыздар» деген 

мақаласында «Үш жүздің батырларынан сіз 

кімді артық к!ресіз?» деп Абылайдан сұағанда, 

ол «Бізге дейінгі екі кісіге таңғалуға болады. 

Олар тоқсан туысын тұтқыннан құтқарып 

алған Қаракесек Қазыбек және тағы сондай 

!зінің тұтқында кеткен адамдарын босатып 

алған Уақ Дербісәлі» деп жазылған.

Қазыбек бидің с!зі естіген адамға ерек-

ше әсер ететіні оның сирек кездесетін аса 

жағымды үні екен.

«Қоңыр қаздың дауысындай болып қарсы 

алдындағы жотаға естіледі екен» дейді. Халық 

оны «Қаздауысты Қазыбек» атағаны да сол 

себептен болар.

Бірде үш жүздің адамдары бас қосып, 

ақылдасатын бір мәселе болып, ел ағасы деп 

Т!ле бидің алдына келіпті. Т!ле би:

– Уа, әлеумет, осы аттың күші қай жерінде, 

– дейді. Сонда біреу «Аттың күші алдында», 

біреуі «Аттың күші артында», енді біреу «Аттың 

күші алдында да, артында да емес, ортасында» 

дейді. Т!ле «Ортасында» дегенге қарап:

– Аттың күші ортасында болатын себебі 

қалай? – дейді.

– Бас басшы, ат қосшы, астында т!рт тіреуі 

бар, ортасы арқалық емес пе? – дейді соңғы 

айтушы. Тағы да Т!ле:

– Бұрынғылар айтқан екен, «Би екеу бол-

са, дау т!ртеу болады» деп. Ел үшін үш жаққа 

тартып, дау бітімі бытырамасқа «Т!бе би» атап 

қойса қалай болар еді? – дейді.

Оған қауым дұрыс дейді. Бірақ т!бе билікке 

талас болады. Ұлы жүз «Біз боламыз, !йткені 

жасымыз үлкен ағамыз», Кіші жүз «Біз бола-

мыз, !йткені қара шаңыраққа иелік жолымыз 

үлкен» дейді. Сонда манағы аттың күші орта-

сында деген жігіт:

ЖАЗҒЫ МЕКТЕПТІҢ ЖАҢАЛЫҒЫ КӨП 
беру, ірі бірлескен инновациялық 

жобаларды жүзеге асыруға зор 

мүмкіндіктер бермек» деді. 

Жиынға қатысқан шетелдік 

әріптестер ҚазҰУ бастамасы-

на үлкен қызығушылық та-

нытып, қолдау білдірді.  Ли-

в е р п у л ь  у н и в е р с и т е т і н і ң 

п р о р е к т о р ы  Д а й а н а  Б е р ч : 

«Халықаралық IT-технопаркін 

құру – аса  ір і  әрі  ауқымды 

жоба.  Бұл білім мен ғылым 

саласындағы мемлекетаралық 

ынтымақтастықты жаңа сапалы 

деңгейге к!теретін болады. Ливер-

пуль университеті әлемнің түрлі 

университеттерімен, оның ішінде 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен 

бірлесіп жұмыс істеуге мүдделі» 

д е п  ұ л т т ы қ  у н и в е р с и т е т т і ң 

ғылыми-инновациялық әлеуетін 

атап !тті.  

Шара барысында отандық 

ж ә н е  ш е т е л д і к  ж о ғ а р ы  о қ у 

о р ы н д а р ы н ы ң  б а с ш ы л а р ы 

форумға қатысқан студент-жас-

тар дың инновациялық зерттеу 

жұмыстарына баға берді. Гонконг 

политехникалық университетінің 

вице-президенті Ангелина Юн: 

«Студенттер !з жұмыстарын 

таныстыру  барысында  қуат 

к!здерін сақтау және тұрақты 

даму үшін қандай жасыл техно-

логиялар қолдануға болатындығы 

жайлы айтты. Жастар болашақ 

к!шбасшылар ретінде бұқара 

халықты қуат к!здерін үнемдеуге 

үйрету маңызды деп санай-

ды. Біз қуат к!здерін сақтай 

б і л е т і н  ә р і  ж а ң а р т ы л а т ы н 

энергияны !ндіруді меңгерген 

к!шбасшыларды тәрбиелеп 

шығаруымыз керек» деп, шараның 

с т у д е н т - ж а с т а р д ы ң  ! з а р а 

тәжірибе алмасу, мәдениетаралық 

диалог пен тілдік байланысты 

арттырудағы басымдықтарын 

тілге тиек етті.  

Ашық пікірталас алаңында 

түрлі аймақтардан келген жастар 

5 қала – Астана, Алматы, Пекин, 

Гонконг пен Сианьда жасыл тех-

нология құру идеясын ұсынды. 

Форумға қатысқан әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың философия 

және саясаттану факультетінің 

1-курс студенті Ерлан Шайхығали 

Алматыда тұрақты қоғамдық 

к!лік жүйесін дамытуға арналған 

жобаны таныстырды. Бұл жоба 

қоқыстан алынатын биоэта-

нол газын шығару және оны-

мен жүретін қоғамдық к!ліктер 

енгізуге арналған. 

Форум қарсаңында ҚазҰУ-да 

А л м а т ы ғ а  а т  б а с ы н  б ұ р -

ған шетелдік жоғары оқу орын-

дарының басшылары «Жаңа 

Жібек Жолы университеттері 

альянсі»  атқарушы комитетінің 

(UASR)  кезект і  отырысын-

да бас қосты. ҚазҰУ-де алғаш 

!тіп жиында Жаңа Жібек жо-

лын жаңғыртудағы универси-

теттер жүргізген жұмыстардың 

нәтижелері, білім беру, ғылым 

және инновация саласындағы 

ынтымақтастықты тереңдетуге 

бағытталған жобалар ж!нінде 

айтылды. 

8л-Фараби атындағы ҚазҰУ 

ректоры Ғ.Мұтанов халықаралық 

деңгейдегі аталмыш шаралардың 

маңыздылығына тоқтала келе, 

«Біз заман талабына сай нақты 

жобаларды құруға мүдделіміз. 

Қ Р  П р е з и д е н т і  Н ұ р с ұ л т а н 

 Назарбаев пен ҚХР т!рағасы 

Си Цзиньпиннің !зара келісімі 

нәтижесінде Қытай үкіметінің 

гранты бойынша ҚазҰУ-ға су-

перкомпьютер беріліп отыр. 

Оның негізінде біз Жаңа Жібек 

жолы университеттері альянсінің 

халықаралық IT-технопаркін құру 

жұмысын бастап кеттік. Бұл уни-

верситеттер альянсіне кіретін 130-

дан астам ЖОО-ға онлайн білім 

ЭКСПО – 2017

«Мектепке жол» 
акциясы басталды
Бiлiм және ғылым министрлiгi Бала-

лардың құқығын қорғау комитетi он жыл-

дан бері жаңа оқу жылының басталуы-

на бiр ай қалғанда «Мектепке жол» атты 

жалпыреспубликалық қайырымдылық акция-

сын !ткiзедi. Биылғы шара  «Менiң таңдауым 

– балаларға к!мек к!рсету!» ұранымен !тедi. 

Екі ай бойы  жүргізілетін ауқымды шараның 

мақсаты – әлеуметтік жағдайы т!мен отбасы-

лар мен қараусыз қалған балаларды мектепке 

дайындап, қажетті құрал-жабдықтарын алып 

беру. Орталық коммуникациялар қызметінде 

!ткен брифингте Балалардың құқығын 

қорғау комитеті т!рағасының орынбасары  

Мәншүк 8бдікәрім жылдан жылға акцияның 

ауқымы кеңейіп, тұрақты демеушілер мен 

меценаттардың қатары артқанын жеткізді. 

Мәселен, былтыр 320 мың балаға жалпы 

сомасы 2 млрд 468 млн теңгенің к!мегі 

к!рсетілген. Алматы, Қарағанды, Жамбыл, 

Оңтүстiк Қазақстан облыстарында шамамен 

500 млн теңгеден астам қаражат  тарты-

лып, к!мекке зәру жеткіншектерге мектеп 

құралдары алынды. 

М.8бдікәрімнің айтуынша, биылғы акция 

барысында оқушылардың жаппай мектепке 

баруына айрықша к!ңіл б!лінбек. Был-

тыр қараусыз қалған 280 бала анықталған 

болатын. Биыл осындай сабақтан қалу 

жағдайларын  болдырмау үшін рейдтік ша-

ралар ұйымдастырылмақ. Тиісті мамандар 

елді мекендердегі пәтерлерді, саяжайларды 

аралап, ата-анасының бақылауынсыз қалған 

балаларды іздестіреді. 

Сондай-ақ брифингте  еліміздегі мектеп-

тердің жаңа оқу жылына  дайындық барысы, 

мектебі жоқ ауыл балаларын тасымалдау 

мәселесі де  айтылды. Министрліктің мек-

тепке дейінгі және орта білім департаментінің 

директоры З.Мақсұтованың мәліметінше, 

республика бойынша биыл 369 мың бала 

бірінші сыныпқа барады.   

Дина ИМАМБАЕВА

ҚАМҚОРЛЫҚ

«Ұят пен 
Ар қымбат...»

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к!рмесін қолдау мақсатында 

Жаңа Жібек жолы университеттері 

альянсімен бірлесіп «Жасыл  

технологиялар: Қазақстан мен 

Орталық Азия Ұлы Жібек жолы 

бойында» атты халықаралық 

жазғы мектебі ашылған бола-

тын. Шілде айында Гонконг 

политехникалық университетінен 

б а с т а у  а л ғ а н  ж а з ғ ы  м е к т е п 

Қазақстандағы жетекші ЖОО-

да !з жұмысын жалғастырды. 

Ж ү з д е г е н  с т у д е н т т е р  м е н 

 магистранттар қатысқан дәрістер 

мен пікірталастарды әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың үздік про-

фессорлары мен шетелдік жетекші 

мамандар жүргізді. Студенттер 

жазғы мектеп аясында ҚазҰУ 

мен Колумбия университеті 

бірігіп ұсынған «MDP Global 

Classroom» бағдарламасының 

ұйымдастырушылары !ткізген 

«БҰҰ үлгісі – Жаңа Жібек жолы» 

атты конференцияға қатысты.

Сондай-ақ шараға келген 

шетелдік ЖОО басшылары мен 

студенттері Астанада !тіп жатқан 

«ЭКСПО – 2017» к!рмесін тама-

шалады.   

Дана ХАЛЫҚ
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ЖАСТАРҒА 
СЕНІМ АРТЫЛАДЫ

Тіл мәселесі – қай кезде де 5з тұғырынан түспеген, әлі де 
түспейтін толғақты тақырыптардың бірі. Eйткені тіл – ұлт 
ұғымын анықтайтын алғышарттың айырықшасы.  

Мемлекеттік тілдің мәртебесін арттырып, мерейін !сіру әрбір 

қазақстандықтың азаматтық борышы деп білемін. Біз – тәуелсіз 

Қазақстанның бәсекеге қабілетті жастары бейбітшілігі мен 

татулығы жарасқан елімізде Елбасының «Тілдердің ұштұғырлығы» 

саясатын қолдай отырып қазақ тілін мемлекеттік тіл, орыс тілін 

ұлтаралық қатынас тілі, ағылшын тілін жаһандық экономикаға 

ойдағыдай кірігу тілі ретінде дамытуымыз керек. 

Қазіргі күнге дейін мемлекеттік тілді к!теру мақсатында сан 

алуан еңбектер жазылып,  әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырылып, 

айтарлықтай жұмыс жасалуда. Елімізде «Мемлекеттік тілді дамыту» 

Президенттік қоры құрылып, қазірдің !зінде бірқатар жаңа жоба-

лар жүзеге аса бастады. Сонымен қатар, мемлекеттік тілдің дамуы 

мен қалыптасуына елеулі үлес қосу мақсатында Алматы қаласында 

«Мемлекеттік тілді дамыту институты» құрылған болатын. Атал-

мыш институт 2008 жылдың 14 желтоқсанынан бастап қызмет етіп 

келеді. Осы аралық ішінде институт мемлекеттік және мемлекеттік 

емес мекемелерді оқытумен, аударма жұмыстарымен, мемлекеттік 

тілді оқытуға және дамытуға арналған оқу құралдарын, аудио-видео 

бағдарламалар, балаларға арналған әдебиеттерді шығарумен және 

іргелі ғылыми жұмыстар жүргізумен айналысып келеді. 

Қазақ тілінің ғұмыры тікелей жас ұрпақпен байланысты екені 

белгілі. Осыған орай балалар әдебиетіне баса назар аудару к!зделіп 

отыр. Бұрын балаларға арналған қазақ тілді кітаптар тапшы бола-

тын. Кітап дүкендерінен орыс тілді кітаптарды жиі кездестіретінбіз. 

Ал бүгінде қазақ тілінде жазылған, әдемі бейнеленген, балалардың 

қызығушылығын арттыратын ертегі кітаптары жарық к!ріп, тіл 

жанашырларының к!зайымына айналып отыр. 

Қазақ халқының қажымас рухына қанат байлап, айбынын 

аспандату жастардың қолында екенін ұмытпайық.  

Жазира ДАРХАНҚЫЗЫ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫХАТ ЖОЛДАРЫНАН

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Бегеш – қорым. Мұнайлы ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Бегеш – 

Кенже-Жеменей Қонай батырдың баласы 

(С.Қондыбаев, 2000, 17). 

Бейнеу – кент, ауданның орталығы, 

бекет. Бейнеу ауданында орналасқан. Осы 

жерде егіншілікпен айналысқан Бейнеу де-

ген кісінің есімімен аталған делінеді. Біздің 

жорамалымызша: Бейн – парсы тілінде 

«орта» деген мән береді екен, ал еу - аб(а)-

об-оп-ау-еу тәрізді !згерістерге ұшыраған 

«су», «!зен» мәніндегі парсы с!зі де, атау: 

«ортадағы су, ортадағы бұлақ» мәнін беретін 

тәрізді. 

Бейнеу қорымы – қорым. Бейнеу ауда-

нында орналасқан.

Бейсенбай қорымы – қорым. Түпқараған 

ауданында орналасқан. Антропонекроним.

Бекбай – қоныс, қорым. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау бек (зат есім) 

және бау (зат есім) с!здерінің бірігуінен 

жасалған. К!нетүркі тілінде: бек: «мықты», 

«!те, к!п», «қорған, қамал, бекініс» 

мағыналарында қолданылған (Э.Севортян, 

1978, 117). Ал Дағыстан топонимиясын-

да Бека, Бекі атауының «тау» мағынасы 

кездеседі (Словарь геогр. терм. и др. слов в 

топонимии Дагестанский АССР, 36). Бай – 

«құрғақ арна, жыра». Мағынасы: «ағынсыз 

ойысы бар таудағы немесе биік жердегі 

қоныс».

Бекбау – құдық. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау бек (зат есім) және бау 

(зат есім) с!здерінің бірігуінен жасалған. 

Бау – бақша мәнін береді. «таудағы жанын-

да !скен ағашы бар кұдық». 

Бекбауылата – қорым. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Антропонекроним. Бек-

баулы – Адайдьщ Шоңай руының ұрпағы, 

ел құрметтеген айтулы сынықшы.

Бекдұрды ишан  – қорым. Қарақия 

 ауданында орналасқан. Антропонекроним. 

Түрікмен ұлтының !кілі, ишан болған адам. 

Бекебай – құм. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Арабша беке – «ойпат жер» 

(В.И.Савина, 1971, 41). Бай – «құрғақ, су-

сыз арна». Мағынасы: «құрғақ, сусыз арна-

лы ойпаттағы құмды алқап». 

Бекежан – мола. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. 

Бекес – қорым. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Түрікмен-

адай Бекес жерленген қорым. 

Бекесқазған – құдық. Бейнеу ауданын-

да орналасқан. Атау Бекес (зат есім) және 

қазған (етістік) с!здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Құдықты түрікмен-адай Бекес 

қаздырған. 

Бекетата  – құдық. Қарақия ауда-

нында орналасқан. Антропогидроним. 

 Бекет Мырзағұлұлы – XVIII ғ. !мір сүрген 

данаг!й, халық батыры, абыз, ағартушы, 

сәулетші.

Бекетата жерасты мешіті – сәулет !нер 

ескерткіші. Бейнеу, Қаракия, Маңғыстау 

аудандарында орналасқан. Антропонекро-

ним. XVIII ғ. !мір сүрген данаг!й, халық 

батыры, абыз, ағартушы, сәулетші Бекет 

Мырзағұлұлы салған жерасты мешіттер. 

Бектемірбаба – қауым. Мұнайлы ауда-

нында орналасқан. Антропонекроним.

Бектұрлы – алқапты газконденсант кені. 

Ақтау қаласының шығысында орналасқан 

алқап, газконденсант кені. Антропоороним.

Бекі  – ауыл. Манғыстау ауданын-

да орналасқан. К!нетүркі тілінде: бек: 

«мықты», «!те, к!п», «қорған, қамал, 

бекініс» мағыналарында қолданылған 

(Э.Севортян, 1978, 117). Ал Дағыстан 

топонимиясында Бека, Бекі атауының 

«тау» мағынасы кездеседі (Словарь геогр. 

терм. и др. слов в топонимии Дагестан-

ской АССР, 36). Ертеде қорған қызметін 

таулар атқарғанын ескерсек, Бекі – «тау» 

мағынасындағы атау. Бұған сол жердегі Бекі 

т!рткілі дәлел бола алады деп ойлаймыз.

Бекі қорымы  – қорым. Маңғыстау 

 ауданында орналасқан. Мағынасы: «тау 

баурайындағы қорым». 

Беласқан – т!бе. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау бел (зат есім) және асқан 

(етістік) с!здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «тау аралық !ткел, т!бе». 

Белдеулі – құдық. Бейнеу ауданын-

да орналасқан. Мағынасы: «таудың ота 

тұсынан қазылған құдық». 

Белесем – тау. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау бел (зат есім) және есем 

(есен) (зат есім) с!здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Этноороним. Бел – «т!бе». 

Мағынасы: «Есен руының асуы, т!бесі». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 5лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Біріншіден, мемлекеттік қызметшілердің мем-

лекеттік тілде – қазақ тілінде с!йлеуін, осы тілде 

қарым-қатынас жасауын талап еткен ж!н. Мем-

лекеттік қызметші деген аты болғаннан кейін олар 

бұл маңызды істе үлгі к!рсетуге міндетті. 

Екінші, ұлттық болмысымызды басқаларға үлгі 

ету, яғни к!шеде, үйде, қайда болмасын !з-!зімізбен 

қазақша с!йлесу. Үлкендер немерелеріне ертегі 

айтып, балалар !здеріне арналған қазақ тіліндегі 

бағдарламаларды к!ріп отырса қандай жақсы. 

Үшінші, қазіргі кезде жұмысымыздың к!пшілігі 

компьютерді пайдалану арқылы атқарылатындықтан 

қазақ тіліндегі компьютерлік бағдарламалар к!-

бейтілсе дейміз. Болашақ мамандарды (қай бағыты 

болса да) даярлау барысында олардың мемлекеттік 

тілді қаншалықты меңгергендігі назарда болғаны 

дұрыс. 

Т!ртінші, жасыратын несі бар республика 

к!лемінде шығатын ғылыми-техникалық журналдар 

беттеріндегі мақалалардың 80-90 пайызы орыс тілінде 

жазылады. Қазақша ақпарат құралдарын к!бейтуге 

қолдау керек. Мәселен, біздің Қарағанды қаласында 

«Орталық Қазақстан», «Арқа ақшамынан» басқа 

қазақша ж!нді басылымдар кездестіре алмайсыз. 

Олардың таралымын к!бейтіп, ауылдағы әр үйге 

жеткізетіндей жағдай жасаса, ол басылымдар әр үйдің 

рухани байлық к!зіне айналып, тілге де шырай бітер 

еді. 

Бесінші,  мемлекеттік тілге к!штік деген 

мекемелердің !зінде ресми жиындардың, оты рыс-

тардың дені қазақша бір-екі ауыз с!збен ашылады 

да, әрі қарай орыс тілінде жалғасады. Осыған к!зіміз 

үйреніп барады. Бұл дұрыс емес, әрине. Сол себепті 

қазақша түсінбейтіндерді электронды аударма 

құралдарымен қамтамасыз ету қажет. 

Бәрімізге белгілі орыс тілді мектептегі қазақ 

тілі пәнінен сабақ беретін мұғалім сабағының 20 

пайызын қазақша, қалғанын орысша түсіндіреді. 

Педагогикалық кеңесте орысша с!йлейді, орысша 

есеп береді. Қынжыларлық жайт. Сондықтан мектеп-

те қазақ тілінің үлесі қандай, бұл пән қалай !тіп жүр, 

осыған к!ңіл б!лінуі тиіс. 

Алтыншы, к!шеде кездестіріп қалатынымыздай 

қазақ жастарының, студенттердің басым б!лігі 

орысша с!йлеп бара жатады. Мұны !здерінше 

жетістік деп есептейді. Aз тілін т!мендетіп, басқа 

тілді жоғарылатып жүргендерін сезбейді. Сол себепті 

мемлекеттік тілді жаппай үйренудің тетігін күнк!ріс 

қажеттілігімен байланыстыру күн тәртібінде тұр. 

Орыс тілді студенттердің шәкіртақысына мемлекеттік 

тілді меңгеруіне қарай үстеме қосылса нұр үстіне нұр.

Жетінші, халыққа қызмет к!рсету орындарын-

да, әсіресе тамақтану орындарында, дүкендерде, 

автобус тарда қызмет к!рсетушілердің қазақ тілінде 

с!йлеуін қадағалаған ж!н. Aзінің !німін !ткізіп, 

қызметін ұсынғысы келетіндер тұрғындармен қазақ 

тілінде қарым-қатынас жасаулары тиіс. 

Менің бұл айтқаным ұсыныстар ғана. Бұл ескеріле 

ме, ескерілмей ме – к!пшіліктің !зіне байла-

нысты. Менікі ана тіліміздің айбынын асыруда 

немқұрайлылық танытпасақ деу.

Ошақбай СУХАНБЕРЛИН
ҚАРАҒАНДЫ

ҚОЛДАН КЕЛЕТІН 
ІСТЕРДІ АТҚАРСАҚ...

(Басы 1-бетте)

Ата-бабаларымыз қарт Қаратаудың қатпар-

қатпар қырқаларының ортасындағы К!сегенің 

к!к жонынан ары қарайғы оңтүстік  бетті 

түгелдей «Күнгей» атаса, оған қарама-қарсы 

солтүстік тарапты «Теріскей» деп таныған. 

Қазір оның қолданар аясы тіптен тарылып, тек 

Оңтүстік Қазақстан облысындағы Созақ !ңіріне 

ұзындығы бір шақырымдай. Aкінішке орай, 

ата-бабаларымыздың тасқа қашаған таңбалары 

әлі  күнге облыс ауқымындағы тарихи-

археологиялық ескерткіштер тізбесіне ілікпей 

келеді. 

Қызылдардың қырғын-сүргінінен аман 

қалған кейінгі ұрпақ баяғы ата-бабаның жазғы 

жайлауы – К!сегенің к!к жоны  туралы тек  

үлкендердің ауыз-екі с!зінен ғана еститін 

әңгімелеп отырған құмды !ңірдің әуелі – 

оңтүстік бетімен кемерлей ағып, одан  кейін 

солға кілт бұрылып шығысын орайды, бірте-

бірте иілген доға тәрізді біржолата солтүстік 

қапталына ойысып, батысқа қарай бет бұрады. 

Бара-бара Сарысу !зенімен қосылып Телік!л 

маңындағы су аяғы құрдымға барып сіңеді. 

Ұзындығы мен суының молдығы ж!ніндегі 

екінші !зен – Талас. Ол Қырғыз Алатауынан 

Бүгінде «Мойынқұм» аталып кеткен құмды 

!ңірді Жамбыл облысының Талас, Сарысу 

аудандары мен Оңтүстік Қазақстан облысы 

Созақ аудандарының жергілікті тұрғындары әлі 

күнге «Үш к!кшенің құмы» деп атайды. 8сіресе 

Созақ т!ңірегінен шыққан жазушылар Сәуірбек 

Бақбергенов, Тәкен 8лімқұлов және басқалары 

!з шығармаларында Үш к!кшенің құмын аузы-

нан суы құри әңгімелейді. 

Мәселен, Тәкен 8лімқұловтың «Жазушы» 

баспасынан 1976 жылы шыққан «Шежірелі 

сахара» атты кітабында: «Үш к!кше» құмның 

аты. К!лденең тұрқы ұзын құмның үш шоқтығы 

бар. Самолетпен қарағанда үшеуі де к!кпеңбек 

болып тұрады. «Мойынқұм» сол шоқтықтардың 

басы, түйе мойнағындай иіліп келгендіктен со-

лай атанған» деген түсінік береді. 

Табиғаттағы жер-судың басы, аяғы болады. 

Сол сияқты аталмыш құмның мойыны Шу 

!зенінің оңтүстікті жағалап, күншығысында 

Балқашқа соқпай үлкен доғаланып, батысқа 

кілт бұрылған тұсы Тәкен 8лімқұлов айтпақшы 

түйенің мойнағынан аумайды. Қазақта мұндай 

жерді «мойын» атайды. Ал ата-бабамыз жер-

суға ат қойғанда оның орналасуына ерекше ден 

қойған. Мысалы, құмның даламен шектесетін 

тұсын, шетін әдетте «жиек» дейді. Құмның шеті 

әлі күнге «жиек» аталады. 

ХІХ ғасырдың ортасында Қазақстанның 

оңтүстігіне мысықтабандап ене бастаған 

Орыс патшасының экспедициялық әскерлері 

құрамындағы топографтар мен картографтар 

жергілікті тұрғындардан Балқаш к!лінің ба-

тыс жағында жатқан құмды !лкенің  атауын 

сұрағанда: «Үш к!кше құмының мойыны» 

деп жауап берген шығар. Ұзыннан-ұзақ 

шұбатылып жатқан поэтикалық, әсем атаудың 

мән-мағынасына терең бойламаған «аударма-

шы-толмачтар» (қазақтың «тілмәш» с!зінен 

шыққан) жер атауы мен бедерін қағазға түсіріп 

жүрген арнайы мамандарға келте қайырып: 

«Моинкум» деп түсіндірген тәрізді. Сол ат-

пен картаға іліккен. 8йтпесе, т!рт түлік малы 

қыс бойы қатар қыстайтын қазақтардың 

бір географиялық нысанды екі б!лек атпен 

атауы мүмкін емес. Бұл бір елдің арғы-бергі 

тарихында кезікпеген жайт. Үш к!кшенің 

құмы осылайша бастапқы халық айдар таққан 

!зінің әсем есімінен айырылып, можантом-

пай «Мойынқұм» аталды. Кейінірек !ткен 

ғасырдың жартысында киелі Қаратаудың 

шоқтығы «К!сегенің к!к жоны» да соның 

кебін құшты. Аз жылда «жонға» айналып, 

күлтеленген құйрық-жалынан ажырап сымпи-

ып шыға келді. 

Кеңес !кіметінің зорлық-зомбылығы 

халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан 

әдеттегі тұрмыс-тіршілігінің, шаруашылық 

бағытының  бұзылуына әкеліп соқты. Соның 

салдарынан Қаратаудың теріскей бетіндегі 

ұзыннан-ұзақ к!лбеп, жаңа түскен келіншектің 

шымылдығындай к!кжиекті к!легейлеп жатқан 

к!гілдір жотаның «Шымылдықтау» атауы 

әлдеқашан жұрт жадынан  !шті, біржолата 

жоғалып тынды.  

«О баста ата-бабамыздың үкілеген жер атау-

ларын кейінгі ұрпаққа қайтару үшін не істеу ке-

рек?» деген сауал туады. Ол үшін  ономастика-

мен айналысатын тілші ғалымдар мен байырғы 

жер атауларын зерттеп, зерделеп жүрген геог-

рафтар бас қосып, ойласып ортақ ұйғарымға 

келуі ләзім. Aйткені жер-судың жауар атауы 

халқымыздың баға жетпес қазынасы. Атала-

рымыз айдар таққан аяг!з аттарды иесіне сол 

қалпы кері қайтарып, еліміздің географиялық 

картасына ежелгі аталымға сәйкес түсіру !ткен 

тарих пен кейінгі ұрпақ алдындағы қасиетті 

борыш.

Қамбар ҚОЙШЫБАЙҰЛЫ

Жамбыл облысы

қатысты айтылып жүр. Композитор Шәмші 

Қалдаяқовтың «Теріскейім» әні сол ономас-

тикадан қалған сарқыншақ қана. Жақында 

Шәмшінің аталмыш әсем әуені орындалғанда 

!лке тарихынан мүлде  хабары жоқ бір кәсіпкер 

жігіттің «Қазақстанның Солтүстік облыстары-

на арналған ән» деп !жектеп отырып алғаны 

бар. Оған ежелден Қаратаудың бүткіл солтүстік 

беткейін ата-бабаларымыздың «Теріскей» атай-

тынын нақты дәлелдер келтіре отырып әрең  

түсіндірдік.  

Менің туған жерім Талас ауданының ба-

сым б!лігі ш!лді-ш!лейтті аймақ. Табиғаты 

жұтаңдау !ңірде !мір сүрген бабаларымыз 

мидай дала маңында бір бұтасы жоқ жалғыз 

бұлақты Жиделі атаса, жота басынан жарып 

шыққан қайнарға «Талдыбұлақ» есімін берген. 

Сонау Тәңірге табынған к!не замандардан 

қалған Тәңірқазған, Б!ріқазған, Тәңірбергеннің 

даласы атты жерлер бар. Қысы-жазы суы аузы-

нан сыртқа шығып жатқан, қоралы қойды 

қандыратын «К!лқұдық» пен бойы алты-жеті 

метрлік ну қамысы сыңсыған арыстанның жа-

лындай «Жалқамысты» басқаша атау мүмкін бе?  

Талас !зені бойындағы су к!ктемде ар-

насына сыймай тасып,  алты саймен 20-30 

шақырым жерді аралап, жан-жағына жайылып, 

айналаға нәрін береді де бара-бара !зенге бір 

арнамен құйылады. Сол менің кіндік қаным 

тамған жер «Қоғылдың құйғаны» аталады. 

Ал Таластың бойындағы шалғыны белуардан 

келетін шабындықты әлі күнге «Тоғай» дейді. 

Бәлкім, бір кездері !зеннің бұл иінінде қалың 

ағаш !скен шығар. 

Бұрынғы аудан орталығы болған Ақк!лдің 

маңы тас дәуіріндегі алғашқы адамдардың 

ежелгі тұрағы болып  шықты. Оны сонау ал-

пысыншы жылдары Х.Алпысбаев жетекшілік 

еткен Қаратау палеонтологиялық экспеди-

циясы мүшелері тауып, зерттеді. Ол жерден 

алғашқы қоғамдық дәуірде !мір сүрген ата-

бабаларымыздың қолданған тас құралдары 

табылды. Жазық даладан Қаратау етегіне 

иек артқан сайын бағзы замандардан қалған 

ескерткіштерді к!птеп кезіктіруге болады. 

Мәселен, Ақк!лден Қаратауға қарай тартылған 

асфальт жолдың оң жағында «Б!лек қызыл» 

аталатын аласа жота жатыр. Оның күнгей 

жағындағы кісі бойынан асатын жартаста 

қаптаған петроглиф. К!бінесе таутеке мен 

арқар бейнеленген. Ара-тұра бір-біріне ат 

үстінде найза кезеніп тұрған адам мен түйелі 

кісі бейнесі кезігеді. Мұның !зі қола дәуірінде 

адамдардың жылқы мен түйені қолға үйреткенін 

к!рсетеді. Тасқа түскен сурет-галереяның 

болды. Тіршіліктің тауқыметіне тап болған 

халық Шымылдықтау аспақ түгіл енді оның 

атын мүлде ұмытты. Оны айтасыз ел аман, жұрт 

тыныш заманда ойдағы қазақ пен қырдағы 

қазақты тоғыстырған, малына !ріс, жанына 

қоныс болған ежелгі «К!сегенің к!к жоны» 

аталатын поэтикалық жер есімі де бұдан бы-

лай т!ңкерістен кейінгі қызыл әскердің шорт 

кесілген атының құйрығындай келтесінен 

қайырылып, келімсек тыңгерлердің тіл ора-

мына сәйкес бар шырайынан айырылып 

қарапайым, қарадүрсін «Жон» деген қалыпқа 

к!шті. Басқа емес, қазақтардың !зі осылайша 

орыс тілділердің әуеніне т!ңкеріліп, баяғы 

інжу-маржан жер атауынан баз кешті. 

Атадан қалған жер жауһарының бірі – Үш 

к!кшенің құмы. Қазіргі «Мойынқұм» аталатын 

!ңір т!рт түліктің қысқы !рісі. Құм  аталғанымен 

оның қойнауы, шағылдары  тұнып тұрған от бо-

латын. Қырық-елу жылдық сексеуіл тоғайларын 

«түлей» деп атайды. Сексеуілдің шырпысы түйе 

мен жылқының жеңсік оты. Одан б!лек қалың 

қараған, жүзген, ақтаспа, қоянсүйек сияқты қау 

бұталарының әр түбі мап-майда, шүйгін ш!пке 

толы. Күзде күн суытқанда жеуге жарайтын ащы 

от – торғай оты, балық к!зін қой сүйсіне жейді. 

Қалың сексеуіл мен топ-топ бұта қыста малға 

азық әрі ықтасын. 

«Үш к!кшенің құмы» атауы кең байтақ 

ш!лейт !ңірдің  Қазақстанның оңтүстігіндегі  

үш !зенмен тоғысуына қатысты шыққанын 

аңғаруға болады. Ең үлкені – Шу. Ол біз 

бастау алып, Тараз қаласына келгенде бетін 

солтүстік-шығысқа бұрады да, аталмыш құмды 

алыстан жағалай отырып, солтүстікке қарай 

ағады. Талас ауданына жеткенде !зен арнасы 

сәл оңтүстік-батысқа қарай қиялап, Үшарал 

ауылы тұсына жеткенде теріскейді бетке алып 

құмға сұғына кіреді. 

Үшінші !зен – Аса. Оның бір ұшы Ақсу-

Жабағылы  маңынан басталып Теріс аталады да 

күннің шығысына қарай құлдилап, 8улиеатаның 

түстігінде қырғыздың Күркіреу !зенінен баста-

латын Ақсай-К!ксаймен тоғысқанда Аса !зені  

аталады. Ол солтүстікті бетке алып Билік!л, 

одан Ақк!л к!лдерінің айдынын толтырғаннан 

кейін сол күйі  Үшарал, Түгіскен ауылдарынан 

!ткенде құмға тұмсық тірейді. Содан әрі қарай 

Талас пен Аса !зенінің суы құмға сіңіп майда-

майда айдын, к!лшіктерге айналады. Осы жерде 

ертеде !зендердің басы бұғалықтанбай тұрғанда  

алпыс к!л болған екен. Т!ңірегі ну құрақ, 

к!корай шалғын ш!п. Қалың масасы мен сона-

сы маза бермейтіндіктен жергілікті жұрт жазда 

К!сегенің к!к жонына к!терілген. Бұл маңға 

тек күзге қарай бет  бұрған. 

Үш к!кшенің құмына осы үш !зеннен 

басқа да құятын кішігірім, ұсақ-түйек !зендер 

!те к!п. Олардың негізгі к!зі – к!ктемгі еріген 

қар мен жауын-шашын сулары. Жазда тарты-

лып қалады. Сондықтан да атамыз қазақ осы 

құмды !ңірге нәр беретін – Шу, Талас және 

Аса !зендерін ғана есепке алып, орасан үлкен 

ш!лейт даланы – Үш к!кшенің құмы атаған. 

«Шымылдықтау», 
«Көсегенің көк жоны»...

Ұмытылған жер-су атаулары жайлы толғаныс
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тағдырын осылайша суреттеп, 

тілдің болашағын ойлап, толғанған. 

Одан бері де қилы заман !тті, тіл 

де талай-талай тауқыметті басынан 

кешірді деуімізге негіз бар. «Сол 

кезде кірленіп-былғанған, жасып-

мұңайған, бүгінде кейбіреулер 

менсіне қоймайтын ана тілімізді 

ертеңгі келер ұрпаққа қандай күйде 

аманаттаймыз?» деген ой барша-

мызды мазалауы тиіс. 

8ркімнің сауатты жазуы, әуезді 

с!йлеуі – ана тіліне к!рсетілген 

үлкен құрмет болса керек. Мұндай 

құрмет к!рсеткен азаматтарды !з ана 

тілін толыққанды біледі деуімізге бо-

лады. С!з арасына нақыл, шешендік 

с!здерді, мақал-мәтелдерді қосып, 

отырсақ, қандай жақсы.  

« А т а ғ ы ң д ы  ! с і р е т і н  д е , 

!шіретін де – тіл» деген нақыл с!з 

барлығымызға да қатысты. Үлкенді-

кішілі жиналыстарда ел тізгінін 

ұстап жүрген азаматтарымыздың 

с!йлеген с!зіне к!пшілік іштей 

баға беріп отыратыны айтпаса да 

түсінікті. «Бізге ана тілімізден асқан 

Тіліміздің қадірін білейік

Еліміздің алып шаһарларына 

бара қалсақ, ұл-қыздарымыздың 

орысшаны қойып, ағылшынша 

с ! й л е п ,  б і р - б і р і н е  і л е  ж а у а п 

беріп жатқанын к!реміз. «К!п 

тілді білу – байлық» деп, іштей 

қуанып та қаламыз. Ағылшынша 

тілін бұрап тұрғандарды к!рген 

«к!рермендердің» еріксіз ауызда-

ры ашылып, таңданыс білдірері 

шындық. Қазақтың балаларының, 

әсіресе бойжеткендердің к!шеде 

!зге тілде с!йлеуін – «!з тілімізді 

менсінбегені ме, әлде сәнге айналған 

ба?» деп қаларыңыз анық. 

Алаштың ардағы Міржақып 

Дулатов !з заманында-ақ «Қазақ 

тілінің мұңы» деген еңбегінде: «Мен 

заманымда қандай едім? Мен ақын, 

шешен, ділмар, бабаларымның 

бұлбұлдай сайраған тілі едім. М!лдір 

судай таза едім. Жарға соққан 

толқындай екпінді едім. Енді мен 

қандаймын? Кірленіп барамын, 

былғанып барамын, жасыдым, 

мұңайдым...» деген екен. Міржақып 

бабамыз !з заманында-ақ тілдің 

тарихи мұра жоқ. Ендеше, оны жан 

аямай қастерлеуден асқан парыз 

жоқ» деген Елбасымыздың с!зін жа-

дында ұстаған Кербұлақ ауданының 

әкімі Бағдат Байшалұлы 8лиевтің 

әрбір жасаған баяндамасын ау-

дан тұрғындары сілтідей тынып, 

сүйсіне тыңдайды. Бұл – шындық. 

Aйткені ол біріншіден, отыз-қырық 

беттен тұратын баяндаманы оқып, 

созбақтап, !зінің де, !згенің де 

алтын уақытын алмауға тырыса-

тыны, екіншіден, с!з арасында 

керекті асыл с!здерді дәл қолданып,   

т ү с і н і к т і  қ а р а п а й ы м  т і л і м е н 

с!йлейтіні – к!птің к!ңілінен 

шығуда. «Жақсының жақсылығын 

айт – нұры тасысын», «Жақсының 

жанында жүрсең, шарапаты тиеді» 

дегендей, с!зімен де, ісімен де к!пке 

үлгі бола білген Бағдат Байшалұлына 

аудан тұрғындары ризашылықтарын 

білдіруде.

«Ана тілі – халық болып жа сал-

ғаннан бері оның жан дүниесінің 

айнасы, !сіп-!ніп түрлене беретін, 

мәңгі құламайтын бәйтерек» деп 

Алаштың ардақтысы Жүсіпбек Ай-

мауытов айтқандай, үлкен-кіші, 

бәріміз, ұлттың жаны - тілдің қадірін 

түсіне білейік. 

Айнаш ҚАСЕНОВА,
ҚР Журналистер одағының мүшесі

Алматы облысы 

Кербұлақ ауданы

алаштанудағы іргелі еңбектері айрықша 

аталады. 

Алаш қозғалысы, Алашорда үкіметі 

жаңашыл реформатор буынының елдік 

қасиеттерінен суарылған саяси және мәдени 

құбылыс. Осынау Отан тарихындағы ұлт 

азаттығы мен тәуелсіздігі сынды қастерлі 

ұғымдардан ажырағысыз күрмеуі қиын 

ғылым саласында еңбек ету мемлекетшілдік 

ұстанымдарға мәңгілік адал болып !ту деген 

с!з. Гуманитарлық ғылым саласында адал 

еңбек етіп жүрген Тұрсын Құдакелдіұлының 

барша саналы ғұмыры қазақтың тұрлаулы 

тағдыр-талайы матасып жатқан елдік 

тақырыптармен біте қайнасып келеді. 

Бозбала шағындағы алғашқы тырнақалды 

қадамынан басталған !ршілдік қазіргі 

таңдағы күрделі зерттеулеріне дейінгі 

аралықта үзілмеген желі Алаш идеясы бо-

лып !ріліп келеді. 

Қ а з а қ  ж а с а м п а з д ы ғ ы н ы ң  б о л а т 

ұстыны Алаш идеясын зерттеуге деген 

адалдық Тұрсын Құдакелдіұлының қанына 

сіңісті қасиет. Мектеп қабырғасында 

ж ү р і п - а қ  о л  М . 8 у е з о в т і ң  « А б а й 

жолы» роман-эпопеясындағы 8зімхан 

(8лихан Б!кейханов) бейнесіне бой-

ласа, университетте білім алған жыл-

д а р ы  А л а ш  қ а й р а т к е р л е р і н і ң  р у х ы 

сіңген «Айқап», «Қазақ», «Сарыарқа», 

«Ақ жол», «Сана» басылымдарына ден 

қояды. Аяулы ұстаздары Х.Бекхожин, 

С.Бегалин, Р.Нұрғали шапағатымен 

А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы ,  М . Д у л а т ұ л ы , 

Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабайұлы сынды 

Алаш перзенттерінің асыл мұрасынан 

рухани нәр алады. Aзгеше бітімдегі елшіл 

тұлғалардың кемел ғылыми  еңбектері мен 

классикалық әдебиет биігіндегі кесек туын-

дылары к!ркем !нердің шынайы сұлулық 

әлеміне, ақиқат ұғымының заңғарына 

жетеледі. Сондықтан да советтік идеоло-

гия, социалистік реализм қағидаттарына 

еш үйлеспейтін туындылар жазды.   «Жер-

бесік» (1976) роман-новелласындағы  

Кәрібоз абыз (Шәкәрім Құдайбердіұлы), 

Саржан ақын (Мағжан Жұмабайұлы) 

бейнелерімен коммунистік жүйе тарапынан 

қасақана бұрмаланып отырған Алаштың 

тарихи шындығына бойлады. Кеңестік 

қоғамның таптаурын қалыбына сыймайтын 

осы сипаттағы азаматтық ұстанымы айқын 

суреткерлік қасиеттер алып даламызға 

ажал уын сепкен Семей полигонының 

қасіретін арқау еткен «Беті тілінген тарғыл 

тастар» шығармасының жазылуымен 

сомдала түсті. Ата тарихтың байырғы да 

бағзы дәуірлердегі алтын тамыры «Дулыға» 

кітаптарымен қазақ топырағында қайыра 

жаңғырып жатты. 

8деби шығармашылық қарымымен 

қатар кәсіби біліктілігі жоғары әдебиетші 

екенін қазақ ұлтының рухани әлемінің 

асқарлы бейнесіне  айналған Абай, 

Мұхтар 8уезов мұрасын жаңаша та-

нымда зерттеудегі еңбектерімен к!рсете 

білді. Ол Абайтану мен Мұхтартануды 

!зара тоғыстырған ілімге тың олжа бо-

лып қосылды. 8дебиетшінің қарымды 

қаламынан «Абай алдында», «Күйесің, 

жүрек... сүйесің», «Құнанбай», «Бейуақ», 

«Талқы», «Бесігіңді түзе!..», «Бесігіңді 

ая!. .»,  «Бесігіңді  аяла!. .»,  «Бесігіңді 

ұмытпа!..» сынды ерен еңбектер туды. 

Бүтіндей арнаулы ғылыми орталықтар 

мен институттар ұзақ жылдар бойы са-

рыла атқаратын ұжымдық еңбектерді бір 

!зінің жазып шығуы архивист ғалымның 

ұзақ жылдардағы жанкешті еңбектерінің 

жемісі. «Мұхтар 8уезов туралы естеліктер», 

«М.О.8уезовтің !мірі мен шығармашылық 

шежіресі», «8уезов әлемі», «Абай жолы» 

эпопеясының текстологиялық салысты-

рудан !ткен нұсқасы», 50 томдық толық 

жинағының 7 томының, «Ескермедім, 

қабылдамадым» ашық хаттар топтамасын 

дайындаудағы қажыр-қайраты ғылымға 

деген шынайы адалдығының к!рінісі бо-

латын. 

ХХ ғасыр басындағы Алаш қайрат-

керлерінің сан қатпарлы телегей теңіз руха-

ни мұрасы тарих толқынындағы қазақтың 

елдік мұратындағы қасиеті мен азаттық 

жолындағы қасіретін ұғындыратын асыл 

арна. Міне, қазіргі Алаштануға күрделі 

тақырыптардағы ғылыми еңбектерімен 

!лшеусіз үлес қосып жүрген Тұрсын 

Жұртбайдың үш томдық «Ұраным – Алаш!» 

зерттеуі архив қойнауында тұмшаланып 

келген маңызды тарихи құжаттар мен тың 

деректерді ғылыми айналымға енгізуімен 

құнды. 

ие. Қазіргі қазақ тілі Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік 

тілі. Атап айту керек X ғ. Орта 

Азияда ислам діні !те кең тараған. 

XV ғ.  Орта Азияда ислам діні 

арқылы араб-парсы тілдеріне 

еліктеу, араб тілінде жазу деген 

мәселе күшейе түсті. Мемлекет 

басында тимуридтер отырса да, 

шағатай тілі ресми мемлекеттік 

тілі ретінде танылмайтын. Ұлты 

түркі тілдес халықтардан шыққан 

ақын-жазушылар араб тілін жете 

меңгеріп екі тілде бірдей жаза 

білген. 8лішер Науаидің тілімен 

айтқанда түркілердің үлкенінен 

кішісіне дейін, сарбазынан бегіне 

дейін сад, яғни парсы-тәжік  тілін 

еркін пайдалана білді. Сол дәуірдің 

барлық ақындары сияқты 8.Науаи 

да !з шығармаларын әрі парсыша, 

әрі тәжікше, әрі түрікше жазған. 

Парсы-тәжік тілдеріндегі !леңдерін 

«фони түрікше !леңдер»  (« Фони» 

с!зі араб тілінен тез !тетін, !ткінші 

мағынасын білдірсе, наво с!зі – күй 

мағынасын білдіреді) деп атаған. 

Шығыстың ұлы ойшылы түркі 

тілдерін араб тілімен қатар қойып, 

түркі тілдерінде !те жақсы !леңдер 

жазуға болатынын айтты және оны 

іс жүзінде !зі де к!рсете білді.

І Петр заманында тарихқа, 

тілге қызығу басталады. Тілді 

үйрету үшін әр жерлерде жас кадр-

лар даярлау керек еді. Ресей де 

тілмаштардың болуы бұл жұмыс-

ты орындау мүмкіндігін туғызады. 

  І Петрдің ықпалымен 1716 жы лы 18  

қаңтардағы Сенаттың Жарлығында 

түрік, парсы, араб тілдерін үйрену 

үшін 5 адам таңдап алынады.

Ресейде шығыстану пәні XIX 

ғасырда жоғары оқу орында-

рында оқытылғанын айтуымыз 

керек. Міне осы ретте к!птеген 

ғалымдардың аттарын атауға бола-

ұстаздық еткен. Қазанда сол кезде 

Н.И.Ильминский қызмет етті. Ал 

Ильминскийдің Ы.Алтынсаринмен 

таныс болғандығын, бүкіл күллі 

түркология  тарихында  қазақ 

тілін арнайы зерттеген ғалым 

екендігін айта кетуіміз керек. Оның 

 «Материалы к изучению киргиз-

казахского наречия» (Каз., 1861), 

«Самоучитель русской грамоты 

для киргизов» (Каз., 1862), «Вос-

поминание об  И.А.Алтынсарине» 

(Каз., 1891.) т.б. бірнеше еңбек-

тер дің авторы екенін білеміз. 

Сол кезде Ғ.К.Саблуков ғалым 

Н.И.Ильминскийден кейін уни-

верситетте 1854 ж. араб тілінен 

сабақ берген әрі Құранды орыс 

тіліне  аударушы болған.  ХІХ 

ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 

б а с ы н д а  С а н к т - П е т е р б у р г 

университетінде қызмет еткен 

атақты түркологтардың бірі – про-

фессор П.М.Мелиоранский. Ол 

1887 жылы осы университеттің 

араб-парсы-түрік-татар б!ліміне 

оқуға түседі. 

Қазақ тіліндегі тіл ерекшелік-

терін алғаш рет аңғарып, әр жер-

де кездесетін !згешеліктердің 

себептеріне, ондай айырма с!з дер-

дің ана тілімізді байытуға зор үлесі 

болатыны жайында бірінші рет 

мақала жазған жазушы – Жүсіпбек 

Аймауытов екен. Мақала 1926 

жылы наурыздың 9-ында «Еңбекші 

қазақ» газетінде «Тіл туралы» деген 

атпен жарық к!рген. 

Автор қандай да бір тіл болма-

сын, таза тілдің жоқтығын, оның 

басқа тілдермен қарым-қатынас жа-

сау нәтижесінде к!птеген с!здердің 

енетінін, қабылданатынын  ай-

т а д ы .  Б ұ л  м ә с е л е  ж а й ы н д а 

қазақ тілі де құралақан емес деп 

қарайды. Қазақтың қай елінің, 

қай губернесінің тілі нағыз қазақ 

біздің ұлы ғұлама ғалымдарымыз, 

ақын-жазушыларымыз араб-пар-

сы тілдерін үйренген. Қазақтың 

бас ақыны Абай Құнанбайұлы да 

араб-парсы тілін жақсы меңгерген. 

Демек, халқымыз үшін парсы тілі 

жат тіл емес.

Тілдің морфологиялық құры-

лы  мымен салыстырғанда, фоне-

тикалық жүйе !згерістерге жиірек 

ұшырайды. Бұл туралы М.Томанов 

«Қазақ тілінің тарихи грамма-

тикасы» атты еңбегінде: «Қазақ 

тілінің фонетикалық жүйесінің 

б і р а з  е р е к ш е л і к т е р і  ә р т ү р л і 

дәуірде басқа мәдениеттермен, 

тілдермен байланыста болудың 

әртүрлі қарым-қатынасқа түсудің 

нәтижесі іспеттес қалыптасқан» дей 

келіп, араб-парсы мәдениеті мен 

орыс мәдениетінің ықпалын атап 

к!рсетеді. 

Тіл жүйесіндегі субстрат тық 

!згерістер кез келген тілде кездесуі 

ықтимал үдеріс. Субстрат теория-

сы туралы ХІХ ғасырдың басын-

да Я.Бредсдорф айтқан болатын, 

кейіннен бұл ілім Г.И.Асколи, 

Г.Шухардт, В.Брендаль, А.Мейе, 

О . Е с п е р с е н ,  И . А . Б о д у э н  д е 

 К у р т е н э ,  А . А . Ш а х м а т о в , 

А.М.Сели шев еңбектерінде кеңірек 

зерт  теледі. Субстрат белгілі лингво-

геогра фиялық ортада ертеде болған 

тілден қалған к!не элементтер.  

Қазіргі халықаралық аренаға 

шығуы мызға, парсы тілді елдері-

мен т ікелей қарым-қатынас-

т а  б о л у ы м ы з ғ а  б а й л а н ы с т ы 

қазақтардың парсы тілін !зінің ана 

тілімен салыстыра отырып үйренуі 

!те ұтымды әдіс болып есептеледі.

Жібек ИБРАИМОВА, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

аға оқытушысы, 
филология ғылымының кандидаты

Содан кейін олардың бірігуінің 

негізінде рулардың, тайпаның 

!зара бірігуі негізінде тайпа тілдері 

пайда болды. Тайпа тілдерінің 

бірлестігі негізінде қазақтың халық 

тілі дүниеге келді. Қазақтың халық 

тілінің дамуы үлкен ұлттық сипатқа ҰРАНЫ – АЛАШ АЗАМАТ!

атап к!рсеткендей, «Рух !лген тұстан, 

рухани тәуелділікке телінген сәттен ба-

стап адамзат – ақыл парасаттың дербес 

шешімінен, ұлт – тәуелсіздігінен, тұлға 

– дара ойлау жүйесінен, талант – таным-

нан, адам – ар-ождан бостандығынан 

айырылады. Ал рух еркіндігінің к!рінісі 

– рухани мәдениет, !нер, әдебиет бола-

тын». Сондықтан да ғалым еңбектеріндегі 

ұлтымыздың тұрлаулы тағдырға толы қилы 

тарихын яғни тәуелділік пен тәуелсіздік 

аралығындағы үш жүз елу жыл тартқан 

қасіретін толғайтын желі «Бұзылған бесік...» 

кітабынан басталып, үш томдық «Ұраным – 

Алаш!» зерттеуіне дейінгі аралықта заңды 

жалғасын тауып отырды. 

«Ұраным – Алаш!..» атты үш томдық 

кітапта Алаш қайраткерлеріне қатысты 

кеңестік озбыр жүйенің 1927-1932 және 

1937-1938 жылдары жүйелі түрде жүргізіп 

отырған қанды тергеуге толы қылмысты 

ісінің құжаттары қамтылған.  Іргелі 

еңбекті Тұрсын Жұртбайдың 1987 жылдың 

қаңтарында Жазушылар одағы жаны-

на құрылған Құқық комиссиясындағы 

жұмысынан бастап, 1988-1992, 1997 жылы 

Ұлттық қауіпсіздік комитеті архивіндегі 

құжаттарды игерудегі табанды еңбегінің, 

жанкешті ізденісінің жемісі деп айтуға 

толық негіз бар. 

Үш томдықтың әрбір кітабы қазақ 

тарихындағы Алаш кезеңінің беймәлім 

шындығын тереңнен байыптау, азаттық 

пен тәуелсізд ік  үшін жанын қиған 

алыптарымыздың азаматтық тұлғасын 

тану, елдікпен біте қайнасқан арман-

аңсарларын ұғынудағы !телмеген пары-

зымызды қамшылай түседі. Мәселен, 

үш томдықтың бірінші кітабындағы 

қырық бір Алаш қайраткерінің үстінен 

жүргізілген тергеу ісі бойынша жазылған 

« Ж е г і »  б ! л і м і н д е г і  « К ә р і  к ! с е м » 

(8лихан Б!кейханов), «Бәйібше-тоқал» 

трагедиясының құрбаны (Халел Ғаббасов)», 

«Дала қашқыны» (Дінмұхамед 8ділов), 

«С!зі де ақ, !зі де ақ» (Міржақып Дула-

тов), «Байтұрсынов – баяғы Байтұрсынов» 

тараулары,«Жегі» б!лімінің заңды жалғасы 

болып табылатын екінші  к ітаптың 

«Жегі», «Тез» б!лімдерінде Мұхамеджан 

Тынышбайұлы, Халел Досмұхамедұлы, 

Ж а һ а н ш а  Д о с м ұ х а м е д ұ л ы ,  Ж а қ ы п 

Ақбайұлы, 8лімхан Ермекұлы, Жүсіпбек 

Аймауытұлы, Мағжан Жұмабайұлы, Қошке 

Кемеңгерұлы, Абдолла Байтасұлы, Мәннан 

Тұрғанбайұлы, 8бдірахман Байділдин, Иса 

Қашқынбаев, Мұхтар Мұрзин сынды 30 

тұлғаға қатысты бұрындары белгісіз не қате 

пайымдалып келген тарихи оқиғалар тер-

геу деректерімен, сондай-ақ тінту кезінде 

тәркіленген хаттар, құжаттар негізінде са-

лыстырыла отырып талданған.

А
лаш» партиясы мен «Алашор-

да» үкіметінің 71 қайраткерінің 

үстінен 1927-1932 және 1937-1938 

жылдары жүргізілген тергеу ісінің негізінде 

жазылған «Жегі», «Тез» б!лімдерінің әрбір 

тарауы архив деректерін жинау, оларды 

ғылыми айналымға түсірудегі зерттеушілік 

қарым, ғылыми түйсік, кешенді саралау 

мен байыпты талдаудағы кәсіби біліктілікке 

қанықтырады. Қазақ тарихының күрделі 

кезеңіне, ұлт зиялыларының қилы тағдыр-

талайына бойлататын әрбір тарауда кеңінен 

талданған !мір мен !лім тайталасындағы жо-

талы тақырыптар тергеу ісі қалай жүргізілді, 

ұлт зиялыларын аяусыз атып-асқан 

тоталитарлық қанды жүйенің қылмысы 

неде, тергеу барысындағы ұлттық мүдде 

ұстанымынан бір табан шегініс жасамаған 

Алаш қайраткерлерінің азаматтық ерлігінен 

алар тағылым қандай болу керек деген 

күрделі мәселелерге бойлатады. Мәселен, 

«8лихан Б!кейхановтың жауабы қысқа 

да нұсқа», «Ахмет Байтұрсыновтың да 

жауаптары сондай с!зге сараң, байыпты», 

«Міржақып Дулатов – !жет пікірінен 

тергеу барысында да қайтпапты», «Халел 

Ғаббасов – түрменің !зінде шындық үшін 

күресіп, пікірін дәлелдеп, заңды талаптары-

нан бас тартпаған», «Жүсіпбек  Аймауытов 

– шығармашылығы арқылы к!ркем 

к!зқарасын жеткізуге ұмтылған», «Ең к!п 

сұрақ-жауапқа алынғандар М.Тынышбаев, 

Х.Досмұхамедов және 8.Ермеков. Олардың 

бұл жауаптары кейін айыптау үкімінде 

үзінді-үзінді ретінде пайдаланылған» де-

ген соны пайымдаулардың құр долбар-

дан емес, «мемлекеттік аса құпия» тергеу 

құжаттарымен танысу барысында алынуын 

баса к!рсетеміз.

«Ұраным - Алаш!..» түрме әфсанасының 

«Талқы» атты үшінші кітабында Мұхтар 

8уезовтің 1917-1961 жылдардағы қудалануы 

Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің 

архивіндегі «аса құпия құжаттар», сирек 

деректер, !зара жазысқан хаттар бойынша 

талданады. 

Елдің ел болып қалуының басты 

!лшемдерінің бірі азаттық үшін, бір сүйем 

жер үшін қанын т!гіп, жанын берген баба-

лар аманатына деген перзенттік адалдықта. 

Ел жегісі – ер жегісі, жер жегісі – жан 

жегісі болып !рілген алмағайып дәуірде 

Алаш қайраткерлері қазақ мемлекеттігін 

қалпына келтірудегі тарихи миссияла-

рын атқарып кетті. Тұрсын Жұртбай атап 

к!рсеткендей, «Мәңгілік елдің» түпкі 

ұлы ұйытқысы – Жер мен Су». Міне, 

«Ұраным - Алаш!..» еңбегіндегі «Жегілер 

жүйесінде» жер жегісіне екпін жасалуы 

Алаш идеясының елдік пен мемлекетшілік 

сана биігіндегі жасампаздығын тарихи жа-

дымызда жаңғыртудан туындап жатқаны 

анық.

Ж
а т қ а  т і з г і н  б е р г е н  қ и л ы 

кезеңдері б!теннің еншісіне 

б а с ы  б ү т і н  м е н ш і к т е л і п 

берілген ұлан-ғайыр қасиетті жеріміз 

үшін болған текетірестерде жанкештілік 

танытқан Алаш қайраткерлерінің ерлігіне 

бас иеміз. Оны «Жер жегісі» тарауын оқу 

барысында ұғына түсеміз. 

Қазақтың ұлттық біртұтас Алаш идея-

сын тұңғыш рет тұжырымдай жүйелеп бер-

ген Тұрсын Жұртбайды «Ұраным - Алаш!..» 

атты үш кітаптан тұратын зерттеуі отандық 

гуманитарлық ғылымдағы Алаш қозғалысы 

туралы жазылған бірден бір толымды еңбек. 

Тарих тағылымына жетелейтін әрі ұлт та-

рихын қадірлеуге ой салатын іргелі еңбек 

ұлттың рухани қазынасы. Тәуелсіз сана 

арқылы біртұтас Алаш идеясын қастерлеу 

исі қазақ баласының басты міндеті. 

Қ а з і р г і  ж а һ а н д а с у  д ә у і р і  А л а ш 

қайраткерлері айқындаған «Бірінші және 

ең маңыздысы – Жер, Жер және Жер. 

Жерсіз Отан жоқ. Екінші ұстаным – 

жердің астындағы, үстіндегі, аспанындағы 

барша игілік қазақ мемлекетіне қызмет 

ету керек. Үшінші ұстаным – толықтай 

экономикалық тәуелсіздік. Т!ртінші 

ұстаным – мемлекет құрушы ұлттың тіл, 

дін, діл үстемдігі болу керек. Бесінші 

ұстаным – ғылымға, ұлттық салт-дәстүрге 

негізделген заңға сүйене отырып Жапония 

үлгісіндегі ұлттық-демократиялық мемле-

кет құру» сипатындағы ұлттық ұстанымда 

жаңғыруды әрі сол ұлы мұратқа адал бо-

лып қалуды талап етеді. Тұрсын Жұртбай 

жазғанындай, жігерімізді жанып, намысы-

мызды қамшылайтын ел, ер, жер жегілері 

жүйесіндегі елдік биігінде ұйысып отыру 

шарт.

Түйіп айтқанда, ғалым Тұрсын Жұртбай-

дың «Ұраным – Алаш!..» атты үш кітаптан 

тұратын зерттеуі Мемлекеттік сыйлыққа 

ұсынылып отыр. Бұл трилогия сондай 

мәртебелі марапатқа лайық іргелі еңбек. 

Қандай да болмасын !релі марапатқа лайықты 

еңбекті қолдау –елдікке сын.  Лайым қашанда 

елдік биігінде болайық, ағайын!

Сағымбай ЖҰМАҒҰЛ,
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ

қазақ әдебиеті кафедрасының 
профессоры

ды. Олардың ішінде 1830 жылдан 

бастап Б.А.Дорн араб-парсы, санк-

скрит, түрік, к!не еврей тілдерінен 

дәріс оқығанын айтуымыз керек. 

Қазан университетінде шығыс 

тілдерінен 1807 жылдан бастап 

Х.Д.Френ дәріс оқи бастайды. 1815 

жылы ол Қазан университетінің 

тарих-филология  факультетінің де-

каны қызметін атқарды. Сол кезде 

шығыстану университетінің парсы 

класында татар тілінен басқа араб, 

парсы, моңғол, қытай тілдерінен 

де сабақ берілуі керек болатын. 

Х.Д.Френ негізінен араб, парсы 

тілдерінен сабақ береді. 1826 жыл-

дан бастап Қазан университетінде 

араб, парсы тілдерінен Казем-бек 

(Мирза Мұхаммед Али Касымоғлы) 

дәріс оқи бастайды. Ол 1802 жылы 

туған 8зербайжан елінің аза-

маты. Университетте, сонымен 

қатар араб тілінің маманы, про-

фессор Ф.И.Фредман (1793-1863) 

т іл і  екенін кесіп  айту  қиын. 

 Мысалы б!кейліктерде татар, араб, 

парсының, орыстың, Жетісу мен 

Сырдарияда !збектің, Қостанайда 

орыс пен ноғайдың, Семей мен 

Ақмолада орыс пен араб тілдерінің 

ықпалы мол екенін айта келіп, 

нағыз қазақтың таза тілі аз болып 

шығатынын ескертеді. Тілімізде 

әлдеқашан сіңісіп, етене болып 

кеткен: пайда, рас, дұрыс, пенде, 

дос, пара, мейман, қымбат, дәулет, 

!нер, т.б. араб, парсы тілінен енген 

с!здерді жиі пайдаланамыз. Ол 

түгіл араб, парсы с!здері деп жүрген 

«хат», «қалам» с!здері үнді, грек 

жұртында да бар екен. 

Біз бұдан парсы тілінің  Ресей 

арқылы, ислам діні арқылы хал-

қымыздың ортасына ене бас-

тағанын к!реміз. Бұл арқылы не 

айтқымыз келіп отыр?  Парсы 

тілін білу мәселесі қазақтар үшін 

үлкен р!л атқарған, соның ішінде 

С
оның ішінде қазақ мемлекеттігін 

қалпына келтіруде тарихи қызмет 

атқарған Алаш қайраткерлерінің 

терең қатпарлы ренессанстық сипаттағы 

ғылыми және рухани мұрасын зерттеп-

зерделеуге еліміздің барша ғалымдары 

қомақты үлестерін қосулары қажет. Бұл 

бағыттағы тың да соны мазмұндағы ғылыми 

ізденістерде ғалым Тұрсын Жұртбайдың 

Отаршылдық езгі мен кеңестік сая-

сат қысымына алынған ұлттық рух пен 

мемлекетшілдік сана жасампаздығын 

айқындап берген Алаш арыстарының 

сан салалы рухани мұрасы мен қоғамдық 

қызметін  зерттеп зерделеу  Тұрсын 

Жұртбайдың  !мірлік ұстанымы. Алаш 

қазақ баласының мәңгілік жасампаз 

рухының киесі. Ғалымның !зі д!п басып 
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исмиллаһи Рахмани Рахим.

С о ң ғ ы  ж ы л д а р ы  қ а -

лып тасқан дәстүр бойын-

ша биылғы  наурыз айында  Жаңа-

қорғандағы «Хорасан Бабаның» ба-

сында тағы да үш-т!рт мың қаралы 

адам бас қосып, қасиетті әулиеге құран 

бағыштады. Жиналған қалың топтың 

ортасында Мемлекеттік сыйлықтың 

иегері, ақын Есенғали Раушанов, 

белгілі сатирик К!пен 8мірбеков, 

м е м л е к е т  қ а й р а т к е р і  С е й і л б е к 

 Шаухаманов сияқты ел зиялылары 

т!бе к!рсетіп, әулие басына к!шет 

отырғызып, оған !з есімдерін жазып 

қалдырды. Осы бір ұлағатты дәстүр 

соңғы жылдары жүйелі жалғасын 

 тауып келеді. Қазір әулие маңындағы 

Aзбекстаннан келген Шахан бағбан 

күтіп баптаған бақта қазақ зиялылары 

тігіп кеткен мәуелі ағаштар бой сылап, 

алды !ткен жылдан бастап !з жемісін 

бере бастады. 

Бұндай бас қосу – болмысында 

дінімен туған дін қожасы мұсылман 

қауымы үшін қашанда жарасым-

ды тірлік. Қасиетті бабалар басына 

зиярат жасау, оның тұрған жерін  

абаттандыруға қол ұшын созу ибалы 

жандар тірлігі.  Қазір мұндай игі ша-

ралар !ткізу Ақтауда «Бекет Атаның», 

Созақта «Қара бураның», Аламатыда 

«8лмеректің», Отырарда «Арыстан-

баб» тағы да басқа к!птеген қасиетті 

бабалар басында дәстүрлі жүйелі 

жолға қойылғанын айтуымыз керек. 

8улиелердің жатқан жеріне иман-

ды азаматтар демеушілігімен  жаңа 

ғимараттар бой к!теріп, солар арқылы 

адамдарды имандылыққа шақырар 

тәрбие орталықтары қалыптасып 

отыр. Тұтас жыл к!лемінде күнделікті 

жұмыс жасап жатқан осы тіршілікке 

сабырмен түсініп қарасаң әуесің 

кетеді. Сондықтан «Хорасанда» !ткен 

бұл игі шараны ыстық ықыласпен 

құптаумен қатар осы орайда біраз 

мәселені  ортаған сала кеткенді мақұл 

к!ріп отырмыз. Алдымен Хорасан Ата 

кім? 

Хорасан Ата – 8бдіжалил баб 

 туралы с!з қозғау  арысы қазақ тари-

хы, оның ішінде дін тарихы туралы 

с!з ету деген с!з. Күрделі тақырып. 

Хорасан әулие – тарихта болған 

кемеңгер тұлға, Орта ғасырдағы ел 

тарихының  жаңылдырмас бір беті, 

темірқазығы. Жаңа Қазақ тарихын 

дайындаушылар осы деректі діңгек 

етер болса ел тарихы да шындыққа 

етене жақындай түсер еді. Осыны біле 

тұра, Кеңес үкіметі кезінен қалған 

сырқат – діннен алшақтап кеткен та-

рихшы ғалымдарымыздың бұл салаға 

әлі күнге үрке қарауы салдарынан 

шынайы тақырыппен айналысып  

жүргендері сирек, тіпті байқалмайды. 

Бүгінге дейін арамызда с!з болып 

жүрген аз-кем табылған деректер ат 

үсті ұшырасқан жанама шежіре де-

ректер мен аңыздар ғана. Ал діндар 

деген ғұламаларымыз басы ашық 

әңгіме аруақ-әулиелер туралы айтудан 

қорқады.

«Хорасанға» сырттай шырақ-

шының бірі болып жүрген менің 

білетінім, алғаш 1995 жылы осында 

100 қаралы үй тігіліп «Хорасан ата – 

8бдіжалил бабтың» !мірден !ткеніне 

1100 жыл толуына орай арнайы ас 

беріліп, оған Aзбекстан, Қырғызстан, 

Ауғанстандағы әулиенің ұрпақтары 

келіп қатысты. Осы  жиында он үш 

ғасыр бойы сақталып келген 8зірет 

8ліден Хорасан Атаға мирас болған 

Ту сабының ұшар басына кигізер 

лауха сатылап келіп «Қожакент» 

ауылының тұрғыны Берден ақсақалға 

салтанатты түрде тапсырылды. Бұған 

дейін бұл лауха Ташкент облысының 

«Янги юль» ауылында тұратын Патша 

қожаның қолында болған. Лауханың 

жоғары жағында «Аллаху Ахад», одан 

т!менірек «8ли» деген арабша жазу 

бар. Бұл лауханы Берден қажы !мірден 

!тер алдында Хорасан шырақшысына 

тапсырғанды мақұл к!ріпті. 2006 жылы 

Aзбекстанда тұратын Изатулла Шара-

пов бастаған әулие ұрпақтары биіктігі 

14, ұзындығы 16, ені 8 метр әулие 

мүрдесі үстіне к!терілген қос күмбезді 

кесенені қайта жаңғыртты. Астанада 

тұратын, осы жердің тумасы Омар 

Жусанбаев пен ұлы Ғалымжан екеуі 

кесенеге Хиуадан 10 000 дана қаптама 

кірпіш жеткізіп, бұған қосымша 6 

миллион қолма-қол теңгедей қаржы, 

шырақшыға «Джип» авток!лігін сыйға 

тартты. Ақт!белік Т!рехан Жәдігеров 

әулие бейітін қара мрамормен қаптат-

ты. Жиын соңында – Жаңақорған 

 а у д а н ы  о р т а л ы ғ ы н д а  Х о р а с а н 

Атаның  (... - 895) 1995 жылы !мірден 

!ткеніне 1100 жыл толуы аталып !тті. 

 Демек, ұйымдастырушыларда әулие 

хижраның 150 жылы !мірден !тті де-

ген пәтуа болған. Бұлай пәтуа жасауға  

мына т!менгі деректер негіз болса 

керек, бірінші;

Бабам Хорасан, келдім Арасан, 

 Зиярат етейін деп ісімді сұрасаң.

Мүшкіл ішімні қылғайсың, әнсам 

Рахмет ете к!р, бабам Хорасан

Атың дүр машһүр арзи самада, 

 Тауап етей деп келдім пияда.

Үміт етіп мен қаушы рыжада 

 Рахмет ете к!р, Бабам Хорасан.

Аршының үстінде суффат құрар-

сың, 8зіреті Хызыр да ұлпат болыр-

сан.

Сексен шайхыны жанында к!рдім  

Тоқсан шайхыны артыңда к!рдім.

Қағба маһаллаңны алдыңда к!рдім. 

Рахмет ете к!р, бабам Хорасан.

Сұлтан Хұсайынның ұлы боларман  

Астанасының құлы боларман.

Шашым – сақалымның шып-

та қыларман, Рахым ете к!р бабам 

 Хорасан.

8лінің әулеті шери құдасан Келген 

бәлеге дәпі қыларсан.

Таңа Қажы Ахметке жары берар-

сан Рахмет ете к!р, бабам Хорасан 

– деп әулиеден жалбарынып дәремет 

сұраған Ахмет Ясауидің жыры. 

Ясауи – шежіреде Ысқақ баб-

тың он үшінші ұрпағы, ал Ысқақ 

баб кезінде Хорасанның патшасы 

әулиенің Орта Азия мен Қазақстанда 

Ислам дінінің орнығуына елеулі 

ықпал еткеніне ешкім де күмән 

келтірмейді. Оның үстіне бүкіл Түркі 

әлемі !зіне пір тұтқан Ясауидің 

!зі !мірден қайтқанда жаназасын 

шығаруды осы кісіге ғана аманаттауы 

және оның үлкен қызы 8мбар бибіні 

( Енібар бибі, құлағында қалы болған. 

Б.А.) !зінің ең сүйікті мүриді Хакім 

Ата Сүлеймен Бақырғаниге құда түсіп, 

некелеп қосуы қос әулиенің !з зама-

нында бірімен-бірінің тығыз байла-

ныста тіршілік кешкенін дәлелдейді. 

Қарахан Ата мүрдесі деген белгі қазіргі 

ескі Сауран қаласы маңындағы саха-

балар қорымының ортасында тұр. 

Екінші,  Ысқақ бабтың ін іс і 

 Хорасан Ата XIII ғасырдың екінші 

жартысында Сырдарияның т!менгі 

ағысында құрылған Оғыз мемлекетінің 

негізін қалаған патшалығы тарихтан 

тағы мәлім.

Ү ш і н ш і ,  ғ а л ы м д а р ы м ы з д ы ң 

зерт теуінде Aзбек хан заманынан 

бері Аққорғандық қожа Саййид Ата 

Ұлы Жүздің, Қарахан қожалары 

Орта Жүздің пірі болса, Хорасан 

баб 25 таңбалы Кіші жүз Алшынға, 

Қарақалпақ және Түркімен руларына 

пір болған. Діни ұғымда пайғамбардың 

к!зін к!ргендер сахаба, ал олардың 

к ! з і н  к ! р г е н д е р д і  –  т а у м и н , 

тауминдерді к!ріп жүздескендерді 

Мұхаммед(с.ғ.с) пайғамбардың  Ахмет 

Ясауиге жолдаған аманаты құрманы 

алып келген – пірмұған Арыстан 

баб пен оның н!керлері Қарға баб, 

Лашын баб, Қышқыш баб. Бұған 

қосымша осы Жаңақорған ауданына 

қарасты Қаратау етегінде, «Домбы 

Атада» жатқан – дерегі бұдан 100 жыл 

бұрын хатқа түскен Құттықожа сахаба 

мүрдесі. «Қазақ шежіресі» кітабында 

кіші жүздіктер қазақты Аныс саха-

бадан таратады. Анысты айтқанда 

Нәзірұлы Ақк!се мен Мәлік ауызға 

алынады. Мәліктен Аныс туылады. 

Құттықожа кезінде бұл маңға осы 

сахабалар тобын бастап басшы болып 

келген... 

Бесінші, бұл ауданның жергілікті 

тұрғындары:

Бұрынғы !ткен заманда,

Дін мұсылман аманда.

Жиделі Байсын жерінде,

Қоңыраттардың елінде

Байб!рі деген бай бопты... – деп 

басталатын «Алпамыс батыр» эпостық 

жырындағы әулие-баһадүр батырдың 

ұрпақтары. Жыр Байб!рі бабамыз бен 

Аналық анамыздың: 

8улиеге ат айтып,

Хорасанға қой айтып.

Қабыл болған тілегі,

Жарылғандай жүрегі, – деген 

жыр жолдарымен жалғаспаушы ма 

еді. Бұлай тәптіштеп к!бірек айтып 

болған 8бу Мүсілімнің ұлы. 8бу 

Мүсілім Маруазидің құлағына азан 

шақырып қойған !з аты Абд ар-

Рахман. Қолданыстағы шежіреде Абд 

әл-Қақһардың екі ұлы болған. Бірінің 

аты Абд ар-Рахман, екіншісінің аты 

Абд ар-Рахим. Aз кезегінде Абд ар-

Рахманның да екі ұлы болды. Бірінің 

аты Ысқақ баб, екіншісінің аты Абд 

ұл-Жалил. Абд ар-Рахман !мірден 

!ткен соң оның інісі Абд ар-Рахим 

екі інісі Ысқақ баб және Абд ұл-

Жалил баб үшеуі VIII-ІХ ғасырда 

түрік тектес тайпаларға Ислам дінін 

сіңістіруге күш салған. Абд ар-Рахим 

Қашқарияда 30 жыл патшалық етіп 

Сатуқ Бұхрахан атанып, сол кездегі 

Қарлұқ-Қарахан Ислам мемлекетін 

басқарды. Бұхраханнан тараған 

ұрпақтар күні бүгінге дейін !здерін 

Имам Мұхаммед Ханафиядан тараған 

«Қарахандық қожалармыз» дейді. Та-

рихшылар – Садыр Ата, Баба Туклас 

осы Қарахандық қожалар әулетінен 

екендігін жеткізуде. Осы Бұхраханды 

кейінгі кезде Бурахан Ата, Қара Бура 

атаған. Мұның да ж!ні бар. Қара бура 

– баб деп атаған. Ал әулиелік атақ – 

тіршілігінде қаншама ғұлама, елден 

асқан данышпан, не әлем мойындаған 

патша болсын, !зі !мірден озған 

соң ғана қасиетіне орай берілетін 

Жаратушының сыйы.  

Т!ртінші, Қазақ жеріне Исламның 

келуін ғахлия ғалымдарының бір 

тобы, Мүсілім бастаған араб әскерлері 

Күлтегін мен Соғдылықтардың 

біріккен күштерін Түркістан жерінде 

712-713 жылы жеңіп, аз уақыт болсын 

Сайрам мен Тараз қалаларын !з қол 

астарында ұстаған кезден бастаса, 

екінші тобы 766 жылы Хорасаннан 

шегінген Ысқақ ат Түрік бастаған 

оппозициялық күштермен бірге 

исламның қасанийа-мүбаийдиана 

бағытын қабылдаған түрік билеушілері 

құрған Түркістан жеріндегі алғашқы 

Ислам мемлекетінен бастауда. Aз 

жеке басым осы екі тарихи датадан ер-

терек басталатын; «Түркілер Исламды 

пайғамбарымыз (с.ғ.с.) тіршілікте !мір 

сүрген кезінен бастады» деген Мәшһүр 

Жүсіп К!пейұлының тұжырымын 

мақұл к!ремін. Оған нақтылы дәлел 

отырғаным ел болып жоғымызға иелік 

ету үшін алдағы уақытта да Хорасан 

әулие мен Алпамыс батыр арасын 

осылай біріктіре с!з еткеніміз мақұл. 

Бұл дерек алдымен Алпамысты кейінгі 

кезде: «Жиделі Байсын біздің жеріміз, 

Алпамыс біздің батырымыз» деп түбі 

бір түркілік идея мен туысқандықты 

ұмытып, !з еліне бұра тартып, алды-

мен астанасы Тәшкенде, соңынан 

Байсын қаласында батырдың 1000 

жылдығын жеке иемденіп атап !тіп 

!зеуреп жүрген !збек ағайынға тоқтау 

салу үшін керек болса, екіншіден 

 Хорасан әулие есімі ең алдымен осы 

жыр арқылы ел есінде ғана емес, 

қазақтың тарихында да сақталып 

келгенін еске салу. Болмаса !збек 

ағайындарда ру жоқ қой... 

Ж
аңақорған – тарихта  ал-

дымен Алпамыстың әкесі 

Байб!рі,  соңынан !зі 

басқарған кешегі қоңырат рулары ме-

кен еткен Жиделі Байсын жерінің бір 

пұшпағы болса, екінші еске алар тағы 

бір дерек – Гүлбаршын. Гүлбаршын 

Алпамыстың жастай атастырып алған 

қалыңдығы. Мұны айтып отырғаным 

осы Жаңақорған маңында, кезінде 

республикалық дәрежедегі тарихи 

ескерткіштің бірі ретінде тіркеуге 

алынған К!ккесене шаһары тұр. 

Орыны Т!менарық станциясының 

солтүстік күншығысында 5 шақырым 

жерде, қазіргі Қожамберді ауылында. 

Бұл шаһар туралы кезінде акаде-

мик 8лкей Марғұлан: «Оғыз елінің 

атақты бір қаласы – Баршынкент. 

Баршынкенттің тағы бір қызық та-

рихы ол қаланың оғыз елін басқарған 

жеті данышпан қыздың бірі –  Баршын 

Әйгерімнің қобдишасы 

ЖӘДІГЕР

мақсат етіп қойған құрылысшылар 

уақытпен санаспай еңбек етуде. Қазір 

олар ғимарат ішін тазалап, асхана 

қондырғыларын, сынып жиһаздарын 

орнату, мектептің айналасын абат-

тандыру шараларымен айналысуда. 

Бас инженердің айтуы бойынша енді 

он күн ішінде мектеп оқушыларды 

қабылдауға дайын болады.

Ж а р м ұ х а м б е т  а у ы л ы н д а ғ ы 

авток!лік  д!ңгелектерін  қайта 

!ңдейтін зауыт – !ңірдегі бірегей 

кәсіпорын. Жеке құрылымдардың 

инвестициясына салынған бұл нысан 

Алматы қаласы мен облыс аумағын 

жарамсыз қалған д!ңгелектерден 

тазалап, автомобиль жолдарын, фут-

бол алаңын салуға қажетті шикізат 

шығаруға бағытталған. Жобалық 

қ у а т ы   ж ы л ы н а  1 5  м ы ң  т о н н а 

қалдықтарды !ңдеуге қабілетті зауыт 

әзірге күніне 3,5 тонна, ал жылына 

6 мың тонна !нім шығаратын бола-

ды. Бүгіндері 24 адамды жұмыспен 

қамтып отырған кәсіпорын қызмет 

к!рсету ауқымын ұлғайта түсуді 

к!здейді.

Жаңа кәсіпорын алдында шешімін 

күткен мәселелер де баршылық. Атап 

айтқанда, жарамсыз д!ңгелектерді 

!ткізу барысында ірі автопарк бас-

шылары мен тұрмыс қалдықтарын 

 ж и н а у  м е к е м е л е р і  к е д е р г і л е р 

келтіруде.  Жеріміздің экологиялық 

тазалығын қамтамасыз етіп, мемле-

кет экономикасына пайда әкелетін 

зауыт жұмысын қолдаған Амангелді 

Айдарұлы !зінің қызметтік мүмкіндігі 

аясында  туындап отырған мәселелерді 

зерттеп, барша тарап үшін тиімді 

шешім шығарып, к!мектесуге уәде 

берді.

Қуат ҚАЙРАНБАЕВ 
Алматы облысы

Нысандарды 
аралады

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

 Күн санап тұрғындар саны ар-

тып келе жатқан Қарасай ауданын-

да балаларды бір ауысымдағы мек-

тептермен қамтамасыз ету – !зекті 

мәселелердің бірі. Осы орайда, !ткен 

жылдың шілде айында басталған 

мектеп құрылысы бүгіндері аяқталуға 

жақын. Жаңа оқу жылы қарсаңында 

пайдалануға берілетін білім шаңырағы 

ауыл тұрғындары үшін шын мәнінде 

үлкен сый болмақ.

Маңызды нысан құрылысын «Тех-

ноСнаб – 2002» ЖШС жүргізуде.  

Кәсіпорынның бас инженері 8лихан 

Толымбековтің айтуынша, жер асты 

суларының жақын болуына байланыс-

ты құрылыс алаңын дайындау к!п 

уақыт алған. Атап айтқанда, топырақ 

тасу жұмыстарына 22 арнайы техни-

ка тартылып, мектеп ғимаратының 

орны 4,5 метрге к!терілген. Бүгінде 

құрылыс нысанында 10 техника, 120 

адам еңбек етуде.

Үш гектар аумаққа орналасқан 

мектеп ғимаратын аралай жүріп 

Амангелді  Айдарұлы ауылдағы 

т ұ р ғ ы н д а р  с а н ы н ,  х а л ы қ т ы ң 

табиғи !сімі мен балаларға сапа-

лы білім беруге қажетті жайлар-

ды сұрап білді. Бұл жерде жаңадан 

бой к!терген білім шаңырағы елді 

мекендегі оқушылардың қатынап оқу 

және үш ауысымды оқу мәселесін 

толықтай шешетінін айта кету ке-

рек. Екі үш қабатты және жеті екі 

қабатты блоктардан тұратын мектеп 

жайлы әрі еңселі қалпымен к!зге 

жылы ұшырайды. Мұнда бастауыш  

пен жоғары сынып оқушыларына 

арналған екі спорт, мәжіліс залдары,  

асхана, еңбек шеберханалары мен 

сынып б!лмелері қарастырылған.  Ал 

далада үлкен стадион  салынбақ. 

Оқу жылының басталуына дейін 

құрылыс жұмысын толық аяқтауды 

А . К е н ж е т і л е у ұ л ы н ы ң  а й -

туы бойынша, Бәтет 8зімханқызы 

Ырғызбай ауылына келін болып 

түседі. Бұрынғының салты бойынша, 

ағайын-туыс кезектесіп, есік к!рсету 

үшін жас келінді қонаққа шақырып 

отырған. Сонда 8йгерім келін болып 

түскен Бәтетті !з үйінен дәм татты-

рып, соңында осы қобдишаны сыйға 

тартқан. Онысы – «қуыс үйден құр 

шықпасын», игілікке бастаған ырым 

болсын дегені. 

А . К е н ж е т і л е у ұ л ы н ы ң  а н а с ы 

Ақлия – Бәтет 8зімханқызының 

туған сіңлісі. 1967 жылы Бәтет апамыз 

қобдишаны А.Кенжетілеуұлының 

әйелі Бақытқа берген. Міне, осылай-

ша, А.Кенжетілеуұлы  8йгерім сыйға 

тартқан қобдишаны енді музей қорына 

тапсырды. 

К!ненің к!зі болған қобдиша му-

зей қорында сақталып,  жуық арада 

жұрт назарына ұсынылады. 

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ
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сұлуға  арналып салынғандығы. 

Қазақтар ол қаланы бергі  кезге 

дейін «Қыз қала» деп келді, демек 

қызға арнап салды дегенді мегзейді» 

(«Ежелгі жыр, аңыздар», 196-197 

беттер. «Жазушы» баспасы, 1985 жыл 

деп жазды. Ғұлама осы қаладағы 

К!ккесене күмбезіне Гүлбаршынның 

жерленгенін де ескертеді. Алпамыс 

батыр кезінде қалыңдығын осы жер-

ден тапқан. Жоғарыда осы Оғыз 

мемлекетінің негізін Хорасан патша 

қалағанын айтып !ттік қой. Бұған 

қосарымыз таяуда !мірден !ткен 

белгілі балалар жазушысы  Адырбек 

С о п ы б е к о в  2 0 0 8  ж ы л ы  ж а р ы қ 

к!рген «Жаңақорған» атты тарихна-

ма еңбегінде Гүлбаршынның әкесі 

Қармыс байдың қазіргі Жаңақорған 

қыстағының түбіндегі  «Aзгент» 

қаласында тіршілік еткенін жазса, 

!ткен жылы Баршынкенттің «Aзгент» 

қаласының маңына орналасқан ескі 

тарихи картасын тауып, баспас!з 

бетінде сүйіншіледі.

Соңғы дерек 2007 жылы қараша 

айында жаңартылып қалпына келген 

«Хорасан Ата» кесенесінің қайта ашы-

лу рәсімі !тіп, тағы да үлкен ас берілді. 

Аудандық мәдениет үйінде «Орта 

Азия мен Қазақстанға Исламның 

келуі және ондағы Хорасанның р!лі» 

деген тақырыпта аймақтық ғылыми-

теориялық конференция !тті. Асқа 

шарықтап тұр. Солай бола тұра, 

осыншалықты қазынаны қалтасына 

басып отырған компа ниялар –

абайласаң пайда, абайламасаң апат 

келтірер, жұрт үрейін тудырып отырған 

бұл кеніштерден – ел қазынасына 

не түсіп жатқаны түгілі жәбір к!ріп 

отырған жергілікті  тұрғындарға 

экологиялық зардаптан басқа не пай-

да түсіріп отырғанын ешкім толық 

білмейді. Аталынған д!кей мекемелер 

орталығы мен  Хорасан әулие кесенесі 

орналасқан жердің аралығы небәрі 

7-8 шақырым. Қазір уран !ндіру үшін 

жердің қалың қыртысына енетін бұрғы 

осы әулие шекарасына да түсіп кетіпті. 

Соның салдарынан уран тасымалдай-

тын ауыр салмақты есепсіз автомаши-

налар қимылымен кеніш орналасқан 

жақтан келетін қара жол бұл күнде 

жеңіл машиналар аттап қадам баса ал-

мас «тозақы жолға» айналған. Кезінде 

урандаы игеруге байланысты осы 

 Хорасан кеніші жанындағы «Бай-

кенже» елді мекенін тұтастай к!шіру 

мәселесі к!теріліп, оған қаншама 

қаржы қажеттігі талқыға салынған. 

Сол мәселе бүгінде с!з күйінде 

қалды. Жергілікті тұрғындардың 

момындығын пайдаланып, ел де 

к!шірілмеді, б!лінетін қаржы да ізім-

қайым жоғалды. Тірлік сықпаттары 

жер қойнауындағы байлықты апыл-

ғұпыл тонап күні ертең басқа жаққа 

кетіп қалатындардың қимылы сияқты. 

Ен далада ірі !ндіріс қаласын салу 

ниеттері байқалмайды. 

2004 жылдан бастап елімізде 

осындай уран !ндірісімен айналы-

сатын кәсіпорындардың әлеуметтік 

мәселесімен айналысатын «Демеу» 

қоры құрылған. Осы қормен жергілікті 

билік дұрыс жұмыс жасай білсе күні 

бүгінге дейін кеніш жанындағы елді 

мекен түгілі, аудан к!леміндегі біраз 

әлеуметтік мәселені шешіп алған болар 

еді. Жергілікті аудан басшыларының 

дәрменсіздігінен ондай қимыл к!рініп 

отырған жоқ. Сондықтан әулиенің 

аты мен қойнындағы қазынасын 

пайдаланып отырған мекеме есебінен 

Хорасан Ата кесенесі басына ел 

ықыласы ауар, к!рші Қармақшы 

ауданындағы «Батыс Қытай – Батыс 

Еуропа» үлкен трассасы бойында 

Қорқыт Атаға салынған жаңа кешен-

дей к!рікті  ғимарат салуды міндеттеу 

керек. Бұл кешенде еліміз үшін осы 

күнге дейін қолға алынбаған мешіттер 

мен әулиелер тарихын зерттейтін 

«Дін тарихы орталығы» музейін ашу 

!зінен-!зі сұранып тұр. Және 1980 

жылы әдейі !ртетіп жіберген мешітті 

қайта салып беру де иманды тірлік 

болар еді. 8улие маңынан Меккеге са-

пар түзеген керуеншілер ескерткішін 

орнатса тіптен Алланың разылығына 

б!ленер еді. Бұлай жасау !ткен тарих-

ты нақтыландыру ғой.  

Мұны айтып отырғанымыз мақала 

басында айтып !ткеніміздей осы 

Хорасанмен бір түзудің  бойында 

Қаратаудың етегінде  «Дамбы Ата-

да» Қазақстанға Ислам дінін алғаш 

жеткізуші  Құттықожа сахабаның 

м ү р д е с і  ж а т ы р .  С а х а б а  б а с ы -

на алматылық бизнесмен  Майра 

 Мажитова деген қарындасымыз 

жарқыраған мрамордан үйлестіріп 

белгі к!теріпті. Иманды қыз әруақтың 

рахымына б!ленсін деп тілейік. 

С
ахаба – Мұхаммед (с.ғ.с) 

пайғамбарымыздан кейінгі 

діни тұлғаға берілетін атақ. 

Екі аралыққа бас аяғы 10 шақырым 

жерге қосымша асфальт т!селсе бұл 

жол аудан орталығын кесіп !тер 

даңғылмен ұштасып Құттықожа са-

хаба – Хорасан баб, жолай Алпамыс 

батыр ескерткіші үстімен !тетін тари-

хи кешеннің  басын біріктіретін имани 

жол болғалы тұр. Бұл орайда Қазақстан 

мұсылмандары діни басқармасы бас-

шылары да осы ұсынысымызға !з 

тараптарынан қолдау к!рсетер деп 

ойлаймыз. 

Иә, қазір «Хорасан Ата» әулиенің 

жаны кішігірім !ндірістік қалашыққа 

а й н а л а  б а с т а д ы .  А л л а  а б ы р о й 

беріп, әруақтар рухы қолдап жат-

са, кешегі қазақ даласындағы тоты 

құстай таранып «Тотықұс» қаласы 

атанған  Хорасан Ата – 8бдіжалил 

бабтың сүйегі жатқан аралдың қайта 

дәуірлеу заманы басталып отырған 

сияқты. Киелі жер бұрынғы има-

ни абыройы на б!ленер сәт қашық 

емес. Сол қаланың рухани орталығы 

бүгіннен бастап қолға алынып жат-

са еш артықтығы болмас. «Хорасан 

әулиеге» қолымызды созып, қолдау 

к!рсетейік! 

Бақтыбай АЙНАБЕКОВ,
жазушы

арғы жағы Ақт!бе, бергі жағы Семей-

ден мың қаралы жан бас қосты. Осы 

басқосуда ғалымдар Хорасан бабаның 

еліміздің ортағасырлық тарихындағы 

орны мен р!лі туралы деректерді 

нақтыландыру, сол ғасырдан к!здің 

қарашығындай болып жеткен тари-

хи жәдігер әулие басындағы Қағба 

к!шірмесін келер ұрпаққа аманттап 

тапсыру туралы нақтылы ұсыныстар 

айтқан.

Бұлай айтып отырғаным осы соңғы 

с!зге орай ортаға салар !зекті әңгіме 

бар. Бұл с!здің шетін осыдан үш жыл 

бұрынғы бас қосуда, Түркістанда 

8зірет Сұлтан кесенесінде к!п жылдар 

қызмет жасап, зейнеткерлікке шыққан 

Саян Шерментайұлы деген қария 

әулие зираты маңында к!з алдымызда 

тұрған Қағбаның жәдігер к!шірмесін 

т!нген қауіптен қорғауға байланысты 

үнпарақ таратып, алаңдаушылығын 

білдірген. 

Одан соң ентелей шығып с!з 

тізгінін алған аудан әкімшілігінің 

ішкі саясат б!лімінің меңгерушісі 

8.Т!легенов: «...Қазір елімізде Дін 

агенттігі ашылған. Облыстарда сол 

агенттіктің б!лімшелері жұмыс жа-

сайды. Аудан осы басқару орын-

дарымен тығыз байланыста. Бізге 

солардан арнайы тапсырма болады. 

Таяуда ғаламтор сайтының бірінде 

жарияланған: «Ислам әлемінде бір 

ғана Қағба бар, екінші Қағба болуы 

тиіс емес» деген сынға байланысты 

жоғары орындарға жауап беруіміз 

керек. Осындағы тұрған Қағбаның 

к!шірмесін бұзып тастамасақ та, 

тым болмағанда түрін !згертуіміз 

керек! Жиынға ауданның бас има-

мы Сейдулланы әдейі ертіп келдім» 

деді. Сол кезде  аудан әкімшілігі аты-

нан келіп с!йлеген азаматтың бұл 

с!зі баяғы отызыншы жылдардағы 

«асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ 

қалмасын!» ұранын к!терген шолақ 

белсенділердің с!зіндей к!пшілік 

к!ңіліне қатты қаяу салған-ды. 

Несін жасырамыз, әулие жа-

нында тұрған тарихи жәдігер Қағба 

к!шірмесіне діни басқарма тарапынан 

бақылау болмағандықтан, қазіргі кез-

де бақылаусыз кеткен бақсы к!ріпкел-

құшынаштар осында келіп !здерінше 

жасырын қажылық рәсімдер !ткізуге 

үгіттеп  жүрген де болар. Оған тоқтау 

салу пәлендей қиын шаруа емес қой. 

Тіпті к!не жәдігерді к!зден таса 

етпеу үшін жанындағы сыңсыған 

қалың сексеуілден ашып, «бұл жерде 

жасалған қажылық қабыл болмай-

ды» деп ескерту жазып қойса, жа-

сырын рәсім-тірлік жасаушыларға 

оп оңай тоқтау салынбай ма? Оның 

үстіне қазір біздің елімізде қажылық 

жұмыс оңды жолға қойылған. Ол 

жерге есі дұрыс адам барып қажылық 

парызын !темейді. Осылай сыпайы 

ғана түсіндіру орнына «шаш ал десе 

бас алатын» кейбір діндарлар «осы 

мешіттің бұлай тұруы шірік» деп пәтуа 

айтатын к!рінеді. Бұл – дүмшелік. 

Шірік с!зі Құранда Аллаға теңеу 

қоспау үшін ғана айтылады. Алла 

– жалғыз, Алла – хақ! Меккедегі 

діңгегінде діні барлар, дін жанашыр-

лары. Мұнда зиярат етіп келетіндер 

бұл үйді ескіден жеткен тарихи жәдігер 

ретінде қызықтайды. Бұндай жәдігерді 

ұлт болып, ел болып сақтауымыз ке-

рек қой. 

Асқа жиналғандар мен соңынан 

бас қосқан ақсақалдар әкімшілік 

маманының бұл түсінбестігіне жабыла 

басу айтты: «...Қазір – кейбір бетімен 

кеткен бейәдеп жандар ғаламторлық 

желілер де не жазбай жатыр. Мұндай 

негізсіз жазылған хабарға жауап жазу 

міндет те емес. Иманды сабырлылыққа 

салып, айтысып бет жыртыспай-ақ 

ғаламторды к!рмеген болайық та, бұл 

мәселені бұдан былай жылы жауып 

қоя салайық...» деген пәтуаға келіскен. 

Бірақ бұл мәселе аталынған азамат та-

рапынан одан әрі жалғасын тауып жа-

тыр деген соң, «Тарт қолыңды «Хора-

сан Ата» жанындағы Қағба к!шірмесі 

тарихи жәдігерінен» деген менің БАҚ 

беттерінде  жарық к!рген мақалам 

сол кезде облыс әкімі атына жолда-

нып, содан бір сәт сабыр тапқандай 

болған. Осы мәселе кешегі кездесуден 

кейін сол азамат тарапынан үлкен 

жиындарда: «Қағба жәдігеріне бай-

ланысты менің айтқан ұсынысымды 

ешкім қолдамай отыр» деп тағы да 

к!терілгенін естідім. Бұл енді ұят 

тірлік қой. Менің білетінім Елбасының 

тікелей жарлығымен құрылған «Дін 

істері және азаматтық қоғам туралы 

министрлігі» де дінге және оның ішкі 

жұмысына аралас пайтын – елдегі тари-

хи жәдігерлерді жою емес, оны к!здің 

қарашығындай сақтап қалуға мемлекет 

тарапынан қолдау жасап отыратын 

орын. Бұл  бастама Елбасының: «...Енді 

Ислам тарапынан болатын мифтік 

қауіп-қатер туралы емес, Исламның 

!зін нақты қорғаудың қажеттілігін с!з 

ететін кез келді» деуінен туындаған. 

Ал пайымы аз мына азамат аузынан 

шыққан мұндай қаңқу с!зге уақтылы 

тоқтау салмаса, аяғы насырға шабуы 

мүмкін ғой. Бұлай айтып отырғаным 

ә у л и е  а р у а қ т ы  а ш ы н д ы р у  а я ғ ы 

ешқашан жақсылыққа соққан емес. 

Осы Хорасанның басында бұрын 

 зияраттаушылар намаз оқитын  к!не 

мешіт болатын. Сол мешітті 1980 жылы 

аудан басшыларының қолшоқпары 

болып  тапсырыспен  !ртеткен сол 

кездегі ферма және ауылдық кеңес 

басшыларының тағдыры қандай қиын 

жағдайға ұшырағанын жергілікті 

тұрғындар әлі күнге қиналып еске 

алады. 

Біз қазір !з егемендігін алған 

мұсылман мемлекетіміз .  Дін – 

аруақ жоқ деп айтпайды. Аруақ  та 

!зіміз сияқты күні кеше тіршілік 

жасап  !мірден !ткен адам. Құранда 

айтылғандай аруақтың да алдында, 

артында қалған жазуы бар. Алдындағы 

жазуы деген Алланың жазып қойған 

!зі кешкен тағдыры болса, «артында 

қалған» деген с!з тіршілікте істеген 

қылықтарына байланысты !лгеннен 

соң да дәптеріне жазылып жатқан жа-

зулары. Демек, аруақ тек жатқан жоқ,  

аруақ тірі сияқты, бірақ қызметі басқа. 

Олар – алмай бере алмайды. Алатыны 

– бізден дұға, беретіні – бізді жебеу. 

Аллаһ аруаққа «нәрді тірі арқылы 

беремін» деген. Тәңірге табынатын 

тірі бізбіз, барар жеріміз – Құран. 

Жер қойнауындағы байлығымыздың 

жер бетіне қопарылып к!рініп шығып 

жатуының !зі содан, ол Құдайдың 

белгісі. «Қазына бітті» деп жатса 

патшаң !з с!зінде, ол қазына қазына 

емес, ол жиналатын дүние ғана. 

Аруағың шығып кетсе ештеңе жинай 

алмайсың деген с!з айтылады дінде. 

О
сы жерде «әулиенің сырттай 

шырақшысының бірімін» 

деген с!зімді  дәлелдей 

түсейін. Осыдан 20 жыл бұрын, 

кезінде «Ақбаян» әнімен халықтың 

ыстық ықыласына б!ленген аяулы до-

сым, марқұм Бексұлтан Байкенжеев-

ты ертіп осы «Хорасан әулие» жайлы 

арнайы телехабар дайындаған кезімде, 

бүгінде басы дауға түсіп отырған, 

осындағы Меккедегі Қағбаның шағын 

к!шірмесі орнында сыңсыған қалың 

сексеуіл құшағында жасырынған, 

т ! р т  б ұ р ы ш т ы  д у а л д ы ң  т о з ы п 

құлаған үйіндісі жатқан еді. «Хора-

сан Ата» тақырыбы мен түсірілген 

сол хабардың к!шірмесі әлі күнге 

мұрағатымда сақтаулы тұр. Сол кезде 

лауха иесі Берден қария осы жәдігер 

Қағба к!шірмесі кесенесінің құлаған 

үйінді топырағының !зін қызғыштай 

қорып, тарихи топырақтың әулиеге 

зиярат етіп келушілердің алып 

кетуімен таусылуға айналғанын, 

жәдігерді демеуші  тауып ертерек 

қалпына келтіріп, қалған топырағын 

ішінде қалдыру керектігін шырылдап 

құлаққа сіңер әдемі иманды әңгіме 

етіп айтып берген еді. Ақсақалдың 

айтуы – осы Мауараннахр жерінде 

алғаш Ислам мемлекеттік дін бо-

л ы п  қ а б ы л д а н ғ а н н а н  к е й і н , 

мұсылмандықтың бесінші парызы 

қажылыққа баратындарға: «Қағба 

деген қандай қасиетті орын, ол қайда 

орналасқан, оған кімдер және қандай 

дайындықтармен бару керек?»  деген 

сауалға нақтылы түсіндірме беру үшін, 

бұрынғы заманда дін орталығы болған 

осы бір киелі жерге қажылық сапар ал-

дында соғып, шағын жәдігер маңында 

дайындық сабақтарын !ткізген және 

қажылық сапарға да к!біне осы жерден 

аттанатын болған. Біз тарихын білетін 

кешегі Құнанбай сұлтан да 1874-76 

жылы осындағы Қоңырат руының 

діндары Алысаймен бірге ниет етіп 

Меккеге қажылыққа осы жерден 

аттанған. Бұл бір дәйек болса, екінші 

дәлел Ясауидің жоғарыда келтірген 

ғазалында «Каабайи Мәккәні алдыңда 

к!рдім» деген жол бұл жәдігердің 

8зірет Сұлтан  заманынан да бұрын 

келе жатқанын айтып тұрған жоқ па? 

Сондықтан !ткен тарихтан жеткен 

мұндай санаулы жәдігерлерімізді 

к!зіміздің қарашығындай сақтау 

баршаның абыройлы борышы екенін 

есте сақтағанымыз ж!н. 

Ендігі айтылар с!з 2007 жыл-

д а н   б а с т а п  о с ы  ә у л и е н і ң  а т ы 

м е н  қ о й н ы н д а ғ ы  б а й л ы ғ ы н  ! з 

білгендерінше пайдаланып жатқан 

«Қызылқұм», «Солтүстік Хорасан», 

«Хорасан-2» уран кен орындарында 

түпкі !нім саналатын «Сары кек» 

алып, оны уран тотығы – шала 

т о т ы ғ ы н а  а й н а л д ы р у  ж о б а с ы н 

жүзеге асыруда. Құрылтайшылары: 

«Қазатом!неркәсіп»  ҰАК» АҚ, 

Energy Asia (B.V. I.) Limited (жапон 

энергетикалық компанияларының 

консорциумы),  Ur Asia  London 

Limited (канадалық Uranium one 

кәсіпорнының еншілес компания-

сы). Уран !ндірісінің пайдасы мен 

зиянын бізден г!рі жақсы білетін 

ғалымдарымыз кезінде !нім !ндіруі 

!те қауіпті бұл саланы қолға алған 

жағдайда мемлекет қатаң бақылауда 

жұмыс жасауы керектігін ескерт-

кен болатын. Аттарынан ат үркетін 

құрылтайшыларға қарап-ақ бұл кен 

орындары қазір кімнің еншісінде 

кеткенін ұғынуға болар. Аталынған 

кеніш орындары қазіргі уақытта жы-

лына 5000 тонна уран алатын жобаға 

шығып отыр. Қазір құны жиі ауытқып 

тұрғанмен, бағасы артпаса кемімейтін 

уранның әлемдік нарықтағы құны 

– Қағбаның !зі мешіт. Оған жабы-

латын жыл сайынғы алтын жіппен 

!рнектелген жамылғы «кисва» кейінгі 

жылдары ғана Қағбаға құрмет есебінде 

дін жанашырларының мақұлдауымен 

қалыптасқан. «Бұрын ондай болмаған, 

мынау кейіннен қосылған, шірік» 

деп  осыған қарсыласып жатқан 

мұсылман бар ма? Тіпті  Араб елшісі !з 

патшасының атынан осындай «кисва-

ны» тарту етіп әкеліп президентімізге 

тартқанда  Елбасымыз да, еліміздің 

халқы да үлкен мақтаныш, зор құрмет 

есебінде  қабыл алған жоқ па. Осы 

к!рініс қай Құранға жазылыпты. 

Бірақ бұл тарту заман ағымына сай !з 

жарасымдылығымен ел есінде қалар 

абырой болды. Алла Қағбаны салу 

арқылы «Жер әлемде мұсылмандар 

осындай мешіттер салып, оны таза 

ұстап, сол мешітте жамағат  болып 

намаз оқысын» дегенді айтқан. Алла 

Тағала: «Ей, Мұхаммед!» деп Құранды 

түсіргенде, «Сенің міндетің – ескерт, 

!зіңе түскен Құранды насихаттау. 

Қалған жұмыс, айтқандарыңның 

қалай іске асуы – ол Жаратушының 

тірлігі» деп ескерткен емес пе. Он-

дай болса дін қожасы болып жүрген 

діндарларымыздың бұл дүмшелігі 

дінге жарасымсыз қимыл ма? Діннің 

иесі Алла болса, қожасы – «руым 

қожа, мен діннің қожасымын» деп 

жүргендер емес,  мұсылмандар,  

Мемлекет және қоғам қайраткері, әдебиет пен өнердің жанашыры, Атырау 
облысының әкімі Нұрлан НОҒАЕВҚА арналады

Алғысымен халықтың
көгересің, көктейсің...

ЛЕБІЗ

Нұрекем менің берекем, елуге келдің еңселі,

Жанымен жаным жарасқан бауыр деймін мен сені,

«Қайырымды, текті, биязы, бекзат, білімді,

Жаны да жомарт жігіт!» деп мадақтайды ел сені.

Рас с!з бұл!

Асыл әке – Асқар ағам к!зісің!

Зиялының сүйсініп айтар с!зісің,

Қайраткерсің қай биікке де жарасар,

Кемел ойлы кемеңгердің Aзісің!

Нұрлан бауырым, Асқарұлы Ноғаев,

Сен басқарған облыс шыға келер нығайып.

Ақылы асқан, қайраты тасқан асылға

Қандай мадақ айтсаңдағы лайық.

Алғысымен халықтың к!гересің, к!ктейсің,

Осы абыройыңмен 60-қа аман жеткейсің.

70, 80, 90-да да к!ш бастап, бауырым,

Жолбарыстай жүзді де жарып !ткейсің!

Елбасыдай тұлғалы, кең кеуделі иықтым,

Алаштың аяулы арыстарындай сүйіктім.

Жолың сенің ізгіліктің ақ жолы,

Сен шығатын асулар алда ол биік тым.

Таңғы шықтай таза менің жүрегім,

Aзіңе айтар ағалық ақ тілегім:

«Сақта Aзіңді, ел мен ерге керексің!»

Сен жүдесең халқыңды ойлап жүдедің.

Aмір бойы нұры жаусын Алланың,

Қызығын к!р жарық дүние жалғанның.

Бақытыңа сүйсінсін халқың және де,

Бала-шағаң, дос, туыс пен жан жарың!

Ағалық ақ тілекпен
Сәбит ДОСАНОВ

БАС ЖҮЛДЕ ИЕГЕРІ – 
«ОРАЛМАН»

ӨНЕР

«Оралман» фильмі туған жерінен 

кетуге мәжбүр болған, алайда ондаған 

жылдар !ткен соң Ауғанстаннан еліне 

қайта оралған қандастарымыз жайлы 

баяндайды. Фильмге Дулыға Ақмолда, 

Есім Сегізбаев, Ержан Түсіпов,  Шынар 

Асқарова, Баян Қажынабиева сын-

ды қазақстандық танымал актерлер 

түскен. 

– «Еуразия» кинофестивалі елі-

міздегі ғана емес, жалпы Орталық 

Азия аумағындағы ең үлкен киноалаң. 

Сондықтан да бұл кинофестивальдің 

ең басты жүлдесін жеңіп алу мен 

үшін абырой. Осы орайда түсірілім 

тобын жеңісімізбен құттықтағым 

келіп отыр, !йткені олар болмаса мен 

бұл жүлдені ұтып алмас едім, – дейді 

Сәбит Құрманбеков. – Фильм кино-

фестивальдерде зор бағаланып жа-

тыр. Иранда !ткен кинофестивальде 

басты жүлдеге ие болды. Мен бұған 

қуанам. Алайда мен үшін ең бастысы 

бұл фильмді қарапайым к!рермендерге 

к!рсету. Осы Астанадағы к!рсетілімде 

к ! р е р м е н д е р  ф и л ь м д і  ж а қ с ы 

қабылдады және ирандық аудитория 

да, оның ішінде этникалық қазақтар 

қызыға к!рген болатын. 

Негізі 1998 жылы қаланған Халық-

ара лық «Еуразия» кинофести валі 

Орталық Азиядағы ең үлкен кино-

форум болып табылады. Биылғы 

жылы фестиваль аясында бар лық 

конкурстық және конкурстан тыс 

бағдарламаларға қатысқан толық-

метрлі және қысқаметрлі, автор-

лық және жанрлық фильмдердің 

рекорд тық к!рсеткіші – 296 картина 

к!рсетілді. Негізгі конкурстық бағ-

дар ламада 13 толықметрлі және қыс-

қаметрлі фильмдер конкурсында 30 

кар тина қатысты. 

К и н о ф е с т и в а л ь  т а р и х ы н -

да  алғаш рет  ТМД елдері  және 

Қытай, Үндістан, Оңтүстік Корея, 

АҚШ және Еуропа елдерінен кел-

ген дистрибьютерлердің қатысуымен 

Eurasia Film Market  кинонарығы !тті. 

Ал Eurasia Spotlight бизнес алаңы 

әдеттегідей киножобалардың қызықты 

питчингтерін, кино саласы маңындағы 

түрлі  тақырыптарға негізделген 

д!ңгелек  үстелдерді ,  баспас!з-

к о н ф е р е н ц и я л а р ы н ,  ш е б е р л і к -

сыныптарын және киноиндустрияның 

үздік мамандары қатысқан арнайы 

іс-шараларды ұсынды. 

Ш.Айманов атындағы «Қазақ-

ф и л ь м »  к и н о с т у д и я с ы  т ү с і р г е н 

фильмдер әр жылдары «Еуразия» 

кинофестивалінің түрлі жүлделерін 

ж ә н е  Г р а н - п р и і н  ж е ң і п  а л ғ а н . 

М ә с е л е н ,  Д а н и я р  С а л а м а т т ы ң 

«8кем екеуміз» картинасы, Серік 

Апрымовтың «Бауыры» және  Нариман 

Т!ребаевтың «Шуақты күндері» үздік 

режиссура жүлдесін иемденсе, Жаңабек 

Жетіруовтың «Дүние жарық»  және 

Абай Құлбайдың «Стриж» фильмдері 

«Үздік Азия фильмі» атанған, ал Ардақ 

8мірқұловтың «Қош бол, Гүлсары» 

картинасы Гран-приге лайық деп 

танылған. 

Естеріңізге сала кетейік, үсті міз дегі 

жылдың сәуір айында Иранның астана-

сы Тегеранда !ткен 35-ші Халықаралық 

Фаджр кинофестивалінде режиссер 

Сәбит Құрманбековтың «Оралман» 

фильмі шетелдік фильмдер арасынан 

топ жарып, Бас жүлдені – «Азияның 

үздік фильмі» жүлдесін жеңіп алған 

болатын.

Базарбай СМАЙЫЛ
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Ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
Алматы қаласындағы «Айтұмар» баспасының ди-
ректоры Манарбек Ізбасардың есімі республика 
жұртшылығына жақсы танымал. Туған жеріне туын 
тігіп жүрген қаламгер, батырлар мен ақындар мекені 
– Жамбыл ауданының мәдениеті мен әлеуметтік 
жағдайының 5ркендеуіне лайықты үлес қосып жүрген 
азамат. 

Атап айтқанда, замандасымыз Бәйтелі бабамыздың 

ескерткішінің бой к!теруіне !зінің лайықты үлесін 

қоса білді. Еңбекшіқазақ ауданындағы Таутүрген елді 

мекенінен бой к!терген Медетбек батырдың кесенесінің 

тұрғызылуына белгілі қаламгер Манарбек Ізбасар 

ұйытқы болды.

Осыдан бір жыл бұрын Жамбыл ауданындағы 

Амангелді атындағы орта мектеп !зінің 80 жылдық 

торқалы тойын атап !тті. 8рқашан да ізгілікті іздерін 

қалдырып жүрген Манарбек орта мектептің күрделі 

ж!ндеуден !ткізілуіне !зінің үлкен үлесін қосты. Ол, 

сондай-ақ он жыл бойы тәлім-тәрбие, білім берген 

ұстаздарына үлкен сый-сияпат к!рсетті.

Жақында Жамбыл ауданының орталығы – Ұзынағаш 

ауылындағы Мәдениет үйінде аудан жұртшылығы 

белгілі қаламгер, баспагер, ел азаматының 60 жылдығын 

тойлап, сый-құрмет к!рсетті, үстіне шапан жауып, асты-

на темір тұлпар мінгізді. 

Манарбектің 60 жылдық мерейтойының аясында 

қаламгердің «Сағын», «Қоңыр күзім, келдің бе?» және 

«Тағылым» атты кітаптарының тұсаукесері болып !тті. 

Тұсаукесерге Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының 

академигі Уәлихан Қалижан, мемлекет және қоғам 

қайраткері, генерал-лейтенант 8діл Шаяхметов, белгілі 

жазушы, «Қазақ әдебиеті» газетінің Бас редакторы 

Жұмабай Шаштайұлы және басқалар қатысып, Манар-

бек Ізбасарға шығармашылық табыс тіледі. 

Доқтырхан ТҰРЛЫБЕК,
жазушы

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

МЕРЕЙ

«АЛТЫН ЖҮРЕКТІҢ»  
МЕЙІРІМІ

Осыдан он жыл бұрын отбасы-

мен бірге атамекенге қоныс аударған 

Тілек Қытайдың шалғайындағы 

қандастарымыз мекендеген қазақы 

ауылда туып,  сол жерде ұлттық 

!неріміздің керемет құндылықтарын 

санасына сіңіріп, ерекшеліктерін 

бойы на жинап !скен. 8сіресе оюға 

деген к!зқарасы !зінше б!лек. Мектеп 

партасында отырып оқулықтардың 

барлық ашық жерін түрлі кесте-

кескінге толтыратын оған сол кезде-

ақ үлкен апа, әжелері әдейілеп келіп 

алаша, кілемге арнайы ою сыздыра-

ды екен. Олардан б!лек, к!ршілес 

қоныстанған ұлты ұйғыр етікші шал 

8бдікерімнің кәсібі де таңсық к!рініп, 

ертелі-кеш қасынан кете алмаған боз-

бала, үнемі тігілген кебістерді кестеле-

уге құмарта беріпті...

Он сегіз жасында Қазақстанға табан 

тіреген кейіпкеріміздің алдына қойған 

басты мақсаты жоғары білім алу бола-

тын. Алайда алғашқы жылы студент 

атана алмаған ол к!п ойланбастан 

бойындағы қабілетін қажеттілікпен 

ұштастырып, !зі қалаған кәсіппен 

айналысуды ж!н к!реді. Алматыдағы 

«Сайран» автобекетіндегі кішкентай 

ғана дүкен к!п ұзамай-ақ, ою-!рнекпен 

к!мкерілген, таза теріден жасалған са-

палы  киімге қызығатын қарапайым 

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

ЕЛІ СЫЙЛАҒАН АЗАМАТ

Сәкең ел басқарудағы салмақты пайымдаула-

ры, жоғары қабілеті, нық с!зді, терең ойлылығы  

арқасында екінің бірінің қолы жете бермейтін 

биікке к!терілді. Дана халқымыз: «Бақ ауып 

қонса, есіртеді, тауып қонса, есейтеді» деген ғой. 

Шынында да, бұл азаматқа бақ тауып қонған. 

Аудандық комсомол, партия, облыстық партия 

комитеттерінің хатшысы қызметтерін абырой-

мен атқарған Сәкең, VII және ХI сайланған 

Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің депутаты және 

Т!ралқа мүшесі, 1970-1980 жылдары VIII-XI 

сайланған КСРО Жоғарғы Кеңесінің депу-

таты, 1971 жылдан Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитетінің мүшесі, 1985 жылдан 

бюро мүшесі, КОКП Орталық Комитетінің 

мүшелігіне кандидат, Қазақстан Компартиясы 

ХI-XVI съездерінің делегаты болды. Т!рт рет 

Еңбек Қызыл Ту орденімен, үш рет  Құрмет 

белгісі орденімен, медальдармен және респуб-

лика Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамоталары-

мен  марапатталды. Сәкең Атырау облысының, 

Ақтау, Құлсары қалаларының, Түпқараған 

ауданының Құрметті азаматы атақтарының 

иегері болды.

Ақыл-кеңесімен қатар, берген тапсыр-

маларын іске асырудың жолдарын саралап 

айтып тұрған Сәкеңді бейне бір жоғары оқу 

орындарының профессорларына ұқсаған, терең 

білікті кемел ойлы кісі ғой деп әңгіме ететінбіз. 

Ел басқару да үлкен бір академия десек, сол 

академияның академигі осы кісі болар деуші 

едік. Сәкең ізін басып келе жатқан жастарға 

ұстаз, !неге бола білді. Aзін ұстай білуі, халық 

алдында с!з с!йлеу шеберлігі, тыңдаушыларды 

елең еткізерлік,  ойда қаларлық ұтымды 

с!здері, тапқырлығы, қарапайымдылығы 

С ә к е ң н і ң  б е д е л і н  а р т т ы р а  т ү с т і .                                                                                                                                           

Ұлы қолбасшы Күлтегінге орнатылған тас 

ескерткіште:

«Түн ұйықтамадым,

Күндіз отырмадым,

Қара терімді т!ктім,

Қызыл қанымды жүгірттім,

Түрік халқы үшін» деген жолдар бар. Сол 

Күлтегін заманынан кейінгі дәуірлерде де !з 

халқының қамы үшін түн ұйқысын т!рт б!лген 

қаһарман батырлар мен абыз билер, салуалы 

саясаткер басшылар аз болмаған ғой. Саламат 

Мұқашев та !зінің алдында !ткен аға ұрпақтың 

!мір жолдарынан үлгі ала отырып, ел игілігі 

жолында аянбай тер т!кті. «Хас жақсының 

ішінде алтын ердің қасы жатады» дегендей, 

Сәкеңнің ішкі дүниесі, «ішінде алтын ердің қасы 

жатқаны» сырт к!рінісінен, не кейбіреулердей, 

істеген ісімді халық білсін деп ұмтылуынан  

емес, сабырлы мінезінен, ұстаған бағытынан, 

атқарған айшықты ісінен, кадрларға деген 

қамқорлығынан к!рініп тұратын.

Сәкең Маңғыстау облысына келгеннен кейін 

!зінің алдында тұрған қоғамдық, мемлекеттік 

міндеттерді абыроймен атқаруымен қатар, бұл 

!лкенің жерін, елін терең тануды да алдына 

үлкен мақсат етіп, Маңғыстау тарихына байла-

нысты білмекке құштарлық к!рсетіп отырды. 

Aзі де Маңғыстау ж!нінде біршама хабарының 

бар екендігін айта келіп, «Маңғыстауды !лі 

жарты арал, ш!л дала, қатал !лке деп айтып та, 

жазып та жатады. Ал мен ауданды түгелге дерлік 

аралап шықтым. Жүрген жерімде жүздеген 

суы мол құдықтар, бірнеше тұщы бұлақтар, 

түрлі-түсті ағаштар  !скен түлейлер к!рдім. 

Маңғыстау жерінің астында жатқан таусылмас 

қазынасын әуелден білетінмін, енді үстіндегі 

табиғи байлығы да талай ұрпақтың үлесіне 

тиетініне к!зім жетті. Болашақта сәулетті 

қалалар да тұрғызылар, жолдар да салынар, 

байланыс жүйелері де жетіле түсер, к!ліктің 

түрлері де к!бейер, халық та !сер. Сондықтан 

біз к!лемді де күрделі жерді тиянақты игеруді 

үйренуіміз керек. 8рине бейнетсіз бітетін оңай 

шаруа болмас, алайда мұнда жұртты үркітетіндей 

қатал, тауқыметті қиыншылықтар жоқ» деп 

алдағы болатын орасан зор !згерістерді алдын-

ала к!ре білген к!реген екенін аңғартқан еді.

Саламат Мұқашев жергілікті кадрларға 

түбегейлі сенім білдіріп, оларды жауап-

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

үрдістерін жалғастыра түсті, !зге жақтан кад-

рлар әкелу тиылды. Маңғыстау ауданына 

ауылшаруашылығының зерделі маманы, шебер 

ұйымдастырушы Сақып Керелбаев, жаңадан 

құрылған Мұнайлы  ауданына жас инженер, 

облыс  комсомолының  беделді жетекшісі 

Зейнолла Алшымбаев,  Форт-Шевченко 

қаласына партияның бірінші хатшысы болып 

құрылыс инженері Бақыт Бозжігітов сайланды. 

Маңғыстау экономикасының негізгі салала-

ры: мұнай !ндірісіне – !зінің іскерлігімен, 

адамгершілік қасиеттерімен бұрыннан к!пшілік 

к!зіне түсіп жүрген Нәсіпқали Марабаев, 

облыстық ауылшаруашылық басқармасына 

жоғары білімді маман, ірі кеңшардың жағдайын 

жақсартып, !зінің ұйымдастырушылық 

қабілетін бүкіл !лкеге таныта білген Сәбит 

8бішев басшылыққа жіберілді. Қазақстан 

мұнайының алыбы – Aзен кенішін басқаруға 

ғалым-геолог,  б іл ікт і  ұйымдастырушы 

 Махамбет Батырбаев жіберілсе, !німі озық 

ғылыми техникалық әдістермен шығарылатын 

мұнай құрамында стратегиялық маңызы зор 

аса құнды Ванадий элементі бар Қаражанбас 

кәсіпшілігіне-бұрын «қара алтынды» химиялық 

әдістермен молайтатын мекемені басқарған 

тәжірибелі инженер Ләззат Қиынов дирек-

тор болып тағайындалды. Маңғыстаудағы 

мұнай-газ кәсіпорындарының тапсырмасын 

орындайтын ірі құрылыс мекемесін басқаруға 

құрылысшы-инженер Ұзақбай 8ділов жолдама 

алды.

Партиялық, шаруашылық, !нді ріс тік 

жұмыс тарда ысылып бай тәжірибе жинақтаған 

Саламат Мұқашев, әсіресе кадрларды тәрбиелеу 

ісіне айрықша назар аударып отырды. Ол бізге: 

«Кемшілік жібергендерді қатты жазалаудың 

қажеті жоқ, бірақ тиісті талап қоя білу керек, 

ал егер қайсыбір кеңшар директорлары, !ндіріс 

қарап дағдылан ғанынан да болар, ол !те аңға-

рымпаз, сергек басшы болатын. Сәкең аудан 

шаруашылықтарын аралаған кездерінде негізгі 

назарды экономиканы жақсарту, !нім алу мен 

мезгілінде мемлекетке !ткізу жайларына аудара 

отырып, бұл істердегі кемшіліктерді к!ре тұрса 

да оларды тізбелеп, кісі жүзін сындырмайтын, 

түзету жолдарын тауып бағыт-бағдар беру 

арқылы  тыңдаушысын іске жетілдіруді мақсат 

етіп отыратын. Сәкең ауданға келіп, бірге сапар-

лас болған кездерімізде бірінші хатшымыздың 

е л д і ң ,  ж е р д і ң  ж а й ы н  ! з  к ! з і м е н  к ! р у 

мақсатында адырлы-бұдырлы, к!біне жолсыз, 

далалықта шаршамайтын қажыр-қайратына, 

ақыл-кеңесін жай айтып-ақ түсіндіре алатын 

сабырлылығына, дәрежесінің жоғарылығына 

қарамастан жұмысшы-қызметкерлер, малшы-

лар, шаруашылық басшыларымен с!йлескенде 

аса кішіпейіл, қарапайымдылығына қатты 

риза болатынбыз. Түрікменнің ұлы ақыны 

Мақтымқұлының: «Тыңдаған жұрт үлгі тұтса 

с!зіңді, менменсімей т!мен ұста !зіңді...» деген 

с!здері ойға оралғанда к!з алдыңа Сәкеңнің 

азаматтық бейнесі тұра қалушы еді.

1 9 8 0  ж ы л ы  м а у с ы м  а й ы н ы ң  3 0 - ш ы 

жұлдызында Маңғыстау облыстық партия 

комитетінің бірінші хатшысы болып сайланған 

Саламат Мұқашев «Киіз кімдікі болса, білек 

соныкі» деген халық мақалын еске алғандай-ақ 

пленум !тісімен осы күнгі түстен кейінгі жина-

лыста облыста ауыл шаруашылығын !ркендету 

м і н д е т т е р і н е  б а й л а н ы с т ы  ж ұ м ы с т а р д ы 

с!з етіп, бірден іске кірісіп кетті. Мінбеге 

к!терілгендердің бірі: «Облыс орталығында 

отырғандар жергілікті жағдайды білмейді, 

алдарына қойған мәселелерімізді біріне-бірі 

сілтеп мезгілінде шешпейді» деп бұрынғы 

басшылардың тарапына сын айтқандай бо-

лып еді, Сәкең: «Сіздің жағдайыңызды сізден 

артық білетін кісі жоқ, !ткенге де, болашақта 

да алдымен !зіңіз жауап беруге тиіссіз, мұндай 

әңгімемен ештеңе ұта алмайсыз» деп әлгі 

шешенді ұялтып тастағаны бар. Осыдан кейінгі 

бір жиналыста, соңғы мезгілде жағдай жақсарып 

келе жатыр деген кісінің жалбақтаудың иісі 

сезіліп тұрған с!зін доғарып: «Немене, Мұқашев 

келгесін бәрі жақсарып кетіп пе?» деп жұртты 

күлдірген-ді. 

Облыста !тетін пленум,  сессия,  ак-

тив жиналыстарына қатыса жүріп, Саламат 

Мұқашев елдің, істің жайын терең білетін, 

м а м а н д ы ғ ы  м ұ н а й ш ы  б о л а  т ұ р ғ а н м е н 

де, ауылшаруашылықты ауданды 10 жыл 

басқарғандығынан да болар, бұл саланы да 

бақайшағына шейін шағып білетін кісі екендігіне 

к!зім жетті. Ол ауыл, селоны к!ркейтуге, оларда 

саламатты !мір салтын қалыптастыруға, ауыл 

мәдениетін, !нерін дамытуға,  қазақтың ұлттық 

салт-дәстүрін жаңғыртуға қолдау к!рсетіп, бұл 

салалардағы орын алған кемшіліктерді қатаң 

сынға алып  отырды.             

С ә к е ң н і ң  е ң б е к  а д а м д а р ы н а  д е г е н 

қамқорлығы айрықша болатын: еңбекшілердің 

шағымын, ұсыныс-пікірлерін к!біне жиі 

шығатын жұмыс сапарлары кезінде тыңдап, 

к!терген мәселелеріне сәйкес жауаптар 

қайтарып, қайсыбір жайттарды тексерту арқылы 

тиісті шаралар алуға тапсырма беріп отыратын. 

Бұның !зі, әсіресе алыс мал жайылымдарындағы 

о б л ы с  о р т а л ы ғ ы н а  ж е т у л е р і  қ и ы н  м а л 

бақташылары үшін !те ұтымды еді. Сондықтан 

да олар «Ұлық болсаң, кішік бол» деген міне осы, 

уақыты жоқтығына қарамастан біздің қойған 

мәселелерімізді !зі келіп шешіп беріп кетті» деп 

Сәкеңе әркез риза болып қалатын. 

«Ел аралаған сыншы болады, тоғай аралаған 

үйші болады» дегендей, Сәкең к!п жерді 

к!рген, к!п нәрсені ойға тоқыған кісі ғой, 

халықтың рухани дүниесін білуге, дамытуға 

деген құштарлығы соның нәтижесі болса керек, 

бұл саланың елдің құлаш жаюына да айрықша 

назар аударып отырды.

Халықтың рухани !мірі жайлы, халықтан 

шыққан таланттар туралы с!з қозғалған кездер-

де Сәкең: «ақын-жазушылар,   композиторлар, 

күйшілер, әнші-жыршылар, жыраулар,  әртістер 

– бұлар халықтың терең ортасынан шыққан 

ерекше талант иелері. Ал таланттар айрықша 

құрметті, әлпештеуді талап етеді, олар к!біне 

ерке келеді. Сондықтан да оларды құрметтей оты-

рып, халық алдына к!ңілді шығуларына қызмет 

ету, шынайы қызмет к!рсету, бұл саладағы 

қайраткерлердің талшыбықтай желкілдеп !сіп 

келе жатқан кейінгі таланттарға үлгі болулары-

на жағдай туғызу біздің жауапты да абыройлы 

борышымыз» деп үйрететін. Облыста әдебиет 

пен мәдениеттің !ркендеуіне, айтыс !нерінің 

дамып, айтулы ақындар мен жыршылардың 

!нер сахнасынан кеңінен к!рінулеріне күш са-

лынды. Қарақия ауданында республикаға еңбегі 

сіңген мәдениет қызметкері Орын Құлсариев 

басқарған «Ақжарма» ұлттық аспаптар ансамблі 

Алжирге,  Бейнеуде Мырзабек Болысов 

басқарған «Алтыбақан» ұлттық-этнографиялық 

ансамблі Алматыда лауреат атанып, Румынияға 

дейін барып концерт к!рсетті. Жыл сайын 

дерлік !тетін малшылар тойына республикадан 

бүкіл елімізге танымал әртістер шақырылып 

отыратын. Үстіртте !ткізілген малшылар той-

ына КСРО халық әртісі Роза Бағланова, күй 

!нерінің дүлдүлі Қаршыға Ахмедияров, ай-

тулы әнші Жақсылық Сәрсенғалиевтың, т.б. 

!нерпаздардың шақырылумен келіп, малшылар 

қауымын риза еткені, Үстірт аспанын тама-

ша ән, күй әуендеріне б!легендері ел есінде 

сақталуда.

С а л а м а т  М ұ қ а ш ұ л ы  қ ұ р м е т т і  з е й -

нет демалысына шыққаннан кейін де !мір 

ағымдарынан қол үзген жоқ. Ол ұзақ жылдар ел 

басқарған кездерінде болған күрделі !згерістер: 

аймақтардың экономикалық жайының, 

әсіресе мұнай !ндірісі к!лемінің артуы, ауыл 

шаруашылығының ұлғая түсуі, ондағы еңбек 

адамдарының ұрпаққа үлгі боларлық ерлік істері 

жайлы к!лемді мақалалар жазумен бірге, ойлы 

кітаптарымен оқырмандардың ризалығына 

б!ленді.

Қазір облыс орталығындағы №16 орта мек-

теп  Саламат Мұқашевтың есімімен аталады. 

Дүйсембі �РІПОВ, 
ҚР еңбегі сіңген қайраткер,

Маңғыстау облысының 
Құрметті азаматы

басшылары, басқа да қызметкерлер іскерлік 

қабілетінің т!мендігінен !з міндеттерін тиісті 

дәрежеде атқара алмаса, ол кінәлі емес, оған 

к!тере алмайтын «шоқпар» арқалатқан кісі 

кінәлі»  дейтін-ді.

Жас кезінен !з ісіне аса жауап кершілікпен 

ОЮҒА ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ 
етікшілікті серік еткізді

адамдардың ғана емес, танымал !нер 

тарландарының арнайы іздеп келетін 

орнына айналып кететінін ол кезде 

ешкім, тіпті болжамаған да. 8сіресе 

әншілер мен бишілер ұжымдары 

үшін тәуліктеп ұйқы к!рмей етік 

тіккен күндерін, қазақ эстрадасында 

ұлттық нақыштағы киімдерімен және 

рухыңды жани түсетін репертуарла-

рымен жарқырай к!рінген «Алашұлы» 

мен «Тұран» топтарының тапсырысын 

орындаған кездегі ерекше сәттерді 

ыстық ықыласпен еске алады бүгінде. 

Алғашқы жылы түсе  алмаған 

оқуына Тілек келер жылы қайта тап-

сырып, Алматыдағы шет тілдері және 

іскерлік карьера университетін түрік 

тілінің аудармашысы ретінде жақсы 

бітіріп шыққан. Түске дейін дәріс за-

лынан табылып, түс ауа жұмыс орнына 

асығып жүріп, жоғары білімнің дипло-

мына ие болған кезде ол Қызылорда 

қаласына белді бір мұнай компания-

сына аудармашы ретінде шақырылып, 

қызмет бабымен т!рт жыл сол жақты 

мекендепті. С!йтіп, бес жыл бойы ісі 

д!ңгелеген шеберхана осылай жабы-

лыпты.

К е й і н г і  ж ы л д а р ы  А л м а т ы ғ а 

қайтып келіп, тілмаштыққа тер т!ге 

кіріскен жас жігіт бір жарым жыл 

бұрын шаңырақ к!теріп, Айчүрек 

есімді қырғыз қызын бақыт құсы етіп 

қолына қондырған. Осы жақында ғана 

Еркеназ есімді тұңғышын бауырына 

басқан жарасымды жұп аналарымен 

бірге Қошмамбет ауылына тұрып 

жатыр. 

– Етік тігуді біреулер қиын жұмыс 

немесе жайғасып алып балғаңды 

тықылдатып отырып жинап алатын 

оңай ақша деп топшылайтын шығар, – 

дейді Тілек Сұлтан бізбен әңгімесінде.  

– Мен үшін бұл сүйікті іс, жаныма 

жақын кәсіп. Бір жұп аяқ киім 3-4 

күнде бітеді. Алайда мен одан шар-

шамаймын, керісінше, аяқтағанша 

асық боп, рақаттанамын... Осы биыл, 

қазақша жыл басында Қаскелең 

қаласындағы Абылайхан мен  Райымбек 

к!шелерінің қиылысында жеке ше-

берханамды аштым. Ондағы мақсат 

– «Етікшіні балға мен біз асырайды, 

егіншіні кетпеннің жүзі асырайды» 

дегендей, біріншіден, күнк!ріс пен 

жанбағыс болғанымен, арғы жағында 

ұлттық құндылықтарымызды жаңғырту 

және қол!нерді дамыту, әсіресе жас 

буынның осы ерекше кәсіпке деген 

қызығушылығын арттыру. Бұл жерде 

тек қана тапсырыспен ғана етік, с!мке 

тікпеймін, сонымен қатар к!нерген 

теріден жасалған киімдерді !згеше етіп, 

жаңалап та беремін. Менің ойымша, 

қазіргі кезде қазақы ою-!рнекті зама-

нуи стильмен ұштастыруға мүмкіндік 

зор және қоғамда ондай киімдерге 

сұраныс та бар. Сол себептен, келешек-

тен күтер үмітім мол.

Кейіпкеріміз Тілектің әрдайым 

жұрт к!ңілінен шығып, алғысқа б!лене 

беретініне сенім зор.  

Клара КEПБАЕВА

Алматы облысы

«Алтын Жүрек» – 5згеге мейірбандық танытып, қол 
ұшын соза білетін жандарды марапаттайтын ерекше 
сыйлық. «Бауыржан» қайырымдылық қорының бұл 
жобасы 2006 жылдан бері қазақ халқының атымтай 
жомарт жандарға кенде  емес екенін к5рсетіп келеді.  

Мәселен, 2016 жылғы ұлттық сыйлық иегерлері 

қатарында атақты спортшы Жақсылық Үшкемпіров, 

Рио олимпиадасының чемпионы Данияр Елеусінов, 

«Рука помощи»  клубының негізін салушы Рада Хай-

рушева, «Мейірбандар клубының» жетекшісі  Гүлмира 

Абдрашева, қарағандылық Нияз Сүндеталиев, 25 балаға 

ана атанған  павлодарлық  Екатерина Яценко бар.  

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 2015-2016 жыл-

дар ішінде 15,8 миллиард теңге к!лемінде қайырымдылық 

к!мек к!рсетілген. Жомарт жүрек жандардың арқасында 

елімізде  75 мектеп, 58  балабақша, 49 аурухана мен 1300 

ойын алаңы бой к!теріп, 3000-нан астам науқас баланың 

ем-домына қаржы аударылған.   

«Алтын Жүрек» сыйлығына үміткерлер тарапынан 

!тініштер қабылдау мерзімінің ашылғаны жариялан-

ды. Құжаттар қабылдау уақыты 30 қыркүйекке дейін 

жалғасады. Жеңімпаздар 2017 жылы 27 қазан күні !тетін 

салтанатты рәсімде марапатталады. 

�білмансұр ЖАСАН
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ОҚЫРМАН ОЙЫ

Ел тірегі – білімді ұрпақ

Мемлекеттік тілді !зге ұлт !кіл-

деріне үйретуде дыбыс үндесті гінің 

маңызы зор.  Қазақша с!йлеуде 

қосымшалардың дыбыс үндестік 

з а ң ы н а  б а й л а н ы с т ы  д ы б ы с т ы қ 

нұсқаларын дұрыс таңдап қолдану 

оларға оңай емес, қате к!біне осы 

м ә с е л е д е н  т у ы н д а й д ы .  С о н ы -

мен қатар инновациялық әдістерді 

қолдану арқылы қазақ тілі сабағынан 

с!з таптары, с!йлемнің тұрлаусыз 

мүшелері және т.б. тақырыптарда 

білім алушының жеке басының дара 

және дербес ерекшеліктерін ескеріп 

сабақты қызықты етіп !ткізуге болады. 

8ртүрлі дидактикалық ойындар !зге 

ұлт !кілдеріне тілді үйретуде мәселенің 

түйінін есте сақтауға к!мектеседі, 

!йткені дидактикалық ойындарда 

оқытуға тиісті мәселенің !зегі беріледі. 

Жан-жақты білім беруде қазақ тілі 

сабағында  жаттығу жұмыстарының 

тиімділігі !те к!п. Оларды саралай кел-

сек:  алған теориялық білімді тәжірибеде 

п а й д а л а н а  б і л у г е ,  б і л і м д е р і н і ң 

тереңдеуіне; к!ркем жазуға, зейінінің 

жетілуі, еске ұстау қабілетінің да-

муына; !з беттерімен қорытынды 

жасай білуге; с!здік қорларының да-

муы, тіл байлықтарының жетілуіне; 

мәтінді талдай білуге, сауатты жазуға; 

шығармашылық қабілеттерінің дамуы-

на; пәнге деген қызығушылықтарының 

артуына түрткі жасайды. 

Қ а й  з а м а н д а  б о л с ы н  ! з і н і ң 

атқаратын қызметіне қарай, жеке 

қасиеттерінің к!птүрлілігіне орай, 

! з і н е  м і н д е т т е л г е н  т а л а п т а р ғ а 

сай, оқытушы мамандығы басқа 

мамандықтарға қарағанда ең қиын 

және ең ізгілікті мамандық болып 

саналады.  Себебі  оқытушының 

негізгі міндеті жер жүзіндегі ең құнды 

дүние — адамды кемелдендіру болып 

табылады. Білім алушы жүрегінен 

орын алатын педагог рухани бай, 

зиялы және шығармашыл тұлға бо-

луы қажет .  Ұлы ойшыл ғұлама 

әл-Фараби «...адам бойындағы ең 

үлкен қасиет-қабілет, !мірді түсіну, 

қанағат тұту, ұстанымдылық және 

!згеге ұқсамайтын даралық» деген. 

Ғұламаның осы !мірлік қағидасы 

бүгінгі білімнің басты үйлесімділігінде 

екеніне к!з жеткізуге болады.

Заманауи инновациялық әдістерді 

қолдануда жан-жақты білім берудің 

тиімділігі  – студенттердің білім 

алудағы олқылықтарына үнемі зерттеу 

жасап, түзету жұмыстарын жүргізуге 

пайдасы бар екендігі анықталды.

Себебі  заманауи технологиялар 

білім беру дағдысын кеңейтіп, жаңа 

білімді игеруде мол септігін тигізетіні 

с!зсіз. Қазіргі заманның дамуының 

!зі оқытушылар шығармашылығын 

жаңаша бағытта құруды талап етеді. 

Сондықтан инновациялық технологи-

яларды пайдалануда білім сапасының 

қосымша деңгейге к!терілу жолы 

анықталады. Ол үшін қазіргі за-

ман талабына сай мемлекеттік тілді 

меңгеруде жаңа технологияларды, 

ұтымды әдіс-тәсілдерді пайдалану, 

білім беру саласында жүйелі жұмыстар 

атқару еліміздегі ең маңызды әрі кезек 

күттірмейтін ауқымды мәселелердің 

бірі болып отыр.    

«Жұмыла к!терген жүк жеңіл» 

демекші, жаңа бағытқа бетбұрыс 

қадамын жасауда тынбай еңбек ету 

қажет. Тәуелсіз ел тірегі – білімді 

ұрпақ. Сондықтан к!ркемдік қабілеті 

дамыған, айтар ойы бар, шындық 

пердесіне батыл да сенімді қарайтын 

білім алушылар, яғни болашақ жа-

старымыз ғана болашақ білім иелері 

болмақ.

Мейіргүл ШАЯХМЕТОВА,
Қазақстан инженерлік-

технологиялық университеті, 
«Қазақ тілі мен әдебиеті» 

пәнінің оқытушысы

И р а н  ж е р  с е р і к т е р і н 
ғарышқа ұшыру үшін «Симург» 
зымыран тасығышын сынақтан 
сәтті 5ткізді. 

«Симург» 500 шақырым 

биіктікке 250 келіге дейін 

салмақпен аппарат шығаруға 

қ а б і л е т т і .  2 0 1 0  ж ы л ы  е л 

президенті Махмуд Ахмадине-

жад Иран 2024 жылы ғарышқа 

адам ұшыруға ниетті екенін хабарлады. Алайда 

кейіннен ол бұл мәселені үкімет талқылайтынын және 

ұшырылымды 2019 жылы, яғни бес жыл ерте жүзеге 

асыру шешімі қабылданғанын атап !тті.

Алғашқы ирандық зерттеу серігі «Омид» бол-

ды. Орбитада үш ай болған ол !з миссиясын сәтті 

орындап, Жерге 2009 жылы 25 сәуірде қайта оралды. 

«Омидтан» кейін «Толу», «Месбах-2» және «Навид» 

ұшырылды. Иранда құрылған серіктер мен «Си-

мург» зымыран тасығышы Иранның аэроғарыштық 

!неркәсібінде жетістіктер үлгісіне айналды.

ИРАН

Зымыран сынақтан өтті

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Римде ауызсу тапшылығы 
сезіле бастады. Себебі 1,5 млн 
халықты сумен қамтамасыз 
ететін мекеме күніне 8 сағат 
қана жұмыс істеуге к5шті. 

С у д ы ң  д а  с ұ р а у ы  б а р 

екенін италиялықтар қазір 

жақсы түсінеді. Тіпті қаладағы 

субұрқақтардың !зі жұмысын 

тоқтатқан. Қазіргі уақытта сән-

салтанат емес, күнк!ріс қамы маңызды болып тұр. 

Аста-т!к !мір сүрген римдіктер алғаш рет ауызсудың 

тапшылығын сезіне бастады. Алдағы демалыста 

қаланы ауызсумен қамтамасыз ететін мекеме жұмыс 

уақытын қысқартып, астаналық тұрғындардың 

пәтеріне суды күніне 8 сағат қана жіберетін болады.

«Римді сумен қамтитын мекеменің жұмысын 

шектеу !те күрделі жағдайдан туындап отыр» дейді 

коммуналдық қызметтің мамандары. Лацио астаналық 

аймағындағы негізгі су к!зі саналатын Браччано 

к!лінің деңгейі құрғақшылықтың әсерінен рекордтық 

деңгейге түсіп, 160 сантиметрге тартылып кеткен.

Пәкістан парламенті биліктен қуылған премьер- 
министр Наваз Шарифтің орнына жаңа үкімет басшы-
сын сайлады. Енді министрлер кабинетін Шахид Хакан 
Аббас басқарады. Оны елдің Ұлттық ассамблеясындағы 
342 депуттатың 221-і қолдаған.   

Шахид Хакан Аббас бұрынғы премьер-министр 

Наваз Шарифтің жақтасы. Сарапшылардың айту-

ынша, биліктегі партия оны үкімет басына уақытша 

сайлады. Ал негізі билікке Наваз Шарифтің інісі 

Шахбаз Шариф келуі мүмкін. Қазір ол Пенджаб про-

винциясын басқарып отыр. Дегенмен жаңа басшы 

үкімет басына біреуге орынды сақтап отыру үшін 

емес мемлекеттік маңызды істермен айналысу үшін 

келгенін ашық айтты. 

Еске сала кетейік, 28-ші шілдеде Пәкістанның 

жоғарғы соты премьер-министр Наваз Шарифті 

жемқорлыққа жол берді деп айыптап, қызметінен 

босатты және оның отбасы мүшелерінің де үстінен 

қылмыстық іс қозғаған.

Грузия аумағына қарасты Қара теңіз акваториясы-
нан 140 млн тоннаға жуық мұнай қоры табылуы мүмкін. 

Осы аймақта зерттеу жұмыстарын жүргізген 

америкалық мұнай-газ компаниясының мамандары 

осындай тұжырым жасап отыр. Қазір Грузия тарапы 

«қара алтынды» !ндірудің тиімді жолдарын қарап, 

қаржы құюға мүдделі инвесторлар іздестіріп жатыр. 

Бұл – Грузияның шығысындағы шағын ғана ауыл. 

Мұнда 10 жылдан бері мұнай !ндіру жұмыстары жүріп 

жатыр. Тәулігіне 15 тонна «қара алтын» алынады. 

Аталған жұмыстарға грузиндік компаниялармен бірге 

шетелдік инвесторлар да тартылған. 

Мұнай-газ агенттігінің басшысы Георгия 

 Татиш вилидің айтуынша, Грузия жақын арада Қара 

теңізде мұнай шығаруға қатысты тендер жариялай-

ды. Мұнай табылған жағдайда табыс екіге б!лінеді. 

Бұл туралы мемлекет пен инвестор келісімге келеді. 

Америкалық компания Грузия акваториясында 140 

млн тоннаға жуық мұнай болуы мүмкін деген болжам-

ды алға тартады.

ИТАЛИЯ

ПӘКІСТАН

ГРУЗИЯ

Римдегі су тапшылығы

Жаңа премьер-министр 
сайланды

Мұнай қоры табылуы мүмкін

�зірлеген Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Қытайдың Чэнду қаласының 
аспанында алып панда пішіндес 
бұлт жұртты таңғалдырды. 

Чэнду қаласы негізінен осы 

хайуандар тұратын Сычуань 

провинциясының астанасы 

саналады. Ерекше бұлттарды 

Ян Чжунмин есімді жергілікті 

фотограф-тілші к!ріп, суретке 

түсіріп алған.  Алдымен фото 

авторы бұлттың ерекше пішініне ғана к!ңіл аударған, 

кейін үйінде бұл пішіннің пандаға ұқсайтынына к!зі 

жеткен. 

Айта кетейік, пандалар Қытай елінің символы 

әрі ұлттық мүлкі болып табылады. Олар негізінен 

Сычуань, Шэньси мен Ганьсу провинцияларының 

аумақтарындағы бамбук ормандарын мекен етеді. 

ШЫҢ ЕЛІ

Чэндудағы панда пішіндес бұлт

Бізге керегі қазақ әдебиетіндегі бір 

ғана ұғым-түсінік «қабір азабы». Осы 

концепті негізінде !з ой-пікірімізді 

!рбітпекпіз. 8лемдік филологияда 

тілдік концептіден (біздің жағдайда – 

!лімнен) туындаған  тіл мен мәдениет 

концептаумағы (сфера)  к!ркемдік 

ойлау  к!ркемдік ойлаудың концептісі 

 к!ркемдік философия  к!ркем 

концепті  туындының концептаумағы 

 туындының к!ркемдік әлемі  

әлемнің к!ркем келбеті парадигмалық 

болжамы бар. Міне, осы парадигмалық 

тізбектелім арқылы Мәшһүр Жүсіп 

К!пейұлы мен Думан Рамазандағы қазақ 

түсінігіндегі «Қабір азабын» зерделейтін 

боламыз. Қос қаламгер де !зі !кілі 

болып табылатын тіл мен мәдениеттің 

алаштық санада қабылданып, ұлттық 

жадыда кодталған қырларын к!ркемдік 

ойлау арқылы к!ркем философиялық 

бірлікке айналдырып, оның заманға 

сай түрленіп, миллет оқырманына жол 

тартуын жүзеге асырады. 

Тап осы шығармашылық акті 

кезінде суреткер осы концептінің жаңа 

мәнісін !мірге әкелуші демиургқа 

( м ә д е н и  қ а һ а р м а н ғ а )  а й н а л а -

ды да, к!ркем концепті бір жағына 

әрі автор ойын айшықтаушы, әрі 

авторға бағынышты емес, !зіндік 

ұлттық әдеби және экстраәдеби 

(әдебиеттен тысқары) заңдылықтарға 

б а ғ ы н у ш ы  н ы с а н а т қ а  а й н а -

лып шыға келеді (Ескерту: бұдан 

ары тек әдеби заңдылықты басты 

орынға қойғандықтан экстраәдеби 

заңдылықты онша с!з етпейміз, бірақ 

бұл оның тысқары қалып тұрғандығын 

білдірмейді – 8.8.). Осы белгілі 

әдеби заңдылықтарға бағынушылық 

туындының к!ркемдік әлемін түзіп, 

жаңа тіршілік формасына, жаңа ой 

формасына иелік етуі арқылы адам 

танымастай !згеріске ұшырайды.  Қос 

қаламгердегі !зіндік ұлттық әдеби 

заңдылықтарға бағынушы нысанат: 

Надан би, Шайқы Ысқақ пен Сәззәт 

Сұрлашов мырза, Сүйсен Сабаев 

ұстаз-зейнеткер тап сондай, ұлтқа 

ой салар (жаманынан жирендірер, 

жақсысына сүйсіндірер) концептуал-

ды (философиялық) персонаждар. 

Авторлардың к!ркемдік әлеміндегі 

концептаумақтық: ақылмандық, 

рух пен пікір зерттеушілерге жаңа 

б о л м ы с т ы ң  ү з і г і н  т а н ы п - б і л і п 

саралауға !з мүмкіншілігін тудырады. 

Б і з  қ а л а й ы қ ,  қ а л а м а й ы қ 

қазақ әдебиетіндегі түрлі дәуірдегі 

с!з зергерлері,  ақыл-ой !кілдері 

арасындағы әдеби-мәдени және ру-

хани байланыс интермәтін арқылы 

жүзеге асады. Қашанда мәтіннен тыс 

шынайы «интерорта» болатындықтан, 

мәтіндер ғана емес, олардың авторлары 

да бір-бірімен осы шетелдік кірме с!зсіз 

«жақын әдеби орта»  арқылы !зара  

араласады.  Неге біз осы бір терминге 

тіреліп отырмыз деген заңды сұраққа 

берілер жауап та оңай, !йткені бұрын 

заманалық ақын-жазушыларымыздың 

Қожа Ахмет Ясауимен, Шәкәріммен 

және Мәшһүр Жүсіптермен жазба-

ша және тұлғалық үндесуі жайлы тек 

дінге қатысты, оның ішінде сопылық 

ағымға қатысты с!з етілді де,  басты 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  б а й л а н ы с т ы ң 

мәтіннен тысқары тұсының мәнісін 

ашу қалтарыста қалып келді. Ендігі 

жерде қазақ гуманитарлық ойының 

дамуы барысында «жақын ортаға» деген 

к!зқарас түбегейлі !згеріске ұшырады.  

Т!л әдебиетіміздегі дәстүр жалғастығын 

!зіндік авторлық ұстанымымен !згеріске 

ұшыратқандардың қатарында Думан 

Рамазанның соңғы жылдары жазылған 

әңгімелеріндегі жалпытүркілік мотив-

асқан, қарттыққа иек артқан жандар. 

Оның бірі – қаланың жоғарғы тау жақ 

беткейінде орналасқан хан сарайын-

дай үйде тұратын Сәззәт Сұрлашов 

мырза. Aмір бойы ат үстінде жүрген, 

ұзақ жыл ауыл, аудан әкімі сияқты ла-

уазымды қызметтер атқарып, жалғанды 

жалпағынан басып, шалқып-тасып 

!мір сүрген кісі. Ал екіншісі – қаланың 

т!менгі жағындағы қоңырт!бел үйде 

тұрып, қоңырқай тірлік кешкен Сүйсен 

Сабаев ақсақал. Ұзақ жыл орта мектеп-

те тарих пәнінен сабақ беріп, саналы 

Осы надан бидің бүгінгі ұрпағы 

Сәззәт Сұрлашов мырзаның тергеуге 

алынуы сәтті кескінделген.

Батыс еуропа және орыс прозасын-

да  «!зге әлем» бір түрлі тылсымданып 

берілсе, Думан Рамазанда тап біз !мір 

сүріп отырған дәуірдегі қарапайым 

тіршілік сияқты періштелердің жауап 

алуы суреттеледі. 

Міне, қаламгер тәлімгерлікпен, 

ұлттық ділімізге сай Алланың сүйген 

құлының бұрын поэзиялық діни 

қиссаларда с!з болған сюжетін енді 

проза тілінде м!лдіретіп, жағымды 

п е р с о н а ж ы н ы ң  « ф а н т а с т и к а л ы қ 

бейнесін» кескіндесе, мына бір мәтін 

үзігінде ұлтының жек к!ретін әлеуметтік 

тобына жататын атқамінерлердің 

ұсқынсыз келбетін «фантастикалық 

гротескілейді».

М.К!пейұлындағы надан бидің 

бүгінгі бейнесі мүлде жаңа қырынан 

қ а л а м г е р г е  т ә н  с т и л и с т и к а л ы қ 

!згешелікпен сипатталады. Осылайша 

ұлт діни түсінігіндегі «қабір азабы» ескі 

мен жаңаны жалғай отырып оқырман 

назарына ұсынылады.  

Ж о ғ а р ы д а  а й т ы л ғ а н  о й л а р д ы 

бір арнаға тоғыстыра отырып ай-

тарымыз, Думан Рамазанда жұмақ 

пен тозақтың антиномиясы ұлттық 

архетиптердің бойына қан жүгірте оты-

рып берілгендігін байқаймыз.  

Екі түрлі дүние – бұ дүниенің 

қызығын о дүниенің қызығына айырбас-

тау мен айырбастамау мәселесі. Автор 

осыны қалай шешті. Aз оқырманымен 

қандай ойын ойнады? Міне осы жағына 

назар салатын болсақ, онда қоңырт!бел 

үйде тұрып, қоңырқай тірлік кеш-

кен Сүйсен Сабаев ақсақал мен хан 

сарайын дай үйде тұратын Сәззәт 

Сұрлашов мырзаның тағдыр талайын 

пернелей беру арқылы «қоңыр» түспен 

«С» әрпіне акцент түсіріп,  !мірдің 

баянсыздығы туралы алаштың мәңгілік 

сарынын жаңа қырынан ұғындырады. 

8ріптік ойын дегенде айтарымыз: 

автордың кейіпкерлерінің бәрі «С» 

әрпінен басталатын ат пен текке ие 

болып келеді.

Т . С . Э л и о т т ы ң  « Г о м е р д е н 

басталған Еуропа әдебиетін, ондағы 

барша ұлттық әдебиеттерді қоса 

алғанда бір мезетте бір ғана әдеби 

қатар түзер еді» деген жалпыға белгілі 

сәтті ой түйіндеуі қазақ әдебиетіндегі 

түркілік, исламдық және ұлттық 

әдебиет тарихындағы туындыларға 

қатысты пайымдау жасауымызға 

мүмкіндік береді. Қазіргі және оған 

дейінгі  туындылардың бойын да 

«!ткен дәуірдің !з атын мәңгілікке 

таңбалаған түркі ақындарының» !лмес 

туындыларының сілемі танылады. 

Себебі қаламгер тек туындысын жазып 

қана қоймайды, сонымен бірге оқиды. 

Aзіне дейінгі түркі, ислам және қазақ 

ойшылдарының тәжірибесін парасат-

пен пайымдайды, !зінше қорытады 

да, шығармашылық шабыт сәтінде !з 

шығармасының бойынан орын береді. 

Осылайша, алаштың рухани мәдениеті 

қаламгерлеріміз тарапынан түрлінше 

айшықталады да нәтижесінде !нер 

синтезі !мірге келді.

Жаңғырған жаңа ұлттық мотивтің 

(«К!р азабының») жаңаша  синтезденуі 

Мәшһүрдегі гуманистік бастау к!зге 

ұласса, ендігі жерде Думан Рамазан та-

рапынан бұрынғы мәдени кеңістіктегі 

қазақ модерндік әдебиетінің жаңа 

дәуірдегі мәдени айнасындағы адам 

!мірінің мәнсіздігі мен адамзат ба-

ласы тіршілігінің символдануын та-

нытатын постмодернге  б ір  ғана 

«Қабір азабы» сюжеті арқылы қалай 

ауажайылмай !ткендігін танытады. 

Сондықтан, дәуірлері алыстатып тұрса 

да, бір-бірімен рухани жақындықтағы 

қаламгерлер ұлттық т!лтума сюжет-

мотивтеріміз арқылы әлем әдебиетінде 

қазақтың с!з сиқырын таныта білген 

атақты суреткер атанып шыға келсе, 

оған таңданудың еш реті жоқ.

�біл-Серік �ЛІ�КБАР,
ғалым, әдебиеттанушы

тарих, тіпті адамның !зін) енгізіп  дұрыс 

істеп отыр. Осылайша, «Қабір азабы» 

қос қаламгер арқылы алаштық «ұлы 

интермәтінге» айналғандығы белгілі 

болады.  Авторлар к!терген мәселенің 

тереңінде ғылыми ауқымдағы емес, эти-

ка мен дін шеңберіндегі қазақ үшін !зекті 

сауалдың жекешіл шығармашылық жа-

уабы жатыр. Пьер Тейяр де Шарденше 

айтсақ, авторлар ұлтына «бүгінгі !мірдің 

ертең сауалы» барлығын білдіру үшін 

«жекелік азаттыққа емес, тұлғалық 

еркін дікке» ұмтылып отыр. Осы арқылы 

тер мен сюжеттерді қосуға болады. 

8лем және қазақ ғылымындағы 

интермәтіндік ашылым тек қазір ғана 

постструктурализм мен «постмодерн» 

дәуірінде мүмкін болып отыр.  Оның 

үстінде сюжет – интермәтіннің к!рініс 

беруі болып табылады. Бұл турасында 

ой осы термин !мірге келгенге дейін 

А.Н.Веселовский  тарапынан: «Тарихи 

поэтиканың міндеті мен үшін жеке 

шығармашылық үстіндегі әпсананың 

р!лі мен шегін анықтау болып табыла-

ды» деп айтылған болатын-ды. Міне, 

қазақ әдебиетінде Мәшһүр Жүсіп пен 

Думан Рамазан ХІХ-ХХІ ғғ. сюжеттің 

 ауысып алуы арқылы емес, !здерінің 

жеке шығармашылықтары арқылы 

«қабір азабы» мотивін бірі – поэзияда, 

бірі – прозада қайыра жаңғыртты.  Думан 

Рамазанның  «қабір азабы» мотивін 

ашудағы әдеби дәстүршілдіг інен 

М . К ! п е й ұ л ы  « Н а д а н  б и »  ж ә н е 

«Шайқы Ысқақ» туындыларының    

аллюзиясы мен реминисценциясын 

байқаймыз.  Аталған қаламгердің 

әңгімесінде философиялық, тарихи, 

мәдени жүйе және әдеби жаңғырық 

оның қос кейіпкерінің туынды ішіндегі 

дүниетанымдық к!зқарасын түзіп, 

М.К!пейұлы !мірге әкелген бақи (о 

дүние) моделінің түрі !згеріп, оған 

қазіргі қазақ қоғамындағы әлеуметтік-

саяси, ұлттық-мәдени және тарихи-

заманалық құбылыстардың !з бағасын 

алуы дербес авторлық жаңа нышан-

белгіге ие болғандығын аңғарамыз. 

«Сана сұхбаттастығы» қаһарман-

антигонистерді  бір-біріне қарсы 

қояды. Мәшһүрдің екі балладасының 

кейіпкерлері  жердег і  жақсылық 

п е н  ж а м а н д ы қ т ы ң  ү л г і с і  б о л с а , 

 Думан  Рамазан бір палатадағы екі 

кейіпкердің бітім-болмысы арқылы 

М.К!пейұлының қаламынан туындаған 

бақи моделін жаңаша түсінікте !зінше 

а й ш ы қ т а п ,  б ұ р ы н ғ ы  ә п с а н а л ы қ 

аңыздаудың шекарасын жойып, !зіндік 

жеке шығармасын жұртқа ұсынады.   

Бұл арада !зара жуықтастықтағы 

үш сюжет ауысып (мифологиялық, 

этникалық және ділдік), бір-бірімен 

ажыратып алғысыз бітеқайнасып 

кетеді. Р.Бартша ой толғасақ, түрлі 

деңгейдегі біршама немесе айқын 

ұғынылатын алдыңғы мәдениеттің 

мәтіні рухани ізбасарлары тарапынан 

жаңа кейіпті  иеленген шақта да !зіне 

дейінгі ұлттық ескі дәйекс!здердің 

мәйегінен тұрады. Яғни тарқата ай-

тар болсақ, интермәтіннің субъектісі 

 немесе «интерсубъект» (ортақ тұлға) 

мәселесі структурализм мен пост-

структурализм (әдебиеттануда бірінші 

 кезекте А.Ж.Греймас, Р.Барт, Ж.Лакан, 

М.Фуко, Ж.Деррида, т.б.) теорияшы-

лар панмәтінге балап, оның бойына 

барлығын (әдебиет, мәдениет, қоғам, 

ғана ұлт оқырманы 

т у ы н д ы  б о й ы н д а 

айтылған ойдың бай-

ыбына бара алады. 

8лем тарихына 

ой жүгіртетін болсақ, 

а д а м з а т  қ а ш а н д а 

 р е а л д ы  ! м і р д і ң 

ш е г і н е н  ш ы ғ у ғ а 

т а л п ы н ы с  ж а с а й -

ды. Мысалы қазақ 

исламға қанша жер-

ден сенгенімен, к!не 

дәуірдегі дін !кілдері 

болған бақсыларды 

ерекше жандар деп 

санауын әлі қойған 

емес...

Д і н и  а ғ а р т у ш ы 

ағым !кілдері алаш 

ә д е б и  п р о ц е с і н е 

ә к е л г е н  ! м і р д і 

бейдәстүри баға лау 

үрдісі ұзаққа созылған 

әдеби іркілістерден 

соң, қазақ әдебиетіне 

Х Х І  ғ а с ы р д а  д е н -

деп енді. Реалдылық бір шетке ысы-

рылып, романтикалық қос әлемділік 

идеясы «!лілер патшалығынан» еніп, 

«ОСЫНДА» мен «ОНДА» болмысы 

бір-біріне қарама-қарсы қойылып, 

жазушылар !з оқырманына не шы-

найы !мір (пәни), не тылсымды тірлік 

(бақи) турасында тұтасқан түсініктің 

ұштығын ұстатуға еш тырыспай-

ды, қайта  олардың к!ршілесе !мір 

сүруін қабылдауға тиісті екендігімізді 

ұғындырады. Авторлар ұғындырмасы 

бойында денеңді мұздатып, жүрегіңді 

ұшырып, зәреңді зәр түбіне кетіретін 

мистикалық күш біздің !мірімізге ден-

деп еніп қана қойған жоқ, сонымен 

бірге !з заңдылығын адамдар арасында 

орнатып та үлгергендігін мәтіндемелік 

емеурінмен сездіреді. 

Осы қалыпта таранс-тарихи мәдени 

дәстүрі сонау бағзы дәуірден бастау 

алатын М.К!пейұлының ХІХ соңы мен 

ХХ ғасыр басындағы әдеби ізденісінің 

үрдісін жаңа замана талабына сай ХХІ 

ғасырда қайыра жаңғырта отырып,  

ұлтына ұсынған Думан Рамазан !зінің 

«О дүниедегі кездесу» әңгімесінде: 

«Енді, міне, тағы да тағдыр-талайлары 

тоқайласып, аз күн қонақ болған жарық 

жалғанмен бір мезгілде қош айтысып, 

мәңгілік сапарға бірге аттанбақ. Дәл 

қазір екеуінің де хал-күйі бірдей. Бойла-

рынан әл кетіп, жандары кеуделерінен 

шығып кетуге таяу тұр. 8лсін-әлсін 

ыңырсып, шүңірек к!здерін әрең-

п ә р е ң  а ш ы п - ж ұ м ы п ,  б а я у  ғ а н а 

кірпік қағады» дей келе, бір палатада 

жатқан қос ауылдас әрі сыныптастың 

ғұмырын т!мендегідей ретпен с!з 

етеді: «Екеуі де пайғамбар жасынан 

ғұмырын бала оқытуға арнаған, иманы 

кәміл тақуа адам». 

О дүниедегі жауап алу М.К!пейұлы-

ның рауаяттарында (балладаларында) 

жан-жақты с!з болғандығын қазақ 

әдебиеті тарихынан жақсы білеміз. Осы-

ны Думан Рамазан проза тілімен кесте-

леп, дәстүр жалғастығын жүзеге асырып 

отыр. Мәшһүр Жүсіп !зге авторлардың 

туындыларын, ел әңгімелерін пайда-

ланса, Думан  Рамазан туындыгерлікпен 

«авторлық мифті» !мірге әкеліп, !зіндік 

ұстанымын оқырманына ұсынады. 

М.К!пейұлы жақсы жан мен жа-

ман жанның о дүниеге баруына екі 

бірдей баллада арнаса,  Думан Рамазан 

адамның пәниде жасаған жақсылығы 

мен жамандығының о дүниеде !з 

бағасын алуын кейіпкерлері бойын-

да жарыстыра пернелеу арқылы бір 

әңгіменің бойына сыйдырып жіберген.

Бұрын молдалар аузынан ғана айты-

латын о дүниедегі тергеуге алыну енді 

фантастикалық шындық ретінде реал-

данып, поэзия тілімен !ріліп былайша 

!рнектеледі. 8ңкүр мен Мүңкірдің 

жауап алуын білімге жеңгізіп, Ысқақ 

бейнесін асқақтады, ал келесі шарт-

ты кейіпкері қазақтың надан биі нің 

жинақталған бейнесін, әуелгі балла-

дадағыдай дараландырмайды, қайта 

оның о дүниедегі тергелуін ирония-

мен, сатиралық  сипатта құлдырата 

 сипаттауы надан с!зіне стилистикалық 

реңк беру арқылы автор !зінің алдына 

қойған мақсатына жете алған. Шы-

найы !мірлік ситуацияны о дүниелік 

ахуалмен шебер ұштастыру Мәшһүрдің 

!зіне тән романтикалық стилінен хабар 

береді:

(М. Көпейұлы мен Д. Рамазан туындылары бойынша)
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АСТАНАДА

К!ктем-ару жаныма шуақ құйып,

Бозторғайдың үнiне құлақ түрiп.

Мен келемiн Астана к!шесiмен,

Сылдыр-сылдыр ағады бұлақ күлiп. 

К!ктем-ару бойымды балқытады,

Сезiмдерге б!лейдi жақұт таңы.

Жусан иісi келгендей әлдеқайдан,

К!ңiлiмдi к!терiп шалқытады. 

Тәуелсiздiк туын тiккен – қазақпын, 

Егемендiк бар бақыты қазақтың.

Дiнiм, Дiлiм, Баба Рухын тiрiлтiп,

Астанадай ғажап қала жасаттым. 

Тыныштықтың тамырымын – қазақпын,

(Зобалаңды бастан кешкен – Қазақ тың). 

Ағылшын да, басқа тiл де түк емес,

Жырларымды тек қазақша жазбақпын.

К!ктем-ару қырларда түрленедi,

Қыз-жiгiттер алуан гүл тередi. 

Беткейлердi жауқазын !рнектейдi,

Туған жерiм ғажайып түрге енедi.

АРМЫСЫҢ, АЛАТАУ

Армысың Алатау, асыл арым,

Сенде қалды ақ арман, жастық шағым.

Самайыма ақ қырау қонақтапты,

Жауқазындай бір кезде ашылғанын.

Армысың, Алатау, арман-дәйім,

Жүрегімде бүршігін жайған қайың.

...Тіршіліктің қамытын сілкіп тастап,

Аунап-қаунап қайтуды армандаймын. 

ҚУЛЫҚ ТАУЫМ

Қулық тауым! 

Б!ктеріңде мен !стім,

Қарағайлар досым болып, кеңестім.

Суың – балдай, 

ауаң – тымық, 

ш!п – шүйгін,

Ержеткен соң «тез ұмыттым» демеспін.

 

Қулық тауым! 

Сай-салаң мен белесің,

Сағынғанда к!з алдыма келесің.

Ұзынбұлақ барсаң, 

Қыржол қол бұлғар,

Астанада түсіме жиі енесің!

РАЙЫМБЕК БАТЫР

І

Қырандайын шүйілген,

Жауға тиген бүйірден.

Зәре-құтын қашырып,

Басына бұлт үйірген.

Ойрант!бе басында,

Қалың қолы қасында:

Қорын ханды жусатты,

Алмас қылыш қолында.

Айналып бейне жасынға,

К!койнақ пырақ астында.

Қаһарлана тіл қатты:

– Сасық қалмақ басынба!

Секер хан басы шабылды,

Қалмақ сол сәт «аһ» ұрды.

– Райымбек! – десті сарбаздар,

Ұраннан тау-тас жаңғырды. 

Райымбек батыр атанды,

Елінен алғыс, бата алды.

...Тау жайлаған ел-жұртым,

«Райымбек» елі аталды. 

ІІ

8з бабам – елдің ұраны,

Ерлігің – мәңгі жыр-әнім.

Хангелді батыр ұрпағы,

Түкенің тұма бұлағы.

Қаһарман бабам, әз бабам,

Тарихты шертсем аздаған.

Тәуелсіз ел ғой қазағым,

Жоңғарға мұны жазбаған. 

Жеңіп бердің жоңғарды,

Жер бетінен жоғалды.

Асыл туған жампозым,

Aзің салған жол қалды.

К!ріпкел бабам, киелі,

Рухың қолдап жүреді.

Алмасып жылдар жатса да,

Ұрпағың басын иеді.

ІІІ

8улие бабам, арысым,

Түн қаттың намыс, ар үшін.

Бел шешпей жаумен шайқастың,

Ар үшін, қазақ қамы үшін.

8улие бабам, абызым,

Ұраным болған – жалғызым.

...Қанымен келген бабамның,

Бақытты !мір, бар қызық.

8улие бабам, асылым,

Тұяғы едің асылдың. 

Рухың жебеп жүрсін деп,

8руағыңа мен бас ұрдым.

8улие бабам, асылым! 

ҚАЗАҚПЫН

«Мен қазақпын…» 

  Жұбан Молдағалиев

Байтақ жердiң мұрагерi – қазақпын,

Он жыл болды бодандықтан азатпын.

Туған тiлiм, салт-дәстүрiм !шкен жоқ,

К!рсе-дағы алуан түрiн азаптың.

Жәбiр к!рген ұлтқа қорған – қазақпын,

(Аш болғанға аң ауладым, қаз аттым).

Тiлiм нанды б!лiп бердiм кiм болсын,

Келген жанның тегiн сұрап, қазбаппын.

Ат жалында к!шiп-қонған – қазақпын,

Бәлкiм содан тасқа түскен аз хатым.

Қисса-дастан тарап жатты ауызша,

Мұң-зарымды домбырамда маздаттым.

Тарихымды қашап жазған – қазақпын,

(«Күлтегiндi» құртып ала жаздаппын). 

Баға жетпес шежiресiн түркiнiң,

Елордаға алып келдiк бәз қалпы.

Хас дұшпанға бас имеген – қазақпын,

Тас атқанға қазы-қарта асаттым.

Отан десе қасық қаны қалғанша,

Алысатын қайсар жүрек жасақпын.

ТАУ ҰЛЫ

Еңсемдi езiп кеттi қалың қайғы,

Алуан ойлар лықсып бағынбайды.

Жарқылдап жүретiн ең арамызда,

Орта жолда қайтейiн бағың тайды.

К!зiме жас iркiлiп, тамшылайды,

Болмысыңды ұғатын жан жылайды.

Қыршын кеттiң, Мақсұт-ау, күрсiнемiн,

Aн-бойымды мұң-нала қамшылайды.

Күлiмдеген нұр-бейнең жанарымда,

Кәусарына !мiрдiң қана алдың ба?

Т!рiне сен шықтың ба жұмақ үйдiң,

Жамандығың жоқ едi жан алдында. 

Мұңлы кейпiң қалыпты жүрегiмде,

Шындық к!рмей !мiрден жүдедiң бе?

Сен асығып кеттiң-ау, таяз жандар

Бұл жалғанды қия алмай жүргенiнде.

«Тау ұлымын!» дейтiнсiң жайраң қағып,

Туған жердi жыр еттiң қайран қалып.

«Ұлытау!» деп ән салдың ортамызда,

(Қайтқан едiк ауылда сайран салып).

Жалғандыққа шыдамай қаның қызған,

Талай мәрте ауырған жаның сыздап.

Жезқазғандық бауырың боп шығатын,

Тек қарындас таптың сен қалың қыздан.

Қадiр тұтқан тасты да тау ұлысың,

Саған ыстық қары мен жауыны тым.

…Iздеп бiр күн келетiн сияқтысың,

Тауға кеттiң сейiлге, тау ұлысың.

АСЫДА ТУЫЛЫППЫН

Шiлде айы,

Асыда туылыппын,

Тұрғанда таң нұрына жуынып Күн.

Киiз үйде кiндiгiм кесiлiптi,

Табиғат шуағына жылыныппын.

К!терiлген жар салып ебелек дүр,

«Сүйiншiлеп» кезiптi к!белек қыр.

Aлеңдетiп ат қойған ақын ата*,

Содан берi жүр менi жетелеп жыр.

Бесiк жыры жайлауда басталыпты,

Қонақтар шалғын-к!пшiк жастаныпты.

Тау мен тасты домбыра үнi тербеп,

Ақ пейiл бұлт к!зiнен жас тамыпты.

Хан жайлауда !тiптi шiлдехана,

(Содан болар мен үшiн Шiлде хан, ә!)

Ақын ата ақ бата берген жырмен,

Болсын деген тiлеумен Тiлге пана.

Бұл хикая авторы асыл анам,

(Aзiн с!ккен пендеге тас ұрмаған).

…Ақын ата есiмi ұмыт қапты,

Aкiнiштi, тасқа жыр басылмаған.  

АҚЫНДАРҒА

Шындық жайды айтуыма хақым бар,

Aлеңменен емделетiн халқым бар.

Бiзбен күлiп, бiзбен жылап, мұң б!лiс,

Жанымызға үңiлiңдер, ақындар!

Жырлар керек жасындайын жарқылдар,

Керек емес ұран с!здер, ақылдар.

Қуаныш пен қайғымызға ортақтас,

Жүректердi жылытыңдар, ақындар!

*�бдіраш

сып тұрдық. Мен кенттегі №163 орта 

мектебінде, ол Сунақатадағы №194 

білім ордасында оқыды. Орталыққа 

келген сайын екеуміздің жұбымыз жа-

зылмайды. ҚазМУ-дің журналистика 

факультетінде де бірге оқыдық. Одан 

кейінгі жолымыз екіге айырылды. 

Аралдың екі жағалауы сынды. Мен 

ауылда қалдым. Ол Алматыда. Содан 

бері 25 жыл зымырап !те шығыпты. 

Жазу-сызуға құмарлық деген бар да, сол 

жолға бүтіндей ғұмырын арнап, бүкіл 

қызығын, қуанышын, арман-дертін 

құрбан ету бар. Онсыз бойда бүршік 

жарған таланттың тамыры суалып, жеміс 

бермеуі мүмкін. Яғни маңдайға біткенді 

сол маңдайдың тамшылаған терімен 

мәймілдете суарып, сұлу с!зден маржан 

терген бейнеткеш бағбанға оның мол 

жемісі бұйырары анық. Гүлзат – нақ 

осындай еңбекқорлықты серік еткен, 

с!йтіп сол еңбегі арқылы мақсатына 

жеткен, екеуміз баяғыда, бала күнімізде 

серт еткен сиқырлы әлемнен сыбағасын 

еншілеп, !з сүрлеуін тауып үлгерген 

жан. Оның бүгінге дейін алған асу, жет-

кен жетістіктеріне к!з жеткізу үшін 

шығармашылығы туралы жан-жақты 

білген ж!н.

*   *   *

Гүлзат еңбек жолын «Арай-Заря» жур-

налы мен «Қазақ әдебиеті» газетінде тілші 

болып бастап, «Алатау» және «Қазақстан» 

ұлттық арналарында, «Қазақтелефильм», 

Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы 

« А м а н а т »  с т у д и я с ы н д а  р е д а к т о р 

қызметін атқарған. 8ңгімелері «Ар-

ман қанатында», «Нарық нақыштары», 

түрікше «Kazak edebiyatinda hikaуe», 

«Huzun Kusagi» ұжымдық жинақтарға 

енген. «Тоты аралының тұрғыны», «Aмір 

сүру ережесі», «Ей, менің Құла бестім!», 

балаларға арналған «Тұғрылханның к!к 

туы» прозалық кітаптарының авторы. 

Татар жазушыларының әңгімелерін ана 

тілімізге аударған «Татар әңгімелері» 

кітабы жарық к!рген.  2002 жылы 

Қазақстан Жастар одағы сыйлығының 

иегері, 2013 жылы Балаларға арналған 

Халықаралық «Дарабоз» әдеби бәйгесінің 

І орын жеңімпазы атанды. Жекелеген 

әңгімелері бірнеше шетел тілдеріне 

аударылған.

Біз бүгін жазушының кемелденген, 

жан-жақты толысқан қалам қуатының 

қайнары – «Ей, менің Құла бестім!» деп 

аталатын жинағына топтастырылған 

туындыларына қысқаша тоқталмақпыз.

«Үш бала» хикаятын алайық. Ата-ана, 

ағайын-туғаннан тұлдай айрылып, барар 

жер, басар тауы қалмай, қырғыннан 

к!з жеткізген жазушының шеберлігінің 

де осал еместігін іштей мойындайсың.

«Кішкене ауытқығанымыз болмаса, 

бағытымыз дұрыс екен. 8лденіп алсақ, 

к!зге түспей тұрғанда жүрелік, – деді 

Абдулсаттар асықтыра.

Үшеуі ішкен-жегендерін апыл-

ғұпыл жинастырып, суыт жүріп кетті». 

Кітапты парақтаған сайын үш баланың 

басынан !ткендеріне жүрегің езіле 

отырып, ана сүті аузынан кеппеген 

к!к!рімдердің қандай да тығырықтан 

жол тапқан ақылдылықтарына, тапқыр-

лық тарына, тым к!нбіс, тым тәубе шіл 

тәуе келшілдіктеріне қайран қаласың. 

Бүгінгі жастары жиырмадан асса да 

ақылы кірмей, ата-ананың мойнында 

аяқтары салбырап отыра беруге бар 

боз!кпелердің еркетотай қылығына 

налисың. Сондайларға мына шығарма 

керемет үлгі.

*   *   *

Биыл жазушы туған еліне арнайылап 

ат басын бұрды. Байкенже, Сунақата 

ауылдарының мәдениет үйлерінде 

!ткен кездесуге Гүлзаттың !зімен 

бірге әріптес-замандастары санатын-

да белгілі кинорежиссер, Қазақстан 

 кинематографистер одағының мүшесі, 

«Қара бала», «Күлпаш», «Үт», «Дәмелі» 

к!ркем фильмдерінің қоюшы-режиссері, 

Қазақ ұлттық !нер академиясының 

Кино және театр факультетінің аға 

оқытушысы Кенжебай Дүйсенбайұлы 

және белгілі телережиссер, Қазақстан 

Республикасының Мәдениет қайраткері, 

Б а у ы р ж а н  М о м ы ш ұ л ы  а т ы н д а ғ ы 

 «Намыс» т!сбелгісінің иегері Ботаг!з 

Исмайылова арнайы келіп қатысты. 

Кеш қонақтары әріптестері туралы 

!здерінің жүрекжарды лебіздерімен 

б!лісіп, бүгінде докторлық зерттеулердің 

!зекті тақырыбына айналған жазушы 

прозасындағы жаңашылдыққа тоқталып, 

тілектерін жеткізді. Шара барысында 

әсем әннен шашу шашылды. Кешті !з 

дәрежесінде ұйымдастыруға белсене 

жұмыс жасаған Байкенже және Сунақата 

мәдениет үйі директорлары Базаркүл 

8лиева мен Тұрсынбек Қалымбетовтің 

таудай еңбегі ақталды деуге болады.

Жазушы да туған халқымен ақтарыла 

сыр б!лісіп, соңғы жинағы «Ей, менің 

Құла бестім» кітабын оқырмандар 

қолына таратып берді.

*   *   *

Талант та бір иесіне берілген бақ 

құсы. Оны ұшырып алмай, баптай білген 

де бар, бабын таппақ түгілі қара ниеттің 

қан жоса қаруы етіп зұлымдықтың жо-

лына жұмсағандар да бар. Осының бәрі 

таланттың иесі мен киесіне байланы-

сты. Ол кісіге әр кейіпте келеді. Біздің 

бүгінгі кейіпкеріміздің киесі – Құла 

бесті. Жазушының жаны мен арын без-

бенге салып, саралап, салмақтап, ұдайы 

жауапқа тартып отыратын  айыптаушы 

да, жала мен налаға ұрынған күнде жан-

дәрмен ақтап алуға ұмтылар қорғаушысы 

да сол Құла бесті. Бүгінге дейінгі ғұмыры 

баянды ма, баянсыз ба, беймәлім, тек 

ол осы ғайып ерені – к!ңіл д!ненімен 

бақытты.

«Ей, менің Құла бестім! Менімен 

бала жастан бірге !стің. Түсімде. Aңімде 

бір к!руге ынтызар еттің. Кімсің сен? 

Періштемісің, пәк жолға бағыттаған? 

Қасиетті бабаларымның әруағымысың, 

тазалықты ту етіп шырылдаған? 8лде 

!з рухымбысың тәніммен бір қапаста 

бұғауланған?»… «…К!ңіл  к!з імді 

к!ктемге, шырылдаған жанымды шуаққа 

б!лейтін қайран да менің Құла бестім-

ау, сағыныштан шарқ ұрып жер дүниеге 

сыймай барамын. Тоя алар емеспін сенің 

әлдиіңе, жия алар емеспін есімді, тый-

ылар да емес ынтызар к!ңіл к!з жасы. 

Қайдасың сен, Құла бестім?!». 

Жазушы қара орманы – қосағы және 

екі перзентімен бақытты ғұмыр кешіп 

жатқан Алматы шаһарына бет түзеді. 

Астындағы жеңіл к!лігі оқтай  зулап 

келеді. Бірте-бірте артта қалып бара 

жатқан ауылдан ұзай берген қаламгер 

алтын ұяға айналған, ата-анасы мәңгілік 

қоныс тапқан киелі мекеніне, сайын 

даласына қимастықпен жалтақ-жалтақ 

қарағыштай берді.

Баян ҮСЕЙІНОВА,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Қызылорда облысы

Жаңақорған ауданы

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ

КИЕСІ ОНЫҢ – 
ҚҰЛА БЕСТІ...

Шебін бұзып қалмақтың,

Басын шапты Барақтың.

Арыс хан қашты Қытайға,

Қоймаған елді жалмап тым.

Ағанас хан да оңбады,

Қор болды қашып, сорлады.

Қазаққа қарсы тұруға,

Еш қауқары болмады.

Жырлар керек 
жасындайын жарқылдар

Нұрлан ҚАЛҚА

Ғұлама жазушы �біш Кекілбайұлы 
дүниеге келген  қасиетті Онды 
 ауылында жас талант, к5ркемс5з 
оқу шебері Арғын Қосайдың 
«Eмірге нүкте қойылғанмен, Eнерге 
нүкте  қойылмау керек...» атты 
шығармашылық кеші 5тті.
 
К еш т і  ау ы л д ы қ м әд ен и е т  ү й і 

әк і м ш і л і г і  мен ж астар ор та л ы ғ ы 

ұйымдастырды. Шараға жас таланттың 

!нердегі достары мен аудандық жас-

тар ресурстық орталығының басшы-

сы А.Қонарбаев, Он ды ау ы лының 

әкімі Б.Ізімтаев және ауыл тұрғындары  

қатысты.

– Арғын Қосай шығармашылық жо-

лын мектеп табалдырығында жүргенде-

ақ  бастаған және әлі күнге дейін !нерден 

қол үзген жоқ. Мектепте ж үргенде 

облыстық, республикалық Мұқағали, 

Абай, Махамбет оқуларының жүлдегері 

атанып үлгерген еді. Біліммен !нерді 

бір арнаға тоғыстыру кез келгеннің 

қолынан келе бермейді. Бұдан б!лек 

ол – ауданның жастары арасындағы 

зи яткерлік тің дам у ына зор үлесін 

қосқан жас та лант тың бірі, – деді 

орталық  басшысы А.Қонарбаев.

Арғын кеште 8біш Кекілбаев пен 

Фариз а О ң ғ ар сы нов а н ы ң к!ркем 

с!здерін, сондай-ақ жергілікті ақындар 

Ғалым 8ріп, Талғат Атшыбаевтардың 

!леңдерін нақышына келтіре орын-

дады. Кеш !те әсерлі болды. Ауылда 

к!птен бері !ткен кешке тұрғындар к!п 

жиналды. 

– Менің алғашқы кешім туған жер 

мен Отанға деген махаббатымнан туған 

сағыныш болатын. Биыл 20-ға келдім. 

Осы к үнге дейін облыстық ра диода 

аймақ тың ақ ын дарының !лең дерін 

мәнерлеп оқып келемін. Бар !нерімді 

анама арнаймын. А нам Құн дыздың 

!нерге деген сүйіспеншілігі мені осы 

!не рг е  а л ы п ке л д і .  М а ғ а н қо л д ау 

танытқан   ауылдастарыма зор алғысымды 

білдіремін, – дейді Арғын Қосай.

Дүйсенбек ҚҰЛТEРЕҰЛЫ

Маңғыстау облысы

ШАРА

Жас талант өнері

Біз Гүлзат екеуміз мектепте оқып 

жүрген кезімізде таныстық. Бізді 

таныстырған әдебиетке жақындық еді. 

Ол оныншыда, мен тоғызыншыда оқып 

жүрген кезім. Аудандық «Коммунизм 

жолы» (қазіргі «Жаңақорған тынысы») 

газетінде жастар шығармашылығына 

байқау жарияланып, екеуміз үздік 

атандық. Содан кейін үзбей хабарла-

тірі қалған жалғыз бозінгенге мінгесіп, 

 Тибет асып, Үндістанға !тетін !рімдей 

үш баланың бір ай жолда бір-біріне тая-

ныш болып талай тар жол тайғақ кешу-

лерден аман !тіп, жалғанның жарығына 

жармасқан жандалбаса үміттерін ұлы 

күшпен желеп-жебеп, аждаһа ажалдың 

аузынан аман алып қалған Жаратушының 

шеберлігіне шынайы оқиғалар арқылы 

оған алдағы уақытта зор шығармашылық 

табыс тіледі. Кеш барысында Гүлзаттың 

рухани сіңлісі бола білген мәдениет 

жанашыры, бүгінде аудандық Білім 

б!лімі кітапханалар жүйесінің әдіскері 

Ақтұйғын Жүсіпова, №193 орта мек-

теп директоры  Таубай Т!рениязов, ел 

ағасы Сматулла Рахматуллаұлы және ел 

анасы Ақжібек 8бенова ыстық ықылас-

С.Жиенбаев атындағы облыстық 
жас5спірімдер кітапханасында 
туған қазақ әдебиетінің 
қабырғалы қаламгері болған 
Құрал Тоқмырзиннің туғанына 80 
жыл толуы на орай «Жазушының 
нұрлы әлемі» атты әдеби бейне кеш 
5ткізілді.
 
Жазушы Құрал Тоқмырзин  1937 

жылы 23 сәуірде Ойыл ауданы Қияқты 

ауылында дүниеге келген.

Қаламгерге арнаған шараға Ақ т!бе 

облысының мәдениет, архивтер және 

қ ұ жаттама басқармасының маманы 

Гүлнаш Асқарова, бірге қызметтес болған  

әріптестері Арыстан Аймағамбетұлы, 

Идош Мұсақұлұлы, Ардақ Қонақбаева 

қаты сып, жазу шының !мірі мен шығар-

машылық мұрасы жайлы оқыр мандарға 

кеңінен әңгімелеп берді. 

 Ж а з у ш ы т у р а л ы «Aл ке т а ри-

х ы н !рнек т ег ен ж а зу ш ы» сла й д ы 

к!рсет і л і п, к ітап х ана қ ызмет кері 

Арайлым  Кенжебаева  осы облыстық 

жас!спірімдер кітапханасына есімі 

берілген жер лесіміз, қазақтың лирик 

ақ ы н ы Сағ и Ж иенбаевт ы ң «Ой ы л 

толғауы»  атты !леңін оқыды.

Жазушы Құрал Тоқмырзин «Қазақ 

!мірін шындықпен жазуға тырыстым» 

деп айтқандай, туып-!скен !лкесінің 

!ткені мен бүгінгі !мірі,  тарихта із 

қа л дырған атақты а дам дарды шы-

найы суреттеген еңбектеріне арнап 

ұ й ы м д а с т ы ры л ғ а н «Е сі м і  е л і мен 

үндескен» атты кітап к!рмесіне шара-

ны жүргізген Ұлжан Бектемірова кең 

к!лемде библиографиялық шолу жа-

сады. Кітапхана директоры Гүлжайнар 

Наренқызы кеш қонақтарына рақ-

метін айтып, жастарды кітап оқуға, 

кітапханамен тығыз байланыс жасауға 

шақырды. Шара соңы естелік суретке 

түсумен аяқталды.

Бағдагүл МАХАМБЕТАЛИЕВА,
кітапхана қызметкері

АҚТAБЕ

КЕШ

«Жазушының нұрлы әлемі»



11№31 (1393)
3 – 9 тамыз
2017 жыл

АНА ТІЛІ

Омыртқалы жануарлардың 
і ш і н д е г і  е ң  к 5 п  т ү р л і с і 
балықтар деп есептеледі. Осы 
кездегі балықтар түрлерінің 
саны 20 000-ға жуық, олардың 
б а р л ы ғ ы  с у д а  т і р ш і л і к 
еткен імен,  і с-әрекеттер і 
әртүрлі.  

К!лемі, тіршілік ететін 

о р т а с ы ,  с ы р т қ ы  п і ш і н і 

бір-біріне ұқсамайтын балықтар к!п кездеседі. 

Мәселен, Филиппин аралында тіршілік ететін 

бұзаубас балықтың ұзындығы бар болғаны бір-ақ 

сантиметр. Ал мұхиттарда тіршілік ететін алып 

немесе кит тектес акуланың ұзындығы 15 метрге 

жетеді. Тұщы судағы ең үлкен балық – бекіре. Оны 

балықшылар Еділден ұстаған, ұзындығы 7-8 метр, 

салмағы 1440 келі.

Егер Калифорнияның орасан қайнарларында 

мекендейтін лукания 52 градус ыстық суда тіршілік 

етіп, дами алатын болса, даллия балығы Чукот-

ка мен Аляска суларының шегенделіп қалған 

мұздарымен бірге қатып, ерігенде қайта тіріледі.

Қарасаң келбетіне 

Тұмсығы найзадай. 

Шығарып су бетіне, 

Қанатын жайса жай, 

К!рінер кемедей, 

Мұхитта телегей.

Ақ к!йлек, 

К!п к!йлек. 

К!к к!йлек те к!к, 

К!йлек те к!п. 

(Қалам)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Балықтар туралы не білеміз?
ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

Виадук Мийо к5пірі 5зінің 
әдемілігі мен биіктігі үшін Гин-
нес рекордтар кітабына енгізілді. 
Биіктігі – 343 метр. 

Сәулет !нері  саласын-

да атақты дәрежелердің бірі 

Outstanding Structure Award–ты 

алған болатын. «Нью-Йорк 

Таймс» оны «инженерлік 

 триумф» деп атаса, Би-Би-Си 

«ХХІ ғасырдың инженерлік кереметі» деген мәртебе 

берді. Франция президенті Жак Ширак к!пірді 2004 

жылы !зі ашты. Құрылысқа кеткен қаражат 394 

млн евро немесе 524 млн доллар. Тан !зенін басып 

!теді және жүргізушілерге таңғажайып к!ріністі 

тамашалауға мүмкіндік береді.

Біздің жүрегіміз 5мір бойына 
ешбір ақаусыз, жақсы жұмыс 
істеп тұруы үшін қалай күтінген 
ж5н? Егер  с із  жүрег ің ізге 
қамқорлық жасап,  күтініп 
жүрсеңіз, ол 150 жыл бойына 
тоқтамай соға алады екен...

Дүниежүзілік денсаулық 

сақтау ұйымының мәлімет-

теріне қарағанда, әлемде жүрек 

және қан тамырлары сырқаты ең бірінші орынды 

еншілеп, бүкіл сырқаттың 50 пайызын құрайтын 

к!рінеді. Жүректі діңкелететін нәрселер белгілі: қан 

қысымы ауруы (гипертония), холестериннің қан 

құрамында !те к!п м!лшерде болуы, семіздік, стресс 

(шаршап-шалдығу), зиянды әдеттер (темекі тарту, 

маскүнемдік, нашақорлық) және де т.б. Бір с!збен 

айтқанда, жүрекке зиянын тигізетін «жаулары» к!п-

ақ. Aз жүрегіңізді сау сақтау үшін адамға аздаған 

ғана күш-қуат жұмсау қажет екен... Дегенмен, адам 

организмінде жүрек емес, ең бірінші ми маңызды 

екендігін де ұмытпаған ж!н. Aйткені жүрек тоқтап 

қалғанына қарамастан, адам белгілі бір уақытқа дейін 

!мір сүруі мүмкін. Ал ми !з қызметін тоқтатса жұмыр 

басты пенде бірден бақилық болып кетеді. 

Бүгінде Жаңа Дүние мәдениеті туралы пікірталастар 
мен әңгімелер жиі айтылып жүр. Американың байырғы 
тұрғындары инктер немесе майялар астрономиядан 
хабардар, дамыған шаруашылығы болып, қалалар, 
ғибадатханалар мен пирамидалар салып қана қоймай, 
медицина тұрғысынан да айтарлықтай білімді болған. 

Белгілі чех зерттеушісі Милослав Стингл 

жазғандай, ежелгі инктердің хирургиялық құрал-

саймандарының қатарында «к!лемі әртүрлі қола 

қандауырлар, іскектер, ілмектер, пішіні асүйлік 

шапқы-пышаққа ұқсас қоладан жасалған «туми» 

пышақтары, сондай-ақ дәрігерлер қанды тоқтату 

үшін к!ктамырды қысуға қолданатын қысқыштары 

болған». 

Майя тайпасының дәрігерлері құрт ауруы, 

ісіктер, демікпе, ойық жара және т.б. сырқаттармен 

күресу үшін емдік дәрілер қолданған. Бұлардың саны 

бірнеше жүзден асады. Құрамына !сімдіктерден 

!зге к!птеген қолда бар заттар кірген. Мыса-

лы, теңбілшер еті, опоссум құйрығы, кардинал-

тотықұстың қауырсыны... Ең әсерлі дәрілерді (мы-

салы, құстыртатын, несеп айдайтын, іш жүргізетін) 

кейін еуропалықтар осылардан алып пайдаланды.

Виадук Мийо көпірі

Жүректі қалай сақтаған жөн

Үндістерде өркениет болған ба?

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

2
009 жылы Астанада !ткен Қазақ 

елі біріншілігінде қарсылас шыдат-

пады. Ал 2010 жылы Оралда !ткен 

Қазақ елі біріншілігінде бес айқас !ткізді. 

Алтын тұғырға қиналмай, баспал дақпен 

к!терілгендей еркін шықты сол жолы.

Жәнібек жасынан екі қолмен бірдей 

ұруға дағдыланған. Солақай жұдырығы бас 

қаруы. Бірақ ересектер арасына !ткеннен 

кейін оң қолмен де қуатты соққы жасауға 

дағдыланды. Алдыңғы оңқаймен арбап тұрып 

сылқ еткізуге к!шті. Солақай қарсыластар 

негізі оң қол соққысын к!біне аңдамай 

қалады, күтпейді.

Ересектер арасына келген соң күш-

қуатты арттыруға да ерекше күш салды. 

Шалқалай жатып зілтемір к!тереді. Келесі 

күні к!теру уақытын к!бейтеді. Одан зілтемір 

салмағын  ауырлатады. Рингте ойнақтап жыл-

дам қимылдау үшін бір кезде балтырына құм, 

кейде қорғасын байлап та жүгірген. Соның 

пайдасын енді байқап жүр. Осындай жүйелі, 

мақсатты жаттығулар бозбаланы күн !ткен 

сайын шыңдай түсті. Боксшы соққысын 

қалыптастыру үшін бапкер жаттығу кезінде 

қолына лапа ұстап Жәнібекке ұрғызады. 

Кейінгі кезде толассыз соққыдан кейін лапа 

ұстаған қолдарының ауыратынын байқап, 

іштей қуанып қояды бапкер. Жәнібек 

жұдырығына қуат қосылды деген с!з.

2012 жылдың қараша айында Астанада 

Қазақ елі біріншілігі !тті. Жартылай финалға 

дейін мұзжарғыш кемедей бұрқыратып !тті. 

Жартылай финалда белгілі боксшы Рүстем 

 Сваевты еркін жеңді. Финалда маңғыстаулық 

Ерік 8лжановты сүріндірді. С!йтіп, Қазақ 

елінде 75 келі салмақтың ең мықтысы !зі 

екенін дәлелдеді.

2013 жылы маусымда Иорданияның Ам-

ман қаласында Азия чемпионаты басталды. 

Т!рт рет рингке к!терілді. Мұның жойқын 

екпініне, қуатты соққыларына, рингтегі 

!те жылдам қимылына Aзбекстан, Қытай, 

Иран, Түркімен елдерінің боксшылары 

шыдай алмады. Aзбек боксшысы ғана қатты 

қарсыласты. Қалғандарын рингте айтқанына 

к!ндіріп, айдағанына жүргізді. Жәнібек – 

Азия чемпионы!

Ж�НІБЕК – 
�ЛЕМ ЧЕМПИОНЫ!

Айналайын, Алматы-ай! К!ше бойы, 

гүлзарлар мен бақтар да сары алтынға 

малынғандай бір  әдемі  мезгіл.  Ағаш 

жапырақтары сарғайып, уылжып піскен 

жемістердің хош иісі танау қытықтаған мамы-

ражай, берекелі күз. Қалбалақтай, қалықтай 

қонақтаған сол жапырақтарды сыбдырла-

та басып, лүпіл қаққан жас жүректерінің 

толқынысын баса алмай, қол ұстасқан жа-

стар. Мынау жалт етер жалғанның !ткені мен 

бүгініне ой жүгірте сырласқан, м!лдіреген 

табиғатқа аялай қарап серуендеп жүрген 

қариялар.  Биылғы күзді Қазақ елі ерек-

ше сағынышпен, тағатсыздана күткен еді. 

Aйткені тарихта тұңғыш рет бокстан әлем 

чемпионаты Қазақ елінде !ткелі отыр. Ере-

сектер арасында !тетін осы бәсі биік бәсекеге 

Қазақ елінің құрама командасы ерекше дай-

ындалды. Туған топырағыңда, қалың елдің 

алдында таяқ жеп жату қандай ауыр. Қаншама 

тігісін жатқызып «ол спорт қой» дегенмен де. 

Қалың қазағыңның алдында жұдырығыңмен 

жапыра ұрып, жанкүйер ықыласына б!леніп, 

ұлт абыройын асқақтатып әлем чемпионы 

атану – орны !згеше  бақыт! Қалың жанкүйер 

тырс еткен ақпаратты қағыс жібермей күтті. 

Боксшылар жұдырықтарын түйіп, іштерін 

тартты.

Ақыры сол күн де келіп жетті-ау... 2013 

жылдың қазан айы. Бес мың адамдық Ба-

луан Шолақ атындағы спорт сарайы аузы-

мұрнынан шығып отыр.  Сарайдың қақ 

ортасындағы «А» және «В» рингтері дүлей 

дауыл алдындағы теңіздей бір сәт тынши 

қалған. Рингке !те жақын жерде отыр-

мыз. 75 келі салмақтағы біздің боксшы 

«А» рингіне беттеп келеді. Бойшаң, жүзі 

жылы, сәл жымиып қоятын секілді. Осы бір 

к!рініс ерекше назарымызды аудартты. Бұл 

– жұмыр жердің ең таңдаулы, топтан озған 

боксшыларының сайысы. 8лем чемпионаты 

айқасы алдында небір атақты, аса тәжірибелі 

деген боксшының !зі сәл де болса толқиды. 

Ал жиырмаға жаңа толған, бұрын мұндай 

аса мәртебелі жарыста бақ сынамаған жас 

боксшының бейқам, еш қобалжусыз келе 

жатқанына не жорық?! Оны қоймай жы-

миып қоятынын қайтерсің?! К!ңілді, тойға 

келе жатқандай. 8рине, әлем жанкүйері, 

қарапайым к!рермен үшін бұл спорт тойы. 

Ал ринг іші жалыны бет қаратпас алапат 

айқас қой. «8й, бұл тегін емес, не де болса 

айқастарын мұқият қадағалау керек» деп ой 

түйдік.

Қарсыласы әзербайжандық  Солтан 

 Мигитинов. Түрі орысқа келіңкірейді. 

Бірінші  раунд ортасында Жәнібек Сол-

танды ринг арқанына тықсырып әкеліп, 

солақаймен солқылдата керемет соққылар 

жасады. Жарайсың, жас жолбарыс!

Екінші раунд.  Жәнібектің табаны 

қызды. Солақайы жарқ етті, тіліп түскендей. 

8зербайжан найзағай соққыдан қорғанып 

үлгере  алмай жүр.  Кейде түйдектете 

жаудырған Жәнібек соққылары бас к!тертпей 

тастайды. Соққылардың дәлдігі қандай! Ал 

Жәнібектің осы қарсыласы осал  боксшы 

емес еді. «Астана арландары» құрамында ел 

ка. Бұған да айқас жоспарына !згеріс енгізу 

керек болды. 

Жәнібек  рингте  жеңіл  қозғалуда . 

С о қ қ ы л а р ы  ! т е  ж ы л д а м .  О с ы  а р -

тықшылығының арқасында Солтан соқ-

қыларын дарытпай жүр. Үшінші  раундта 

шаршаңқырап қалғандай. Бірақ жеңгеніне 

талас жоқ.

Ерекше әсер қалдырды ма, ол рингтен 

түскен сәтте соңына түстім. Тележурна-

лист б!геген екен. Құшақтап құттықтадым. 

«Босама, босама! Бұл үлкен жеңіске бастар 

алғашқы асу ғана» дедім. Ол ақырын басын 

изегендей болды.

К
елесі қарсыласы Хуан Мерка-

до. Бұрын айқастарын к!рген. 

Аяғына жем түскен аттай, сылбыр 

қозғалатынын аңдаған. «Айналып жүріп ес 

жиғызбай ұрсам ба екен?»

Жәнібек бір ұмтылғанда-ақ іштен, со-

дан қас-қағымда жақтан салып !тті . 

Мексикалықтың мысы басылып қалды. 

Жәнібек қос аяқпен орғып жүр, жылдам. 

Айнала орағытып жүріп те, бетпе-бет келіп те 

ұрды. Рингте қарсыласын қалбағай ойнатты. 

Не керек !з ырқына к!ндіріп алды. Бірінші 

раунд соңында мұны еркін жеңетініне к!зі 

жетті. «8й, мынаның түрі жаман екен, екінші 

раундтан асырмаспын» деген ой да жылт етті.

Ж ә н і б е к т і ң  т а л а й  с о қ қ ы с ы 

мексикалықтың миын шайқалтқан-ақ 

шығар. Қарсыласын қорғанысқа қуып 

тықты. Меркадоның анда-санда сілтеген 

жұдырықтары ауаны осқылап жатыр. 

Мағдыры құрыды, діңкеледі.

Үшінші раунд. Бір солақаймен қатарынан 

үш рет түйдектете тұмсықтан сарт-сарт 

еткізді Жәнібек. Соңғы соққы гүрс етіп 

бірдеңе  ні күйретіп !ткендей тұншыға 

шықты. Нокдаун!   1 минут 55 секунд қана 

!ткен. Соққылары оң бай тиген екен. Айқас 

тоқтатылды. Жарайсың, Жәнібек!

Үшінші қарсыласы румын боксшысы 

 Богдан Журатони, кәнігі ринг к!кжалы. 

8лем чемпионатының қола жүлдегері, Еу-

ропа чем пионы. Aте тәжірибелі. Денесі 

кесек, !зі сияқты бойшаң. Соққыларының 

!те қуатты екенін сезді Жәнібек. Күш-қуаты 

мол, тынысы кең, тек ілгері ұмтылумен жүр. 

Алтын тұғырға ұмтылып келе жатқан боксшы 

екені байқалды. Мұндай  шойын жұдырық 

боксшыға бетпе-бет келу қауіпті. Бір орын-

да тұруға болмайды. Жәнібек қаша жүріп 

айқасуға к!шті. Екі раунд сәтті !тті. Күші 

сарқылып бара жатқандай бір сезім.

Үшінші раундта ашылып, ашық айқасқа 

к!шті румын. Сол сәтті қапы жібермеді, сәтті 

пайдаланды. Ашылған сәтте сылқ еткізді де 

отырды. Ол ашылам деп «шашыла» бастаған 

еді. Бұл раунд діңкелетіп !те ауыр !тті. Румын 

Жәнібектің қанжығасында кетті.

Жартылай финал. Жәнібек қолғапсыз, 

 жымиып қойып рингке к!терілді. Т!реші 

оның қолын к!терді. Ширек финалдағы 

айқаста ағылшын боксшысының саусағы 

сынған екен. Дәрігерлер айқасқа шығуға 

рұқсат бермепті. Шыққан күннің !зінде 

Жәнібек жеңетін еді .  Қарсыласының 

айқасын к!ргені бар.

Финал, 26 қазан. Қазақ елінің 6 бок-

сшысы финалда. Қалың қазақ жанкүйерін 

!згеше қуаныш толқытып тұр. Бұл әлем 

чемпионатына басқасын айтпағанда, тек 

17 мемлекеттің !зінен 10 боксшыдан кел-

к!теретін, ұлт намысы үшін отқа түсетін сен 

сияқты жаужүрек, қайсар бауырларымыз 

аман болсын!» деп біз тұрдық. Кеудемізді 

ерекше бір шаттық кернеді сол сәт.

ЖАРАЛЫ ЖОЛБАРЫС

Қалың жанкүйер Жәнібек 8лімханұлының 

Рио-де-Жанейро олимпиадасынан жеңіспен 

оралатынына күмәнсіз сенді.  Сенгені 

соншалық, қандай медаль алатыны туралы 

да дауласып жатты. Бұл – Жыландының жол-

барыс жүрек боксшысына деген жанкүйер 

ықыласы.  Aжет, екі қолымен бірдей қуатты 

соққы жасайтын Жәнібек сияқты боксшы 

ілуде біреу. 

Рио т!ріндегі алғашқы қарсыластарын 

еркін жеңіп, ширек финалға шыққан сәті. 

Қарсыласы – бір кезде қазақ топырағының 

ген еді. Солардың к!бісі аламан айқаста 

ерден ауып түсті. Кубаның т!рт, Ресейдің 

үш, 8зербайжанның екі боксшысы финал-

да. Aзбекстан, Алжир, Италия, Ирландия, 

Бразилия елдері финалда қалған жалғыз 

боксшыларының тілеуін тілеуде.

8лем чемпионатының алтын тұғырын 

бағындыруды 49 келідегі Біржан Жақыпов 

 бастады. Мерей Ақшалов пен Данияр 

Елеусінов қос кубалықтың мысын басты. Үш 

алтын! Қазақ елінің қырандары рингте дауыл 

тұрғызып барады. Алтауы да алтын тұғырға 

шығып, қуаныштан жанкүйер жүрегін жарар 

ма екен?!

Ирландия боксшысы Джейсон Куиглиді 

Жәнібек білетін. Астанада бірге !ткен жи-

ында қарымын байқаған. Aте айлакер. Қаша 

айқасып жүріп жойқын соққылардың астына 

алатыны бар. Ондай кезде аса қауіпті, қуатты 

соққылармен бас к!тертпейді. Жартылай 

финалда Ресейдің белгілі боксшысы Еуропа 

чемпионы Артем Чеботаревтің үмітін үзген. 

«Осы Артемның анасы қазақ» дегенді 

құлағымыз шалды. Болса болар. Несіне 

таңғаламыз?! Қазақ қызының қазіргі таңда 

«ұзатылып» бармаған жері жоқ. Жер шарын 

түгел «жаулап барады». Африка елдерінде де 

жүр. 

Тура 1 минут 30 секунд !ткенде Жәнібек 

Еуропаның бірнеше дүркін жеңімпазын бір 

ұрып шалқасынан түсірді. Сол қолмен ұрған 

тік соққы сылқ еткізді. Азулы Джейсон мына 

бозбаладан мұндай сойқан соққыны күтпеген 

еді. Нокдаун! Екінші раундта тағы нокдаун. 

Жәнібек екі раунд сенімді, сауатты бокста-

сты. Джейсон қақпанына түспеді. Үшінші 

раунд келсең-кел деген айқаспен !тті. Тіресіп 

тұрып армансыз соққыласты. Рингте қара 

дауыл тұрды. Раунд соңында сілтеген екі-үш 

жұдырығы қапысыз тиген еді. Жәнібектің 

қатты шаршағаны да байқалды. Сол кезде 

гонг та соғылды. 

Жәнібек әлем чемпионы! Жәнібек 

8лімханұлы т!ртінші алтынды Қазақ 

елінің алақанына салды. Т!рт әлем чем-

пионы! Тарихи оқиға! Тарихта болмаған 

оқиға! Жаужүрек боксшыларымыз Қазақ 

жұдырығының қуатын әлемге мойындатты!

75  келі  салмақтағы жеңімпаз  бен 

жүлдегер лерді марапаттау салтанаты. Қазақ 

елінің 8нұраны шырқалды. Жәнібек тебірене 

шырқап тұр. Қалың жанкүйер тік тұра сарай-

ды жаңғыртып, түндігін желпілдетіп қосыла 

кетті. «Шырқа, Жәнібек! Шырқа, Тәуелсіз 

Қазақ елінің 8нұранын. Ұлттың рухын 

суын ішкен ақт!белік әзербайжан Камран 

Шахсуварлы. Жәнібек осы Камранды Қазақ 

елі біріншілігінде соққының астына алғаны 

бар. Сол ми шайқайтын ауыр соққылар 

есінде қалған болуы керек, әзербайжан 

салған бетте қорғанысқа к!шті. Жәнібек 

тым еркін, асықпай айқасып-ақ жеңемін деп 

жүрген сияқты. 8деттегі н!сер шабуыл жоқ. 

Тең айқас.

Күтпеген жай, т!решілер айқастың 

екі  кезеңінің де  жеңіс ін  әз ірбайжан 

қанжығасына байлады да жіберді. Мәселе 

шешіліп қойған сияқты. Үшінші кезеңде 

барып Жәнібек жойқын шабуылға к!шті. 

Тілеулес біреудің жеңісті қарсыласына беріп 

жатқанын сыбырлағаны анық. Камранды  

бас к!тертпес ауыр соққылардың астына 

алды. Шахсуварлы қорғана алмай, ес жия 

алмай қалды. Аяусыз соққылар Камран 

т!бесінде найзағай ойнатты.  

Жеңісті жұлып әкету үшін, ұрып жығу 

керек. Осыны сезгендей Камран қас-қағымда 

қулыққа к!шті. Жәнібек соққыларының 

қуатына шыдай алмайтынын сезген ол 

құшақтаса ж!нелді. Қайсар қазақтың екі 

қолын қос білегімен қысып, ұруға мұрша 

бермей уақыт созуда... Қандай !кінішті. 

Тұлпарды айламен тұсап тастады. Жанкүйер 

жанарында жас үйірілді...

Дәл осы әзербайжанды 8лімханұлының 

жеңетініне қалың жакүйер даусыз сенген. 

Жартылай финалда кубалық Арлен Лопе-

спен, ал финалда !збек Бектемір Мелику-

зиевпен айқасқа түседі деп болжады. Не 

дерсің?! Алматыда !ткен Президент Кубо-

гында Жәнібектен жеңілген Арлен Лопес 

алтын тұғырға атып шықты. Лопес – Олим-

пиада чемпионы!

Олимпиададан кейін !кінішті ауыр ой-

дан айығу оңайға соқпады. Жәнібектің сол 

Олимпиа дада жаралы жолбарыстай арпа-

лысып, жаралы қолмен айқасқанын біреу 

білсе, біреу білмейді. Рио т!ріндегі алғашқы 

айқаста-ақ сол қол шынтағы сыр берген. 

Найзағай ойната к!сіп-к!сіп ұруға шынтақ 

создырмады.

Бұл біраздан бері келе жатқан сырқат еді. 

2009 жылы шынтағы сынған болатын. Опера-

ция жасау керек деген дәрігерлердің түйінді 

шешімі айтылғанмен, орындалуы шегеріле 

берді. Бір жарыстан кейін екінші жарыс. Бәрі 

жауапты. Сол жарақат 2015  жылғы Қазақ елі 

Спартакиадасының жартылай финалында 

сыр берген. Бапкерлер финалда айқасуға 

нұсқау берді. Финалдан кейін асқынып кетті. 

Одан Азия чемпионаты...

8зербайжан Камранды ширек финалда 

қуатты соққылардың астына алып жеңсе, 

жарақаты сыр беріп, алтын үшін айқаста 

шыдас бермес деген бапкерлер тактикасы 

болуы керек. Тәуекелге барып, жаныңды са-

лып айқаспа дегендей. Ал егер әзербайжанды 

жан алқымға алып ұрғанда, құрығанда қола 

медаль алар еді Жәнібек. 

Ж
ақында Мәскеуде сол шын-

т а ғ ы н а  о п е р а ц и я  ж а с а д ы . 

Кезінде сынған сүйек сыртқа 

қарай бұлтиып, қисық біткен екен. Бәрі сәтті 

!ткен сияқты. 8зірше үлкен жарыстар сайы-

сына қатыспауда. Отадан кейін оңалу үшін 

уақыт керек. Дәрігерлер ұйғарымы солай. 

Жақында Ташкентте !ткен Азия чемпиона-

тына қатыспағаны да содан. Күзде Германия-

да !тетін әлем чемпионатында айқасатындар 

сапынан да іздемеңіз. 

Жонынан от шаша жарқ етер бір күн, 

жолбарыс жүрек Жәнібек. Оның Қазақ 

елін қуантатын күні әлі алда. Қазір 81 келі 

салмақтың к!шін бастап тұр. Бұл салмақта 

атақты 8ділбек  Ниязымбетов бастаған ығай 

мен сығай. Бірақ ығатын Жәнібек емес. 

Ешкімнен ығып та, ықтасын іздеп те к!рген 

емес. Aйткені ол – жолбарыс жүрек Жәнібек. 

Атасы Сайын атақты Жәнібектердей батыр 

болсын деп ырымдап қойған мұның атын. 

Зейнел ЖЕКЕЙҰЛЫ
Алматы облысы

намысын қорғаған Бақыт Сәрсекбаевты да, 

Қанат Исламды да жеңген екен. Біріншісі 

Олимпиада чемпионы, екіншісі Олимпиада 

жүлдегері. Осы екеуін жеңген боксшы қалай 

осал болмақ?! Жәнібек бұл әзербайжанды 

екі ел құрамаларының бірігіп !ткізген оқу-

жаттығу жиынынан білетін. Оң қолмен 

құлаштай ұрады екен. Соққысы ауыр бок-

сшы. «Соққысын !ткізіп жіберіп барып 

ұруым керек екен» деп ой түйген айқас ал-

дында. Бұл жолғы боксы !згеше, тың такти-
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«АДАМЗАТТЫҢ АНАСЫ»

«БИДАЙ БАСЫ»

ТУҒАН ЖЕР БАУРАЙЫНДА

ТАБИҒАТ 

ШАРА

мылжып, м!лдiреп пiседi.  Тамыз 

с!зiнiң түбiрi – «тамылжу». Белгiлi жа-

зушы Кәмел Жүнiстегi қазақы ай аттары 

мен күнтiзбеге байланысты қызықты 

деректерінде жоғарыдағы амал жайын-

да осылай деп жазыпты.  

«Үркер толғағы» амалының келуі 

де осы мезгіл. «Жеті қарақшы  қызын 

ұрлаған» Үркер осы.  Орыстар  «Дева» 

деп атайды. Тікелей мағынасында 

аударылғандықтан «Бикеш» делініп жүр. 

Ал Жүсіп Баласағұн «Бидай басы» деп 

атаған. Халқымыздың табиғат  сырын 

анықтау тәсілі де Үркер шоқжұлдызына 

негізделген. Шаруа жайымен, мал 

шаруашылығымен шұғылданып !мір 

кешкен бабалардың  бұл тәсілін қазақтың 

талды. Сондай-ақ шара барысында, 

«Ауылдың гүлденуі – Қазақстанның 

гүлденуі» атты жастардың марафон-

эстафетасы негізінде тазалық акциясы 

ұйымдастырылды. 

Аталған жарысты ұйымдастыруға 

«Түпқараған жастары» қоғамдық 

бірлестіг і ,  Түпқараған аудандық 

 Жастар ресурс  орталығы, білім беру, 

дене шынықтыру және спорт б!лімі, 

«Жас Отан» ЖҚ және ауыл жастары 

мұрындық болды. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ

Маңғыстау облысы

Биыл Шығыс жұлдызнамасы 
бойынша тауық жылы. Қазақтың 
онша ұната бермейтін, еті мен 
жұмыртқасына бола қолда ұстайтын 
үй құсы. «Тауық жылы – сауық 
жылы болсын»  деп қанша Алладан 
тілеп жатсақ та, бұл негізінен ауыр 
жыл, қазақ тәуір жылдың қатарына 
жатқыза бермеген сенімсіз жыл. 

Жалпы биылғы жаз құбылмалы 

болып тұр. Ыстығынан г!рі жауын-

шашыны, жел-дауылы  к!п. Жыл 

басталғалы  тек біздің елімізде ғана 

емес, бүкіл әлемде түрлі табиғи апат-

тар, саяси оқиғалар орын алып жа-

тыр. Жуырда, шілденің 6-сы күні 

Слет жоспарланғандай екі күн 

бойы ауданға қарасты Захар бақшасы 

маңында !ткізілді. Ақкетіктегі Шев-

ченко мұражайы мен Иса Досан 

ескерткіштеріне гүл шоқтарын қоюмен 

басталды. Екі күнге созылған  шара !те 

қызықты !тті. Демалуға келген жастар 

жарыс кезінде орын алу үшін де аянып 

қалмады. «От жағу», «Дартц», «Квэст 

ойындары» конкурстары бойынша 

«Жас қыран» командасы, «Ас дайын-

дау» мен «Жағажай  волейболынан» 

«Тұлпар» командасы, «Арқан тар-

тудан» «Бірлік» жастар   құрамасы 

үздік к!рінді. Барлық орын алған топ-

тар мақтау қағаздарымен марапат-

КӨКСАНДЫҚ

«Қария» телехикаясы жарық көреді

Оқиға желісі бойынша безбүйрек 

бала алпыстан асқан әкесін Қарттар 

үйіне тапсырады. Сағы сынған қария 

ұлынан к!рмеген жылуды аталмыш 

мекеменің қабырғасынан іздейді. 

Алайда бұл жерде де жағдай мәз емес 

болатын. Дегенмен, басты кейіпкер 

8білғазы қария жас кезінде тергеуші 

қ ы з м е т і н  а т қ а р ғ а н .  С о н д ы қ т а н 

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

бел буады. Ол үшін материалдық 

құндылықтар ешқашан бірінші орында 

болмаған. Мінезі  тік,  жұмысына 

және айналасындағы адамдарға !те 

адал, сабырлы, батыл және еңбекқор 

8білғазының р!лін М.8уезов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық 

драма театрының актері, ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері Бауыржан Қаптағай 

сомдайды. «Мен 8білғазы деген кісіні 

ойнаймын. Aте ауыр р!л. Фильмдегі 

негізгі мәселе Қарттар үйі, сол жердегі 

тағдырлар, сол жердегі адамдар. К!п 

нәрсені қарттармен с!йлесіп, қарттар 

үйінен к!рдік. Ондағы азаматтардың 

90 пайызы !зіміздің қазақтар. Aз 

кейіпкерім арқылы осы күрделі 

мәселені к!рсеткім келеді» дейді 

Бауыржан Қаптағай.   

Туындының басым б!лігі Алма-

ты қаласында орналасқан Қарттар 

үйінде түсірілген. «Бала-шағасы теріс 

айналған, түрлі !мір қиыншылықтарын 

бастан !ткерген қарияларымыздың жа-

нында жүріп сол тақырыптағы дүниені 

түсіру оңай болмады. Дегенмен де, 

ата-апаларымыздың к!з жасы, мұңы, 

үйіне деген сағынышы, !зара қарым-

қатынастары – осының барлығын 

ашып к!рсете алдық деп ойлаймын» 

дейді фильм режиссері Асхат Мұсабай. 

Режиссердің дәл осы тақырыпты 

таңдауының басты себебі Қарттар 

үйінің саны артып, ата-анасынан без-

ген балалардың к!беюі екен. «Қазақ 

халқы ешқашан қарияларын қараусыз 

қалдырмаған. Ал қазіргі таңда бұл 

мәселе үлкен !ріс алып барады. Қарттар 

үйінің тұрғындары күн санап к!беюде, 

оған !зіміз куә болдық. «Қариясы бар 

ел – қазыналы» дейді, сондықтан да 

осы сериалымызды к!ргеннен кейін 

кемінде бір адам әкесін не шешесін 

Қарттар үйіне апару ойынан бас тартса 

– соның !зі біз үшін үлкен жетістік» 

дейді режиссер. 

Хикаяда Бауыржан Қаптағайдан 

!зге Досжан Жанботаев, Ерболат 

Тоғұзақов, Айқын Т!лепберген, Ал-

мас Шаяхметов, Гүлнәр Байбосынова 

сынды танымал актерлар бой к!рсетеді. 

«Біздің сериалда кәсіби актерлар-

мен қоса, Қарттар үйінің тұрғындары 

Сондай игілікті шаралардың бірі 
– Бейбітшілік және келісім сарайы – 
 «Пирамидада» !ткен к!рнекті жазушы 
Сәбит Досановтың шығармасы бойынша 
Қырғыз Республикасы, К.Жант!шев 
а т ы н д а ғ ы  Ы с т ы қ  к ! л  о б л ы с т ы қ 
м у з ы к а л ы қ  д р а м а  т е а т р ы  қ о й ғ а н 
«Адамзаттың Анасы» атты спектакль – 
астана к!рермендерінің жүрегіне жол 
тапты.

Қ о й ы л ы м  к ! р е р м е н  қ а у ы м д ы 
бірден баурап алды. Оның басты себебі, 
С.Досанов бүгінгі таңда бүкіл адамзат 
баласын алаңдатып отырған – Жер 
мәселесін шығармасының арқауы 
етуінде болып отыр.

Шығарма бірден динамикалық 
күшпен шиыршық атып, бүгінгі таңдағы 
заманның шынайы к!рінісі к!з алдыңа 
келе қалады. Сол сәттегі «Жер сатыла-
ды» деген хабардың халықтың жара-
лы жүрегіне қалай әсер еткенін айтып 
жеткізу !те қиын, оны тек сахнада к!збен 
к!ру керек. Aзі де ақын драматург Сәбит 
Досанов осы арада тебіреністі с!здерін 
т!гіп-т!гіп тастады. «Жер – біздің туған 
Анамыз, Анасын адам сата ма?!» Осы 
с!зді бүкіл драмасының !н бойына лейт-
мотив қылып алған автор, сахнада жеке 
дара кейіпкерлердің ерекше тұлғасын 
сомдайды. Автор ата – Нұрдәулет, әке – 
Қазыбек, немере – Кемал арқылы тұтас 
бір дәуірдің картинасын к!рерменге 
қапысыз жеткізеді.

Сахнада –  жаралы жүректің зарын 
айтқан тұлғалармен қоса байлыққа 
белшесінен батып, қызық-рақатқа ке-
нелген кейіпкердің кескін-келбеті кезек-
кезек жүріп отырады.  Сахнада – адалдық 
пен арамдық, жақсылық пен жамандық 
бір-бірімен арпалысып, арбасып тұрып 
алады. Қай кезде де – заманауи арпалыс 
үстінде арамдықтың салмағы басып кете 
берген, бірақ ол – мәңгілік емес, түптің 
түбінде, адалдық үнемі жеңіске жетіп, 
салтанат құрған. Міне, осы !мірлік !лмес 
идея – С.Досанов драмасында алтын 
арқауға, үзілмес тінге айналған.

Қазіргі таңдағы бүкіл сана-түсінік 
басқаға емес, ақшаға ауған тұстаға 
тығырыққа тірелген қоғамның !зіндік 
бейнесін жазушы-драматург тек қана 
с!збен сомдап қоймай, сахнаға тән 
қимыл-әрекеттердің кілтін тапқан.

Мәселен, «атадан мал  қалмаса да 
тал қалсын» деген тәмсіл-спектакльдің  
шарықтау шегінде қапысыз к!рініс таба-
ды. Спектакльдегі Нұрдәулет бейнесінің 

талантты жазушысы, кешегі !ткен Алаш 
арыстарының  ізін қуған, үнемі ізгілікті 
мұрат тұтқан, тұғырлы да тарлан тұлға – 
Сәбит Досановтың тынымсыз еңбегінің 
ерен жеңісі екендігін мойындауымыз ке-
рек. Мұндай шығарманы шыңыраудың 
түбінен суырғандай, жарық дүниеге 
шығарып, халық кәдесіне жарату, әсіресе 
бұл күнде, екінің бірінің қолынан келе 
бермеуі ақиқат. Бұған жүрек жұтқан 
батырлық, халқын сүйген кемеңгерлік 
керек. Құр талант болып туу аз, халқы 
үшін шырылдап жарғақ құлағы жастыққа 
тимейтін жанкешті еңбек керек. Бұл 
жазушы-драматург, қоғам қайраткері, 
талантты тарлан жазушының тағы бір ірі 
жеңісі деп мойындаған ж!н.

Тағы б ір  атап  !тер  жайт .  Бұл 
қ о й ы л ы м н ы ң  « Э К С П О  –  2 0 1 7 » 
халықаралық к!рмесінің шеңберінде, 
Б і р і н ш і  Д ү н и е ж ү з і л і к  « А с т а н а » 
 театр фестивалінің аясында Елор-

«Мулькель» театры, Янка Купала 
атындағы Беларусь театры, Грузияның 
Шота Руставели атындағы кәсіби дра-
ма театрларының шығармашылық 
ұжымдарымен бәсекеге түсіп, бәйгеге 
бәс тігуі – алдымен, драматург еңбегінің 
шығармашылық ізденісі екендігін еске 
сала кетуіміз ж!н болар.

Осы орайда, Досанов драмасының 
б а ғ ы н  а ш ы п ,  б е д е л і н  к ! т е р г е н , 
қойылымда ерекше к!зге түсіп, к!рермен 
к!ңілінен шыққан театр әртістерін атап 
!тпеске болмайды. Мәселен, драманың 
алтын діңгегі – Жер-Ананы сомдаған 
Бақтыгүл  Қарабаеваға к!рермендердің 
ықыласы ерекше болды. Бас кейіпкерді 
сәтті  сомдаған Қанат  Шабданов. 
Қазыбекті мүсіндеген – Ерлан Қазақбаев, 
АҚШ Президенті Франклин Пирастың 
бейнесін берген – Нұрбек  Акматов, 
Үндістан к!семі Сиэтл  Дювамаш – 
Т!леп Боранбаев, Нұрдәулетті бейне-

ерекше тұлғасын кейіпкерлер арқылы 
қалай сомдағанына тәнті болғандықтан, 
б!где с!з қоспай, драма диалогтарымен 
түйіндегім келіп отыр. «Қазыбек әйелі 
Салтанатқа:

– Мен Жер жайлы, еліміздің !зге 
проб лемалары жайлы хатты Парламент-
ке емес, Ақордаға тура, Президенттің 
!зіне жазамын. Ең сенімді жол осы!

Салтанат: Содан бірдеме шықса....
Қазыбек: Шығады.
Салтанат: Соған сенесің бе?
Қазыбек: Сенгенде қандай. Алла 

Т а ғ а л а ғ а  қ а л а й  с е н с е м ,  ! з і м н і ң 
Президентіме солай сенемін!» дейді.

С!йтіп. Сәбит Досанов !зінің айту-
лы драматургиясында, халық алдында 
тұрған ауыр жүкті атқару жолында, Елге 
де, Елбасыға да сенім артып, болашаққа 
жол бастайды.

Қойылымды к!ріп отырған ел-
жұрт жүрегіне қуаныш, к!ңіліне сенім 
ұялатып, бойына жігер күш жиып 
қайтады. Міне, бұл талант құдіреті, жа-
зушы шеберлігі.

Ресейдің ең ірі сыйлығы Шолохов-
тан бастау алып, бүкіл Түркі, Еуропа 
елдерінің санаулы саңлақтарға ғана 
берілетін беделді марапаттарын ием-
денген қазақтың хас тұлпардай қанатты 
жазушысы – Сәбит Досановтың басқа 
шығармалары !з алдына, мынау Астана-
да салтанат құрған «Адамзаттың Анасы» 
атты драмасының әлемдік деңгейге 
к!терілген тұғырлы туынды екендігіне 
к!рермен қауым тағы да бір тәнті болып, 
разылықпен тарасты.

8р шығарманың шырайын шығара 
білген талантты қаламгердің тұғыры 
әрдайым биік болсын дейміз біз де.

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ,
ақын, драматург, 

Халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының лауеаты 

Қазыбекке қасиетті домбыраны ама-
нат етуі – ұлтымыздың ұлы дәстүрін 
дәріптеудің тамаша да жаңаша  к!рінісі 
екені анық.

Бұл с!з жоқ, қоюшы режиссер 
Қырғызстанның халық әртісі Дәулет 
Нұрғазиевтің ерен еңбегінің жемісті 
нәтижесі деп түсінуіміз керек. Бұған, 
әрине, негізгі материал бүгінгі күн бол-
мысынан жазылған, болашаққа жол 
тартқан озық ой, батыл қадамнан туған 
туынды құдіретін басып айтуымыз орын-
ды. Олай болса, біз, алып Ресейдің ең 
ірі әдеби сыйлығы– Михаил  Шолохов 
атындағы сыйлыққа ие болған қазақтың 

да жұршылығына ұсынылуы бекер 
емес. Aйткені бұл драма Қырғызстан 
к!рермендерінің сарабынан !тіп, са-
рабдал сыншылардың разылығына ие 
болған туынды екенін еске саламыз. 
Дәл қазіргі кезеңде әлемнің әр тұсынан 
келіп, ЭКСПО-дағы !нер додасына 
түскен  Досановтың бұл шығармасының 
!зінің тақырыбы мен танымалдығы 
тұрғысынан басқалардан мойны озық 
тұрғанын әлемдегі аса білікті театр ма-
мандарынан түзілген қазылар алқасы 
қадап айтты. Мәселен, Берлин драма 
театры, Мәскеудегі А.П.Чехов атындағы 
к!ркем театр, Оңтүстік Кореяның 

леген – Құрсан  Абдрахманов сынды 
актерлардың к!п уақыт к!рермен есінде 
қалары хақ.

Талантты жазушы-драматург бүкіл 
дүниежүзінің алдында тұрған күрделі 
мәселе – Жер туралы әңгіме қозғап, 
ауыр жүкті иығына артқаны !з алдына, 
сол тақырыпты терең игере отырып, 
болашаққа ой жүгіртіп, жол нұсқайды. 
Aз елінің патриоты ретінде, !зі аса 
құрметтейтін Қазақстан Президенті 
– Елбасының тұлғасын бәрінен биік 
қойып, к!рерменге қапысыз таныта 
білген. Мен қойылым туралы пікірімді 
Сәкеңнің осы драмадағы Елбасының 

Қостанай облысының Жангелді ауда-

нында бір отар қой мен оны баққан 

қойшы !ртеніп кеткенін бүкіл ел естіп, 

жағасын ұстады.  Алдын ала алынған 

деректер бойынша, !рттің шығу себебі 

найзағайдың  түсуінен болған к!рінеді. 

Оқиға аталмыш ауданның К!калат 

ауылынан 30 шақырым жерде орын 

алған. Қырылған мал «Айдос» жеке 

шаруашылығына тиесілі екен. Марқұм 

болған 56 жастағы қойшының артын-

да сегіз баласы қалыпты. Албарб!гет 

ауылдық округінің әкімі  Дастан 

Абдуллиннің айтуынша, !рт салдары-

нан 1406 бас ұсақ мал шығын болған.  

Осыған ұқсас оқиға Қырғызстанда, 

Ж а л а л - А б а д  о б л ы с ы н ы ң  А қ с ы й 

ауданындағы жайлауда да болыпты. 600 

қойдың үстіне жай түсіп, соның салда-

рынан 120-сы қырылып, 145-і жардан 

құлап !лген. Қойшы зардап шекпеген. 

Мына оқиға да ел назарын аударды.  

Шіліңгір шілдеде Чилиді қалың қар 

басты. 8сіресе ел астанасы Сантьягода 

қыс қаһарына мініп тұр.  Табиғаттың 

тосын мінезінен қаладағы к!лік 

қозғалысы қиындап, электр желілері 

үзілген. Жергілікті құтқарушылардың 

мәліметінше, 28 мың адам жарықтан 

қағылған. Десе де, табиғаттың бұл 

тосын құбылысы тұрғындарды аса 

алаңдатпаған секілді. Соңғы 15-20 

жылдан бері ақ ұлпа ұстап к!рмеген 

халық бұрқасынға қарамастан к!шеге 

шығып, қармен атысып ойнауда. Ал ауа 

райын болжаушылар алдағы күндері де 

осындай суық болады деп ескертті. Айта 

кетейік, Чилиде шілде ең салқын ай бо-

лып саналады. Бірақ биылғыдай жағдай 

бұрын-соңды болмаған екен.

Бұл оқиғаларды тізбелеуіміз тегін 

емес. Себебі бабалар болжамынан ха-

бардар болсақ, осындай олқылықтарға 

орын берілмес еді-ау деймін. 

Айталық, қазір шілде айы. «Бас 

шілде» амалы бітті .  Шілденің 20 

ж а ң а с ы н а н  2 5  ж а ң а с ы н а  д е й і н 

жалғасатын «Сарша» тамызда аяқталды. 

Амалдың Тамыз деген жалғасы 

бар.  Ол айдың соңына қарай бой 

к!рсетеді. «Сарша, Тамыз – осы күнгi 

жыл санаудағы шілде, тамыз айлары-

на келедi. «Сарша» с!зi исi қазаққа 

түсiнiктi. Жаз ортасы ауып, жасыл 

желектi айнала сарғыш реңге ене бас-

тайды. Тамыз с!зiн үндi-парсыдан 

iздеудiң қажетi шамалы. Бұл айда 

жемiс-жидек, қарақат-бүлдiрген та-

Үркер күнтізбесі деп айтсақ та болады.  

С о л   ш о қ ж ұ л д ы з д а р  ш о ғ ы р ы 

жұптаспай, к!кке к!терілмей, к!зге 

к!рінбей шілденің аптабы басылмасы 

анық. Аталмыш жұлдыздар шоғыры 

топтасып, жұптасып, к!кке бағыт алды. 

Яғни «толғағы» жеткен Үркер амалы 

әне-міне туғалы тұр. Үркер амалы 

жаздың бел ортаға келгендігін білдіреді. 

Бұл мезгілде ш!п буыны қатады, мал-

шылар ш!п шаба бастайды. Кейде 

ұзаққа созылған сылбыр жауын жау-

ады, кейде сарша тамызға жалғасқан 

қапырық ыстық болады, бұл үркердің 

суға не тасқа түскендігінің белгісі. 

Қазақта «б!лек туып бірге батқан 

үш жұлдыз» деген ескіден келе жатқан 

ұғым бар. Үркер, Таразы, Үш Арқар 

жұлдыздарын айтады. Үшеуі де жылдың 

әр мезгілінде туғанымен, мамыр 

айының соңына таман (жиырма тоғыз, 

отызы шамасында) бір күнде «жерге 

кіріп», к!рінбей кетеді. Сонан соң 

Үркер Сарша айында (шілде), Таразы 

тамызда туады.  

Міне,  сол   Үркердің («Бидай 

басы») қазір толғағы жүріп жатыр. 

Ауа райының тұрақсыз болуы, күннің 

күрт салқындауы, жаңбырдың жиілеуі, 

бәрі-бәрі осы амалдың салдары. Үркер 

туған соң жер құрғайды, күн ыси-

ды, ш!птердің сабағы қатайып, !зі 

сарғаяды. Бұл  малға да, жанға да жайлы 

кезең. «Бидай басы» делінуі, осы кезде 

Арқа сияқты астықты !ңірлерде бидай 

масағы қамырланып, бас байлайды, ол 

қатая келе дәнге, дән нанға айналады. 

Табиғатпен етене араласып !с-

кен халқымыз ауа райын табиғат 

құбылыстары мен жан-жануарлардың 

тыныс-тіршілігіне қарап болжауды 

ерте заманнан-ақ дағдыға айналдырған. 

Аспан денелері мен табиғат құбылыс-

тарын бақылап, малға қолайлы !ріс, 

ел-жұртқа құтты қоныс таңдап, олар-

ды  иен даланың дүлей дауылынан, 

қарлы жауынынан сақтаудың жолын 

қарастырған.  

Осы ретте ауа райының амалда-

рынан әр қазақтың хабардар болғаны 

ж!н дер едік. Қауіп-қатерді күн ілгері  

сезініп,  қамданып отырған адам 

қайғылы жағдайдан аулақ болары 

күмәнсіз. 

Сәрсенбек БЕКМҰРАТҰЛЫ, 
Қазақстанның 

Құрметті журналисі

да түрлі р!лдерді сомдады. Олар !з 

кейіпкерлерінің образдарын жақсы 

аша алды деген ойдамын. Дегенмен, 

түсірген дүниеміздің бағасын к!рермен 

берер» деп ойын түйді режиссер Асхат 

Мұсабай. 

Айта кетейік, аталмыш туындыны 

«Хабар» арнасы қыркүйек айынан 

 бастап экранға шығармақ.                                   

 

Гүлнұр EТЖАНҚЫЗЫ


