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бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Қаздауысты Қазыбек би: 

8-бет

Бүгінгі санда:

Сөзтаным

Балаларға 
базарлық

Қадырхан 
қолтаңбасы

5-бет

12-бет

11-бет

МҰРА

М і н е ,  о с ы  ж о б а  а я с ы н д а 
Х.Досмұхамедов атындағы Аты-
рау мемлекеттік университетінің 
ректоры Абзал Талтеновтың баста-
масымен бір топ ғалымдарымыз 
үстіміздегі жылдың мамыр-маусым 
айларында РФ Орынбор, Самара, 
Саратов, Астрахань және Мәскеу, 
Санк-Петербург қалаларына жол 
шекті .  Топ экспедициясының 
мақсаты – республикаға, оның 
ішінде Атырау облысына қатысты 
к2ршілес елдің мұрағаттары мен 
кітапханаларында сақталған, бірақ 
бұрын жарияланбаған құжаттар мен 
тарихи деректердің к2шірмелерін 
алып келу. Сапар туралы тарих 
ғылымының докторы, профессор 
Аққали Ахмет: «Бүгінгі жаһандану 
 заманында  әрбір  жас  үшін  2з 
2лкесінің тарихын зерттеп білуден 
қастерлі ештеңе жоқ. Қазақ Елінде 
тұрақты тұратын, онда қызмет ететін 
әрбір азамат 2зінің туған жерінің та-
рихын, онда мекендейтін халықтың 
с а л т - д ә с т ү р і н ,  ә д е т - ғ ұ р п ы н , 
мәдениетін, тұлғаларын жақсы 

білуге тиіс. Ата-баба шежіресін, 
туған 2лкеміздің ақтаңдаққа толы 
кешегі тарихын, 2ткен ақиқатын 
біліп, тарихи тұлғалар есімдерін 
қазіргі және болашақ ұрпаққа үлгі 
ретінде жеткізу қажет. Ал ол үшін 
архивтерде жинақталған қорлардағы 
құжаттарды пайдаланудың маңызы 
2те зор. Осыған орай бір топ ғалым 
Ресей Федерациясының бірнеше 
қаласына барып, к2птеген тың дерек-
тер жинақтап қайтты. Жинақталған 
құжаттар 2лке тарихына қатысты 
жарық к2ретін еңбектерде пайдала-
нылады». 

Алғашқы топ Самара-Орын-
бор бағытындағы тиісті мекеме-
лерде жұмыс істедік. Уақыттың 
тығыздығына қарамастан ресейлік 
әріптестердің тікелей қолдауымен 
«Орынбор облыстық мемле кеттік 
мұрағатынан» және «Орынбор 
облыс тық қазіргі заманғы құжаттар 
орталығы» мұра ғаттарынан – 18 
іс-құжаттардан деректер алынды. 
Осы қаладағы Н.Крупская атындағы 
орталық кітап ханадан «Оренбургский 

Қазақ тіліндегі 100 оқулық: 
алғашқы нәтижелер
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БАСҚОСУ

Ұлттық аударма бюросы ұйым-
дастырған жиынға жоғары оқу орын-
дарының оқытушы-ғалымдары, 
 аудармашылар, редакторлар, баспа-
герлер, тілші және әдебиетші маман-
дар қатысты.  

Жиында Бюроның атқарушы 
директоры Рауан Кенжеханұлы жоба 
басталғалы бергі 2 айда атқарылған 
жұмыстың нәтижесі жайында есеп 
берді. Бюро жетекшісінің айтуын-
ша, оқу орындарынан қазақ тіліне 
аударылатын оқулықтар туралы 800-
ге тарта ұсыныс келіп түскен. Осы 
уақытқа дейін 17 оқулық іріктеліп,   
аудармашылар тобына тапсырылды. 
Оның ішінде «Философияның ең 
маңызды 25 кітабы», «Eлеуметтану 
теориясы», «Қазіргі психология та-

рихы», «Тәңір тарихы» және басқа 
кітаптар бар.  

Жиынға  қатысушылар қазақ 
тілінің ерекшелігін ескеру, барын-
ша сапалы аударма жасау, тіліміздің 
байлығын, мүмкіндігін толық пайда-
лану, тәжірибелі мамандарды тарту 
және басқа 2зекті мәселелер жайында 
нақты ұсыныстары мен пікірлерін 
жеткізді. Басқосуды қорытындылаған 
Р.Кенжеханұлы бұл сын-пікірлердің 
ескерілетінін айтып, елдік маңызы 
бар жобаға барша жұртшылық болып 
жұмыла атсалысуға шақырды.        

Осы басқосу туралы к2лемді 
 материал газетіміздің келесі санында 
жарияланады.

Дина ИМАМБАЕВА

ТІЛ ТҮЗЕЛСЕ...
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АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

Таяқтың екі ұшы бола-
тыны сияқты әлеуметтік же-
лінің де жақсылығы мен жа-
мандығы бар.Бірақ бүгінгі 
ұрпақ ғаламторда ғайбат 
айтуға бейім. Оған дәлел – 
ға ламторды ашып қарасаңыз 
небір мақтап жазған дүние-
лердің аяғы сол адамның 
сыртынан 2рбіген қаншама 
2сек пен ғайбат с2здерге 
әкеліп соқтыратындығы, 
біреуді жамандап жазса, жа-
была жамандайтындығы. 
Таныс па, бейтаныс па ол 
жағы маңызды емес, әйтеуір 
жамандаса болғаны. Сонда 
халқымыздың к2неден қалған 
с2з мәдениеті, әдет-ғұрпы, 
мейірімділігі, еліне деген 
жанашырлығы жоғалып бара 
жатқаны ма? Ең сорақысы, 
дағдыға айналған 2сек пен 
2тірікке толы пікірлерді 
жас та, жасамыс та оқиды. 
Жұрттың кемшілігін жазып, 
2скелең ұрпаққа қандай үлгі, 
нендей тәлім-тәрбие беріп 
жүрміз? 

Жамандығын жасырып, 
ж а қ с ы л ы ғ ы н  а с ы р а т ы н , 
үлкенге құрмет, кішіге ізет 
қылатын халықтың ұрпағы 
едік. Eйтсе де, осы заманда 
2згенің кемшілігін әлеуметтік 
желіге салып, ғайбат пікірлер 
жазып, 2зіне ұпай жинайтын-
дар к2бейіп келеді. Байырғы 
д ә у і р  а д а м г е р ш і л і к к е 
лайықты еді, бүгінгі қоғам 
«лайкты» болып барады. 

Халқымыздың к2не шежі-
релері мен ескі кітаптарында 
Лұқман Хакімнен малдың ең 
тәтті жерін алып кел десе, 

қойды сойып, тілін әкеліпті. 
Ал енді ең ащы жерін алып 
кел десе, тағы да тілін алып 
келіпті. Ол кісі: «Сіз неге 
қайта-қайта  б ір  нәрсені 
әкеле бердіңіз?» дегенде: 
«Жақсылық та, жамандық та 
тілден, тіл байқап с2йлемесе 
тас жарады, тас жармаса бас 
жарады» деп жауап беріпті. 
Осыған орай дана халқымыз: 
«Басқа пәле тілден» деп тек-
ке айтпаса керек. Бірде бір 
ғұлама: «Мына дүниенің 2сегі 
тозаң сияқты. Жан дүниеңнің 
а й н а сы н ж ау ы п қ а л а д ы. 
Сен ақыл – есіңді жина да, 
үндемей жүруді әдетке ай-
налдыр» дейді. Иә, 2сек ай-
татын тілімізді тыйғанымыз 
абзал. Сондықтан ғаламторда 
о т ы р ы п  2 с е к  а й т у д а н 
сақтанайық. 

Eлеуметтік желінің мақ-
саты ақпарат алып, хат-хабар 
алмасып тұру  екені  хақ. 
Бірақ бүгінгі қоғамда осы-
ны жете түсінбейтіндігіміз 
2кіндіреді. Eр заттың 2з шегі 
болады. Eлеуметтік желіні де 
дұрыс пайдалана білу қажет. 
Кемшіліктерді  жария лау 
біздің салтымызға жат дүние. 
Еліміздің санасын улайтын, 
жұртты адастыратын 2сек, 
ғайбаттан арылып,  одан 
іргемізді аулақ салғанымыз 
ж2н.  Тіл  – біздің  басты 
байлығымыз. Тіл түзелсе 
имандылығымыз да, елдігіміз 
де түзелмек.

Айдар ҚАЛИЕВ

Алматы облысы

листок» (1898-1906), «Коммунар» 
(1920-1921), «Степная правда» (1921-
1922) және ««Красная молодежь» 
(1920) газеттері түпнұсқаларының 
электрондық к2шірмесін де алдық. 
Ал Самара қаласындағы «Филиал 
Федерального казенного учреждения 
«Российский Государственный архив 
научно-технической документации» 
мұрағатынан 8 қорда сақталған та-
рихи құжаттардан деректер алынды. 
Самара облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханада сақталған «Коммуна» 
газетінде 1919 жылы жарық к2рген 
№101,135,175, 227, 245, 259, 283 сан-
да рындағы 2лкемізге қатысты дерек-
терді суретке түсіріп алдық. Енді 
солардың кейбіріне тоқтала кетсек. 

Атырау аймағында тұңғыш рет 
мұнай к2зі Қарашүңгілде табылып, 
қазірде еліміздің 2ндірістік қуатын 
арттыруға септігін тигізіп отырғаны 
баршаға мәлім. 

(Жалғасы 2-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ШАҢЫРАҚ
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Той шымылдығы «Қаздауысты 
Қазыбек би» атты театрландырылған 
қо  йылыммен ашылды. Мемлекеттік 
хатшы Г.Eбдіқалықова Қазақстан 
Президенті Н.Назарбаевтың құттық-
тауын жеткізді. Құттықтауда: «Халқы-
мыз дың үшем биінің бірі Қазыбек 
бидің 350 жылдығымен құттықтаймын. 
Біздің тарихымызда ұлы шешен, қоғам 
және саяси қайраткер Қазыбек бидің 
есімі алтын әріппен жазылды. Тәуке 
ханның тұсында, Қазақ хандығы енді 
аяғынан тұрып келе жатқанда үш бидің 
бірі Қазыбек би әділдігімен халыққа 
аңыз болып тарады» делінген. Соны-
мен қатар тәуелсіздіктің арқасында 
ата-бабамыздың арман-мұраты орын-
далғаны, ел бірлігі арқылы бола шағымыз 
жарқын бола түсетіні және «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру 
барысында жоғалтқанымызды қайта 
жаңғыртудың мүмкіндігі айтылды.    

ТУҒАН ӨЛКЕ ТУРАЛЫ ТЫҢ ДЕРЕКТЕР

«ТУЫП-ӨСКЕН ЕЛІҢ 
ҚЫМБАТ»

ҚА
ЗП

О
Ш

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

65367 4 айға 1165,4 1239,96
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 4 айға 2135,04 2209,56

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 
Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның 2зі 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 к2теретін тақырыптары 
 ау  қым ды. Бір с2збен айтқанда, олар 
елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к2здейтін «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» жан серігіңізге айналсын!

БАСПАСӨЗ – 2017
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ЫНТЫМАҚ

БАЙҚАУ

ҚҰРМЕТ

МАҚСАТ – БАЙЛАНЫСТЫ 
НЫҒАЙТУ

«ҚАЗАҚСТАН – 
ШЕТЕЛДІК БАҚ КӨЗІМЕН»

 «АБАЙ ӘЛЕМІ 
ЖӘНЕ РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 

�скеменде Моңғолияның Баян-�лгей 
аймағының әкімі Ғылымхан Айып бастаған 
делегация болды. Мақсат – Шығыс 
Қазақстан облысымен қарым-қатынасты 
нығайту. 

Ғ.Айып облыс әкімі Даниал Ахметовпен 
кездесуінде екі аймақ арасын жалғайтын т2те 
жол ашылса деген тілегін жеткізді. Сондай-ақ 
қазақ мектептеріне қажет оқулықтардан к2мек 
болса деген 2тінішін айтты. 

Д.Ахметов қол ұшын беруге әзір екендігін 
білдірді. Кездесу соңында екі аймақ басшы-
лары 2зара ынтымақтастықты дамыту туралы 
меморандумға қол қойды. 

Айта кетейік, Баян-Uлгей аймағында 
тұратын 102 мың халықтың 96 пайызы қазақтар. 
Аймақтағы 48 мектеп пен 44 балабақшаның 
басым к2пшілігі қазақ тіліндегі мектептер мен 
балабақшалар.

Жақында «Қазақстан – шетелдік БАҚ 
к,зі  мен» атты байқаудың жеңімпаздары 
 ма ра патталды. Бұл шетелдік журналистер ара-
сында т,ртінші рет ұйымдастырылып отыр. 

Ұйымдастыру комитетіне 29 елден 83 2тінім 
келіп түскен. Байқау комиссиясы солардың 
ішінде 5 2ңір бойынша жүлдегерлерді анықтады. 

Журналистердің мақалаларына  ЭКСПО – 
2017 к2рмесі, Шанхай Ынтымақтастық Ұйымы 
саммиті, Сирия бойынша Астана үдерісінің 
келісс2здері, Қазақстан Үкіметінің саяси және 
экономикалық жүйесі, басқа да тақырыптар 
арқау болған. 

Жеңімпаздар Астана мен Алматы қалаларын 
аралауға, Бурабайдың әсем табиғатын тама-
шалауға мүмкіндік алды. Сондай-ақ  ЭКСПО 
– 2017 к2рмесінің павильондарында, мәдени 
және тарихи нысандарда болды. 

Астана қаласының әкімдігі Абай 
ескерткішінің алдында ұлы Абайдың туған 
күніне арналған «Абайдың рухани мектебі» 
атты әдеби-сазды іс-шара ,ткізді.    

Шараның басты мақсаты – 2скелең ұрпаққа 
тағылым ретінде Абайдың рухына тағзым ету, 
Абайдың рухани құндылықтарын к2рсете 
отырып, әдеби мектебін, тіл мектебін, ұлт 
пен рух мектебін ашу, ұлы ақынның мұрасын 
жастардың санасына сіңіру.

Бұл күні ең алдымен Абай ескерткішіне гүл 
қою рәсімі болды. Іс-шара барысында белгілі 
айтыскер Аманжол Eлтай  арнауын тарту етті. 
Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
әртісі Кенжеғали Мыржықбай, Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, жыршы, термеші 
Елмұра Жаңабергенова,  Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі әнші 
 Ерлан Рысқали, «Астана Акапелла» квинтеті, 
т.б. Абайдың әндерін орындады, «Серпер» 
домбырашылар тобы Абайдың күйін шерт-
се, Қ.Қуанышбаев атындағы мемлекеттік 
а к а д е м и я л ы қ  қ а з а қ  м у з ы к а л ы қ  д р а м а 
театрының әртісі Қасымхан Бұғыбай «Абай 
монологын» ұсынды және ақындар Абайдың 
2леңдері мен Абайға арнаған 2з жырларын 
оқыды. К2рермендерге Орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесі «Абайдың мұрасы – 
қазақтың ең асыл қазынасы» атты кітап 
к2рмесін ұйымдастырды. 

Ұлы Абайдың туған күніне арналған «Абай 
әлемі және рухани жаңғыру» атты іс-шараға ҚР 
Парламенті және Астана қаласы мәслихатының 
депутаттары, аудан әкімдіктерінің 2кілдері, 
мемлекеттік орган, мекемелер мен кәсіпорын 
басшылары, зиялы қауым 2кілдері, ардагерлер 
мен қарттар, жас ақындар және қызығушылық 
танытқан барша елорда тұрғындары мен 
қонақтары қатысты. 
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Ұлттық комиссия т2рағасының айтуынша, 
Елбасы айтқан бағдарламаны жүзеге асыру-
да нақты қадамдар жасалып, орталық және 
жергілікті атқарушы мемлекеттік органдар 
жұмысқа белсенді қатысып келеді. Сондай-ақ 
облыстарда арнайы комиссиялар, жобалық 
кеңселер, сарапшы топтар құрылып, жұмыстың 
алғашқы нәтижелері к2ріне бастады. 

Жұмыс топтары қызметінің нәтижелері 
жайында с2з алған Ақт2бе облысының 
әкімі Бердібек Сапарбаев облыс к2лемінде 
атқарылған жұмыстармен таныстырды. Облыс 
әкімінің мәліметінше, Қ.Жұбанов атындағы 
Ақт2бе 2ңірлік мемлекеттік университетінде 
кеңсе құрылған: «Біздің мақсатымыз – қазіргі 
ұрпаққа тарихты жеткізу, оларға 2зінің елін, 
ұлтын, Отанын сүю үшін патриоттық тәрбие 
беру. Бұл мақсатта «Uнеге» клубын аштық. 
Биыл Ұлы Жібек жолының біздің 2ңірде 
орналасқан жәрмеңкесінің 150 жылдығы, Есет 
батырдың 350 жылдығы, Ғазиза Жұбанованың 
90 жылдығына байланысты іс-шаралар 
қабылданды». Сондай-ақ әкім «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасының критерийлерін 
анықтау керектігіне мән берді. «Тұлға бұл 
тізімге қандай негізбен, қандай шартпен, 
қандай талаппен кіретінін нақтылау керек» деді 
Б.Сапарбаев. 

Шығыс Қазақстан облысының әкімі 
Д.Ахметов 2ңірде «Рухани жаңғырудың» 
басты бағыттары бойынша мақсатты және 
жоспарлы шаралар қолға алынғанын және 
«Рухани жаңғыру» жобалық кеңсесі құрылып, 
бесжылдық бағдарлама жасалғанын айтты. 
Бұл «Рухани қазына», «Тәрбие және білім», 
«Атамекен», «Ақпарат толқыны» атты 4 ішкі 
бағдарлама бойынша 61 жобадан құралады. 
Жалпы бюджеті 28 млрд теңгені құраса, биыл 
бұл жобаларға 7 млрд теңге бағытталып отыр. 
Оның ішінде үш тілді білім беруді дамыту, 
археология саласындағы ғылыми-зерттеу 
жұмыстары, ішкі туристердің ағымын арт-
тыру бар. Д.Ахметов аталған жобалардың 
Президенттің қоғамдық сананы жаңғырту 
ж2ніндегі тапсырмаларын тиімді жүзеге 
асыруға мүмкіндік беретінін жеткізді. 

Жалпы отырыс барысында қазақ тілін ла-
тын әліпбиіне к2шіру жобасы бойынша тиісті 
жұмыс тобы осы күзде жаңа әліпбидің нұсқасын 
қарауға ұсынатыны, «Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасы аясында гуманитарлық 
пәндер бойынша 17 оқулықтың тізімі жаса-
лып, аударыла бастағаны, «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасы аясын-
да республикалық деңгейдегі – 100, 2ңірлік 
деңгейдегі 500 нысанның таңдап алынғаны 
белгілі болды. 

Д.ХАЛЫҚ

БАҒДАРЛАМА 
серпін берді

БЕЙБІТШІЛІК 
МАРАФОНЫ

ЖИЫН

МҰРАБАЙЛАНЫС 

Мемлекет тарапынан қолдау бар

Туған өлке туралы тың деректер 

туралы есеп берді. Агро2неркәсіп кешенін да-
мыту бағдарла ма сының іске асырылуы  туралы 
Премьер-министрдің орынбасары Асқар 
 Мырзахметов баяндады.

Бұдан б2лек, кеңесте «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асы-
ру мәселесі бойынша Президент Eкімшілігі 
Басшысының бірінші орынбасары Марат 
Тәжиннің және еліміздегі цифрландыру 
мәселесі бойынша Ақпарат және коммуника-
циялар министрі Дәурен Абаевтың есептері 
тыңдалды. 

Сонымен бірге күн тәртібіне сәйкес, 
2ңірлерді дамыту мәселелері талқыланды. 
Осыған байланысты облыстар мен Астана, Ал-
маты қалалары әкімдерінің есебі тыңдалды. 

Нұрсұлтан Назарбаев облыстардың, Астана 
және Алматы қалалары әкімдерінің баяндамала-
ры мен есептерін тыңдап, отырысты қорытын-
дылады. Сонымен қатар елімізді және 2ңірлерді 
дамыту бағдарламаларын іске асыру ж2нінде 
бірқатар нақты тапсырма берді. 

Мемлекет басшысы «Нұрлы жол» бағдарла-
масын орындау тұрғысынан облыстардағы 
автомобиль жолдары мен әлеуметтік нысандар 
құрылысының қарқыны т2мен екенін атап 2тті. 

«Биыл 109 білім беру нысаны құрылы сына 70 
миллиард теңге б2лініп, оның 70-сін осы жылы 
пайдалануға беру жос пар ланған. Бүгінде тек 7 
мектеп пен 2 балабақша пайдалануға берілді. 
Жос парланған білім беру нысандарының к2п 
б2лігі Алматы, Оңтүстік Қазақстан және Ақт2бе 
облыстарына тиесілі. Үкімет пен 2ңірлердің 
әкімдеріне жоспарланған барлық нысандарды 
уақтылы қолданысқа енгізу үшін қажетті шара-
лар қабылдауды тапсырамын», деді Қазақстан 
Президенті.

Елбасы «Нұрлы жер» бағдарламасы бойын-
ша тұрғындардың к2п б2лігінің хабарсыз екенін 
және оған банктердің қатысу белсенділігінің 
т2мендігін айтты. 

Нұрсұлтан Назарбаев индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасының іске 
асырылуының аралық қорытындысын жасады, 
сондай-ақ экономикамызды цифрланды-
рып, 2ндіріске жаңа технологияларды енгізу 
қажеттігін атап 2тті. 

Назарбаев «Рухани жаңғыру» бағдар-

ламасын іске асыру мәселесіне ерекше 
тоқталып, онда к2рсетілген барлық мін-
деттің жалпымемлекеттік маңызы бар екенін 
атап 2тті. «Қоғамымыз жаңғырудың бұл 
бағы тын жылы қабылдады. Бұл ретте, осы 
жұмыс тар ға барша жұртты тарту қажет. 
Eкімдер бағдарламаның іске асырылуына жа-
уапты екенін ұмытпауы керек» деді Қазақстан 
Президенті.

***
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Хабар» теле-

арнасына сұхбат берді. 
Мемлекет басшысы сұхбат барысында 

рухани жаңғыру үдерісіне қатысты 2зекті 
сұрақтарға жауап беріп, конституциялық ре-
формадан күтілетін нәтижелер ж2нінде айтты. 
Сондай-ақ Қазақстан Президенті халықаралық 
ЭКСПО – 2017 мамандандырылған к2рмесін 
2ткізудің маңыздылығына тоқталып, оның 
жұмысы аяқталғаннан кейін кешен нысан-
дарын пайдалану жоспары туралы ой б2лісті. 
Бұдан б2лек, Нұрсұлтан Назарбаев отандық 
туризмді дамытудың перспективалары және 
2ңірлердегі мәдени-туристік кластердің 
қалыптасуы ж2нінде әңгімеледі.  

***
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола об-

лысы барысында «Ұмай жер» жауап кершілігі 
шектепулі серіктестігінің шаруа шылығына 
барды. 

Мемлекет басшысы астық алқабының 
жағдайымен және ег ін  шаруашылығы 
2німдерін 2ндіру, оны сатумен айналысатын 
аграрлық кәсіпорынның қызметімен танысты. 

Нұрсұлтан Назарбаевқа алдағы егін ору 
науқаны және оған ауыл шаруашылығы тех-
никаларының дайындығы туралы баяндалды.

Сонымен қатар Қазақстан Президенті 
обл ыстың шаруаларымен әңгімелесіп, ауыл 
шаруа шылығының қазіргі жағдайы ж2нінде 
сұрады. 

Eңгіме барысында шаруашылық ең-
беккерлері Елбасына қабылданған агро-
2нер кәсіп кешенін дамыту бағдар ла масы ая-
сында мемлекет тарапынан қолдау к2рсетіліп 
отырғаны туралы айтты. 

Дина ИМАМБАЕВА

– Мемлекет тарапынан бастамалардың 
бәріне жан-жақты қолдау к2рсетілді. Бүгінде 
комбинат мейлінше тұрақты жұмыс істеп, да-
мып келе жатыр. Қолдағы мәліметке сәйкес, 
былтыр 2ндірістің 10%-ға, кіріс к2ле мінің 20%-
ға артқаны байқалады, – деді Елбасы. 

Мемлекет басшысы шетелдік компания-
ларды тарту арқылы инновациялық жобаларды 
одан әрі іске асырудың қажет екеніне назар 
аударып, ол кәсіпорынның әрі қарай дамуының 
маңызды тірегіне айналатынын айтты. 

«Uскемен титан-магний комбинаты» 
акционерлік қоғамы директорлар кеңе сінің 
т2рағасы С.Геллер мен кәсіпорын президенті 
E.Мамытова кездесуге мүмкіндік жасағаны 
үшін Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс білдірді. 

– Сіз атап 2ткен 2ндіріс к2лемінің 2суі әуе-
ғарыш және 2неркәсіп нарық тарындағы жалпы 
2сімдермен байланысты болды. Бірлескен 
кәсіпорындар іске қосылды, жобалық қуатқа 
жоспарлы түрде қол жеткізу байқалуда, – деді 
E.Мамытова.

Қазақстан Президентіне шетелдік әріптес-
термен бірлесе атқарылып жатқан жұмыстар 
ж2нінде баяндалды.

***
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев -

тың қатысуымен 2ңірлердің әлеуметтік-эконо-
микалық дамуы және мемлекеттік бағдар-
ламалардың іске асырылуы ж2нінде кеңес 2тті. 

К е ң е с т е  м е м л е к е т т і к  д а м у  б а ғ д а р -
ла маларын іске асыру, рухани жаңғыру 
мәселелері талқыланып, 2ңірлердің әлеуметтік-
экономикалық жағдайы туралы есептер 
тыңдалды. Алғашқы с2з Премьер-министрдің 
бірінші орынбасары Асқар Маминге берілді. 
Ол «Нұрлы жол», «Нұрлы жер», Индустриялық-
инновациялық даму, Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту 
бағдарламаларының іске асырылу барысы 

(Басы 1-бетте)

«Оренбургский листок» газетінің 1900 жыл 30 
қаңтар күнгі №5 санында жарияланған «Нефть 
въ Гурьевскомь уезде» атты мақалада 1895 жылы 
оренбургтік инженер Ю.Т. Лебедев Гурьев уезі, 
Эмба-Атрав болысына қарасты Қарашүңгілден 
табылған мұнайдың 2те жоғары сапалы екендігін 
анықтаған. Сондай-ақ, инженер сол жерде 
мол табиғи қазбалардың жатқандығын айтып, 
тұз, асфальт, гудрон, тас к2мір және мыс қал-
дықтары бар деген шешімге келген. Ол жергілікті 
халықты жұмысқа тартып геологиялық зерттеулер 
жүргізген. Кейін инженер Ю.Лебедев тапқан бар 
қазынасын 26 000 сомға ірі капитал иелеріне са-
тып жіберген.

Тағы да бір қызықты дерек осы Жылой 
ауданына қатысты. «Оренбургский листок» 
газетінің 1900 жыл 13 ақпан күнгі №7 санында 
жарияланған «КаспІйская «Моряка»» деген 
мақалада, 1899 жылдың 18-19 қарашасына 
қараған түні Каспий теңізінде үлкен су к2теріліп 
Жылқосыны басып кеткендігі туралы к2лемді 
материал берілген. Қала шаруашылығына үлкен 
нұқсан келгенімен, адам шығыны болмағандығы 
айтылады. Uкінішке орай, к2ршілес ауылдарды 
су түгел шайып, адамдары суға кеткен. Одан әрі 
жергілікті балықшылар қоғамының халыққа 
қаржылай к2мегі, Гурьев уезі және к2ршілес 
Маңғыстау, Үстірт тұрғындарының қиын кезде 
қол ұшын бергені туралы жан-жақты баяндалады.

«Оренбургский листок» газетінің 1902 жыл 
13 қазан күнгі №42 санында В.Юрьев деген 
автордың «Взятiе Гурьева городка» атаманомь 
пугачевской шайки Овчинниковымъ» деген 
мақаласында қаладағы Никольский шіркеуінің 
священнигі Михаил Яковлевтің астрахандық 
епископ Мефидиге жазған хатында,1774 жылдың 
26 қаңтар күні Гурьев қаласына басып кірген 
к2терілісшілердің озбырлығы мен бейбіт халыққа 
жасаған қиянаты туралы деректерге тоқталады. 
Одан әрі оларға қарсы күрестің сол жылдың ма-
мырына дейін созылғаны, жергілікті халықтың 
оларға қарсы қимылынан үзінділер беріледі.

Жасыратыны жоқ, патшалық Рейсейге 

бағынған тұста дәрігерлік к2мектің жеткілік-
сіз дігінен түрлі жұқпалы ауруларға ұшырап, 
тұрғындардың қырылып қалғаны жасырын емес. 
Осының айғағы ретінде, «Оренбургский листок» 
газетінің 1906 жыл 5 ақпан күнгі №29 санында 
жарияланған «Чума въ Уральское области» атты 
мақалада мынандай жолдар бар: «Сарат.Листа» 
сообщаеть, что въ Уральской об., близъ города 
Гурьева появилось нъесколько подозрительных 
по чумь заболеванiй». Осы тұста қазақ даласында 
к2шпелі мал шаруашылығымен айналысатын 
халқымыз қымыздың емдік қасиетін дұрыс пай-
далана білгендігі туралы айтылады. 

Қазан т2ңкерісінен кейінгі 2лкемізге қатысты 
деректер к2зі Орынборда жарық к2рген «Комму-
нар», «Степная правда» газеттерінің беттерінде 
молынан кездесед і .  Олардың барлығын 
айналымға түсіру болашақтың ісі. Дегенмен 
2лкемізге қатысты кейбір деректерге тоқтала 
кетсем орынды болар еді. Мысалы, «Комму-
нар» газетінің 1920 жыл 16 қаңтар күнгі №11 
санында жарияланған «Туркестанский фронт» 
атты мақалада 2лкемізде кеңес 2кіметін орнату 
жолындағы шайқас т2мендегіше баяндалады: «В 
Гурьевском районе нашими войсками занята Жи-
лая Коса, что 110 верстах юго-восточнее Гурьева; 
захвачено большое количество военной добычи. 
По дополнительным сведениям нашими войска-
ми взяты в плен остатки разбитых четвертой и 
пятой дивизий в количестве 300 человек во главе 
с начальником четвертой Илецкой дивизии». 

Аталмыш газеттің 1920 жыл 17 наурыз күнгі 
№61 санында жарияланған «Трудовые фрон-
ты» деген мақалада Александров-Гай – Эмба 
теміржолының жаңа құрылысы басталғанынан 
хабардар етіп, Ембі мұнайын Саратовқа 2ңдеуге 
тасымалдау үшін жасалып жатқанын ескертеді. 
Сондай-ақ, темір жолдың жылына 7 миллион 
пұт тұз 2ндіруге мүмкіндігі бар Дендер арқылы 
жүретіндігіне маңыз берген. Теміржол құрылысы 
келер жылы аяқталса кеңестік Ресейден Хиуа мен 
Бұқараға да жол ашылатындығын ескертеді.

Ендігі кезекті мұрағаттарда сақталған 
құжаттардағы деректерге келсек. Самара 
қаласындағы мұрағатта: «Отчет о рекогносци-

Астанада алдымыздағы 27 тамызда 
ха лықара лық марафон ,тпек. Оған 
Шанхай  Ынтымақтастық Ұйымына 
қарасты елдерден 30 кәсіби спорт-
шы қатысады деп күтілуде. 
Желаяқтар үш қашықтықта 42 
шақырым 195 метр 10 шақырым 
және 2017 метрде жаврысқа түседі. 
Шет елдерден барлығы 1000-ға 
жуық адам қатыспақ Қазақстаннан 
4000 адам қатысады. 

–  Б ұ л  м а р а ф о н  қ а р а п а й ы м 
адамдардың саламатты 2мір салты-
на ұмтылудың үлгісі болмақ. Осы 
ж2нінде Мемлекетіміздің басшы-
сы әрдайым айтып келеді. Сондай-
ақ бейбітішілік пен достыққа деген 
құштарлығымызды да айғақтамақ. 
Сол үшін барша қауымды осы спорт 
мерекесіне қатысуға шақырамыз, 
– дейді ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы. 

Ш Ы Ұ  м е н  А з и я д а ғ ы  2 з а р а 
ықпалдастық және сенім шаралары 
ж2ніндегі кеңеске арналған мара-
фон қарсаңында астаналық «Триат-
лон-паркте» арнайы флешмоб 2тті. 
Флешмобқа қатысушылар саябақ 
соқпағымен жүгіріп 2тті. Мәдениет 
және спорт министрі бастаған іс-
шараға отандық спорт жұлдыздары, 
бокстан олимпиада чемионы Бақтияр 
Артаев пен Данияр Елеусінов және 
басқа танымал спортшылар қатысты. 
О л а р  А с т а н а  т ұ р ғ ы н д а р ы  м е н 
қонақтарын алдағы аса ауқымды спорт 
мерекесімен осылай таныстырып, 
к2пшіліктің назарын аударды. 

Жақсы бастаманы қоладағанымыз 
да ж2н болар.

Серік ХАСЕНОВ
АСТАНА

ровочном гидрогеологическом обследовании 
района площадки завода синтетического спир-
та в г.Гурьева. Каз.ССР», «Отчет по иследо-
ванию грунтов и по проектированию баз для 
жидкого битума и организации работ с ними 
на дороге Гурьев-Доссор-Косчагыл. 1941 г.», 
«Провести исследования и разроботать реко-
мендации по планировке и застройке сельских 
населенных пунктов для региональных усло-
вий Гурьевской, Мангышлакской и южных 
районов Актюбинской и Уральской областей 
(бюджетный договор № 32), «Гурьевский кон-
сервных завод. Технический проект. Краткое 
описание и режим работы машин и аппаратов 
консервного завода. Схемы технологического 
процесса. 1938 г.», «Протоколы технических 
совещаний, заключения, замечания по про-
ектированию расширения головного узла 
водоснабжения г.Гурьева и канализации Кос-
чагыл-Каратон за 1952-1954 гг.», «Протоколы 
технических совещаний, задания, заключения, 
замечания по проектированию водозаборных и 
водосбросных сооружений на озере Камыскуль 
для Кульсаринской ЦЭС за 1951- 1955 гг.»,«Из 
годового отчета треста «Союзстромпроект» о 
финансовой деятельности в 1942 г. об орга-
низацинных изменениях в условиях военного 
времени. 17 феварля 1943 г.» деген құжаттар 
бар. Бұл қорларда сақталған құжаттардан Аты-
рау 2лкесінде жүргізілген әлеуметтік-2ндірістік 
нысандардың жалпы жобаларымен, сызбалары-
мен танысуға болады. 

Жалпы Ресейге іссапарға барып келген топ 
алып келген құжаттардың барлығы университетте 
жаңадан құрылған «Мәңгілік ел» ғылыми-зерттеу 
орталығының электрондық қорына жинақталады. 
Болашақта Атырау облысының немесе аймақтағы 
2ндірістік орындардың тарихы жазылар болса 
сол жолдағы игілікті іске к2мек болар деген нық 
сеніміміз бар. 

Қылышбай СҮНДЕТҰЛЫ, 
тарих ғылымының кандидаты 

АТЫРАУ – САМАРА – ОРЫНБОР – АТЫРАУ
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ЖАҢАРТЫЛҒАН 
БІЛІМ ЖҮЙЕСІ 

зор жауапкершілік жүктейді

ШЕБЕРЛІК 
САБАҚТАРЫ ӨТТІ

КӨРМЕ

ШАРА

САЙЫС

Ақмола облысы Бурабай ауданы Ата-
мекен ауылдық округінде «Құт мекен –  
Атажұртқа оралғандар» атты тақырыпта 
шара ,тті. 

«Нұрлы к2ш» бағдарламасы бойынша 
елге оралған бауырларымыздың бірқатары 
осы округте қоныстанған еді. Олар ауыл 
2мірінің дамуына лайықты үлестерін қосып 
келеді. 

Жиналған к2пшілік алдында аудан әкімі 
Қанат Қарауылов с2з с2йлеп, шаруашылық 
жұмыстарына белсене қатысып жүрген 
қандастарымызға ізгі тілегін білдірді. К2п 
балалы аналарға Құрмет грамоталарын тап-
сырып, сый-сияпат жасады.

Мұнан соң белгілі журналист Қайнар 
Олжай, ақын Ауыт Мұқибек, аудандық 
мәслихат хатшысы Uтелбай Бисеков ше-
телдерден бауырларымыздың оралуы 
Тәуелсіздігіміздің арқасы екенін тілге тиек 
етті. 

Бұл күні 2ткен ат жарысы, к2кпар тарту, 
қыз қуу, қазақша күрес, ақындар айтысы 
той к2рігін қыздыра түсті. 

Астанада «ЭКСПО – 2017» халық-
аралық к,рме аясында аударыспақтан 
халықаралық турнир ,тті. Онда сегіз 
елдің спортшылары бақ сынады. 

Сайыс барысында  қазақстандық 
балуандардың мерейі үстем болды. 80,90 
келілік салмақтарда Есімхан Рахматілла, 
Сырым Ізбасаров бас жүлдені иемденді. 
Ал ауыр салмақтағы абсолюттік чемпион 
атағына тағы да бір жерлесіміз Біржан 
Қосалиев ие болды. 

Ж а р ы с т ы ң  б а с  б а л у а н ы  Б і р ж а н 
Қосалиев 1 миллион теңгені қанжығасына 
байласа, әр салмақ бойынша чемпион 
атанған балуандардың әрқайсысына 700 
мың теңгенің сертификаты табыс етілді. 

Жүлделерді Мәжіліс депутаты, Түркі 
халықтарының дәстүрлі спорт түрлері 
халықаралық қауымдастығының президенті 
Бекболат Тілеухан және Мәдениет пен 
спорт министрлігінің жауапты хатшысы 
Қуатжан Уәлиев табыстады. 

Абайдың «Жидебай-Б,рілі» мемлекеттік 
та рихи-мәдени әдеби-мемориалдық 
қорық-му зейін де «Киелі Шыңғыстау» 
к,рмесі ашылды. 

Бұл к2рмеде  М.О.Eуезовт ің  120 
жылдығына орай ұйымдастырылған сим-
позиум барысында жасалған туындылар 
орын алды. Бір апта бойы Қазақстанның 
әр 2ңірінен келген суретшілер Абай, 
Шәкәрім, Мұхтар сынды халқының ұлы 
перзенттерінің іздері қалған жерлермен 
жүріп, ауасын жұтып, к2рікті де шежірелі 
Шыңғыстау 2ңірінде: Б2рілі, Күшікбай 
асуы, Тұма к2лі, Жидебай, Үйтас, Кіші 
Орда, «Абай-Шәкәрім» кесенесі, Абай ана-
лары – Ұлжан мен Зере зираты, Кеңгірбай 
би мазары, Шыңғыстау, Архат тауларының 
әсем жерлерінде, табиғат аясында плэнер 
2ткізіп, 110-нан аса 2нер туындысы салын-
ды. 

Шара кезінде Астана қаласының 
С у р е т ш і л е р  о д а ғ ы н ы ң  т 2 р а ғ а с ы , 
Мәдениет қайраткері Т.Ермеков, ҚР 
Суретшілер  академиясының толық 
мүшесі, Қазақстанның еңбек сіңірген 
2нер қайраткері, академик М.Байтенов, 
Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, 
а к а д е м и к  М . Т у к с а и т о в ,  Қ а з а қ с т а н 
Суретшілер одағының мүшесі, Мәдениет 
қайраткері,  кескіндемеші және график, 
педагог Т.Байғалиевке  «Абай» медалі та-
бысталды. 

«НҰРЛЫ КӨШ» 
ЖАЛҒАСА БЕРЕДІ

АУДАРЫСПАҚТА 
АЛДА БОЛДЫҚ

«КИЕЛІ ШЫҢҒЫСТАУ» 

ТАМЫЗ КЕҢЕСІ

Жиынға білім басқармаларының басшылары, аймақ-
тық ғылыми-практикалық орталықтардың 2кілдері, 
мектеп директорлары мен 200-ге тарта ұстаздар қауымы 
қатысты. Дәстүрлі шараны 2ткізуге жауапты ұйымдардың 
бірі – Алматы қаласындағы Махатма Ганди атындағы 
№92 мамандандырылған лицейі «Бәсекеге қабілетті 
ұрпақ тәрбиелеудегі – білім беруді таным педагогикасы 
негізінде жаңғырту, ұлттық инновациялық мектеп моделі» 
тақырыбымен педагогикалық шеберлік сабақтарын 
2ткізді. Қатысушылар назарына ұсынылған «Метата-
ным педагогикасы» әдістемесінің авторлары – лицейдің 
ғылыми жетекшісі М.Тұрарбеков пен лицей директоры 
Е.Жиенбаев жаңа әдістің ерекшелігімен таныстырды. 
Мұғалімнің кәсіби әлеуетін арттыру, оқушылардың 
тұлғалық қасиеттері мен шығармашылық қабілеттерін 
шыңдауға арналған жаңа жоба к2птің к2ңілінен шықты. 
Осы ретте Атырау қаласынан келген Н.Тілендиев атындағы 
Кіші 2нер Академиясының директоры Д.Таспарина 
«Шеберлік сабақтарында ұсынылған әдістемелік 2нім 
жақсы жасалған, жалықтырмайды, тәжірибе алмасу мен 
талдау құнды болды, 2з тәжірибемде қолданамын» деген 
пікірін білдірді. 

Шара аясында мамандандырылған білім беру 
ұйымдарының оқу, ғылыми-әдістемелік жетістіктеріне 
арналған к2рме ұйымдастырылып, «Дарын» республи-
калық ғылыми-практикалық орталығының дирек-
торы, педагогика ғылымының кандидаты Шолпан 
Қирабаеваның басшылығымен пленарлық отырыс 2тті. 

Жиынды қорытындылаған Астана қаласындағы 
№73 лицей директоры Құралай Байтәжікова жаңа 
педагогикалық технологиялардың бүгінгі білім беру 
жүйесіндегі мәні мен маңызы ж2нінде с2з қозғап, 
ұстаздарға табыс тіледі. 

Дана ХАЛЫҚ
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білетін мамандар бар. Губернияда 60 пайыз 
қырғыздар тұрады. Сондықтан тілді үйрену 
қажет» деді. Мен «Аппаратта к"пшілігі орыс 
тілділер. Губернияда Зайсан және Қарқаралы 
уездерінде ғана хаттарды қырғыз тілінде 
жазады. Оларды аударуға тура келеді. Ал 
сіздің талабыңызды орындау үшін бүкіл аппа-
ратты қырғыздандыру, іс жұмысын қырғыз 
тілінде жүргізу керек» дедім. Ол «аппаратты 
қырғыздармен ауыстыру керек» деді. Мен 
«3те дұрыс. Бірақ кадр жоқ, қайдан аламыз. 
Бұл мүмкін емес. Сол үшін ұсынысыңызды 
орыс тілінде жазсаңыз дұрыс болар еді. 
4йтпесе берген тапсырмаларыңыз уақытында 
орындалмайды, президиумның барлық тап-
сырмаларын орындау жауапкершілігі маған 
жүктелген. Инструкторлар мен аудармашы-
лар үлгермейді» дедім.
Хаттарға оның қырғыз тілінде қолын қойып 
берген тапсырмаларын жіберіп отырмын. 

Т"рағаның хатшысы. 

Мұрағатта сақталған құжатқа қарағанда 
Пастордың арызы бойынша 1923 жылдың 28 
желтоқсанында РКП(Б) Қырғыз облыстық 
бақылау комиссиясына 30 парақтан тұратын 
істің қорытындысы жіберіледі .  Бақылау 
комиссиясының тергеушісі  М.Голубцов 
шағымды бір жыл бойы қарапты (ағамызды 
осыншама қорлаған). Қорытындыда «Екеуінің 
арасындағы жанжал күрделі мәселе әрі әкімшілік 
іс  болғандықтан,келешекте мұндай әдіс 
мемлекеттік іске зиянын тигізбеу мақсатымен 
Досов жолдасқа ескерту жасалсын. Алдағы 
уақытта бұл мекеменің абыройын сақтау үшін 
мұндай қақтығысуды болдырмау керек» деген 
түйін жасалған. 

Мұрағатта осыдан кейінгі Ж.Досовтың 
тағдыры туралы құжаттар кездеспеді. Ал 1937 
жылғы қазақ жерінде құрылған «жасырын 
контрреволюциялық ұйымның мүшелері» деген 
тізімде оның аты аталмайды. Онда Eбілқайыр, 
Абдолла Досовтар бар. Біреуі Шымкент облысы 
атқару комитетінің т2рағасы, екіншісі Шым-
кент облыстық партия комитетінің хатшысы 
болған. Ал Жүсіп ағамыз денсаулығы нашар 
болғандықтан 2мірмен ертерек қоштасқан болуы 
мүмкін. 

Меніңше, Ж.Досов мәдениетті, тәрбиелі от-
басынан шыққан, сауатты, халқына жақсылық 
жасауға ұмтылған азаматқа ұқсайды. Тар заманда 
2з ұлтының мүддесі үшін күресе білу әркімнің 
қолынан келген жоқ. Бұл ағамыздың ісін үлкен 
ерлік деп түсінген дұрыс болар еді. Ұрпағы 
бар ма, жоқ па, белгісіз. Бар болса әкесінің, 
атасының есімін жоғары ұстасын дегім келеді. 
Ал ұрпақтары жоқ болса, онда оның артында 
шымкенттіктер, тараздықтар, бүкіл қазақ халқы 
бар емес пе? Азаматтың есімінің 2шуіне жол бер-
мей, есте сақтау шараларын жасайық. 

Биылғы Алаш қозғалысының 100 жылдығын 
лайықты атап 2ткен ж2н. Дәл сол азаматтар 
болмаса патша заманында қазақ деген аттан 
біржолата айырылып едік қой. Кеңес 2кіметінің 
саясатына батыл араласып, автономия алуға, 
одақтас республика атануға да солар қол жеткізді 
емес пе? Олардың бүгінгі тәуелсіз мемлекетке 
айналуымызға қосқан үлесі зор. Оны ешкім 
жоққа шығара алмайды. Сондықтан Ж.Досов 
сияқты қайраткерлеріміздің ерлік істерін 
дәріптейік, есімізде мәңгі сақтайық. 

Болатбек НHСЕНОВ,
тарих ғылымының докторы, 

профессор

Бірден айта кетейік, биылғы Тамыз 
кеңесі – «Қазақстанның үшінші жаң-
ғыруы – білімнің үлесі» деген тақырыпта 
2тіп, министр жаңа оқу жылында к2п 
2згерістер бола қоймайтынын, был-
тырғы белгіленген жоспарлар жал-
ғастырылатынын тілге тиек етті. 

«Мектептердің негізгі  міндеті – 
был тыр басталған жаңартылған білім 
жүйесіне 2туді жалғастыру. Биыл қосым-
ша 2,5,7 сыныптардың жаңа мазмұнға 2туі 
біртіндеп жүзеге асуы тиіс» деді министр.

Үстіміздегі жылы ағылшын тіліндегі 
пәндерді енгізу бойынша ауқымды 
қанатқақты жоба басталады. Республика 
бойынша 1,5 мыңнан астам мұғалім тіл 
курстарын тәмамдайды. 

Е.Сағадиев мұны мұғалімдер мен ата-
аналардың 2здері қалай қабылдайтынына 
тоқталып, барлық мектеп директорла-
рымен, мұғалімдермен тығыз қарым-
қ а т ы н а с т а  ж ұ м ы с  ж ү р г і з і л е т і н і н , 
бұл жұмыстар ағылшын тіліне ауысу 
шеңберінде атқарылатынын, келешек-
те қолға алынып жатқан қамқорлық 
кеңестері мектептің ішкі жұмыстарын 
ұйымдастыруда маңызды құрылымға ай-
налатынын жеткізді. 

«Қамқорлық кеңесінің қадағалауымен 
жоспарлы түрде мектептің академиялық, 

атындағы Еуразия ұлттық университеті 
базасында және 2ңірлердегі секциялық 
мәжілістерде жан-жақты талқыланды. 
Пленарлық мәжілістер т2рт блок бойын-
ша ұйымдастырылды. TEDХ форматында 
білім саласының мамандары таратуға 
лайықты идеялар мен жаңалықтар туралы 
ой б2лісті.

Жаңа оқу жылы алдында бас қосқан 
мұғалімдер қауымы еліміздің жаңғыруы 
білім саласындағы біліктілікке тығыз 
байланысты екенін жете түсініп, соны 
міндеттер мен жоспарларға байланысты 
жаңаша іс жүргізу бағыттарын саралады.

 Кеңес барысында, EduTech білім беру 
стартап жобаларының жеңімпаздары 
мен жүлдегерлері  кәс іпкерлердің 
әлеуметтік маңызы бар бизнес-баста-
маларын жетілдіру бойынша 2з жобала-
рымен таныстырды. Eлеуметтік желілер 
мен мобильді қосымшалар арқылы та-
рату үшін микрофильмдер к2рсетілді. 
Білім беру саласындағы жетістіктерді 
әйгілейтін к2рме ұйымдастырылып, 
үздіктер лайықты марапаттарға ие болды.

 Тамыз конференциясы білім саласы 
үшін тың бастамаларға жол ашты. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА 

басқару және қаржылық еркіндігін 
қалыптастыру к2зделіп отыр. Бұл ретте 
облыс және қала әкімдеріне қамқорлық 
кеңесін әу бастан дұрыс құру, оның 
құрамына белгілі қоғам белсенділері 
мен мәслихат депутаттарын, баспас2з 
2кілдерін тарту ж2нінде айтылды» деді 
министр одан әрі. 

Тамыз кеңесінде 2019 жылға дейін 
балабақшаларға 0-сыныпты енгізіліп, 
0-сынып тәрбиешілері мен мұғалімдердің 
біліктілігін к2теру басталатыны белгілі 
болды. Сондай-ақ 12 жылдық оқытудың 
құқықтық нормалары жасалады. 

К2ңіл қойылған тағы мәселе – кәсіптік 
білім беру ісі болды. Бұл орайда, кәсіптік 
білім беруді тегін оқыту мәселесі жүзеге 
асырылуы тиіс. Аталған жоба негізінде 
700 мың адам қамтылған. 

Министр бұл шаруалармен қатар, 
жоғары оқу орындарының білім беру 
бағдарламаларын жұмыс берушілер та-
лабы негізінде қайта қарауға, ғылым 
саласын қаржыландыру мәселелеріне 
тоқталды. 

 Осы жерде мұғалімдердің тамыз 
кеңесінің 2зіндік соны сипатта 2ткенін 
айта кеткен орынды. Білім беру жүйесінің 
түрлі салаларындағы 2зекті мәселелер 
Назарбаев Университеті, Л.Н.Гумилев 

Дегенмен, Президент мұрағатында жатқан 
аса құнды құжаттардың кейбір жазулары 2шіп 
бара жатқаны байқалды. Оны қалайда сақтап 
қалудың жолын табуымыз керек. Мен кейбір 
хаттардың бірнеше бетін к2шіре алмадым. Бұл 
құжаттар құрып кетудің аз-ақ алдында тұр. Осы 
хаттардың ішінен сол кезде Алаш партиясының 
к2зқарасын қолдаған, ұлтшыл деген атқа ие 
болып қуғынға түскен адал азаматтарымыздың 
бірі Жүсіп Досовтың ісіне кез болдым. Ал 1937 
жылғы «халық жаулары»деген тізімде Абдолла, 
Eбілқайыр Досов атты азаматтар жүр. Олардың 
бұл Досовқа қандай қатысы барын айта алмай-
мын. 

Мұрағаттан Досов Жүсіптің 2мірбаяны ту-
ралы құжат табылды. Бұл хатпен бірінші рет 
танысып отырған мен екенмін. Жүсіп ағамыздың 
2зі жазып кеткен 2мірбаяны орысша екен. 
Қазақшаға аударып беріп отырмын. 

«Uзімнің 2мірбаянымда мен 2зіме мінездеме 
беріп, революциядан бергі істеген істерімді 
баяндайын. 1917 жылдан осы уақытқа дейін Пе-
ров атындағы жоғарғы  бастауыш училищесінің 
оқушысымын. Ол жерде мен революция туралы 
ешқандай түсінік алған жоқпын. Халықтың тапқа 
немесе партияға б2лінгенін естіген емеспін. Сол 
себепті мен ешқандай партияда болған емеспін. 
Жоғарғы бастауыш училищені бітіргенде, 
1917 жылы Уақытша 2кімет орнағанда мен 
оқуымды жалғастыру ниетімен жеке меншік 
оқу орнында оқыдым. 1917 жылдың аяғында 
2кіметті басқару коммунистердің қолдарына 
2ткенде мен ең алғашқы болып білім саласын-
да «Қазақ жастар бірлігі» атты үйірмені Перов 
уезінде ұйымдастырдым. 1918 жылдың басын-
да коммунистердің бағдарламасымен таныс-
тым. Eртүрлі брошюраларды оқыдым. Түрлі 
қызметтер де атқардым. 

Мұсылман жұмысшыларының орталық 
кәсіподақ ұйымы т2рағасының хатшысы болып 
істедім. Ол туралы құжатым бар. Партияның 
бағдарламасын оқып, 1918 жылы 15 тамызда 
мүше болдым. Мүшелік билетім бар. 

10 айдай орталық бюрода істедім. Одан 
2з еркіммен кеттім. Ташкентке келдім. Онда 

жоғарғы оқу орындары уақытша жабық 
болғандықтан 6 айлық мұғалімдік курсті бітірдім. 
Оны бітірген соң 1919 жылы 2 айлық 2лкелік 
педагогикалық курста тыңдаушы болдым. 
Мұғалімдік қызмет атқару құқығына ие болып, 
1-ші сатылы мектептің 5 сыныбына дейін сабақ 
беретін куәлік қағазын алдым. 1919 жылы шілде 
айының аяғында інім екеуміз Перов қаласына 
келдік. Сонда қызмет атқара бастадым. Мұғалім, 
мәдени-ағарту мекемесінің басқарушысы, 
бір мезгілде РКИ-дің Мұсылман бюросы 
Президиумының мүшесі болдым. Қолымда 
құжатым бар. 

1919 жылы желтоқсан айында Мұсылман 
бюросының атынан делегат болып қырғыз 
конференциясына қатысуға Ақт2беге бардым. 
Конференция аяқталған соң Киртүркістан во-

ауыр тұрмыстан қалайша тірі қалғаны, қайтадан 
Семейде қалалық атқару комитетінің т2рағасы 
болғаны түсініксіз. Eсіресе сол кезде ешнәрседен 
сескенбей, қазақ халқының намысын қорғағаны 
таңғалдырады. 

Мұрағаттағы құжаттарға қарағанда бұл 
ағамыздың 2мір жолы үнемі күреспен 2тіпті. 
Шаш ал десе бас алатын шовинистер қаптап 
жүрген Семейде 1924 жылдары қалалық кеңестің 
т2рағасы кезінде қол астындағы орыстардан 
қазақша с2йлеуді, істі қазақша жүргізуді талап 
етіпті. Оның бұл әрекетіне қарсылық жасап 
жоғарғы орындарға арыздар бұрқырап түсіп 
жатқан. Ол арыздарды қарап қорытынды жасай-
тындар да солар сияқтылар. 

Енді сол арыздарға тоқталайық. Қор 718, 
1-ші тізім, 234-іс. Бұл хатпен менен бұрын ешкім 

ҰЛТ ҮШІН ТУҒАН
Жүсіп Досовтың есімі ұмытылмауы тиіс

енревкомы жастарды Кирреспубликасына 
жұмысқа шақырды. Солардың ішінде мен де 
болдым. Перовтағы Мұсылман бюросына есепті 
жолдасым арқылы жібердім де Орынборға 
келдім. Онда Крайнаркомның жанындағы мек-
теп инспекторы болып қызмет атқардым. Сол 
кезде мектеп жұмыстарын зерттеуге Қостанайға 
іссапармен келдім. Уезд Челябинск губерниясы-
на қарайтын, сол себепті маған бұл уезді тексеру-
ге рұқсат бермеді. 

1 9 2 0  ж ы л ы  м а м ы р  а й ы н д а  Т о р ғ а й ғ а 
іссапармен бардым. Онда педагогикалық курс 
ашуға жіберді. Кирпростың рұқсатымен Ту-
руезде нұсқаушы болып қалдым. Мүнда мен 
компартияға тіркелдім. 1921 жылы денсаулығыма 
байланысты бұл қызметтен кетіп, алыс ауылға 
мүғалім болып бардым. Онда денсаулығым на-
шарлап (бронхит), мені қызметтен босатты. Со-
нымен 1921 жылдан денсаулығыма байланысты 
жұмыс істемеймін. РИК-тің мүшесі де емеспін. 
Мен тұрған жерде партия ұйымы жоқ. 

Сонымен, біріншіден, аштыққа байланы-
сты, екіншіден к2п ауырғандықтан, үшіншіден 
отбасын асырайтын қаражат болмағандықтан 
қызметтен және партия мүшелігінен қол үздім». 

Uмірбаян осылай аяқталады. Жүсіп Досовтың 
1923 жылдардағы тағдыры белгісіз. Анандай 

таныспапты. Арыз беруші – Досовтың хатшысы 
Пастор. Жүсіп ағамыз орыс хатшысынан қазақ 
тілін үйренуді, хат қай тілде келсе де оған жа-
уапты қазақ тілінде дайындауды талап еткен. 
Хатшысы «мен қазақша білмеймін, тапсырма-
ны орыс тілінде жазыңызшы» дейді. Ж.Досов 
«қазақша үйрен» деп 2з ұстанымында қалады. 
Содан Пастор бақылау комиссиясына шағым 
жасайды. 

Міне, қазақ тілін елемеу сонау 1920 жылдар-
дан басталған екен. Бірақ қайсар Ж.Досов 2з 
бетінен қайтпайды. Тергеуші Досовқа ескерту 
жасағанмен ағамыз оған мән бере қоймайды. 

Енді хатшы Пастордың хатымен таны сайық. 
Құпия деген белгісі бар. 

«Семей РКП(Б) губерниясының бақылау комис-
сиясына. Осы хатқа губатқару комитетіне 
қырғыз тілінде түскен екі "тінішті қоса 
отырып, ол хатқа губатқару комитетінің 
т"рағасы Ж.Досов ұсынысын қырғыз тілінде 
бергенін хабарлаймын. Ол халықтан түскен 
арызға тапсырманы қазақ тілінде береді, 
Мен одан орыс тіліне аударып беруді сұрап 
«Тілді білмегендіктен мұндай тапсырма-
ны орындау мүмкін емес» дедім. Оған жа-
уап ретінде ол «Аппаратта қырғыз тілін 
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ЖЕР-СУ АТАУЛАРЫ – 
ТАРИХИ ЖӘДІГЕР

Қазіргі таңда еліміздің тарихын, әсіресе ұмытыла бастаған 
тарихи жер-су атауларын зерттеу ,зекті тақырыптардың 
бірі. К,не географиялық атауларды зерттеудің тарихи-
географиялық әрі этнографиялық мәні мен маңызы ,те зор. 

Халқымыз ғасырлар бойы түрлі саяси оқиғалардың куәсі 
болғандығы баршамызға белгілі. Соның бірі – патшалық 
Ресейдің отаршылдық саясаты болатын. Бұл жүйе тұсында 
ұлтымыздың тарихы, жер-су атаулары ешкіммен санаспай 
жаппай 2згертіле бастады. Eсіресе Кеңестік дәуірде қазақ 
жеріне келімсектердің ағыла келуі салдарынан к2птеген та-
рихи ұлттық атаулар жойылып, олардың орындарына орысша 
атаулар пайда болды. Тәуелсіздік алғаннан кейін кейбір тари-
хи атаулар қайтарылып, кейбіріне жаңаша атау берілгенмен, 
бүгінгі күні тарихи атауын зерттеуді және қалпына келтіруді 
қажет ететін қалалар мен елді мекендер, географиялық ны-
сандар жетерлік.  

Жер-су атаулары – тарихи жәдігер болумен қатар, тәуелсіз 
мемлекетіміздің бір белгісі, ұлттық нышаны. Егемен ел 
екендігімізді білдіретін, ұлттығымызды ұлықтайтын атаулар 
арқылы бабалар мұрасын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу басты 
міндет.  Келер ұрпақ тарихтан тағылым алу үшін байырғы атау-
лары ұмытылған және транскрипциясы бұрмаланған жер-су 
атауларын қайта қалпына келтіру қажеттілігі туындайды. Жер-
су аттарын тарихи атауына ауыстыру мәселесіне тек тарихи-
мәдени мұрамызды сақтау деп емес, сондай-ақ, қоғамдық-
саяси маңызды мәселе ретінде қарауға тиіспіз. Сондықтан  
жер-су атаулары 2згерісінің тарихи себептеріне үңіле отырып, 
тарихи-этнографияның, географияның, лингвистиканың 
шешілмей тұрған мәселелеріне жауап табуымыз керек.

И.БЕКЗАТҚЫЗЫ, 
ҚР Ұлттық музейі «Халық қазынасы» 

ғылыми-зерттеу институтының қызметкері

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫОҚЫРМАН ОЙЫ

  –  

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Бест,рткіл – мүйіс. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау бес (сан есім) және т2рткіл 
(зат есім) с2здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «үсті тегіс, тік қабырғалы қатар 
жатқан бес т2бесі бар мүйіс». 

Бесшоқы – шоқылар сілемі. Маңғыстау 
ауданы Шығыс Қаратауда орналасқан. Атау 
бес (сан есім) және шоқы (зат есім) с2здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «алыстан 
бес шоқы, т2бе болып к2рінуіне байланысты 
қойылған атау». 

Бесшымырау – құдық, қорым. Бейнеу, 
Маңғыстау аудандарында орналасқан. Атау бес 
(сан есім) және шымырау (зат есім) с2здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «тереңдігі 
әртүрлі бес терең құдықтың қазылуымен бай-
ланысты аталған». 

Бесік – д2ң, т2бе. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Алыстан д2ң к2рінісі бесікке 
ұқсас болғандықтан қойылған атау. 

Битантоған – қауым. Маңғыстау  ауданында 
орналасқан. Атау «Битан және Тоған деген екі 
балаға қатысты аталған» (С.Қондыбаев, 2000, 
18) делінеді. Ал иран тілінде бидон – «орта, 
ортадағы» деген с2з (Л.И.Рогозова, 22). 
Тоған – «су жинап алатын б2гет, тоспа немесе 
арық». Біздің ойымызша, атаудың мағынасы: 
«ортада орналасқан, су жинап алатын б2гет 
маңындағы қауым». 

Бозат – қыстау. Мұнайлы ауданында 
орналасқан. Мағынасы: «бетегелі, изенді, 
селеулі жердегі үлкен қыстау». 

Бозашы – түбек. Маңғыстау ауданы, 
Каспий теңізінің солт.шығысында. Боза-
шы атауының этимологиясы туралы қазақ 
тіл білімінде Т.Жанұзақ, Е.Қойшыбаев, 

С.Eбдірахманов,  т .б.  жазды.  Географ 
С.Eбдірахманов түбек атауының екі түрлі 
мағынасын к2рсетеді: бірінші, боза – тарыдан  
ашылатын ішімдік. Бозашы – қолсыраның  
осы түрін дайындайтын адам. Кейінірек бұл 
термин осы 2лкеде қазақ тұрғындарының ара-
сында 2мір сүрген түрікмендердің бір руының 
атына айналды. Қазақтың Eлімұлының 
бір бұтағы осыған ұқсас «бозаншы» атала-
ды. Түбек аты осы этнонимге байланысты 
қалыптасқан деген жорамал бар. Екінші, 
түбектің аты: қазақтың «Бозашы» – «бозғылт», 
«татырлы жер» немесе «ащы немесе тұзды 
жерге бейімделген жусан к2п жер дегеннен 
шығуы ықтимал (Каспий қайраңы, 1996, 
257). Е.Қойшыбаев: «бозды сортаң жер» 
дейді  (Е.Койчубаев, 68). Ал тарихи деректер-
ге сүйенсек, бозашы – 2лкені  мекен еткен 
оғыздық шәудір тайпасының бір руы. Атаудың 

«Біздің  ойымызша, атау екі б2лімнен турады: 
боза және -жы. Боза, буза қазақ, қырғыз, то-
был және түрік тілінде «тарыдан ашытылған 
ішімдік» деген мағына береді. Этнонимдегі 
-жы аффиксі -чы, -чі жұрнағымен қатар 
қолданылып, мамандық атауларын тудырады. 
Сонымен, бозажы «боза ішімдігін дайындау-
шы адам» (С.Атаниязов, 1988, 33). Атау осы ру 
атына байланысты қалыптасқан.

Б о з д а қ  –  қ ы р ,  с а й ,  қ о р ы м ,  а у ы л . 
Маңғыстау ауданы. Атау боз (сын есім) және 
дақ (тау, зат есім) с2здерінің бірігуі арқылы 
жасалған. Негізінен, боз деп – к2де, селеулі 
2сімдікті дала, жыртылмаған, құнарлы тың 
жерлерді айтады. Ал дақ – қазіргі тіліміздегі 
тау с2зінің к2не дағ формасы. «Дағ – «тау» 
(Э.Севортян, 1980, 117). Атау қырдың сарғыш 
бозаң тартып тұруымен байланысты қойылған 
тәрізді.

Бозқолқа  – т2бе,  Маңғыстау ауда-
ны. Атау боз (сын есім) және дақ (тау, зат 
есім) с2здерінің бірігуі арқылы жасалған, 
Мағынасы: «бозды сортаң т2бе».

Боқышқазған – құдық. Маңғыстау ауда-
ны. Ан тро погидроним. Бегей Боқыш қазған 
құдық.

Боран – тұзды құдық. Орталық Үстіртте, 
Бейнеу ауданы. «Суы салқын құдық» болуы 
мүмкін.

Боранқұл – қорым, құдық, ауыл. Бейнеу 
ауданы. Антропотопоним.

Боржақты – құдық, қорым. Мұнайлы 
ауданы. Боржақ - құм 2сімдігі (С.Атаниязов, 
1970, 68). «Боржақ 2сімдігі к2п 2сетін жер» 
мағынасындағы атау.

Борк,л – құдық. Бейнеу ауданы. Атау 
бор (зат есім) және к2л (зат есім) с2здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Бор «жұмсақ ақ 
топырақ, әк тастың бір түрі» (ҚТТС, 2 том, 
367). Мағынасы: «жұмсақ ақ топырақты жер-
ден қазылған құдық».

Борқұдық – тұзды құдық. Бейнеу ауданы. 
Атау бор (зат есім) және құдық (зат есім) с2з-
дерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: 
«жұмсақ ақ топырақты жерден қазылған 
құдық».

Борлы – құдық. Маңғыстау, Түпқараған 
ауданы. «Боры к2п, топырақ түсі ақ болып 
кел ген жерден қазылған құдық» мәніндегі 
атау.

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген ,лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

тын адамның бәрі баласына қазақ тілін 
үйретіп жатыр». Ендеше мұндай пайдалы 
бәсекеден ғалымдар да оқшау қалмақ емес. 
Сондықтан аталмыш оқу орнының бас-
шылары бұрын тек орыс тілінде ғана білім 
алып келген шәкірттерін 2з ана тілінде 
оқытуға бейімдеуде. Қазақша ғылыми 
диссертациялар жазу, баяндама жасау абы-
ройлы іске айналды. Ректорымыз үлкенді-
кішілі әр  жиынды 2зі қазақша бастап, 
қазақша аяқтап, әріптестерін қазақ тілінде 
с2йлеуге, баяндама жасауға шақырады. 
«Тілді байыту керек! Оған халықаралық 
ұғымдарды енгізсек, тіліміз дамиды» десек, 
академия аясында жыл сайынғы дәстүрлі 

Осындай оң 2згерістер жоғары оқу 
орындарында да кеңінен к2рініс табуда. 
Кеңестік кезеңде бір орыс ұлтының 2кілі 
жоқ ауылдан қазақ мектебін бітіргендер 
жоғары оқу орнында орыс тілінде білім 
алуға мәжбүр болса, бұл келеңсіз жағдай 
бір к2рген жағымсыз түстей артта қалды. 
Қазіргі таңда зиялы қауымның 2зге тілге 
деген құлдық құрметтен ада саналы тобы 
Тәуелсіздік тарту еткен мүмкіндікті 
кеңінен пайдаланып, ана тіліміздің дамуы-
на, қолданыс аясының кеңеюіне шама-
шарқынша атсалысуда. Мысалы, Д.Қонаев 
атындағы Еуразиялық заң академиясы 
іргетасы к2терілгелі бері осы бағытта тиімді 
іс-шараларды мақсатты түрде жүзеге асыру-
да. Осы білім ордасының ректоры, белгілі 
қоғам қайраткері, заң ғылымының докторы, 
профессор Uмірәлі Шакарапұлы  Жалаири 
мен проректор Кәшипа Рахымбекқызы 
Дарқанбаева бірінші кезекте екі тілді 
еркін білетін мамандарды жұмысқа алуға, 
кітапханада қазақ тіліндегі кітаптардың, 
соның ішінде қазақша-орысша, орысша-
қазақша с2здіктердің жеткілікті болуына, 
қазақ тіліндегі факультеттер студенттерінің 
оқу бағдарламасын қиындықсыз игеруіне 
жан-жақты жағдай жасауға, мемлекеттік 
тілді кеңінен насихаттауға баса к2ңіл б2леді. 
Расында, барлық республикаларда ашық 
түрде ресми тілдің басымдығын, үстемдігін 
орнатқан тоталитарлық жүйеден жаңа ғана 
құтылған елімізде қазақша оқулықтарды, 
осы тілде еркін с2йлейтін заңгер маман-
дарды табу 2те қиын еді. Тіпті күнделікті 
тұрмыста қолданылатын с2здерді білсе 
де, бастан-аяқ орыс тілінде қалыптасқан 
заң терминдерін, кәсіби іс-дағдыларды 
күрт қазақыландыру, осы бағытта 2з 
мамандығы бойынша еркін с2йлеу мүмкін 
емес болатын. Алайда Елбасымыз дүркін-
дүркін «Тілге деген к2зқарас шындап кел-
генде, елге деген к2зқарас екені даусыз. 
Сондықтан оған бей-жай қарамайық» 
деп, басқа да жігеріңді жанитын ойлы да 
орынды талап-тілектерін айтып, ұлттық 
мүддеге адал азаматтарды мемлекеттік 
тілдің дамуы жолында белсене әрекет 
етуге ұмтылдырып келеді. Сондықтан да 
шығар, 2зі орысша мектепті бітіріп, әскерде 

2згертіп, ендігі жерде еңбектері осы шы-
найы аты-ж2німен жарияланатын болды. 
Сонымен, ол осы жылдар арасында орыс 
тілінен тысқары, қазақша мынадай еңбектер 
жазып, дайындады: «Мұсылмандық құқық» 
(1997), «Шетелдердің конституциялық 
құқығы», (1998), «Шет ел с2здерінің 
құқықтық қысқаша с2здігі» (1998), «Мем-
лекет және құқық теориясы» (2006), «Мем-
лекет басшыларының заңды мәртебесі» 
(2016) және т.б. 

Елбасы бір с2зінде былай деген еді: 
«Жыл сайын 100 мыңнан астам бала мектеп 
бітіреді, соның 80 пайызға жуығы қазақ 
тілінде оқыған. Қазір... барлық мектеп-
терде қазақ тілін оқыту міндетті болып 
саналады». Бұл ақиқатқа қонаевтықтардың 
да к2зі жетуде. Республикамыздағы заң 
саласындағы ең беделді оқу орындарының 
бірі болғандықтан еліміздегі хал-ахуалды 
осы білім ордасындағы жағдайдан-ақ 
аңғара аламыз. Қазіргі студенттердің 70-
80 пайызы қазақ мектебін бітіргендер. 
Академиядағы түрлі жиындар екі тілде 
2тсе де, ұлтына қарамастан жастардың 
бәрі дерлік мемлекеттік тілге құрметпен 
қарайды, ерекше сүйіспеншілік танытады.

Қазақша с2йлеуді мәртебе санайтындар 
аз емес. Елбасымыз айтқандай «Қазір 2з 
тағдырын Қазақстанмен байланыстыра-

шараға айналған «Тіл мерекесінде» түрлі 
ұлт 2кілдері қазақша ән шырқайды, 2лең 
оқиды, топ жарған жүйріктерге сыйлықтар 
тапсырылады. 

Ал Uмірәлі Шакарапұлы 2ткен ғасыр-
дың тоқсаныншы жылдарында ашқан 
«Қадырғали би Қосымұлы Жалайыри» 
атын дағы халықаралық қор ұйымдас тыра-
тын түрлі жиындар тек қазақ тілінде 2теді. 

Ұ л т т ы қ  м ү д д е г е  б е р і к  ж а н д а р д ы 
Жаратушының 2зі де қолдайтын сияқты. 
Eркімге іс-әрекетіне, ниетіне қарай береді 
ғой. Ендеше мемлекеттік тілге деген ізгі ниеті 
мен белсенді іс-әрекеті үйлескен академия 
жылдан-жылға табыстан-табысқа жетуде. Оқу 
орнын жаңа ашқан жылдардағы әр жерді жал-
дап, зыр жүгірген күндер ұмытылды. Eбден 
тоз-тозы шыққан ескі ғимараттың 2зіне орын 
тепкенде хан сарайына кіргендей қуанғанбыз. 
Оны күрделі ж2ндеуден 2ткізу оңайға түскен 
жоқ, бел жазбай еңбек ету нәтижесінде бүгінде 
12 қабатқа ұласқан осы ғимараттардың бірінде 
оқу корпусы орналасты, екіншісі 12 қабатты 
жатақханаға айналды. Сондай-ақ Алматыдан, 
Талдықорғаннан, Талғардан, Астанадан осы 
академияға қарасты колледждер ашылып, 
олар да беделді оқу орындарының қатарына 
қосылды.

Материалдық-техникалық базасы 2те 
жоғары деңгейдегі академияда 6 компью-

«Қазақ тілі – 2зінің даласындай кең пішілген жайдары да жалпақ 
тіл» деп жазушы ағамыз Қабдеш Жұмәділов айтқандай, жусаны 
мен жуасы, изені мен ермені бұрқыраған Күреңбелде тілдің қадірін 
білген орақ ауызды қазылар, билер мен шешендер қазақтың жалпақ 
тілімен-ақ, сайын даланың дау-шарларын ушықтырмай дер кезінде 
шешіп отырған. Арғысын қозғамай-ақ, соңғы екі-үш ғасырды 
алсақ, кең даланың т2сінде орналасқан Күреңбел жерінде билігін 
жүргізген, ақыл-ой  2рісін, шешендік тәсілін пайдалана отырып, 
қара қылды қақ жарып, татулықты қолдаған Тіленші қазы, к2птеген 
жерлерде білім алып, ел мен елді татуластыруға 2мірін сарп еткен 
Қазыбек бек Тауасарұлы секілді еліміздің бетке ұстар біртуарлары 
іздерін қалдырған. Ел арасындағы дауды шешуде Тезек т2ренің 
айла-тәсілі, әдісі ұрпақтан ұрпаққа жетті. Осы аймаққа танымал 
болған, есімдері ғасырлар қойнауынан бізге жеткен аруақты ана-
ларымыз – Қоянк2з бен Шанханай, сәуегей болжампаз Дәулет 
би,  сауатты да білімді билер – Матай мен Құлжабай, ел татулығын 
ту еткен  Байторы баба мен Малдыбай билер шұрайлы да жүйрік 
тілдерімен елдің ауызбірлігін сақтап, уыстарында ұстап келген. 
Сондай-ақ жоңғар шап қыншылығы кезінде елі мен жерін қорғаған, 
«Дат, тақсыр!» деп с2з алған және аталы с2зге тоқтаған  Малайсары 
мен Жоламан, Сәмен мен Дос, Жайнақ пен Бармақ, Дүйсен мен 
Шормақ, Байторы мен Тай торы бабаларымыздың есімдері ел ара-
сында 2лең-жыр, аңыз-әңгімелер арқылы кеңінен тараған. Соны-
мен қатар Шыңғыстың шың ға біт кен шынары, қазақтың тұңғыш 
ғалымы, атақты жиһангер Шоқан Уәли ханов рухының мәңгілік сая 
тапқан жері де осы – Күреңбел.    

Кербұлақ аумағын ежелден жыр 2лкесі деуге әбден болады. 
Тезек т2ре Нұралыұлымен нақ осы Күреңбелде Жанақ пен Түбек, 
жыр сүлейі Сүйінбай және Бақтыбай Жолбарысұлының айтысқаны 
белгілі. Демек, біздің жеріміз жырдың, айтыстың да мекені болған. 
«Жетісудың жыр дүлдүлі» атанған жерлесіміз марқұм Eбікен 
 Сарыбаев пен алтын домбыра иегері атанған жеңімпаз ақынымыз 
Балғынбек Имашевтың да кіндік қаны тамған 2лке бұл.

Айнаш ҚАСЕНОВА,
ҚР Журналистер одағының мүшесі

Облыстық тілдерді дамыту ж,ніндегі басқарманың ұйымдастыруы-
мен «Текті с,здің т,ресі – терме» атты облыстық жыршы-терме-
шілер байқауы ,тті. Байқауда шығарманың тереңдігіне, мәні мен 
маз мұнына, қатысушының дауыс мақамы мен орындау шебер-
лігіне, тіл тазалығы мен сахна мәдениетіне баса назар аударылды. 

Кеш шымылдығын ашқан облыстық Тілдерді дамыту ж2ніндегі 
басқарма басшысының міндетін уақытша атқарушы Гүлнар 
Бітібекова жылы лебізін білдіріп, сәттілік тіледі. «Кіл жүйрікте 
кім жүйрік» демекші, жарыс болған соң жеңу мен жеңіліс қатар 
жүретіні заңдылық. Бас жүлдені қарасайлық Нариман Eбдірахманов 
жеңіп алса, бірінші орын Еңбекшіқазақ ауданынан келген Жұлдыз 
Ысқақовқа бұйырды. Ал екінші жүлделі орынға алак2лдік Рауан 
Ексілов пен жаркенттік Жандос Мұқажан лайық деп табылды. 
Жүлделі үшінші орын үш адамға тиесілі болды. Атап айтсақ, олар 
К2ксу ауданынан Заманбек Болатбек, Қапшағай қаласынан Сәуле 
Жұмабай және ақсулық Мамырбек Кәдірхан. 

Байқаудың ынталандыру сыйлығын Сарқан ауданынан қатысқан 
Құштар Серік, кеншілер қаласынан келген Тамаша Кәдірбекқызы 
және талғарлық Лаура Қынтаева иеленді. Барлық жеңімпазға 
басқарманың ақшалай сыйлығы мен арнайы дипломы табыс етілді. 

Мұхтар КҮМІСБЕК
Алматы облысы

«ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БОЛАШАҒЫ – 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ»
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де, Қазақ мемлекеттік университетінде 
де орысша білім алып, кандидаттық, 
докторлық диссертацияларын орыс 
тілінде жазғандығына қарамастан Uмірәлі 
Шакарапұлы қазақ тілінде оқулықтар 
жазуға, кәсіби оқулықтарды, шетелдегі 
үздік еңбектерді қазақ тіліне аудартуға ерек-
ше назар  аударды. Eрине, оның бастапқы 
еңбектері бұрынғы «Қопабаев Uмірәлі 
Қажыбайұлы» деген аты-ж2німен шықса, 
тәуелсіздік алып, ата дінімізге қайта оралған 
шақта мұсылмандық құқықтарды зерт-
теп, әркім туған әкесінің есімімен аталуы 
керкетігін түсінгеннен кейін құжаттарының 
бәрін Uмірәлі Шакарапұлы Жалаири деп 

терлік сынып тегін ғаламтор желісімен, 
12 интерактивті, 11 мамандандырылған 
б2лмелермен жабдықталған. Кітап қоры 
бай кітапхана, электронды кітапхана, 
жатақхана, асхана, медициналық қызмет, 
спорт кешені бар. 

Сондай-ақ заманауи озық құрал-жаб  дық-
тармен қамтамасыз етілген криминалистік 
оқу кешенін, арнайы зертханаларды, сот 
мәжіліс залын, сот медициналық залын, 
лингофондық сыныпты, бейне-дәрістердің 
интерактивті залы мен мультмедиялық ау-
диторияларды пайдалана отырып бәсекеге 
қабілетті мамандарды даярлайды. Арнайы заң 
клиникасы бар. Ал әлемдік тәжірибеден енген 
академиялық ұтқырлық жүйе шеңберінде 
2з елімізден және шетелдердегі жоғары оқу 
орындарынан студенттер мен магистранттар 
осында ауыса алады.  

Академияның М.Ломоносов атындағы 
ММУ-мен, Потсдам академиясымен 
(Германия), Беларусь мемлекеттік акаде-
миясымен, Резекне Жоғары мектебімен 
(Латвия), Мәскеу экономика және құқық 
академиясымен, Балтық Халықаралық 
академиясымен (Латвия), Қытай саяси 
ғылымдар және құқық академиясымен, 
Менеджментті дамыту институтымен (Син-
гапур), т.б. шетелдік беделді универси-
теттермен орнатқан әріптестік қарым-
қатынас нәтижесінде алғыр, 2ршіл, талапты 
студенттердің осы мемлекеттердегі әрі 2з 
ЖОО-нан қос дипломға ие болу мүмкіндігі 
мол. Яғни олар келешекте халықаралық 
деңгейдегі компаниялар мен мекемелер-
де, елшіліктерде жұмыс істейді. Оның 
үстіне, академия 2016 жылы аккредиттеу 
сынағынан абыроймен 2тіп, бес жылға 
халықаралық институционалдық аккредит-
теу туралы куәлік алды. Осы білім ордасының 
түлектеріне сұраныс к2п, олардың арасынан 
шыққан түрлі деңгейдегі жоғары мансап 
иелері және жауапты қызметтегі, Қазақстан 
Республикасындағы құқық қорғау орган-
дары мен қаржы мекемелерін басқарып 
отырған лауазымды тұлғалар аз емес. Сірә, 
бұған олардың сапалы білім, мемлекеттік 
тілді жете меңгергендері де әсер етсе керек. 

«Еңбек ет те міндет ет» дегендей, универ-
ситет басшыларының халқына сіңірген еңбегі 
елеусіз қалған жоқ. Uмірәлі Шакарапұлы 
к2птеген орден, медальдармен, соның ішінде 
«Құрмет», Ресей Федерациясының «Польза, 
честь и слава» ордендерімен марапаттал-
ды. «Алматы облысының құрметті азама-
ты» атанды. «Заңгерлер әділ сайлау үшін» 
Республикалық қоғамдық бірлестігінің 
т2рағасы. Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері. «Қазақстандағы білім беру ісінің 
үздігі», «Қазақстан Республикасындағы 
ғылымды дамытқаны үшін» белгілерінің 
иегері, «Құрметті профессор», ҚР Жоғарғы 
мектеп академиясының академигі атанды. 
Ал, Кәшипа Рахымбекқызы ҚР Білім беру 
жүйесін дамытуға қосқан жеке үлесі үшін сала 
министрінің Алғыс хатымен және «Білім беру 
ісінің Құрметті қызметкері» т2сбелгісімен 
марапатталды. 

 Олар ендігі жерде Елбасымыздың 
латын әліпбиіне к2шу туралы тала-
бын басшылыққа алып, осы бағытта 
іс-қағаз дарын, оқулықтарды, компью-
тер бағ дарламаларын бейімдеуге, «Жаңа 
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық» жобасын жүзеге асыруға 
іргелі оқу орны басшылары ретінде белсе-
не атсалыуға кірісті. Елбасының 2зі атап 
к2рсеткендей, «Қазақстанда мемлекеттік 
тілдің болашағы зор».

Гүлбаһрам ЖЕБЕСІН

АЛМАТЫ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН
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Мәліметтер «Қазақтың этнографиялық категориялар, ұғымдар мен 
атауларының д�стүрлi жүйесi» энциклопедиясынан, Р.Н.Шойбековтің 

«Қазақ зергерлік өнерінің лексикасы» еңбегінен, «Қазақ халқының 
қолөнері» кітабынан алынды.  

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

өзтанымөзтанымөзтаным Ш А Ш Т Е Ң Г Е .  Ш о л п ы н ы ң 
күміс, алтын теңгелерден тізбелеп 
жасалған түрі – шаштеңге. Шолпы 
мен шаштеңге шашбауға  немесе 
б ұ р ы м н ы ң  ұ ш ы н а  б а й л а н а д ы . 
Тәжірбиелі халық шолпы таққан 
қыздардың басы ауырмайды, шашы 
ұзын әрі сұлу, берік болып 2седі, ерте 
түспейді деп жорамалдаған. Шол-
пы, шаштеңге таққан қыз-келіншек 
мезгілсіз жүрмейді. Uйткені күміс 
сыңғыры «айтып» қояды.

ШОЛПЫ – қыздардың бұрымға 
т а ғ а т ы н  ә ш е к е й і .  Ш о л п ы н ы 
екі үзбелі етіп, күмістен соғады. 
Қақталған күмістен үш бұрышты не-
месе сопақша пішінді етіп жасалады 
да, ортасына асыл тас орнатыла-
ды. Т2менгі үлкен тұмаршасының 
е т е г і н е  ш ы н ж ы р л а п  н е м е с е 
үзбелеп соғып, с2лкебай тіркелген 
бірнеше салпыншақ тағылады. 
Ол баулары арқылы бұрымға қоса 
2ріледі. Дәстүрлі қазақ қоғамында 
шолпының – к2зді шолпы (асыл 
тас қондырылған), қозалы шол-
пы, қоңыраулы шолпы, шынжырлы 
шолпы, қос үзбелі шолпы, маржанды 
шолпы, меруертті шолпы, ақықты 
шолпы, т.с.с. түрлері мен атаулары 
кездеседі. Шолпыны о баста әйелдер 
қара ниетті  тылсым күштерден 
қорғану үшін тағып жүрген. Халық 
адамның жарты жаны шашта болады 
деп, оны қорғау мақсатында шол-
пы, шашбау таққан. Кейде олардың 
салмағы 3 кг-ға жеткен. Шолпы жас 
қыздардың жүрісі мен бойын тік 
ұстау мәнерін қалыптастырған. 

 Қазақ әйелдері шашына шашбау, 
шашқап, шолпы, шаштеңге таққан. 
Мұндай әшекей бұйымдардың 
әйелдер үшін тәрбиелік мәні зор. 
Күміс немесе алтын теңгелер, тиын-
дар қадалған шашбауды шолпы 
деп те атайды. Мәселен, шолпы-
ны сән-әшекей ретінде, әрі оның 
салмағынан шаш ұзын болып 2седі 
деп таққан. Кеудесіне 2ңіржиек, 
шашына шолпы таққан қыздың 
мойны құрықтай болып 2скен, 
бойын тік ұстаған дене бітіміне 
к2ңіл б2лген. Қазақы ортадағы қыз 
тәрбиесінде шолпының маңызы 
зор. Алайда анасы қашанда қызына 
«қатты жүгірме, оқыс қозғалма, 
шолпың қатты сыңғырласа сені 
әдепсіз қыз дейді» деп отырған. 
Сондай-ақ қазақтар арасында 
шашқа тағатын әшекей бұйымдарға 
қатысты к2птеген наным-сенімдер 
бар. Шашқапты бойжеткен қыздар 
мен келіншектер үй шаруасын 
істеген кезде киген, ол бұрымды 
ш а ң - т о з а ң н а н ,  к ү н  к 2 з і н е н 
қорғайтын арнайы тігілген сәнді 
бұйым. Оны жас келіндер жүн са-
бау, киіз басу, ши тарту, мал сауу, 
т.б. жұмыстарға араласқан кезде, 
тазалық сақтау мақсатында да ки-
ген. Ол мақпал, шұға, барқыт, мау-
ыты сияқты к2к, қызыл, қара түстi 
маталардан тiгiлiп, желкеден белге 
жететiн етiп бұрымның жуандығына 
қарай пішіліп тігіледі, кестеленеді. 
Жоғары және т2менгi жағынан 
ою-2рнекпен безендiрiлiп, зер, оқа, 
моншақпен әшекейленедi. 

ШАШБАУ, ШАШҚАП, 
ШАШТЕҢГЕ....

табынған жұрт оны күмістен жасатып, 
сыртына неше түрлі зер жүргізіп, алтын-
мен булатқан. Uңіржиек, сырға, тұмар 
сияқты бұйымдарға салбырап тұратын 
салпыншақ әшекей тағылған.

ҚҰСТҰМСЫҚ ЖҮЗІК – жүзіктің 
саусақ ұшына қарайтын жағы құс 
тұмсығы тәрізді сүйір болып келетін 
түрі. Құстұмсық жүзіктің бауырдағына 
дәнекерленетін үстіңгі б2лігін соқпа 
және құйма қалыппен (ондай қалып 
түрлерін жалпылама түрде «жүзік қалып» 
дейді) күмістен жасайды. Бетіне сірке 
жүргізіліп, қас қондырылады. Бұндай 
жүзікті ертеректе тұрмысқа шықпаған 
қыздар салған. Қалыңдық ұзатылғанда 
құстұмсық жүзігін сіңлісіне таққан не-
месе келін болып түскенде тарту ретінде 
қайынсіңлісінің қолына салған. Кейбір 
келіндер қыз күнінде таққан құстұмсық 
жүзігін сақтап қойып, кейінірек 2зінің 
қызының немесе немересінің қолына 
салған. Басқаша айтқанда, құстұмсық 
жүзік анасынан қызына мұрагерлікке 
қалып отырған. Бұл жүзікті кейбір 2ңірде 
құсмұрын жүзік деп те атаған. Құстұмсық 
жүзіктің пішіні мен ою-2рнектері еркіндік 
пен бақыттың нышаны ретінде танылады. 
Ертеде ұзатылған қыз белгілі бір уақыттан 
кейін т2ркініне сәлемдеме жібереді екен. 
Сәлемдеме жер шалғайлығынан туған 
хабар алысудың бір түрі болған. Жазу-
сызу болмағандықтан ұзатылған қыз 
2з жағдайын түрлі бұйымдар мен ою-
2рнек арқылы білдірген. Сәлемдемеге 
құстұмсық жүзік келсе немесе құсты 
бейнелейтін оюы бар бұйымдар (тұскиіз, 
басқұр және т.б) келсе, т2ркін жұрты 
қыздың барған жерінде құстай еркін, 
бақытты 2мір сүріп жатқанын түсінген.

МUРЛІ ЖҮЗІК – дәстүрлі қазақы 
ортада хан-сұлтандардың, би, әскербасы 
сынды лауазымды кісілердің жазған 
хат-қағазын куәландыру үшін м2р ба-
сатын арнаулы жүзігі. М2рлі жүзіктің 
к2зіне оның иесінің арнаулы таңбасы 
құйылады. Ол таңба адамның аты-ж2нін, 
қызмет дәрежесін к2рсетеді. Uйткені 
жүзікке қондырылған асыл тас пен оның 
материалы, әшекейленуі таққан адамның 
әлеуметтік дәрежесін білдіреді. Жүзік 
атауының құрамындағы м2р с2зі араб 
тілінен (арабша муһр) ауысқан.  М2рлі 
жүзік оң қолдың саусағына тағылған. 
Мұндай жүз ікт і  хат  б ілмейтіндер 
м2р басуға пайдаланған.  Лауазымды 
кісілердің м2рлі жүзік тағу салтының 
әсерімен кейінгі ғасырларда лауазымды 
емес, қарапайым адамдар да 2зінің аты 
жазылған жүзік таға бастаған. Ол, әрине, 
м2р басу үшін емес, зергердің біреуге ар-
нап соққан естелік ретіндегі жүзік болған. 

БАЛДАҚ  – алтыннан және күмістен 
сомдап соғылған немесе құйылып 
жасалған к2зі жоқ сақина. Ертеректе 
балдақты к2бінесе ерлер салған. Балдақ 
сақина эстетикалық мәнінен басқа оның 
иесінің әлеуметтік статусын айғақтайтын 
символдық функция да атқарды. Қазақта 
«Алтын балдақ қол сәні, әшекей кесте 
тон сәні» деген с2з бар. Сақиналарды 
түрлеріне қарай құс мұрын сақина, к2зді 
сақина, қарала сақина деп атаса, ал 
балдақ тек алтын балдақ, күміс балдақ 
деп б2лінеді. Кеңес заманынан бастап 
жас жұбайлар некелесу алдында балдақ 
сақинаны неке суы құйылған тостағанға 
салып, неке суын ішіскен соң, ыдыстың 
түбіндегі сақиналарды алып, бір-бірінің 
оң қолының т2ртінші саусағына кигізеді. 
Бұл – Еуропадан Ресейге, Ресей арқылы 
қазақ арасына тараған рәсім. Жүзіктің 
балдақтан айырмашылығы – жүзікке 
асыл немесе жартылай асыл тастардан 
к2з салынады.

Қыздарға әсемдік 
жарасады

АДАЙ ЖҮЗІК – екі, үш, тіпті т2рт 
саусаққа бірден киетін, үстіңгі беті тұтас, 
д2ңгелек болып келген зергерлік бұйым, 
т2рт саусақты түгел жауып тұратын к2лемі 
үлкен және салмақты тас қондырылған 
жүзіктің ерекше түрі. Кіші жүздің адай 
руының арасында кең таралуына байланы-
сты ел арасында осылай атау қалыптасқан.

АҚЫҚ ТАСТЫ ЖҮЗІК – қымбат тас, 
жал тыл дап тұратын, түсі әртүрлі (қызғыл-
ткүлгін, қызыл, күреңқызыл) түсті асыл 
тастан жасалған жүзік. 

E Й К Е Л  –  а л т ы н  н е  к ү м і с п е н 
әшекейленген, қыздар мойнына тағатын 
алқаның к2не атауы. Eйкелдің кейбір 
түрі қыздардың кеудесіне ілінетін алқа 
тәрізді етіп тігіліп, күміс ақша немесе 
асыл тастармен безелген зерлі барқыттан 
жасалады, сол иықтың үстіне түсіп, оң 
қолтықтың астынан түймеленеді. Байырғы 
ортада мұндай әйкелді сәндік үшін және 
тіл-к2з тимесін деген мақсатта таққан. 
Eйкел үш б2ліктен тұрады. Жоғарғы 
б2лігі мойынға моншақ сияқты етіп 
тағылатын екі қатар күміс шынжырдан 
құрастырылған. Екі қатар күміс шынжыр 
бір-бірімен күміс шығыршықтар мен екі 
қас арқылы байланысып қатар түзеді. 
Екі қастың ортасындағы үстіңгі күміс 
шынжырға он дана кереге к2з салпыншақ, 
ал астыңғы күміс шынжырға сегіз дана 
кереге к2з салпыншақ тағылған. Eйкел 
табақшасының үстіңгі б2лігі екі шеті 
екі қастан т2мен салбыраған тойнақты 
күміс шынжырлар мен әйкел күмбезінің 
т2бесіндегі шығыршығы арқылы үстіңгі 
б2лікпен байланысады. Eйкелдің негізі 
болып саналатын қақталған күміс тақта 
алақанының ортасына сіркелі ою-2рнек 
жүргізілген, сонымен қатар ортасын-
да екі шетінен ашылып-жабылатын, 
сіркеленген т2рт қасты түтік орнатылған. 
Ашпалы-жаппалы түтіктің ішіне дұға 
жазылған қағаз, тұмар салынады. Eйкелдің 
үшінші б2лігі күміс тақтаның астындағы 
ж ә н е  к ү м і с  т ү т і к т і ң  е к і  ш е т і н д е г і 
тойнақтармен байланысатын шынжыр-
лы салпыншықтардан тұрады. Күміс 
салпыншақтар бір-бірімен шынжырлау 
(ілмектеу) арқылы бедерленген шаршы 
пішінді шытыралар, т2менгі тұсында он 
т2рт дана кереге к2з салпыншақ, одан 
т2менірек он бес дана күміс шынжыр-
лы қозалармен әшекейленген. Бұл атау 
сол кездегі ақындар 2леңінде, жыр-
дастандарда кездесіп отырады. Мәселен:

Ішкен асы асылдың
Тамағынан к2рінген.
Қостан әйкел тағынған,
Жүз теңгелік опа-ендік
Екі бетке жағынған. 
Жергілікті тілде алқаның мұндай 

түрінің әйкел к2кірекше, қаза, омырауша, 
2ңіржиек, т.б. атаулары кездеседі. Қадірлі 
атының жалына, ырысым деп білген 
малының мойнына, мүйізіне бірнеше 
әйкелден байлап, тағып қою арқылы тіл-
к2зден сақтануға болады деп түсінген. Оны 
әйкел-тұрман деп те атаған.

Д А Н  А Л Қ А  –  б и л і к  д ә р е ж е с і н 

айқындайтын лауазымдық белгі. Дан алқа 
д2ңгелек пішінде жасалып, күміспен, 
алтынмен, басқа да түсті металдармен 
әшекейленеді.  Алқа шеңберінің бір 
жерінен тойнақ (шығыршық) жасалып, 
оған шынжыр бекітіліп сол арқылы 
мойынға тағылады. Ертеде дан алқа билік 
 лауазымы емес керісінше сәндік алқа 
түрінде тағылғанға ұқсайды. Қазақтың ескі 
жырларында:

Құбаған мұрын, қиғаш қас
Қызарыдан к2йлекті,
Еңінде семсер ақ тісті,
Мойнында дан алқалы, – деген жолдар 

ұшырасады.
Атаққа ие болды дегенді «данға шықты» 

деп те айтқан. Ал бұл тіркес батыс 2ңірде 
«белгілі болып, атақ-даңқы шықты» деген 
мағынаны білдіреді. Дан алқа – ертеде 
қызметі, лауазымы жоғары адамдардың 
мойнына тағатын медальон, алқа тәрізді 
заты. Қазіргі тілімізде даңдайсу с2зінің 
құрамында айтылады. Сонымен, дан алқа 
ертеде лауазым, дәреже, атақ-даңқты 
білдіретін бұйымдардың бірі болған.

ДІЛДА АЛҚА – алтын алқа, алтын 
2ңіржиек; алтын алқаның к2нерген ата-
уы. Ділда алқа таза алтыннан соғылып, 
қ а қ т а л ы п  т а ,  а л т ы н н а н  с о ғ ы л ғ а н 
теңгелерден үзбелестіріліп те жасалған.

Атам атын айтайын,
Халқынан асқан Базарбай,
Қой ішінде марқадай,
Омырауда ділда алқадай. 
БОЙТҰМАР  – тіл-к2зден, бәле 

жала дан қорғайтын дұға жазылған 
қағазды сақтайтын құты, қалта. Шошып 
оянатын, ұйқысырайтын адамдардың 
киімінің к2зге шалына бермейтін тұсына, 
жағасының астына немесе қолтық 
тұсына тігіп қояды немесе мойнына ба-
умен тағады. Зергерлер мен кестешiлер 
түстi маталардан немесе терiлерден, 
үш бұрыштап немесе қиықшалап, 
iшiне дұғалар мен Құран аяттары 
жазылған қағазды салып қоярдай қуыс 
қалдырып, әдемi 2рнектермен нақыштап 
бойтұмарлар жасаған. Сыртын 2рнектеп, 
лажылап, сіркелеп, асыл тастардан к2з 
салып әшекейлеген. Жетісу 2ңірінде 
бойтұмарды тастан да жасаған. Тұмар 
р2лiн атқарған әдемi алқалар да болған. 
Тұмардың бірнеше түрі бар: қиық тұмар 
– сәндік мақсатта мойынға тағылатын 
жалтырауық заттардан істелген тұмар; 
лағыл тұмар – лағыл таспен безелген 
тұмар; сіркелкі қолтық тұмар – бетіне 
сіркелеп 2рнек салынған тұмар; алтын 
тұмар – бетіне алтын жалатқан, алтын-
мен әшекейленген тұмар; жастық тұмар 
– түсті металдан жасалған т2ртбұрышты 
к2ркем тұмар. Бұл тұмар түрлерінің бәрі 
адамның бойына тағылады. Бойтұмардың 
тағы бір түрі тұмарша деп аталады. 
Оны шебер зергерлер бұрыштап немесе 
жұмыр түтікше тәріздендіріп күмістен 
жасайды, мойынға іліп жүретін әсем 
бау тағады. Пәле-жаладан, тіл-к2зден 
сақтайды және тіл-сұқ осы бұйымға 
ауады деп, тұмаршалардың «қасиетіне» 

Бір-біріне ұқсас болғанымен 2зіндік 
айырмашылықтары бар: асыл тастардан к2з 

қондырылғанын жүзік деп, тасы жоқ тек алтын, күмістің 
2зінен ғана к2з шығарғанын сақина, к2зі жоқ шығыр 

түріндегісін балдақ деп атайды. Жүзік пен сақинаның киелілігі 
мен қасиеттілігіне сенушілік – түркі халықтарына, басқа да 

Шығыс елдеріне к2п тараған түсінік. Қазақ тұрмысында дайын-
далатын ас адал болуы үшін әйелдің қолында міндетті түрде сақина, 

я жүзік болуы керек деп саналған. «Тамақ адал болуы үшін қолда 
жүзік болуы керек» деп келетін ел арасында сақталған с2з орамы 

осыған байланысты қалыптасса керек. Сол сияқты «Сақинаны сәнге 
салмайды, тазалыққа салады», «Сақина сәнге жатпас, айқай әнге жат-

пас» деген мақалдар мұның тек сәндік үшін емес, ғұрыптық қызмет 
атқарғандығын білдірсе керек. Сонымен бірге қолға салынған күміс 

сақина немесе күміс жүзік, дәстүрлі наным-сенім бойынша, гигиеналық 
функциясы да болды. Жас келіншек нәрестесін шомылдырар алдында, 
яки баланың ж2ргек-жаялығын жуар алдында оған сол үйдің үлкендері 

(енесі не абысыны) «қолыңа сақина салып ал, (ол) тазалыққа тән болады» 
деп ескертіп отыратыны ауылды жерлерде әлі күнге дейін кездеседі. Олай 
болса, нәрестені қырқынан шығарғанда оны шомылдыратын суға алтын 
немесе күміс сақина, білезік салу дәстүрі оларды соған қатысып отырған 

әйелдерге сыйлық ретінде үлестіру үшін ғана емес, о баста осындай 
асыл бұйымдарды қасиетті санаудан, тазалыққа мән беруден шыққан. 

Сақинаның ендігі бір этнографиялық мәні – оның таза сыйлық, 
сәлемдеме, кәде ретінде пайдаланылуы. Қыз жасауы буылып-
түйілгенде, тең шешетін әйелдерге арнап оның ішіне әртүрлі 

әшекейлермен бірге сақинаны да міндетті түрде салып жіберу 
әдеті болған. Жүзіктер бұрын-соңғы дәстүрлер бойынша 
адамдардың бір-біріне сый-сияпат к2рсету, сәлемдеме 

беру, естелік беруге пайдаланып келген бұйымдарының 
бірі болып келеді. Сәлемдеме ретінде жүзік жастар 

арасындағы дәнекер қызметін атқарған. Сәлемдеме 
бергенде жүзікті шайы, жібек орамалға түйіп 

жіберген:
Шетінде шай орамал күміс жүзік,

Қуантқан сүйген жардың с2зі 
келді.

САҚИНА МЕН 
ЖҮЗІКТІҢ КИЕЛІЛІГІ

БАУЫРДАҚ  – үстіңгі  тасы бес 
саусақты бірдей жауып тұратын жүзік. 
Негізінен Қазақстанның батыс 2ңірінде 
қолданыста болды. Жүзіктің бұл түрінің 
негізгі атауы – құдағи жүзік. 

Қ ұ д а ғ и  ж ү з і к т і  қ ы з д ы ң  а н а с ы 
құдағиына бір жылдан соң тарту ету үшін 
арнайы жасатқан. Бірақ барлық құдағиға 
бірдей мұндай дәстүрлі тарту жасалмаған. 
Құдағи жүзік – жаңа түскен келініне 
аналық мейірім шуағын т2ге білген пара-
сатты құдағиларға ғана және құдандалы 
екі рудың бір-біріне ынтымағы үшін сыйға 
тартылатын дәстүрлі сыйлық. Екі саусаққа 
кигізілуінің 2зіндік себебі де бар: екі 
елдің баласы тіл табысып, бір шаңырақ 
к2теріп, бір отбасыға айналды дегенді 
білдіреді екен. Ірге к2терген шаңырақтың 
босағасы берік, ғұмыры ұзақ болуын 
қос құдағи осы жүзіктей берік ұстап, 
к2ңіліміз күмістей таза, жарқырап жүрсін 
деген ниетпен тағылған. Оң қолының 
ортаңғы екі саусағына кигізгенде, т2рт 
саусақ сыртын түгел жуық жауып тұрады. 
Зергерлік бұйымдар к2бінесе асыл тастар-
мен безендірілетін болған.  

БЕСБІЛЕЗІК – аралары шынжыр-
мен біріктіріліп жасалған білезік пен 
сақиналардан тұратын, екі-үш саусаққа 
қатар киетін сәнді әшекей түрі. Тас 
қондырылып, түрлі 2рнектер бедерлен-
ген білезік тойнақпен бекітіліп, оған 
жалғанған үзбеге шынжырлармен 2-3 
сақина байланады. Білезігі жалпақ болады, 
сақиналары құстұмсық, отау түрлерінде 
жасалады. Үзбесі қол үстінен 2тетіндей. 
Алдымен сақиналары киіледі. Білезігіне 
кейде топса салынып, алып-салуға 
ыңғайлы етіп жасалады.

БЕСҚАСТЫ ЖҮЗІК. Үстіңгі жал-
пақ бетіне бес жерден к2з – асыл тас 
қонды рылған бесқасты жүзік қазақы 
ортада таралған этномәдени мәнге ие, 
отбасы-некелік салтындағы құдалықта 
тарту орнында жүретін құдағи жүзіктің, 
сондай-ақ қос бауырдақты жүзіктің, адай 
жүзіктің ерекше бір түрі болып саналады. 
Бесқасты жүзіктің алақаны (саусақтың 
үстінде тұратын д2ңгелек б2лігі) үлкен 
т2рт саусақтың үстін жауып тұратындай 
к2лемде болады. Оның астында екі-үш 
саусаққа қатар киілетін қос бауырдақ ор-
наласады. 

БUГІРЕ – ұстауға ыңғайлы, сәнді 
келген кішкене қолсандық. Мұндай 
с а н д ы қ ш а ғ а  ә й е л д е р  а й н а ,  т а р а қ , 
моншақ, алқа, жүзік сынды әшекей зат-
тарын, сондай-ақ опа-далаптарын салып 
сақтайды. Ал б2гіренің үлкендеуіне мы-
жылып қалмас үшін б2рік, тақия сынды 
заттарды да салып қояды. Б2гіре ағаш 
тақтайшалардан қиюластырып жаса-
лып, сыртына ою бастырылған қоңыр 
түсті терімен қапталған. Бұрыштары 
темірмен қапталып, қақпағының ортасы-
на, жиектеріне құйма шытыралар айнала 
қондырылған. Қақпақ топсаларының ба-
стырмасы үш 2рімнен 2рілген қайыстан, 
2ткізетін бауы 2ріліп шашақталған 
бүлдіргіден жасалған.
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ЭКСПО КҮНДЕЛІГІ

АТАМЕКЕН 

 «Тажалға тосқауыл» романының 
«Жас дәурен» атты үшінші тарауында 
жазушы  махаббат туралы пәлсапаны 
терең толғайды. Оны Нұрсұлтанның 
құрыш қорытуда істеген кезіндегі 
ұстазына айтқызады. Ұстаздың махаб-
бат, 2мірлік сүйген жар таңдау жайлы 
пәлсапасы Нұрсұлтанның монологінде 
ойға сабақтасады. «Үйлену – оңай, үй 
болу – қиын» деп жүрміз. Үй болудың 
қиындығын Нұрсұлтан үйленбей тұрғанда 
ұстазынан терең түсінген. Психолог 
Дмитрий отбасылық 2мірді шәкіртіне 
2з тәжірибесінен ұғындырады. Ната-
шамен үйлене жаздап, белгілі себеп-
термен тұрмыс құрмаған туралы дерек 
Елбасының 2зінің 2мірбаяндық кітабында 
бар. Жазушы сол дерекке сүйеніп, Наташа 
мен Нұрсұлтан арасындағы сезімнің нәзік 
қылын дірілдетіп, к2ңілдің толқындарын 
махаббаттың жағажарына соқтырып, 
оқырманды ойға батырады. Наташаны 
Нұрсұлтан әрі қимайды, әрі оған сын 
к2збен қарайды. Сезім мен ақыл тайта-
ласып, «менің басыма да махаббаттың 
шырғалаңы иектеді» дейді ішінен. Ол 
Сарамен үйлену кезінде де Наташа 
сияқты оны да ақылға салып, сынап, 
кейде сезімнің телегей теңізінде қалқиды. 
Кейіпкер образын жасаудағы шынайылық 
дегеніміз, міне, осы емес пе? Eсіресе ма-
хаббат туралы жазғандаТұрсынәлінің 
қаламы жорғалай ж2неледі. 

 Жапониялық дәрігер Батри досы 
Шарапатпен махаббат туралы сырласады. 
«Жүрегімді жаншыған, сезімімді таптаған 
кім десеңші?! Жексұрын, аздырғыш, 
қылымсыған бір сұлу бұрып кетті ме-
нен оны... Шыныменен-ақ, тағдыр мені 
бұл жалғанға 2з бойымдағы ең жоғары 
қасиеттерімнің бәрін  қайдағы бір 
болмашыға құрбан еткізгелі жібергені ме?» 
деп іштей елжіреді Батри. Бірақ 2зінің 
2тіп кеткен махаббаттағы сәтсіздіктерін 
уайымдап, Шарапатқа ондай елжірегіш 
болмауды 2тінгісі келді. «Арамдық үшін 
еркек әйелге, әйел ерге әсте кешірім 
етпейді. Алайда жынысы б2лек екі жас 
бір-біріне нені кешірмес? Ғашығын 
шамасы келгенше жұбатуға тырысып 
бағады. Ғашығының қалайда 2з жүрегіне 
де тілеулестік тапқан болуға тиіс. Оның 
махаббат ж2ніндегі зарынан 2з құсасына 
да жат емес бір үн естілетін болуға тиіс» 
деп Батри бикеш Шарапаттың к2зіне 
күлімсіреп қарады...»

 «Шарапат пен Батри» атты тарауда жа-
зушы махаббат жайлы пәлсапаны құнарлы 
тілдің құдіретімен Батри қыздың махаббат 
әлеміндегі күдері мол, бұраң кешулерді 
әсерлі, иірімді ырғағымен жеткізеді. . 

 «Қаралы күндер, күрделі 2згерістер» 
атты тараудан үзінді: «Биылғы к2ктемнен 
бері ашық күн аз болған. Бүгін де ауыр сұр 
бұлттар біресе Алатауды б2ктерлеп барып 
биіктеп, бірде таудан аунап жазық жақты, 
Алматыны басады. Eбіш ауырғалы жүдеу, 
сұрғылт күндер 2ткен оның отбасында. 
Үшқоңырдың дымқыл, сызды ауасы, ауыр 
мезгілі, әлсіз демді ауруды асқындырып 
жібергендей болған... 

 Кенет қыртысы к2терілген қара жер 
қойнын аша бастағандай, сан ұрпақты 
артына тастап, ұзаққа созылған қиыршық 
жол дүниені түгелдей талақ етіп, ол да 
артына қалдырып барады. К2лденеңдеген 
қаратүнек қаптап келіп, айдаһар ажал 
Eбішті қылғи салды. Eлжан бастап аңырап 
жылап, «алғаным-оу!...» деп қаралы отба-
сы әп-сәтте у-шуға тұншықты...» 

Eсерлі мұң-наланы туған жердің 
топыра ғымен, табиғатының мұңымен 
тұ тас ты рып, қаралы отбасын 2кініштің 
елжі ре ген жүрек, күңіренген к2ңілдің жа-
ра қа тын ушықтыра, тілдің кереметімен 
оқыр манын ойлантып, мұңайтады жазу-
шы. 

Семейде 40 жыл ойран салған поли-
гонның зардабынан бір қолы, бір аяғы 
жоқ болып туған баланың тағдыры 
туралы мына үзіндіге назар аударсақ: 
«Мүге дек болып туған Арман атты 
бала күй орындаудың алдында қатты 
ыңғайсызданып, жыламсырған к2зінен 
жасты да, қасіретті де жасырып, жарқын 
сәуле нұрландырған елесті аңғартуға ты-
рысты. Соны байқап қалған Сұңғат ғалым: 

– Ұлы ақын, кемеңгер Абай қара 
с2зімен де,  2леңімен де жабыққан 
к2ңілді жадыратып, түйілген қабақты 
селт еткізіп тастар еді, – деп Арман-
ды жұбатқысы келді. «Саналы адамға 
қуаныштан қайғының к2п болғаны жақсы 
» деген с2з де бар-ау!» деп ойлады.... Ар-
ман жалғыз аяғындағы бай пағын жалғыз 
қолымен шешіп, бақай ларын жалаңаштап 
алды да, сау қолы ның саусақтарымен 
пернені басып, бақай ла рымен шерткенде, 
Құрманғазының «Қай ран шешем», «Кісен 
ашқан» күйлерін күңі рен тіп жіберді... Ар-
ман сәл ойланды да:

 Түсінер екен кім біліп
  Ажарымды жуса жас?!
  Құлаған жасты шұбырып,
  Тосып алса қара тас!

  Қайғы мен шер к2ңілге,
  Кеудемді кернеп долы бұлт.
  Талпынар жүрек 2мірге,
  Кемірмесе жегі құрт! – деп оқиды 2зі 

жазған 2леңін. Полигонының адам бала-
сына салған қасіретін, аянышты тағдырын 
Т.Рыскелдиев осылай да  жеткізеді 
оқырманға. Романның тілі туралы мұндай 
үзінділерді келтіре берсе, бір кітап жазуға 
тура келетіндей. 

Аян НЫСАНАЛИН

оқпен неше қоян атып отыр осы шағын 
үзіндіде? Қазақ елінің басынан 2ткен 
қилы кешулерінің бір саласын ұтымдап, 
аз  с2збен ойын жеткізеді  қарымды 
қаламгер. Халқымыздың жартысынан 
неге айырылдық? Ашаршылық неден ту-
ындады? Қызыл империя қазақ халқына 
не істеді? Адам ғана емес, ұлы даланың 
к2гінде еркін қалықтап, ну орманын ме-
кендеген қыранның басына не күн туды? 
Экологиялық орта не үшін бұзылды? 
Осындай қыруар сұрақтарға қып-қысқа 
үзінді жан-жақты жауап береді. Қазақ 
елінің ауыр қасіреті мен қилы тағдырын 
Eбіш баласына ерте бастан ұғындырғысы 
келеді. Uкініші – улы! Балапандарынан 
қызылшақа кезінде айырылған ақиық 
қыранның да қайғысы ауыр. Мекенін 
ойрандағандарға оның да 2кпесі қара 
қазандай. Жазушы «Бұл бала қайдан шығар 
екен?» деген бірінші тарауда-ақ жүйрік 
ойлы екенін байқатады. 

«Нұрсұлтан жетекші ұстазы Дмитрийдің 
махаббат және әйел туралы к2зқарастарын 
естіп қайтқан күні түнде т2сегінде жатып, 
ол туралы қатты ойланады. Сезімдегі шек 
қою дегенді білмеу 2зіңді тек ғана бір жанға 
арнау» деп Нұрсұлтан ойын ары қарай 
жалғастыра берді: Жалғыз сол жанның 
бақыты үшін 2мір сүру, ойлау, қорлықтың 
2зін ұлылық деп білу, мұңның 2зінен 
ләззат, ләзаттың 2зінен мұң таба білу, 
махаббат пен 2шпенділіктен басқасының 
бәрінде әралуан қарама-қарсылықтарға 
берілу деген с2з. Сүюдің мәні – арманды 
мұратқа жеткізген әлемде 2мір сүру емес 
пе?..» деп бір ойлады. Дмитрийдің тағы 
бір оңаша с2йлескенде, айтқан мына-
дай бір с2здерін есіне алды Нұрсұлтан: 
«Жарқылымен, әсемдігімен, әрбір жарқыл, 
әсемдік атаулыдан асып түсетін мінсіз 
әлемде аспан анағұрлым таза, табиғат 
әлде қайда сәулетті к2рінеді. Uмір мен 
уақытты екі ұдайға – бар мен жоққа б2луге 
болады. Жылдың екі маусымына, к2ктем 
мен қыс мезгіліне б2лу керек. Бар деген 
ұғым – к2ктемге, жоқ деген ұғым – қыс 
мезгіліне сәйкес келеді. Себебі: гүл қандай 
к2рікті, аспан қандай таза болғанымен, 
жоқ деген с2з жүрген жерде, мұның екеуі де 
тұнжырап сала береді. Бүкіл дүние жүзінде 
тек бір ғана жанды к2ру және бүкіл әлемді 
тек осы жанға сиғызу керек деген с2з. Ең 
ақырда сүюдің мәнісі – ыстық күн апта-
бынан кезерген еріндерін жібіту үшін шық 
суының әр тамшысын аңдыған бәдәуидей, 
сүйікті жанның әрбір к2зқарасын аңду, 
ол жоқта толып жатқан ой тұңғиығына 
шомып, толғана толқу. Ал ол барында сол 
ойлардың бәрін де айта білмеу, құрбандық 
келтіру ж2нінде бірінен бірің асып түсу 
деген с2з еді ғой...» – Ол кісі мұндай 
пәлсапаға бай, үйленетін қызға қандай 
мәміле жасау, қалай с2йлесу, үйленген соң, 
әйелді қандай айла-тәсілмен 2зіне баурау 
тәжірибесі мол екен ол кісінің. Менің 
басымнан махаббат, әйел туралы ащы, 
қышқыл кешулер 2ткен жоқ. Енді қалай 
болады? Оны қайдан білейін... Наташа 
маған шын ғашық екеніне к2зім жетпейді. 
Ғашық болса қайтуім керек? Демек, менің 
басыма да махаббаттың шырғалаңы иектеді 
деген с2з. Наташа тамаша к2рікті, сұлу, 
ақылды, мейірімді қыз екені түсінікті. 
Бірақ ол маған мәңгі адал жар бола ма? 
Ол жағы әзірше күңгірт. Жетекшімнің 
айтқанына қарағанда,  махаббаттың 
тұңғиығының түбіне жету мүмкін емес 
екен... Қалайда Наташамен ашық с2йлесіп, 
түсінісуді бастауым керек...» деген ойға 
келді Нұрсұлтан. 
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«Серпер» фолькорлық ансамблі, 
«Гүлдәурен» халықтық би ансамблі, 
«Керуен» халықтық вокалды тобы, 
«Радуга»,  «Колибри»  халықтық 
үлгілі ұжымдар, «Балауса» бишілер 
тобы, «Ерке Нұр» халықтық вокалды 
тобы, «Sax horus» джаз ан самблінің 
қойылымдары, «Арай» ВАА концерттік 
бағдарламасы, 2нер жұлдыздары Айгүл 
Үлкен баева,Тамара Асар, Лұқпан 
Жолдасов, Ақылбек Жеменей, т.б. 
әншілердің ғажайып дауыстары-
мен тұздықталып, керемет үндестік 
тапты. Eлемдік классикалық опера-
лардан, оперетталардан дүниеге кең 
танылған ариялар шырқалды. Қазақ 
әнінің батыстық мектебінің корифейі 
Ғарифолла Құрманғалиевтің «Сәлем, 
Қазақстаны» шырқалғанда қазақ 
даласының ұлан-ғайыр дарқандығы, 
арқыраған арғымақтар мен аса киелі 
аруаналар, ақтарыла тасыған ақ жарма 
2зендер мен ағын сулар әуені, қыран 
қүстардың қанат қағысы, алып таулар 
асқақтығы к2з алдымызға келгендей 
болды. Eдетте ашық алаңдағы кон-
церт кезінде к2рушілердің қарасы 
біраздан соң біртіндеп азая беруші 
еді. Ал мына концертте, керісінше, 
жақсы әуендердің дабылы жан-жаққа 
кең шалықтап, талай құлақ пен 
к2ңілді қатты елеңдеткен болу керек, 
адамдардың тізбегі бір толастаған 
жоқ, үсті-үстіне тоқтаусыз келумен 
болды. Тәртіп бақылаушылардың 
«Орын жоқ қой» деген ескертпесін 
тыңдамай жатқандарын да байқадық. 
Uйткені маңғыстаулықтар әкелген 
Галаконцерттің құндылығы жанрлық 
жағынан алуандығында, халықтық 
фольклордың бүгінгі күннің жаңаша 
әуендерімен тонның ішкі бауындай 
үйлесіп, жарасым тапқандығында 
еді.  Талғамы биік к2рермен мен 
тыңдарман соны сезіне білді, сүйсіне 
жақсы қабылдады.

М а ң ғ ы с т а у  қ а з а қ  ә д е б и е т і н 
байытқан, к2герткен таланттарға бай 
2ңір. Солардың бірі – «Қара бауыр 
қасқалдақ» 2леңімен жарқ етіп к2рініп, 
оқырман жүрегінен мызғымас орын 
теуіп, халықтың сүйіктісіне айналған, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
ақын Есенғали Раушан. Ақынның 60 
жылдығына орайластырылған әдеби 
кеш Ұлттық 2нер университетінің 
«Шабыт» сарайында 2тті.  Кешті 
Маңғыстау облысының әкімі Ералы 
Лұқпанұлы Тоғжановтың 2зі ашты. 
Турасын айтсақ, билік ұстағандардың 
атына «білмейді, не ж2нді білмейді, 
ұлттық әдебиет пен 2нерден хаба-
ры жоқ, әрі кетсе қағазға жазып 
бергенді ғана ежіктеп зорға оқып 
шығады» деген сияқты сын ай-
тылып жүр. Eрине, негізсіз емес. 
Ал Ералы Лұқпанұлы Маңғыстау 

Еліміздегі қасиетті жерлердің тізімі 
жасалды. Оған 100 нысан енгізілді. 
Айта кетейік, бұл Ұлттық музей жа-
нынан құрылған «Қасиетті Қазақстан» 
ғылыми-зерттеу орталығының жоба-
сы. 

Қ а с и е т т і  н ы с а н д а р  т і з і м і н е 
ұ с ы н ы л ғ а н  о р ы н д а р  « Қ а с и е т т і 
Қазақстан» орталы ғы ның ғылыми-
сараптамалық кеңесінде талқыланды. 
Оған мемлекет тарихы институтының 
директоры, профессор Бүркітбай Аяған, 
тарих ғылымының докторы, профессор 
Зейнолла Самашев, Республикалық 
«Ардагерлер ұйымы» орталық кеңесі 
т2рағасының орынбасары, профессор 
Uмірзақ Озғанбаев, тарих ғылымының 
докторы, профессор Жамбыл Артықбаев 
қатысты. Отырыс ты орталық басшысы 
Берік Eбдіғалиев жүргізіп отырды. 

1 0 0  н ы с а н  қ а т а р ы н д а ,  а т а п 
айтқанда, табиғи қасиетті нысандар 
қатарында Ақмешіт, Қазығұрт, Хаң 
тәңірі,  Шарын шатқалы, Жылаған 
ата, Қоңыр әулие үңгірлері, т.б. ал 

2ңірінен шыққан әдебиетшілер, жал-
пы 2нер адамдары туралы, кеш иесі 
Есенғали ақын жайында қағазсыз, 
бір мүдірместен, шұрайлы тілмен 
кең к2сіліп с2йлегенде, шыны ке-
рек, қазақ болғанымызға, арамыз-
дан ана тіліміздің уызына жарыған 
Ералыдай басшы қызметкерлердің 
шығып жатқанына, алдағы уақытта 
қазақ тілі 2рістеп, 2ркен жая береді 
екен ғой деп іштей мәртебеленіп, 
бір серпіліп қалғанымыз рас. Жал-
пы кешті 2ткізу түрі де Есағаңның 
2зіне ұқсаған қарапайым, бірақ 
әсері мен ұлағаты мол болғандай 
боп к2рінді маған. Яғни ақынның 
«мен сондаймын» дейтін талайға тән 
мақтануы еш тұсынан байқалмады. 
Оны басқалар дәріптеді, жас ақындар 
2леңдерін жатқа айтты. Маңғыстау 
облыстық драма театрының әртістері 
ақын шығармаларынан сахналық 
қойылым к2рсетті. Басқаша айтсақ, 
ақын шығармалары талайдың сана-
сына сіңісті боп, рухани қазынасына 
айналғанының куәсі болдық. Осы 
орайда, оның сыры неде деген сұраққа, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
белгілі жазушы Eнес  Сарай бірер 
с2збен дәл жауабын берді-ау деймін. 
Eнекеңнің тұжырымы: «Есенғали 
ақындығының ерекшелігі, ол с2збен 
сурет салып, оны сезім мен ойға б2леп, 
2рнектейді. Eдебиеттегі с2з иесіне ең 
басты керегі – сурет керлік». 

Адамның ірілігі қарапайым ды-
лығынан к2рінеді дегенді аксиома 
десек, кеш соңында 2зіне с2з тиген-
де, Есенғалидың «Алдымдағы ұлы 
ақын ағаларым Қадыр  Мырза-Eлі, 
Тұманбай Молдағалиевтар дың әруағы 
алдында қысылып тұрмын» деген-
дей лебізі оның адами болмысының 
х а л ы қ т ы ғ ы н ,  т е р е ң д і г і н  т а ғ ы 
бір байқатты. Осы сәтте кешке 
жиналғандар сүйікті ақындарына де-
ген ықыластарының алданбағанына 

археологиялық және архитектуралық 
ескерткіштер санатындағы қасиетті 
орындар қатарында Бозоқ қалашығы, 
Тамғалы, Беғазы ар хеологиялық 
кешендері, Шілікті, Берел қорғандары, 
Ақыртас қамалы орын алса, орта 
ғасырлардағы қала орталықтары мен 
қазақ хандығы тұсындағы астаналар 
– Қойлық, Жанкент, Сығанақ, Жент, 
Сарайшық, Сауран, Отырар, Сайрам 
сынды қалалар есепке алынған. Діни 
және адамдардың тілек тілейтін орны-
на айналған киелі мекендер – Ясауи 
кесене-кешені, Арыстан баб, Қарабура, 
Укаша ата мазарлары, Қарашаш ана, 
Ибраһим ата, Бәйдібек би, Домалақ 
ана кесенелері, Мәшһүр Жүсіп, Абай-
Шәкәрім мемориалды кешендері, 
тарихи тұлғалардың есімдерімен 
қатысты қасиетті орындар – Махамбет 
Uтемісұлының  мазары, Eбдіғаппар 
және Кейкі батыр кешендері, Қабанбай 
батыр,  Райымбек батыр, Есет Қоқыұлы 
кесенелері, К2кшетаудағы Абылайдың 
Хан ордасы, Ахмет Байтұрсынұлының 
үйі (Алматы қ), Ш.Уәлихановтың 

риза болғандай, дүрілдете қол соғып 
та жіберді. Айта кетейік, шуақты әдемі 
кешті нәшіне келтіріп ақын Светқали 
Нұржан жүргізді.

Маңғыстаулықтардың Этно-
ауыл дағы мәдени іс-шаралары да 
әсерлі болды. Мұнда біз ата-баба-
лардан мирас боп жеткен тұрмыстық 
жиһаздарын, тұтыну заттарын, күміс 
пен асыл тастардан сән-салтанат, 
әшекей бұйымдарын жасау мектебінің 
үзілмегенін, қайта, керісінше, жаңа 
уақыт талабы мен талғамына сай 
түрлене байып, жаңғыра түскенін 
к2рдік. К2з алмай ұзақ-ұзақ қызыға 
қарадық. Мемлекеттік хатшы Гүлшара 
Eбдіхалықованың к2рмедегі маң-
ғыс таулықтар әкелген қол2нер 
 ше бер лерінің құнды жауһарларымен 
к2пшілікпен бірге жүріп танысқаны, 
оң тілек айтып, құттықтауы елге деген 
құрметтің бір парасындай қабыл-
данды.

Астананың М.Горький атындағы 
орыс драма театрында жазушы Eбіш 
Кекілбаевтың «Шыңырау» повесі 
 бойынша Н.Жант2рин атындағы 
облыстық музыкалық драма театрының 
осы аттас  спектаклі  к2рсетілді . 
Режиссері – Саха республикасының 
еңбек сіңірген 2нер қайраткері Сергей 
Потапов. Тегі түрік, 2зіміздің бауы-
рымыз. Eбекеңнің ойы биік, мазмұны 
терең болып келетін, философиялық 
иірімдерге толы прозалық шығарма-
сын сахнаға лайықтау кез-келген 
режиссердің қабілеті жететін шаруа 
емес. Сергейдің қолынан келіпті. 
Сүйсіне к2рдік. Жетістікке жету үшін 
қажырлы адал еңбек, ой тереңдігі, 
жан мен ниет тазалығы сияқты адами 
қасиеттердің үйлесімі керек екенін 
пайымдадық.

С2зімізді түйіндесек, ЭКСПО – 
2017 к2рмесінің тәуелсіз еліміздің 
әлемге  танымалдығын арттыра 
түскені 2з алдына, сонымен бірге ішкі 
бірлігіміздің нығаюына да игі ықпал 
жасады деп нық сеніммен айта ала-
мыз. Кең байтақ еліміздің Оңтүстігі, 
Солтүстігі, Шығысы, Батысы Астана-
да, ЭКСПО т2рінде тоғысты.  Танысты, 
с2йлесті. Сыр б2лісті. Тәжірибе ал-
масты.Рухани байыды. Міне, осы-
нау игілікті іс-шараларды атқаруда 
маңғыстаулықтар да болашағын жіті 
барлайтын, к2не тарихпен үндесе 
жаңғырып жатқан, 2су-2ркендеу 
үстіндегі тегеурінді озат аймақ екенін 
к2рсете білді. Астаналықтар мен ЭКС-
ПО қонақтарының есінде 2шпестей 
жылы әсерлер қалдырды.

�тен АХМЕТ, 
жазушы-драматург

АСТАНА

Алтынемелдегі мемориалды кешені, т.б 
және тарихи және саяси оқиғалармен 
байланысты қасиетті жерлер – Бұланты, 
Аңырақай, Орбұлақ шайқастарының 
орны, «Алаш арыстары» үйі (Семей), 
«Астана-Бәйтерек» монументі, «Қазақ 
елі» монументі, Отан қорғаушылар 
монументі, т.б. бар. 

«Бұл – бес жылға жоспарланған 
жоба. Биыл жалпы ұлттық деңгейдегі, 
елге кеңінен танылған 100 нысанды 
анықтау мақсат етілген. Бұл тізімге 
бүгінгі кеңестің қорытындысы бойын-
ша Ұлттық комиссия сараптама жасап, 
бір-екі ай к2лемінде бекітеді. Біз ке-
сене, ескерткіштерді немесе арнайы 
орындарды ғана емес, сол нысандармен 
байланысты рухани құндылықтарды 
насихаттаймыз. Сол арқылы ұрпаққа 
жат ағымдардың б2тен пиғылына 
қалқан болатын рухани тәрбиені сіңіру, 
насихаттау, нығайтуды мақсат етіп 
отырмыз» дейді орталық жетекшісі 
Б.Eбдіғалиев.

Маржанкүл ҚАСЕНОВА

  

АЙШЫҚТАР
«Тажалға тосқауыл» романының тілі

Қасиетті жерлер анықталды 

тіліне аздап аялдап к2рсек, романның 
алғашқы беттерінде, Нұрсұлтанның 
әкесі Eбіш пен шешесі Eлжаннің к2ңіл 
қосуы былай басталады: «Eлжан Eбішпен 
дидарласқан күні ұяң жүзбен сыпайы ғана 
жымиып, бетіндегі нәзік қызылы арайлы 
таңдай болып к2рінген. Сыпайылықпен 
қырын қарап, амандасқан. Қызыл реңіне 
шұғыл толқын кіріп, бет ұшындағы 
жұқалаң қызыл тұтасып, бар жүзіне ду 
етіп, толқын кіріп, тез тарады. Үлбіреген 
жастықтың аса қатты қысымсынған 
белгісі білінді. Жібекталды, жұқалаң ша-
шын аппақ алақанымен сипап қойып, 
алқызыл ернінде кінәсіздік лебіндей 
ыстық, әсерлі демі дірілдеп, қысқа ты-
ныс алып, сәл деміккені байқалады. 
Сыңғырлы нәзік күлкіден тосын қуаныш 
самалы еседі. Кілең сезім құштарлықтың 
жұмбақ мұнарына батып бара жатты. Жас 
жүректің к2кірегінде алай-дүлей құйыны 
тұрып, уыздай таза сезімтал күйде жүрек 
толқынымен, дірілімен байқатты Eлжан 
қыз к2ңілін Eбішке. Аспаннан тағдыр 
жұлдызын к2ргендей, к2рікті ажарға үнсіз 
сиыну бар. Eбіштің жүрек түкпірінде ынта-
пейілімен к2ңілі ауып құлаған еді сонда 
Eлжанға. Сезімтал сұлу 2зіне қадалған 
к2зді тани қойды да, қысылып амандасып, 
қымсына қызарды. 

 – Амансың ба, Eбіш сері? – деп Eлжан 
с2зін әзілмен бастады. 

 – Сал-серіліктің ауылы алыс қой 
Eлжан кедей жігітке, – деді Eбіш әзілге 
әзілмен жауап беріп...»

 С а у а т т ы  ж а з у ш ы н ы ң  т і л і н д е г і 
суреткерлікті сауатты оқырман ғана 
түйсіне алады. Мен «Тажалға тосқауыл» 
романынан Тұрсынәлінің тілі туралы бұл 
шағын үзіндіні сараптап, талдап, тарата 
айтып шаршамай-ақ қояйын. Eбіш пен 
Eлжанның алғашқы махаббатын жазушы 
қалай бастап, не деп жеткізгеніне баға 
беруді оқырманның еншісіне қалдырайын.

«Бір күні Нұрсұлтан әкесімен бірге 
бидай орып жүр еді. Аспанда айналсоқтап, 
қалықтаған қыранға шалқая қарап:

–  E к е ,  а н а у  т 2 б е м і з д е г і  б ү р к і т 
қайдан келді? Ол нағып біздің т2бемізде 
қалықтайды? – деп сұрады Eбіштен.

– Қайдан келді дейсің? Uзіміздің 
А л т а й д ы ң  а қ и ы ғ ы  ш ы ғ а р ,  к о л х о з 
құрылғалы бері, ұябасар бүркітке де маза 
бермеді ғой адамдар...

– Колхоз құрылғалы адамдар оның 
мазасын неге алды, әке?

– Колхоз дейтін пәле, әсіресе біздің 
жұртқа жаудай тиді. Қазақтың жанбағысы 
болып тұрған қолындағы т2рт түлік малын 
орталыққа жинап алды. Жеті ағайынды 
жұттың ең салмақтысы сол болды. С2йтіп, 
іргелі елдің ырғын байлығы шайқалып, 
бақ тайды.  Қалың ел қазағымызды 
ашаршылық жайлады. Қуғын-сүргін 
к2ргендер шілдей тозып, шетелге тарыдай 
шашылды.  Сонымен халқымыздың тең 
жартысына жуығынан айрылып қалдық, 
балам. Ал мына т2бемізде қалықтап жүрген 
ұябасар бүркіт ұлы даламыздың ну орма-
нын мекендеп, нән қарағайдың басына ұя 
салып, балапанын басып шығарушы еді. 
Орман-тоғай оталып, кен ашылған кезде 
ұябасар балапанын басқан жасыл қарағай 
да кесілді. Ұядағы қызылшақа балапан 
қарағаймен бірге құлап, шиқылдап, жан 
тапсырды ғой, балам! – деп Eбіш 2ксік 
атып, к2кірегін кеулеген улы 2кінішті 
ақтара күрсінді. – Қазақ елінің басынан 
2ткен ауыр қасіретті, қилы тағдырын біліп 
қойғаның жақсы, Нұрсұлтан...»

 Ойға бай, с2зге сараң жазушы бір 

К 2 р к е м  ш ы ғ а р м а н ы ң  ш а ң ы р а қ 
к2теретін тірегі, қаңқасын қалыптастырып, 
тұтас бітімін сомдайтын, роман жанрының 
сарайын сәніне келтіріп, іші-сыртын 
әсемдеп, к2здің жауын алатындай етіп, 
к2ңілге тоқ к2рікті ететін – тіл. Тілі т2гіліп 
тұратын, шұрайлы, халықтық тілге бай 
қаламгер – суреткерліктің де заңғар биік 
шыңына шыға алады. Сондықтан «Uнер 
алды – қызыл тіл» дейді. «Тілге жарымаған 
жазушы – бізге жарымаған етікші сияқты» 
депті әйгілі жазушы Ғабит Мүсірепов. 
 Толстойды,  Шолоховты,  2з імізд ің 
М.Eуезовті, тағы басқа әдебиет алыпта-
рын ұлы жазушы еткен – ең әуелі тілдің 
құдіреті. Т2ле, Қазыбек, Eйтеке бастаған 
билер, Жиренше сияқты шешендер тауып 
айтқан тапқыр с2здерін, терең ойларын 
тілмен жеткізген. 

Ал «Тажалға тосқауыл» романының 
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HСЕТТІҢ Т�Л ТУЫНДЫЛАРЫН 
АЖЫРАТЫП АЛУ КЕРЕК

«Eн салсаң Eсеттей сал аңыратып...» 
деп халық жүрегінде берік орын алған Eсет 
ақын «Ақырғы с2з» атты 2леңінде: 

Абайдай арт жағыма с2з қалдырып,
Жақсы еді-ау, әттеген-ай 2лу деген, – 

деп 2мірінің 2кінішті тұсын 2рнектегені 
к2пке белгілі. Сырт жақта, Қытай жерінде 
жүріп аһ ұрған оның жан дүниесінің 
бұлқынысын ақын мұраларына үңілген 
сайын түсінесіз, ерекше сезінесіз. 

 Гүлдерім қайта 2нер ме 2рімделген.
 Жібегім кетті-ау талай 2рілмеген.
 Менен де сорлы ақын 2тті ме екен,
 Бір с2зім баспа орынына берілмеген, 

– дейді Eсет ақын. Бұл – ақиқат. Eсет 
шығармаларының қолжазба нұсқалары 
сақталмаған. Ел кезіп, серілік құрған оның 
2лең-жырлары тек ел есінде ғана сақталып, 
бізге жеткен шығармалары құбылып, 
түрленіп, к2п 2згеріске ұшыраған. 

 Негізі Eсет ақын толық зерттеліп 
б і т к е н  ж о қ .  1 9 2 5  ж ы л д а н  б а -
стап С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 
Б.Ысқақов, Е.Смайылов, С.Бегалин, 
Б.Адамбаев, О.Орынтаев қолға алып 
зерттеген азды-к2пті дүниелері ауызекі 
айтылған, естіген адамдардан жазы-
лып алынған, әңгіме аясындағы де-
ректер ғана.  Оның 2мір жолы да, 
шығарған т2л туындылары да ауыздан 
ауызға айту, есту арқылы жетіп жатты. 
Сондықтан Eсет шығармаларының 
бізге жеткен нұсқалары бүгінге дейін 
толық сараптамадан 2тті деуге келмейді. 
Eсет шығармаларының хронологиясы 
жасалынбаған. Eр жылдардағы басылып 
шыққан жинақтарда да толықтырулар 
басым. Ел аузынан жазылып алынған 
туындыларға бүгінде қайта 2згертулер 
жасауға мәжбүрміз. Uйткені айтушылар 
2лең с2здерін 2з жандарынан қосып, 
тіпті ән әуендеріне де 2згеріс енгізген. 
Ертеректе шыққан кітаптардағы 2лең 
жолдары к2птеген қателікпен басылған. 

 Сондықтан да алақұла дүниелер бір 
ізге түсіруді талап етеді. Мәселен, 1968 
жылы Балтабай Адамбаев құрастырған 
жинағында Eсеттің 34 2леңі, 4 айтысы, 
5 дастаны енгізілсе, одан кейін, 20 жыл-

«Бейбітшілік әлемі» халықаралық 
қазақ шығармашылық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен 2ткен шарада әр 
елден келген 2нерпаздардан оқ бойы 
озып шыққан Eнел биыл Талғар 
қалалық балалар музыка мектебінде 
қобыз аспабы бойынша 5-сыныпқа 
2тті. Бір кездері жойылып барып, 
қайта жанданған қобыз 2неріне деген 
қызығушылығының оянуы 2нерге 
деген махаббатымнан дейді талант-
ты қыз. Ұстазы Гаухар Асқарбекова 
болса к2не аспапқа сүйіспеншілік 
танытқан жастар қатарының к2бейіп 
келе жатқанына қуанады.

– Қобызда ойнау қиын әрі күрделі. 
Десе де, соңғы жылдары үйренем деген 
жастардың қатары к2п. Рас, қобызға 
психологиялық емдеу аспабы ретінде 
қарайтындар да бар. Uйткені қобыз 

Астанада 2тіп жатқан бұл 
к2рмемен теледидар, баспас2з ар-
қылы жақсы таныспын. «Шіркін-
ай, барып, к2збе-к2з к2рер ме еді» 
деп армандаушы едім. Ақырында 
осы арманым жүзеге асты. Бұл 
ретте аудан әкімі Ж.Айтуаров 
ағамызға айтар алғы сымыз шексіз. 
Ол кісі аудан бойынша елуге жуық 
баланың Астанаға жол тартуына 
ұйтқы болды. 

Менің Астанаға бірінші рет 
келуім еді. Қала, расында да,  жұрт-
шылықтың аузынан суы құрып 
айтқандай, к2рікті екен. Елімізде 
осындай шаһар барын сезініп, 
бойымды мақтаныш сезім кернеді. 

Мен к2рмені аралаған кезде 
Малайзия, Индонезия, Қытай, 
АҚШ павильондарында бол-
дым. Бұл елдердің мәдениеті 
мен 2ркениетке қосқан үлестері 
айрықша. Eсіресе Қытайдың күн 
энергиясын пайдаланудағы техно-
логиясы мені қатты қызықтырды. 

Көктұма (Бақты) ауылындағы медресе

Әсеттің Құран кітабы

Дұғалығы

Әсеттің бейіті

дан соң шыққан Бексұлтан Нұржекеев 
құрастырған жинақта 71 2лең, 29 ән, 10 
айтыс, 9 дастаны кітапқа енгізілген. Ал 
Пекиннің «Ұлттар» баспасынан шыққан 
«Eсет шығармалары» атты 2 томдық 
жинақта Eсетке телінген бірқатар туын-
дылар бар. Бұл 2зі к2п қиындық туғызып 
отыр. 

 Мына бір жағдайға мән беру ке-
рек. 1916-1920 жылдарда Қытай асқан 
к2зі қарақты қазақ жұртының ішінде 
болған Eсет ақын сол елде Абай, 
Шәкәрім, Ақан, Біржан, Eріп сияқты 
ұлы тұлғалардың шығармаларын айтып, 
орындап таратып жүрді. Сондықтан 
Eсет аузынан айтылған әндердің, 
қиссалардың, басқа да шығармалардың 
барлығы Eсеттің т уындылары болып 
ел ішіне таралып кетті. Кейін Eсет 
шығармаларын жинаған кезде, оны бізге 
жеткізушілер «Eсет туындылары» деп 
жеткізді. Міне, сондықтан Eсеттің т2л 
туындыларын ажыратып алу – бүгінгі 
таңның басты міндеті. 

ЕЛ ІШІНЕН HЛІ ДЕ АҚЫННЫҢ 
БЕЛГІСІЗ ТУЫНДЫЛАРЫ 

ТАБЫЛАТЫН СИЯҚТЫ

Айта кету керек, Eсет Найманбайұлы-
ның мұрасы зерттелуіне қарай әр жылдар-
да әртүрлі к2лемде жарық к2ре бастады. 
Мәселен, «Салиқа – Сәмен» дастаны жеке 
кітап болып ҚХР-ның Алтай аймағындағы 
Сарысүмбе қаласында 1945 жылы 45 бет 

күйлерінен бақсылық сарын байқалады. 
Қазақ қобызшыларынан, мәселен, 
Қорқыттан, Қойлыбайдан, Нышан-
нан бүгінге к2п қазына қалмаған. 
Бірақ Ықыластың, Сүгірдің күйлері 
кең тараған. Uзім де осы күйлерді 
балаларға үйретіп, күйдің болмысынан 
философиялық ойларды ұғындыруға 
тырысамын. Күйдің астарында жатқан 
тылсым дүниені ұғына білген бала 
2мірге ғашық келеді, – дейді қобыз 
аспабын үйретуден жалықпай келе 
жатқан Гаухар Асқарбекова.

Байқауда Ықыластың «Жезкиік» 
күйін қобыз шанағында құлпырта ой-
нап, к2рермендерді тәнті еткен Eнелдің 
жарқырап к2рінуі 2зі білім алып жатқан 
қара шаңырақ Талғар қалалық балалар 
музыка мектебінің жемісі екені анық. 
«Ұлттық 2нер – ұлттың мәйегі» деген 

Еуропаның кейбір елдеріндегі 
даму мен ілгерілеу ерекше тәнті 
етті.  Осындай ғажап к2рмені 
ұйымдастырып отырған елімізге 
деген сүйіспеншілігім бұрынғыдан 
да арта түсті. Елбасымыздың ерен 
ерлігі мен салиқалы саясаты арқа-
сын да жүзеге асып жатқан жұмыс-
тар жалғасын таба берсе нұр үстіне 
нұр. 

Елімізде  жақсы жаңалық 
к2п. Жыл сайын 2су, ілгерілеу 
бар. Қазір Қазақстан  т2рткүл 
әлемге танымал.  Осыған қалай 
қуанбассың. Елордада ЭКСПО-
ның 2ткізілуі  бұл елімізге деген  
үлкен сенімнің айғағы.

Астанам, ЭКСПО жасасын! 

Ақбаян МЕҢДІҒАЛИҚЫЗЫ, 
«Жас Отан» жастар 

қанатының мүшесі 

Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы 

шамасында жарық к2рсе, «Eн салсаң 
Eсеттей сал әсемдетіп» атты әндер жинағы 
ҚХР-ның Үрімжі қаласынан 1989 жылы 
Мәлік Шипанұлы, Баяқын Eлімбекұлы 
сынды зерттеушілердің құрастыруымен 
160 бет болып жарық к2рді.  «Eсет 
шығармалары» Бейжіңдегі «Ұлттар» 
 баспасынан 2000 жылы 2 том, 600 бет бо-
лып жарыққа шықты. Құрастырушылары: 
Қ а л и о л л а  Н ұ р т а з и н ,  А с қ а р  И г е н , 
Омарқан Асылұлы, Жүмәділ Маман. 
Бұрын-соңды еш жерде жазылмаған «Eсет 
Найманбайұлының жиені Нәшен ақын» 

туралы кітап Үрімжі қаласынан 2008 
жылы Зейнолла Сәнік, Рамазан 

Тұрсынұлының зерттеуімен 76 бет 
болып жарыққа шықты. 

 Eсеттің бұрын жария болмаған 
ш ы ғ а р м а л а р ы  е л  і ш і н е н  ә л і  д е 

іздестірілуде. «Інжу-Маржан» әндер 
жинағы 1992 жылы Алматы қаласындағы 
« U н е р »  б а с п а с ы н а н  ж а р ы қ  к 2 р д і . 
Құрастырушысы – Қайролла Жүзбасов. 

деректердің барлығы мұқият зерттелу-
де. Бұл ж2нінде Мақаншыдағы Eсет 
мұражайының еңбег і  айтарлықтай 
қомақты. Eсеттің айтыстарының ішінде 
«Eріпжанмен жұмбақтасу», «Есенқұлмен 
жазысқан хат», «Т2рт ақынға хат» сынды 
шығармалар бұрынғы жинақтарда жоқ 
болатын. Осы сияқты «Қази сұлудың 
2лімі», «Қарлығаш қызға хат», «Eсеттің 
жұмбақтары», «Зейнолланы жоқтау», 
«Отыздағы ой», Eсеттің Жетісудың 
Ақсу жеріндегі Маманның Тұрысбегіне 
арнаған хаттары мен 2леңмен жазылған 
сәлемі сынды 2лең толғаулары баспадан 
жарық к2рмеген. Соңғы кезде Қытайдағы 
зерттеушіміз Асқар Игеннің ізденуімен 
Eсеттің «Eризатым», «Телқоңыр», «Еллай-
Меллай» әндері табылып отыр. Міне бұлар 
біздің Мақаншыдағы Eсет мұражайының 
қорына жинақталуда. Бұл шығармалар 
мен табылған туындылар әлі де ой тара-
зысынан 2тіп, ғылыми талдауларға түсетін 
болады. 

к2рінуіне әсер етті. Ел ағаларымен 
бірге жүріп халқының күйкі тірлігін 
к2рді. Сол кездегі қоғамның болмысы 
Eсеттің ой-санасына бағыт-бағдар берді. 
Eсет кешегі 2з заманының озық ойлы 
адамдарының ортасы оның 2мірлік 
ұстанымына бағдар к2рсетті. 

 Eсет нағыз кемелденген, жетілген 
шағынде 22 жас шамасында Абайдай 
ұлы адамның алдын к2рді. Абайға Eсетті 
таныстырған адам оны тек әншілік 
қырынан ғана таныстырған. Ешкім 
бетін қақпаған, еркін 2скен, ел ішінде 
мақтау мен мадақтауға ие Eсеттің мінезі 
алғашында Абайға да оғаш к2рінеді. Жасы-
ратыны жоқ Абай Eсетке сын айтады. Оны 
мойындауымыз керек. 1898 жылы мына бір 
жазған 2леңінде Абай:

«Кісімсіп белгілі білгіш,
Біреуге сондай-ақ күлгіш.
Бұлықсып, бұлданып босқа» – деп 

Eсеттің мінезіне, оның ортадағы 2зін-2зі 
ұстауына сын айтқан. «Абайдың осы бір 
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1 9 9 5  ж ы л ы  А л м а т ы д а  Қ ұ р м а н б а й 
Толыбаевтың «Eсет» туралы роман-но-
велласы басылып шықты. . Бұдан кейін де 
Eсет 2мірі мен шығармашылығы туралы 
ілгерінді-кейінді кітаптар, әсіресе зерт-
теулер к2птеп шыға бастады. Олардың 
қатарына 2003 жылы Алматыдан шыққан 
талдықорғандық Сайлау Қожағұлдың 
«Eсет ақын», семейлік Жанар Айтованың 
2008 жылы басылған «Алашқа атым 
шыққан ақын Eсет» атты монографиялық 
зерттеулерін қосуға болады. Былтыр 2016 
жылы жазушы, зерттеуші Асқар Иген 
«Eсет мұрасы – асыл мұра» атты зерттеу 
жинағын Алматыдан шығарды. 

 Осы сияқты тағы біраз шығармалар 
биылғы күзге дейін Eсеттің туғанына 150 
жыл толу мерекесі қарсаңында жарық 
к2ріп қалады. Соңғы кездегі зерттеулердің 
ішінде Eсет шығармалары сараланып, 
талданып, Eсетке телініп жүрген кейбір 
ақындардың 2лең-жырлары 2з авторларын 
тауып, Eсеттен қалыс қалған 2лең-жырлар 
Eсетке қайтып, нақтылануда. Байқаймыз, 
ел ішінде әлі де жария болмаған Eсет 
 туындылары табылатын сияқты.

 Сондай-ақ Шыңжаңда шығатын 
«Шұғыла» әдеби журналында, «Мұра» 
альманағында Eсет туралы әдеби зерттеу-
лер, Eсеттің ел арасында таралып кеткен, 
бірақ жарық к2рмеген 2лең жырлары 
к2птеп шығуда. Солардың ішінде бұрын 
баспаға кірмеген «Шахиғаббас», «Мұңлы 
қыз» дастандарын айтуға болады. 

 Қазір Eсет шығармалары деген 

тәмсілді ұстанатын білім ошағына қай 
кезде бара қалсаңыз да рухани ләззат 
алып, мәдениеттің қыр-сырына қанып 
қайтасыз. Uнерді жанына серік еткен 
бүлдіршіндерге білім нәрін беріп қана 
қоймай, түрлі деңгейдегі байқауларға 
қатыстырып, 2нерін шыңдап отыру 
мектептің де, білім ордасының тізгінін 
ұстаған Гүлбағила Мұсабекқызының 
да игі  істерінің бірі  десек артық 
айтқандығымыз емес. 

Айтпақшы, білікті  басшының 
2зі де осы жолы үлкен жүлдемен 
оралды. Фестиваль аясында 2ткен 
ғылыми-тәжірибелік конференцияда 
«А.Жұбановтың қазақ ұлт аспаптарын 
жетілдірудегі еңбегі» тақырыбында 
 баяндама жасап, жан-жақты тал-
дап, қазақ аспаптарының қадір-
қасиетін 2зге ұлт 2кілдеріне таны-
та білді. Eнел болса А.Жұбановтың 
«К2ктем» шығармасын қобызда ойнап, 
ғылыми жұмыстың мазмұнын ашып, 
мағынасына мән қосты. Нәтижесінде 
ұстаз «Үздік ғылыми баяндама» аталы-
мын жеңіп алды. 

Uнердің шыңын бағындырғысы 

 АБАЙДЫ ҰЙЫТҚАН 
«ІНЖУ-МАРЖАН»

 Негізі Eсет те білімді болған, оның 
ең бірінші білім ордасы – К2ктұмадағы 
(Бақты) Зейноллақажының медресесі. 
Ұ л т ы  а р а б ,  п а р с ы  е л і н е н  ш ы қ қ а н 
Ғабдүшүкірдей қаридан, Самарханнан 
келген ғұлама Тәнәкә Далдаоғлы сияқты 
білімдардан сабақ алды. 

айтқан сыны, менің 2міріме азық болды» 
– дейді Eсет Сайрамк2л жағасындағы 
Жатқанбай болыстың ауылында отырған 
бір басқосуда. 

Eсет шығармашылығына әсер ет-
кен, оны ақын етіп тәрбиелеген негізгі 
күш, біріншіден, халқымыздың бай ауыз 
әдебиеті болса, ақынның одан кейін 
ұстазы – Абай. Ұлы Абай – ақындық, 
әншілік 2нер жолында Eсетке үлкен 2неге 
к2рсеткен ұстаз. Абайдан батыстың озық 
ойлы ғұламалары туралы, шығыстың 
ғажайып даналарының еңбектерін 
к2ңіліне тоқып, олардың философиялық 
ой-тұжырымдарына қанығады. Eсеттің 
Абай алдынан алған білімдері  мен 
жинақтаған тәжірибелері, кейіннен 
шығарған шығыс халықтарының аңыз-
ертегілерінің желісімен құрылған барлық 
жыр-дастандарына арқау болады. Eсет 
Абайды ұстаз тұтып, оның жанында 
болған күндерінде 2зінің ғұмырына 
жетерлік азық алғандығын мойындай-
ды. Тіпті 2лім аузында жатып та Абай-
ды аузына алуы, Абайша қызмет ете 
алмағанына 2кінуі, 2зін Абайдан кіші 
ұстауы – Ұлылық алдындағы ізеттілігі, 
парасаттылығы:

 «Абайдай арт жағына с2з қалдырып,
 Жақсы еді-ау әтеген-ай 2лу деген» 

- деп Абайдай мол мұра жазып қалдыра 
алмағанын 2кінішпен жырласа, Eсет 2зі 
аударған Евгений Онегин поэмасының 
алғашқы жолдарын : 

 «Қазақтың Абайындай болмасам да,
 Бұл жерде 2з тілімде айтып берем» 

деп бастап кезінде к2п оқымағандығын, 
жастық шақтың буымен білімге сусындай 
алмағандығын 2кінішпен жырға қосады. 
Бұл жерде Eсет 2зін қорсынып отырған 
жоқ, керісінше ұлы ұстаз алдында шәкірт 
екендігін мойындап отыр. 

Алғашқы кездесуден кейін бірер жыл 
2ткен соң, Eсеттің тың әндерін тыңдай 
отырып сарапқа салған Абай оның «Інжу-
Маржан» әнін алғаш рет тыңдап, құлақ 
құрышы қанбағаннан соң да бірнеше 

рет қайталап айтқызған. Eн әуенінің 
ерекшелігіне таңғалған Абай «Міне, ән 
т2ресі осы болар, алаштың даласы әлі-ақ 
сенің әніңмен тербеледі» деп баға берген 
екен. 

Eсеттің ақындық 2нерге қосылуы 
– оның жаңа үлгімен дастандар жазып, 
қазақ поэзиясына тың жол салуы, музыка 
жағынан да жаңаша үлгідегі әндер туды-
рып, қазақтың классикалық әндерінің 
мазмұнын байытты, 2ресін биіктетті. Біз  
Eсет шығармаларының 2н бойынан оның 
Абаймен үндесіп жатқан ой 2лшемін үнемі 
байқап отырамыз. Мысалы:

Қалдың ба қайран қазақ қамданбастан,
Барыңды қолыңдағы малданбастан.
Біріңе бірің серік екеу болып,
Жүрсің ғой жетпегенің жалғанбастан, 

– дейді. Немесе: 
Дүниеге адам болып жаралған соң,
Білімсіз құр жүрісің – бейне есек.
Тірлікте жақсы, жаман қылған істен
Періште мақшар күні алады есеп, – 

дейді. Сосын тағы мына 2лең жолдарына 
назар аударайық:

Бірлік жоқ, ынтымақ жоқ, әділдік жоқ,
Тартқызды сазайыңды әдет-ғұрпың.
Қазақ қамын ойлаған кісің бар ма?
Білгенің, іздегенің – 2зің құлқың.
Ғаділет, шапағат жоқ жүрегіңде,
Адамға ерік бермес 2ңшең қыртың, – 

деп жырлайды. Меніңше, осы шумақтардан 
Eсеттің Абай шығармашылығымен 
үндестігін байқауымызға болады. 

Басқа елдер алға басып кетсе-дағы,
Біздің ел шегінеді қадам баспай.
Жайылып сахарада қалдық надан,
Uнерлі басқалармен араласпай, – деп 

озық елден алатын, үйренетініміз әлі к2п 
екенін айтса, 

Надандықтан ғылымды қиынсынып,
Ақылдан адасып жүр бірқатар ел.
Ақыл, ғылым болмаса, бір пиала,
Жанары жоқ д2ңгелек к2зің бір н2л, 

– деп білімсіз елдің жанарының жыл-
тырағанымен, жарықты к2рмейтін су 
қараңғы екенін бетке басады.

Жар болмаса жасаған, қиын болды.
Eлемнің езуінен наным кетіп.
Сұрасаң ақиқатшыл атым Eсет,
Айтып-айтып болдырдым, арым 

кетіп, – деп жартасқа барып күнде салған 
айқайынан жаңғырық естіген Абайдай күй 
кешкеніне налиды.

Eсеттің шығармалары ғана емес, 
оның 2мірінің де к2мескі тұстары аз 
емес. Оның туған жері туралы деректі 
айтпағанның 2зінде, Eсеттің немесе 
әкесі Найманбайдың Мақаншы 2ңіріне 
келуі ж2нінде де жаңсақ пікірлер ай-
тылып, талас туғызып жүр. Eсеттің 2з 
заманындағы қоғамдық к2зқарасына да 
әртүрлі баға беріліп келеді. Сондықтан 
оның 2мірі мен шығармашылығы туралы 
айтылатын талас-тартыстарға жауап табу 
алдағы жылдардың еншісінде деу керек. 

Жазып алған 
Ғабдол-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ 

СЕМЕЙ 

 «Хазіреттің қасында шәкірт едім,
 Адастырды осы 2лең орта жол-

дан» деп, дер кезінде білімді толық ала 
алмағанын да 2кінішпен жырлаған 
ғой. Uте алғыр болған Eсет, қаридың 
оқытқан Құран сүрелерін әнге қосып ай-
тып беретін болған. Бұдан кейінгі Eсетке 
ықпал еткен ортасы – үш жүзге мәшһүр 
болған Сүлеймендей бидің, 2зімен 
құрдас Қанағаттай болыстың, ауылында 
ат жалын бірге тартып мінген жолдасы 
Eлімғазыдай болыстың Eсет айнала-
сында болуы. К2ргені к2п, ел сыйлай-
тын Жатқанбай, Омар болыстардың, 
Нұртаза үкірдайдың, Демежан сияқты ел 
сыйлаған адамдардың ықпалы Eсеттің 2з 
ортасынан оза шауып алдыңғы қатардан 

БӘРЕКЕЛДІ!ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ҚОБЫЗШЫ ӘНЕЛЕлім үшін қуандым
халықаралық байқауда топ жарды
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келген жеткіншектердің қанатының 
қатаюына еркіндікпен қоса қамқорлық 
та қажет. Uнерді 2зі үшін ғана емес, 
2згені тамсантамын деп үйрену оң 
нәтиже бермек. Байқауға қазы лық 
танытқан Ресей, Түркия елдерінің 
м а м а н д а р ы н ы ң  қ а р а қ 2 з  қ а з а қ 
қызының талантына тамсанып, 
жоғары ұпай беруі – қазақ 2неріне 
к2рсетілген құрмет деп қабылдасақ, 
артық кетпегеніміз. Қазақ елінің руха-
ни жаңғырып, Мәңгілік ел болуы үшін 
2нерпаз, талантты жастарды демеуден 
жалықпайық.

Меруерт ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА

Алматы облысы 
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Иә, қазіргі қазақ 2нері қасиетті 
халқымыздың сонау к2не дүние 
күмбірімен бірге бізге жеткен асыл 
мұрамыздың тұп-тұнық тұма к2зінен 
бастау ала отырып,  2зінің осы шақтағы  
шын мәніндегі кең тынысты, керемет 
келісті  арынды арнасын тапқан. 

Eсіресе қазақтың музыкалық 2нері, 
тіпті ғажап қой! Uмірін 2леңмен  2ріп, 
әнмен  әлдилейтін біздің халқымыздай 
халық, әй, әлемде аз-ау. 

Ендеше, музыкалық мәдение-
тіміздің ішкі сыры мен қырына үзбей 
үңіліп, тарихын зерттеп, зерделеу, 
бұл реттегі табысымызды таразы-
лап, жеңісті жетістігімізді анықтап, 
а й қ ы н д а п  а й т ы п  о т ы р у  д а  а с а 
қажетті  іс. Осы орайдағы таймайтын 
табандылығымен,талмайтын ізде-
нісімен к2пшіліктің құрметіне б2-
ленген зерттеуші ғалымдарымызды  
ата ғанда,  алдымен ауызға аларымыз, 
әрине, Сара Күзембай болса керек. 

Иә, к2рнекті музыкатанушы ғалым, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қай-
раткері, Шоқан Уәлиханов атындағы 
республикалық  сыйлықтың иегері, 
Қазақстан композиторлар одағының 
мүшесі,  Мұхтар Eуезов атындағы 
Eдебиет және 2нер институтының 
б а с  ғ ы л ы м и  қ ы з м е т к е р і  С а р а 
Eділгерейқызының бұл саладағы сан 
алуан ғылыми жұмыстарының мәні 
үлкен, маңызы зор. Ол, шын мәнінде, 
туған халқымыздың  ертеден алтын  
арқауымен жақсы жалғасып келе жатқан 
дәстүрлі, сондай-ақ сан алуан сипаттағы  
осы заманғы музыкалық 2нері туралы 
толымды зерттеулер жүргізіп, пайымды 
да орнықты ой-пікірлерімен танылып 
жүрген ғалым. 

«Ауылына қарап, азаматын таны»деген халық 
даналығы бекер айтылмаған. Сонау 1964 жылы 
жаңадан құрылған Ақсу ауданына қарасты 
«Құрақсу» қой совхозына 4 баласымен к,шіп келген 
Какен Игіліков атай ұзақ жылдар бойы жанар май 
бекетінің меңгерушісі болып еңбек етті.

Ұлы Отан соғысының ардагері, бірнеше орден –
медаль дардың иегері Какен ата мен Шәріпжамал апа 
саналы ұрпақ тәрбиелеп 2сірді. Тілеухан мен Білеужан 
ауыл шаруашылығында еңбек етті. Болатхан мен 
Кенжеғали Алматыдағы сәулет –құрылыс институтын 
бітіріп, құрылыс саласының маманы болды.

Игіліковтер әулеті 1980 жылдардың аяғында 
Алматыға қоныс аударды . Бірақ ауылдан қол үзбеді. 
Eр кез материалдық к2мек беріп тұрды.

Ат жалын тартып мінген, заман к2шіне ілескен 
Болатхан мен Кенжеғали егеменді еліміздің ірге тасын 
нығайтуға 2з үлестерін қосуда. «Игілік»фирмасы мен 
«Батстрой» фирмасы Алматы облысында бірнеше ірі 
құрылыс: аурухана,мектептер салып,алғысқа б2ленуде.

«Туған жер – тұғырың»дегендей, Құрақсудан 
түлеп ұшқан Болатхан мен Кенжеғали Игіліковтер 2з 
ауылдарының рухани жаңғыруына к2ңіл б2ліп, ауылға 
2з қаржыларымен мешіт, 100 орындық Мәдениет үйін 
салып берді. 

Бұл істегі басты мақсат –2сіп келе жатқан ауыл 
жастарының имандылыққа бет бұрып, 2з ауылын, 
жерін сүйіп, оның игілігіне аянбай еңбек етуге ықпал 
жасау еді.

Игілік әулетінің игілікті ісіне ауыл тұрғындары дән 
риза.

Осындай ел қамын ойлаған азаматтар аман болсын.

Жолдыбала БАҒАЕВА, 
Зейнеткер –ұстаз

АЛМАТЫ
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 қа зына болып саналады. Ол жемісті 
ғылыми педагогикалық  және ғылыми 
шығармашылық қызметі үшін Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің, Ұлттық 
Ғылым академиясының Құрмет Гра-
моталарымен, бірнеше медальмен 
марапатталған.

*  *  *
– Жас шағымда мен де бірталай 

қиындықты бастан кешірдім, – дейді 
Сара Eділгерейқызы бізбен әңгімесінде. 
– Eкем де, анам да дүниеден ерте кетті. 
Туған екі ағам да Ұлы Отан соғысында 
ерлікпен қаза тапты. Анықтап айт-
сам, Тезекбаев Дүйсенбек бауырым 
Панфилов девизиясының құрамында 
шайқасқан, сүйегі Мәскеу түбіндегі 
атақты Дубосековадағы бауырла-
стар зиратында жатыр. Сол сияқты, 
 Тезекбаев Нұрсейіт бауырым  да Днепр 
2зені үшін болған жан беріп, жан 
алысқан шайқаста к2з жұмып, май-
дан даласынан оралмады. Жыл сайын 
Жеңіс күнінде Қаскелең қаласының 
орталығындағы соғыста қаза тапқан 
боздақтарға арналған ескерткіш-
обелискіге барып, гүл шоғын қойып 
тұрамын. Жалпы жас ұлғайғаннан кейін 
бе, Алматыдай әлемдегі ең әсем қалада 
тұрсам да, ел жаққа к2п елеңдеп отыра-
тын  болдым, 2зекті жанды туған жері 
қашанда 2зіне тартпай тұрмайды екен 
ғой. Eйтеуір, 2зімнің де туған жерім 
болғандықтан, әрі қазақ елін кемел 
келешекке батыл бастап бара жатқан 
Елбасымыз Нұрсұлтан Eбішұлы На-
зарбаев туып-2скендіктен Қарасай 
ауданының әрбір жетістік-жеңісіне 
үзбей құлақ түріп, үнемі жақсылық-
жаңалықтарын білуге құмартамын. 
Аяулы әкем Eділгерей елге белгілі 
адам еді. К2п жыл мектеп директоры 
болған, сондай-ақ, Қаскелең ауданын-
да басшылық қызметте істеген ардақты 
азамат атанған.

– Мен кезінде Ахмет Жұбанов, 
Eди Шәріпов, Мүсілім Базарбаев, 
Құддыс Қожамяров сияқты кере-
мет адамдардың, асыл азаматтардың 
қамқорлығын, к2мегін  к2п к2рдім. 
Олар талабымды ұштады, талпыны-
сымды құптады, қолтығымнан демеді, 
еңбегімді еледі, арқамнан қақты, ал-
дымнан ақ жол ашты. Eдебиетіміз бен 
мәдениетіміздің осындай тұғыры биік 
тұлғаларынан алған үлгі-2негем аз 
емес! – дейді тағы да ол 2ткен күндерді 
ой к2зімен шола отырып. 

– Біз  де,  міне,  2мірдің біраз 
бел-белесін артқа тастадық қой, – 
дейді  с2зінің соңында бүгінде сек-
сен жасқа толып отырған  Сара апа-
мыз. – Eйтеуір, қолдан келгенше 
туған елге қызмет еттік, әлі де Алла 
қаласа, ғылыми ізденістерімді жал-
ғастыра беремін. Мәселен, Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Назарбаевтың «Мәң-
гілік ел» идеясынан ерекше шабыт-
танып, қатты қанаттанып отырған 
жайым бар. Сондықтан да бір тың 
ғы лыми жұмысты бастап, тіпті аяқтап 
та қойдым. Ол «Музыкадағы Ұлы дала-
ның бейнесі»  деп аталады. 

Еңбегіңіз жансын, жасай беріңіз, 
Сара Eділгерейқызы!  

Берікбай ҚАДЫҚОВ,
журналист

Алматы облысы
Қарасай ауданы

рылды. Бұланты мен т2ңіректегі темір жол 
аралығындағы он сегіз шақырым жолдың 
ретке келтірілуіде кезек күттірмейтін іс. 

«Бұланты» қоғамдық бірлестігінің бел-
гіленген жоспарлары к2п. Ең алдымен, 
жоғарыда с2з еткен жиынға бай ланысты 
жинақ шығарып, тұсау- кесерін 2ткізбек. Ар-
найы т2с белгі де шығарылмақ. Тағылымды 
істердің бірі – Бұлантыда шайқасқан 
батырлардың бүгінгі ұрпақтарымен мек-
тептерде кездесулер ұйымдастыру жолға 
қойылмақ. Мақсат – жеткіншектер бабалар 
ерлігін ұмытпай, естеріне сақтап жүрулері 
тиіс. 

Мұндай елдік маңызы зор айтулы шара 
республикалық деңгейде атап 2тілсе де артық 
болмас еді. Uйткені Бұланты шайқасындағы 
жеңіс – кейінгі жеңістеріміздің бастауы еді.
Алайда бұл жолы жергілікті тұрғындар та-
рапынан қолға алынғанын айта кеткен ж2н. 

Нұрперзент ДОМБАЙ 

(Басы 1-бетте)

Қарағанды облысының әкімі Ерлан 
Қошанов 2з құттықтауында: «Елбасы 
айтқан біртұтас ұлттың перзенттерін 
тәрбиелеу үшін біз Қазыбек бидің 
бейнесін мемлекетшілдік деңгейде 
қарастыруымыз қажет» деді.

Баба мерейтойына ұрпақтары үлкен 
үлес қосты. Егіндібұлақтың тумасы, 
Астана қаласының тұрғыны Ғани 
 Омаров Қазыбек би стеласын тұрғызды. 
Балалар ойын алаңы пайдалануға берілді. 
Полигон құрбаны, дарынды суретші 
Кәріпбек Күйіков аталмыш селодағы та-
рихи 2лкетану мұражайына «Қаздауысты 
Қазыбек би» атты тақырыптағы туынды-
ларын тарту етті. 

Тойға Қазақстанның Еңбек Ері, 
КСРО халық әртісі Асанәлі Eшімов, 
П а р л а м е н т  М ә ж і л і с і н і ң  д е п у -
таты Қуаныш Сұлтанов, мемлекет 
қайраткері Оралбай Eбдікәрімов, 
тұңғыш ғарышкер, Кеңес Одағының 
Батыры, Қазақстан Республикасының 
Халық Қаһарманы Тоқтар Eубәкіров, 
ТҮРКСОЙ ұйымының бас хатшысы 
Дүйсен Қасейінов, қоғам қайраткері 
Аманкелді Ермегияев келді. Жам-
был, Шығыс Қазақстан, Маңғыстау, 
Қызылорда облыстарының, Алматы 
қаласынан меймандар да қуанышқа 
ортақтасты. Мерекелік концертте 
еліміздің таңдаулы әншілері, биші-
күйшілері 2нер к2рсетті. Қазақ күресі 
және аламан бәйгенің жанкүйерлері 
к2п болды. Олардың жеңімпаздарына 
к2лік тігілді. Жастар алтыбақан тепті.

Түске қарай «Қаздауысты Қазыбек 
би жолымен: Табаларға тағзым!» 
атты халықаралық автокеруен жолға 
шықты. Автокеруеннің мақсаты – 
Қаздауысты Қазыбек бидің рухы-
на тағзым ету, сапар кезінде қала 
және елді мекендерде мәдени іс-
шаралар ұйымдастыру, бидің 2мірі 
мен мемлекеттік саяси қызметін халық 
арасында кеңінен насихаттау. Автоке-
руен Егіндібұлақ селосынан  басталып, 
Қарқаралы қаласы – Ботақара кенті 
– Қарағанды қаласы – Атасу кенті– 
Жезқазған қаласы – Сәтбаев қаласы 
– Ұлытау ауданы – Қызылорда қаласы 
– Арыстан Баб кесенесі – Түркістан 
қаласы – Ташкент қаласы – Науаи 
қаласы – Шымкент қаласы – Тараз 

ген очерктер жинағы жарық к2рген.
Сондай-ақ Сара Eділгерейқызының 
жетекшіліг імен «Мәдени мұра» 
мемлекеттік бағдарламасы аясын-
да, Eуезов институтының ғылыми 
жобасымен тұңғыш рет 5 томдық 
«Қазақ музыкасының антологиясы» 
шығарылды.Тұңғыш рет «Қазақ опе-
расы», «Казахские оперы» деген екі 
тілдегі ұлттық опера 2нерін «аудара 
қарап, ақтара тексерген» кітаптары 
(2нертанушы ғалымдар Г.Мұсағұлова 
ж ә н е  З . Қ а с ы м о в а м е н  б і р і г і п 
жазған) дүниеге келді. Оның әйгілі 
 Евгений Брусиловскийдің алғашқы 
операларының теориялық негіздерін 

қаласы – Балқаш қаласы – Ақтоғай ау-
даны – Ақсу-Аюлы кенті – Қарағанды 
қаласында аяқталады. Автокеру-
ен құрамына танымал 2нер және 
қоғам қайраткерлері, Қаздауысты 
Қазыбек бидің ұрпағы, тарихшылар, 
жас ақындар, журналистер, дәстүрлі 
әншілер, күйшілер енген. 

Қарағанды қаласындағы Кеншілер-
дің Мәдениет сарайында айтыс 2тті. 
Залда ине шаншар жер болмады. Орал 
қаласына Жансая Мусина, Қытай 
Халық Республикасынан Ұларбек 
 Минатхан, Моңғолия мемлекетінен 
Серік Қуанған, Қырғызстан республи-
касынан Баян Акматов, Қарағандыдан 
Аманжол Eлтаев, Айтбай Жұмағұлов, 
Дидар Қамиев, Мақсат Ақанов,  Астана 
қаласынан Серікзат Дүйсенғазы, 
Арқалық қаласынан Айбек Қалиев, 
 Алматыдан Рүстем Қайыртайұлы, 
 Ержан Eміров Қызылордадан Мұхтар 
 Ниязов, Мейірбек Сұлтанхан, Кереку-
ден Асыланбек Шұғанаев, Семейден 
Сара Тоқтамысова қатысты.

Айтысты Қазақстанның еңбек сіңір-
ген қайраткері, айтыс ақындары мен 
жыршы-термешілердің халықаралық 
ода ғының т2рағасы Жүрсін Ерман 
жүргізді.

Қарағанды облысының әкімі Ерлан 
Қошанов:

– Сарыарқа әнші-күйшілердің 
ғана емес, айтыстың да мекені. Біз 
ақындардан сапалы айтыс күтеміз. 
Халықтың жадында қалар әдемі 
теңеулер, жақсы ұйқастар күтеміз. 
Бүгінгі  әділқазылар шешімі  мен 
халықтың шешімі бір жерден шықса 
деген бір ғана тілегім бар. Бүгінгі айтыс 
Қазыбек биге арналған айтыс. Қазыбек 
би әділдіктің символы. Сондықтан ай-
тыс әділ болады деп ойлаймын, – деп 
жүйріктерге жеңіс тіледі.

Айтыс қорытындысында қазылар 
алқасының шешімімен қарағандылық 
Аманжол Eлтаев бас жүлдені (3 млн 
теңге) жеңіп алды. Қытайдан келген 
Ұларбек Минатхан бірінші (1,5 млн 
теңге), қарағандылық Дидар Қамиев 
екінші (1 млн теңге), батысқазақстандық 
Жансая  Мусина мен қызылордалық 
Мейірбек Сұлтанхан үшінші (750 мың 
теңге) орынға ие болды.

Жұлдыз РАЙЫМБЕКҚЫЗЫ

ЗЕРДЕЛІ  ЗЕРДЕЛІ  
зерттеушізерттеуші

*  *  *
1937 жылы 24 наурызда  Алматы 

қаласы іргесіндегі Қарасай (бұрынғы 
Қаскелең) ауданындағы қазіргі Іргелі 
(бұрынғы «Прямой путь»)  ауылында 
дүние есігін еркелей ашқан сары 
қыз Сара кішкене кезінен-ақ 2нерге 
жақын болып 2сті. Uйткені айқайласаң 
дауысың жетерліктей  жерде  ғана ақ 
басты Алатау жантая жатыр. Оның 
қарлы шыңдары мен жасыл шыршасы, 
қарағайы, жеміс ағаштары  сыңсыған 
жота-жондары қалай к2зді арбамай-
ды! Т2менге қарай құлдилап құлай 
ж2нелетін 2зендері мен сылдырап 
аққан бұлақтары ше! Eрі  Алматы 
шаһары маңының  жері шұрайлы да 
шырайлы ғой. Осындай әдеміліктің 
де әсерінен болар, кейіпкеріміз жас 
шағынан әнге, әуенге де ынтық еді. 
Бұл с2зіміздің ақиқаты орта мектепті 

Алматыда оқып жүріп, онымен бірге 
К.Байсейітова атындағы музыкалық 
мектепті бітіруінің 2зінен-ақ білінбей 
ме?!

Ал 1961 жылы Құрманғазы атындағы 
мемлекеттік  консерваторияның 
тарихи-теориялық факультетін аяқ-
тайды. Содан бері қазақ музыкалық 
2нерінің қалыптасуы, даму жолдары 
мен басты бағыттары ж2нінде зерттеу-
лер жүргізіп, осы саладағы ғылыми 
істерді айтарлықтай ілгерілетіп келеді. 
Бұл жүйелі жұмыстары 1961-1965 жыл-
дарда аталған жоғары оқу орнының 
музыка теориясы кафедрасының 
оқытушылығынан басталғаны анық. 

Бүгінде 2нертану ғылымының док-
торы, профессор, Ұлттық  ғылым 
академиясының корреспондент-
м ү ш е с і  а т а н ы п  о т ы р ғ а н  ғ а л ы м 
Құрманғазы консерваториясында  
ғылым ж2ніндегі проректор да (1984-
87 ж.ж.) болған. Кейін де зерттеулерін 
жақсы жалғастыра отырып, ұлттық 
музыкалық мәдениетіміздің сан са-
лалы тарихи-теориялық мәселелерін 
тереңінен қамтып, 2зегінен тартып 
дегендей сүбелі еңбектер жазды. 

Сара Eділгерейқызының музыката-
нушы ретіндегі ғылыми жұмыстарына 
зер салсаңыз, оның әрдайым 2з са-
ласында алғашқы,тіпті ізашар болып 
келе жатқанын  байқап, байыптап, 
бағамдайсыз. Кейбіреуін атап 2тейік. 
Мәселен, 1967 жылы бірінші рет 
қазақтың халық және кәсіби музыкасы 
бойынша студенттерге арналған «Соль-
феджио» атты оқу құралын шығарған, 
1982 жылы алғаш рет Абай атындағы 
мемлекеттік опера және балет театры 
туралы «Воспеть прекрасное»  де-

2лкетанушы, «Қазақмыс» корпорациясы 
жанындағы тарихи-2ндірістік мұражай ди-
ректоры Кенжал Балкенов сайланды. 

Таяуда осы бірлестіктің ұйтқы болуымен 
Бұланты шайқасының 290 жылдығы атап 
2тілді. Eйгілі шайқас 2ткен Бұланты жерінде 
оннан астам киіз үй тігілді. Жезқазған 
т2ңірегінен, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан 
облыстарынан бес жүздей адам жиналды. 

Шара басталар күннің алдында дала ки-
нотеатры ұйымдастырылды. Жи налғандар 
«Қазақфильмің» т2л туындысы – «Алмас 
қылышты» тамашалады. 

М е р е й т о й ғ а  а р н а л ғ а н  с а л т а н а т т а 
«Бұланты» қоғамдық бір лестігінің бас-
шысы К. Балкенов азаттық жолындағы 
Отан соғысына бағаланған шайқас ж2нінде 
жан-жақты баяндама жасады. Ұлытау ауда-
ны әкімінің орынбасары Мақсұт Оспанов 
2ңірдегі тарихи жерлердің жас ұрпақты 
патриоттыққа, отан шыл дыққа тәрбиелеудегі 
р2лі туралы айтты. Белгілі қаламгер, ақын 
К2бейсін Еңсебаев арнау жырын тарту 
етумен қатар, 2зі зерттеп жүрген, Бұланты 
шайқасына қатысқан Түйте батыр туралы 
тың деректермен б2лісті. Басқосу барысын-
да Түйте батырға белгі тас қойылып, ашылу 
салтанаты 2тті. Жиынға қатысқан Апыр 
батыр ұрпақтары бабаларына арнап кітап 

арқау еткен кандидаттық диссертация-
сы да (1971 жыл) бұл реттегі бірінші 
ғылыми жұмыс еді. Осы жерде айта 
кететін тағы бір мәселе, 2007 жылы 
қорғалған докторлық диссертациясы 
да опера жанрына арналған болатын. 
Ал 2011 жылы тұңғыш рет «Қазақ  
музыкасының тарихынан дәрістер» 
атты к2лемді оқу құралы жарық к2ріп, 
мұның 2зі  ғалымның абыройын 
асырған елеулі еңбек болды. Атақты 
музыкатанушының басқа да ғылыми 
шығармалары, зерттеу жұмыстары 
жетіп артылады, бірақ бәрін түгелдей 
тізіп, тізбелеп шығу мақсат емес. 

С.Күзембайдың есімі туған жеріне 
ғана емес, одан тысқары алыс және 
жақын шетелдерге де жақсы мәлім. 
 Мысалы,  2004 жылы АҚШ-тың 
Солтүстік  Каролина штатындағы 
д ү н и е ж ү з і л і к  U м і р б а я н д ы қ  
и н с т и т у т ы н ы ң  к і т а б ы н а  е с і м і 
«Eлемнің к2рнекті әйелдерінің» бірі 
ретінде енгізілген. Кезінде Герма-
ния, Польша, Португалияға ғылыми 
жұмыспен іссапарға барған. Қазірге 
дейін халықаралық әртүрлі конферен-
ция, форум, симпозиумдарға қатысып 
тұрады. 

Оның жемісті жетекшілігімен екі 
докторлық, он бес кандидаттық дис-
сертация қорғалғанын да айта кетейік. 

Ұ з а қ  у а қ ы т  М ұ х т а р  E у е з о в 
а т ы н  д а ғ ы  ә д е б и е т  ж ә н е  2 н е р 
 институты музыкатану б2лімінің 
мең герушісі қызметін абыройлы 
атқарған Сара Eділгерейқызының 
қазақ тың музыкалық 2нері  мен 
мәдениеті  жайындағы ғылыми-
зерттеу жұмыстары шын мәнінде 
ру хани мұрамызға қосылған құнды 

шығарыпты, ол жиналғандарға таратылды. 
Апыр батырдың Түркістандағы Қожа Ахмет 
Ясауи мавзолейінде жерленгенін айта кетейік. 
М.Т2регелдин атындағы Жезді тау-кен 
балқыту ісі тарихы мұражайы ұйымдастырған 
к2рме к2пшіліктің назарын аударды. 
Мұражай қызметкерлері 2ткен кезеңдерде 
соғыс қарулары саналған найза, жебе, 
садақтың қалай жасалатындығын к2рсетіп 
берді. Спорт түрлері – қазақша күрес, қол 
күресі, тас к2теру, тоғызқұмалақтан 2ткен 
жарыстарды қызықтаушылар к2п болды.

Осы күні ас беріліп, әруақтарға құран 
бағышталды.

Басқосуда алдағы уақытта атқарылар 
жұмыстар ж2нінде ой-пікірлер ортаға са-
лынды. Бейіттерді қоршап, осы жерде дала 
сахнасын орнатудың қажеттігі баса айтыл-
ды. Кезінде атақты Сартай батыр Бұланты 
бұлағында аялдап, аз-кем тыныс алған екен. 
Болашақта сол маңайға 1000 түп терек орна-
тып, абаттандыру жайын қолға алу ойласты-

«ТУЫП-ӨСКЕН ЕЛІҢ 
ҚЫМБАТ»

Uткен жылы Жезқазғанда Бұланты 
шайқасының маңызын ел жадында мәңгілік 
қалдыру мақсатында «Бұланты» қоғамдық 
бірлестігі құрылған еді. Оның жетекшілігіне 
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Әбдісағит  ТӘТІҒҰЛОВ,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының 
лауреаты, академик

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

«Мектепке жол» жалғасын тапты

Елбасының тапсырмасын іске 
асыру мақсатында еліміздің барлық 
аймағында жыл сайын 1 тамыздан 
бастап екі айлық «Мектепке жол» 
жалпы республикалық акциясы 
2ткізілуде. Акция ірі бизнес-ком-
паниялар мен қоғамдық ұйымдар, 
мемлекеттік мекемелер, банктер, 
кәсіпкерлер, ұялы операторлар және 
қарапайым қазақстандықтардың 
қолдауына ие болды.

Бұл ізгілікті іс Алматы қа ласы 
Наурызбай ауданының «№188 
жалпы білім беретін мектеп» 
коммуналдық мемлекеттік ме-
кемесінің ұжымында да жалғасын 
тауып, мектеп қабырғасын бүгіннен 
аттағалы отырған оқушыларға 
әлеуметтік к2мек к2рсетуде. Ол 
«Менің таңдауым – балаларға 
к2мек к2рсету!» деген ұранмен 
жүзеге асуда. Eр шағын аудан-

дарда рейдтер 2ткізіліп, тізімдер 
жаңартылды. 

Сондай-ақ акцияның аясын-
да мектебімізде бірқатар шаралар 
2туде. Мысалға алсақ: «Балаға 
мейі рім сыйла!», «Отбасы отбасыға 
к2мек к2рсетеді: Балаларды мек-
тепке дайындаймыз!» қайырым-
ды лық акциялары, «Жақсылық 
жасауға асығайық» марафоны, 
«Мейірімді қолдар» акциясы және 
т.б. Акция мақсаты – жаңа оқу жы-
лына дайындық кезеңінде тұрмыс 
жағынан аз қамтылған және к2п 
балалы отбасылар, жетім балалар 
мен ата-анасының қамқорлы ғын-
сыз қалған, мүмкіндігі шектеулі 
балаларға мен к2мек беру. 

Жылдан жылға к2мек к2р-
сетуге, қол ұшын беруге дайын 

азаматтарымыздың санының 2суі 
қуантады. Қайырымдылық - хал-
қы мыздың ең ізгі қасиеттерінің 
бірі. Осы акцияның барысында 
қамқорлыққа алынған балаларға 
аялы алақанын тосып,  жүрек 
 жылуын ұсыну, сауабы мол іске 
атсалысуды азаматтық парызым 
деп білген мектеп асханасының 
меңгерушісі Гүлнар Қилыбаева 
мектебіміздің он оқушысына мек-
тепке қажетті құрал-жабдықтар, 
мектеп формасын сыйға тартты. 
Жақсының жақсылығын айту ке-
рек, жылы лебізін аямай, қолдан 
келген жәрдемін ұсынып, достық 
пейілдерін танытып, жақсылықтар 
жасап жатқан басқа да азаматтарға 
шексіз алғысымызды білдіреміз.

Ж ү з е г е  а с ы р ы л ы п  ж а т қ а н 

жұмыстардың барлығы болашақта 
еліміздің тыныштығы берік, да-
муы қарқынды болуының кепілі. 
Қамқорлықты қажет ететін жандарға 
қол ұшын беру арқылы адам баласы 
жақсылыққа қадам бастайды.

Uмірде түрлі қиын жағдайға ду-
шар болған отбасылар мен балаларға 
к2мек қолын созып, аталған іс-
шараға бір кісідей атсалысу парыз. 

 Eркім акцияға 2з үлесіңізді қосу 
арқылы бүлдіршіндердің жүзіне 
күлкі сыйлай аласыз.

Жаңа оқу жылы тек жақсылыққа 
толы болсын! 

Hсел HДІЛҒАЗЫ, 
№188 жалпы білім беретін 

мектеп қызметкері 
АЛМАТЫ
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Биыл Құрбан айт ме ре-
кесінің құрметіне орай түр-
киялықтарға 10 күн демалыс 
бе ріледі. Бұл шешім үкіметтің 
кеңейтілген отырысында 
қабылданған. 

Осыған сәйкес мереке 
күндері қалааралық бағыт-
т а р  б о й ы н ш а  а в т о ж о л -
дар мен к2пірлерде к2лік 

қатынасына ақы алынбайды. 10 күндік демалыс, 
әсіресе туризм саласындағы кәсіпкерлерді ерек-
ше қуантты. Эгей туристік қауымдастығының 
т2рағасы Мехмет Ишлердің айтуынша, Құрбан 
айтта елге 1 миллионға жуық саяхатшы келеді. «30 
тамыз Жеңіс мейрамы биыл Құрбан айтқа ұласады. 
Осыған байланысты отандастарымыз туған-
туыстарын аралауына зор мүмкіндік туып отыр. 
Сондай-ақ мерекелік демалыс отандық туризм 
саласына және сауда айналымына да оң ықпалын 
тигізеді деп есептейміз» дейді Түрік Республикасы 
Премьер-министрінің орынбасары Бекир Боздақ. 

 Hзірлеген Дина ИМАМБАЕВА

ТҮРКИЯ

Мереке құрметіне орай

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Премьер-министр – ағылшын тілінен 
а у д а р ғ а н д а  б і р і н ш і  м и н и с т р  д е г е н  с 2 з , 
біздіңше, Үкімет басшысы. Қазақстанның бергі 
тарихындағы Үкімет басқарушы органдары 
әртүрлі аталды: Алаш үкіметі, Революциялық 
комитет (ревком), Халық комиссарлары кеңесі 
(Совнарком),  Министрлер кеңесі. Бүгінгі Үкімет 
басшысы лауазымында болған азаматтарымыздың 
тізімі отызға жетіпті, олардың ішінде Алаш 
үкіметін басқарған Eлихан Б2кейхановтан 
 бастап Сәкен  Сейфуллин, Нұртас Оңдасынов, 
Жұмабек Тәшенов, Дінмұхамед Қонаев, Бәйкен 
Eшімов, Нұрсұлтан Назарбаев сияқты қазақтың 
марқасқа азаматтары бар. Елбасымыз Жоғарғы 
Кеңеспен ақылдаса отырып, Кеңес үкіметі мен 
тәуелсіздігіміздің тоғысында осы лауазымды талай 
күрделі істің ыстығы мен суығы шыңдаған, 2ндіріс 
пен ел шаруашылығының қыр-сырын білетін 
Ұзақбай Қарамановқа міндеттеп, сенім артты. 

Ұзекеңнің ұстамдылығын ерекше атап 
2ткім келеді. Кез келген даулы мәселені айқай-
шыңсыз, құрылыс пен жобалау салаларын 
үйлесімді түйістіретін шешімдер тауып отыра-
тын. Құрылыстың бүге-шүгесіне дейін білетін 
сауаттылығының арқасында ешбір мәселені уы-
сынан шығармай, оң шешімін айтатын. Соның 
арқасында ол басқарған 2ндіріс орындары 
к2птеген жақсы жетістіктерге жетіп отырды.

Ұзекеңмен қызметтес болғандар да, ол кісінің 
алдына барып, қандай да бір істің күрмеуіне 
шешім алғандар да оның терең білімін, ашық 
к2зқарасын мойындап айтып жүретін.

Білімді құрылысшы мамандарының аздығынан 
2ткен ғасырдың 60-70-жылдарына дейін Үкімет 
басшылығында құрылыс кураторлары болып 
басқа 2ндіріс мамандары қызмет атқарды. Осы 
жылдары елімізде құрылыс ісі қарқынды бастау 
алган еді. 

Ірі панелді үй құрылысы зауыттары салынып, 
олар дами бастады, соның нәтижесінде еліміздің 
барлық қалалары мен басқа да елді мекендерінде 
ықшамаудандар бой түзеді. Жаңатас, Қаратау, 
Рудный, Арқалық, Хромтау, Лениногорск (Рид-
дер) сынды 2ндірістік қалалар да жаңара түсті. 
Осы кезеңде құрылыс саласына ҚазКСР Ми-
нистрлер кеңесі т2рағасының орынбасары, 
Социалистік Еңбек Ері, білікті металлург маман, 
2з саласындағы тәжірибелі басшы Вартанян Артем 
Мисакович жетекшілік етті. 

Мен сол жылдары Тұрғын үй-азаматтық 
құрылыс басшысы, ҚазКСР Мемқұрылысы 
т2ралқасының мүшесі болған уақытымда Артем 
Мисаковичтің біздің салаға байланысты 2ткізген 

Ресей Федерациясының 
ас танасын ауыстыру туралы 
ұсыныс жасалды. «Біртұтас 
Ресей» партиясы Жоғарғы 
кеңе сінің мүшесі, Саяси және 
экономикалық коммуникация-
лар агенттігінің директоры 
Д.Орлов жаңа астана болуға 
барынша лайықты нұсқа Ека-
теринбург деп есептейді. 

«Мәскеу Ресейдің географиялық орталығынан 
а л ы с  о р н а л а с қ а н ,  а л  о н ы ң  д а м у ы  М ә с к е у 
агломерациясының гипертрофиясына алып келу-
де. Осы екі деректің 2зі Ресей астанасын Уралға, 
 Поволжьеге немесе Батыс Сібірге ауыстыру тура-
лы с2з қозғауға жеткілікті» дейді саясаткер. Оның 
пікірінше, «анағұрлым дұрыс шешім» – Екатеринбург. 
Бұл ретте Орлов астанаға жүктелген функциялардың 
бір б2лігін басқа қалаларға беруге болатынын атап 
2тті. Сондай-ақ Демография, к2ші-қон және 2ңірлік 
даму институты қадағалау кеңесінің т2рағасы Юрий 
Крупнов та Владимир  Путинге «Мәскеуден алыстату 
доктринасын» жолдап, онда ел астанасын Уралдан 
әрі орналастыру туралы ұсынысын айтқан болатын. 

РЕСЕЙ

Ел астанасын ауыстыру ұсынылды

Наразылық шарасын Барселонета ауданының 
тұрғындары ұйымдастырған. Ереуілшілер сырттан 
келетін саяхатшылар санының шамадан тыс артып 
кеткендігін алға тартып отыр. 

Туристердің  мәдениетсіздігін былай қойғанда, 
солардың кесірінен шаһарда баспаналардың жалға 
беру құны шарықтап кеткен. BBC арнасының ха-
барлауынша, бірінші жарты жылдықта Испания 
туристер саны бойынша рекорд орнатқан. Елге 
жыл басынан бері 36,5 миллионнан астам саяхат-
шы келген. 

Естеріңізге сала кетейік, 17 тамызда Барсело-
наның орталығында шағын автобус бір топ 
халықты басып 2тті. Лаңкестік әрекет салдарынан 
13 адам қаза тауып, 100-ден астамы жараланды. 
Бұдан кейін Барселона маңындағы Камбрильс 
қаласында шағын автобус жаяу жүргіншілерді 
баспақ болған кезде к2лік аударылып қалған. 

Үндістанда 15 жастағы жас,спірім қап түбінен 
жалпы құны 4,5 млн рупий (70 мың доллар) тұратын 
гауһартасты тауып алып, оны иесіне қайтарып берді. 

Оқиға Үндістанның Сурат қаласында болған. 
Қымбат бағалы тасты тауып алған Вишал Упад-
хай мен оның әкесі бірден заттың иесін іздеген. 
Гауһартас Сурат алмаз қауымдастығына тиесілі бо-
лып шықты. Жас баланың адалдығына риза болған 
қауымдастық басшысы Вишаланың білім алуына 
қаржылай к2мек к2рсететіндігін хабарлап үлгерді. 
«Алмас қауымдастығы Вишаланың адалдығы үшін 
оның бір жыл ішіндегі білім алу шығындарын 
к2тереді. Ал оның болашағы 2зіне байланысты, 
ол бір жерді тесіп шығатындығына сенемін» деді 
қауымдастықтың президенті Динеш Навадия.

«Facebook» әлеуметтік же-
лі сінің негізін қалаушы Марк 
Цукерберг екінші қызының 
дүниеге келуіне байланысты екі 
айға демалысқа кетеді. 

Бұл туралы ол жұма күні 
мәлімдеген еді .  «Екінші 
қ ы з ы м ы з  ж а қ ы н  а р а д а 
дүниеге келеді. Соған бай-
ланысты мен бірінші қызым 
туған кезде екі айға демалыс алғанымдай осы жолы 
да декреттік демалысты жоспарлап отырмын» деп 
жазған ол 2зінің Facebook парақшасында. 

Жуырда М.Цукерберг 12 жыл бұрын 2зі 
 тастап кеткен Гарвард университетін  аяқтап, заң 
ғылымының докторы дәрежесін алды. Uйткені ол 
2004 жылы  Гарвард студенттерімен бірге «Facebook» 
әлеуметтік желісін іске қосып, 2з ісінің дамуына к2п 
к2ңіл б2луді ұйғарған. Бүгінде Цукербергтің дәулеті 
62 миллиард долларға бағаланып отыр. 

ИСПАНИЯ

ҮНДІСТАН

АҚШ 

Туристерге қарсы наразылық 

Гауһартас иесін тапты

Демалысқа кететінін мәлімдеді
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ірінші

Ұзекеңнің жұмысқа, қызметтес ортаға адалдығын 
білетінмін, онымен бірге жолдастыққа деген 
азаматтығының биіктігін де байқадым.

Ұзекең Үкімет басшысы болар алдында оның 
Абай даңғылы мен Байсейітова к2шелерінің 
маңайындағы құрылыс басшылары тұратын 
үйлерден т2рт б2лмелі сайлы үйі болатын. Пре-
мьер-министр қызметіне ауысқан кезде лауазымы-
на сай басқа жерден үй берілді. Сол себепті тұрып  
жатқан үйін к2птен бері аралас-құрдас келе жатқан  
жолдасы Асқар Eлмұхамбетовке заңдастырып 
қалдыру жолын қарастырды. Ол кісі, әрине, үйсіз 
болған жоқ, ықшамауданда ірі панелді үйлердің 
бірінде тұратын. Бұл 2ткен ғасырдың 50-жылда-
ры жобаланып-салынған үйлердің бірі болатын.
Ол үйлердің сипатын қара с2збен керегінде қан 
шығармай-ақ жан шығаратын майталман классик 
жазушымыз Eбіш Кекілбаев керемет айтып кетіп 
еді. 90-жылдардың бас жағында болған Қазақстан 
сәулетшілерінің кезекті бір съезінде сол кездегі 
Мәдениет министрінің орынбасары болып қызмет 
ететін жазушы Eбекең Горбачевтің жариялылық 
бағытының сәулетшілердің қызметіндегі к2рінісін 
дәл тапқан болатын. Жалпылай айтқанда, ол кісі: 
жариялылық дегенді біреулер енді түсініп жатса, 
сәулетшілер к2ршілердің түнгі тірліктерін бір-
біріне жариялауға кедергі келтірмейтіндей етіп, 
араларына жұқа қабырға салып, баяғыда-ақ жүзеге 
асырып қойған  деп біздің съездің делегаттарына 
Мәдениет министрлігінің атынан жол болсын 
құттықтауын айта отырып, бізге сынын да жеріне 
жеткізіп айта білді. 

Ондай  үйді кеңейту мүмкіндігі жоғын біле 
отырып Ұзекең 2з пәтерін Асқарға заңдастырып 
беру үшін біраз к2ңілін б2лді. Ұзекең бас директор 
ретінде мені де шақырып, осы істі заңды түрде 
аяғына дейін жеткізуге септік етуімді сұрады. 
К2птеп-к2мектеп жүріп, бәрі сәтті шешілді. 
Асекеңнің қоныстойында  болдық. Сол күні қолға 
алған істің ризашылыкпен  біткеніне Ұзекеңмен 
Ұлдай жеңгеміздің келісті-келісті айтылған 
ниеттерінен білініп отырды. Баласына, туысына 
емес, жолдасына бергізгені де үлкен адамшылық 
қасиет. 

Ұзекеңнің халықпен араласуда суықтығынан 
г2рі жылуы к2п. Үлкен «креслоға» ие болып, 
оның буына уланып, кеудесіне нан пісетін бас-
шылар да жиі кездесіп жатады. Францияның 
атақты философы Монтескье: «К2птеген ғасырлар 
тәжірибесі к2рсеткендей, қолында билігі бар адам, 
қылмыс жасауға бейім тұрады...» деген с2зі бар. 
Бұл билік етуді билеп-т2стеу деп түсінетін кейбір 
азаматтарға тән болар. Ұзекең 2з бойындағы 
ата-анасынан дарыған асыл қасиеттерімен осын-
дай басшылардан айырмашылығы жер мен 
к2ктей. Ол жан-жағына жылу дарытып, айна-
ласына игі жақсыларды топтастыра біледі. Бұл 
оның отбасының да жылуы мен ауызбіршілігін 
арттырып келеді.

Белгілі жазушы М.Мағауиннің «Eлемдегі ең 
сұлу – қазақ әйелі: менің жарым, менің анам, 
менің қызым. Қазақты қазақ қылған осы әйел 
болатын, сұлу ғана емес, сымбатты, мінезді, 
ақылды, адал жар, абзал ана, ағайынға қамқор, 
ауыл-аймаққа құт, ердің мақтаны, елдің к2ркі» 
деген с2зі жалпы қазақ әйелдерінің келбетін 
тап басып аша алады. Елге танылған талай ер-
азаматтың ар жағында әйелдің ж2н сілтер ақылы 
мен ерінің бастамаларына деген адалдығы тұрады. 
Білімді, парасатты Ұлдай жеңгеміз де азаматын 
ардақтап, отбасына ұйытқы болатын асыл жан. 
Бүгінде Ұзекеңмен бірге үш ұлын жетілдіріп, 
немерелерінің қызығына б2леніп отырған жайы 
бар.

Ертеректе ата-бабаларымыз қасиетті қазақ 
жерін, киелі елін қорғау үшін шаңырақ иесі, 
атұстар ұрпақтың келуін бір жаратушыға сыйы-
нып тілеумен болған. Алты ата Eлімнен тарайтын 
тарихымыздан белгілі желкілдеген қол бастаған 
Жанқожа батырдың ұрпағы болып келетін Ыңғай 
атасы дүниеге т2ртінші болып қыз немересі 
келгенде, баласы Қараман мен келіні Айсұлуға 
іштей 2кпелеп, атына мініп, алыс жолға аттанып 
кетіпті.

Алла Тағаланың жазуы шығар, уақытына сай 
киелі, әулиелі жерге сыйынып сенгендіктен де 
болар, әлде Ыңғай ақсақалдың тілегі қабыл бол-
ды ма, бесінші немересі болып керегінде еліне 
бел болар, ерліктерге дайын, шекесі торсықтай 
атұстар ер бала дүниеге келеді. Бұл – атасын 
ұзақ күттіріп,отбасында тұңғыш ұл болып үлкен 
қуаныш алып келген, кейін бүтін қазақ халқы 
ұзақ күткен тәуелсіз еліміздің тұңғыш Премьер-
министрі болатын Ұзақбай Қараманұлы еді. 
Біріншілік жай ғана реттілікті білдіріп қоймайды, 
ол зор жауапкершілікті, ерен еңбекті жүктейтін 
озат жұмысты да білдіреді. Бұл тұрғыдан Ұзақбай 
Қарамановты нағыз Бірінші министр деп айта ала-
мыз, оған елдің құрметі де куә бола алады.

жиналыстарына жиі қатысып тұратынмын. 
Тұрғын үйлер серияларын таңдау, ірі панелді 
үй құрылысы зауыттарын салу және дамыту, ірі 
панелді үйлерді қайта 2ңдеу сияқты мәселелер 
қарастырылатын. Артем Мисакович – 2з 
саласының асқан білгірі еді, батыл шешімдерді 
қабылдауымен ерекшеленіп тұратын. Алай-
да негізінде 2зі құрылысшы болмағасын, бұл 
саланың мамандары басшылыққа 2з пікірін 
толығымен жеткізе алмай жататын уақыттар да 
болатын. Сондықтан да сол кезеңде жобалаушы-
лар мен құрылысшылар қауымы оның іскерлігі 
мен білімін қанша мойындаса да, іштей құрылыс 
маманының жетекшілік етуін қалайтын. Eрине, 
Вартанян басшылыққа кездейсоқ келе қалған 
адам емес, құрылыс индустриясына жетекшілік 
еткен жылдары к2птеген келелі істерді атқарып 
кетті. Дегенмен, сол кездері Үкімет басына 
құрылысшы, сәулетшілікті түсінетін маман келеді 
деген ой басымызға келмейтін. 

Келді. Келгенде де еліміз тәуелсіздікке енді қол 
жеткізіп, билікті 2з қолына ала бастаған күрделі 
жылдары 2зінің орнын тап басып дәл келді. 
Бұл құрылыс инженері Ұзақбай Қараманов еді. 
К2птеген жылдар құрылыс инженері мамандары, 
тіпті т2раға орынбасарлығына да тағайындалмаған 
болса, Қазақ КСР-і Жоғарғы Кеңесінің 1990 
жылдың 17 мамырында қабылдаған қаулысы 
бойынша бекітілген Министрлер Кеңесінің 
құрамында т2раға Ұзекеңмен бірге оның жеті 
орынбасарының үшеуі құрылыс мамандарынан 
тағайындалғаны біз үшін аса жағымды жаңалық 
болды. Құрылыс саласының 2кілдері Гукасов Эрик 
Христофорович, Желтиков Октябрь  Иванович, 
Макиевский Николай Михайлович және Ұзекең 
жас егемен елдің алғашқы қадамының нық 
болуына бірлесе тер т2кті. Талай реформалық 
жобалардың негізі осы кезеңде бастау алды. 

Тарихымызда мастерден министрге жеткен 
талай майталман азаматтар болған. Мастер, про-
раб кезінде құрылыс алаңдарында нивелирі мен 
теодолитін арқалап, күн сайын бір қабаттан екінші 
қабатқа к2терілуді ауырсынбай шыңдалған жас 
инженер маман министр болғанда да министрдің 
портфелі мен креслосын ауырсынбайды.Сол 
себепті де Ұзекеңнің аумалы-т2кпелі заманда 
премьер-министр болып тағайындалуы кездейсоқ 
емес. Осындай деңгейге жеткен азаматтардың 
ішінде құрылыс ісінің ірі мамандары Асқар 
Құлыбаев, Евгений Ёжиков-Бабаханов, Амалбек 
Тшанов, Тайыр Мансұровтар қиын-қыстау заман-
дарда облыс басшылықтарында болып, абыройлы 
істердің басы-қасында болды.

Волганың жаңасына қол жеткізе алмай қойды. 
Министрліктен, комитеттерден босағандарын 
талай жыл қанағат тұтып келдік. Бұл «Волгага» 
мекеме басшысы ғана емес, банкке баратын 
басқа қызметкерлер де, құрылыс нысанда-
рына баратын авторлық қадағалауға жауап-
тылар да мінетін. Жұмысбастылықпен кейінге 
шегеріле беретін осы істің сәті Ұзекеңе барған 
бір кездесуімде түсті. Одақ бойынша он жыл-
дан аса ауыспалы Қызыл туды алып жүрміз, 
ұжымымыз орденге де ие болды, мамандарымыз  
мемлекеттік сыйақылар мен марапаттар алып 
жатады. Бірақ бұл жетістіктеріміздің бәрі біз 
жаңа к2лік сұрағанда, ешқандай ескерілмейді, 
2тініміміз 2тпей қала береді. Бізге к2птеген 
шетелдік компаниялардың 2кілдері келеді, 
сәулетшілер съездеріне қатысушыларды қарсы 
аламыз, яғни құрметті қонақтарды күтіп алу-
шығарып салу сияқты жұмыстарды атарамыз. 
Солардың бәрін алға тартып, сонымен бірге 
министрліктерде қысқарту болып жатқанын 
ескеріп, жаңа «Волга» сұрадым. Істің адамы ғой, 
мықты құрылыс басшыларының қандай істі бол-
масын қолма-қол шешетіні олардың «почеркі», 
сол дағдымен Ұзекең «дайын тұрған біреуі бар, 
қаражатың болса, бүгін дереу банкке т2лемін 
2ткізіп, кешке дейін келіп алып кетсең, сенікі, 
ертеңге қалсаң, кімдікі болары беймәлім» деді. 
Атыста тұрыс болатын ба еді, сол күні-ақ барлық 
құжаттарын дайындап  тездетіп 2ткізіп, су жаңа 
«Волганы» тұрған жерінен суырып алып, 2з 
тұрағымызға алып келдік. 

М е н  б і л е т і н  Ұ з е к е ң н і ң  а д а м г е р ш і л і к 
ұстанымында досқа адалдық, жолдасқа деген 
сенімділік қашанда биік дәрежесінен түскен емес. 
Ұзекеңнің жастық шағындағы тай жарысы кезінен 
бастап бергі күндерге шейін – елағасы жасына 
келгенше дос-жарандықпен араласқан, бүгінде 
марқұм болған Асқар Eлмұхамбетов деген азамат 
болды. Ол ертеректе Мәскеудің Одақ бойынша 
2те белгілі, беделді «Тяжэлектропромпроект» жо-
балау институтының Алматы қаласындағы филиа-
лында к2п жылдар бойы директор болып қызмет 
атқарған. Uзі бір сымбатты, ақк2ңіл, мінезге бай, 
адамгершілігі мол, білімді азамат еді. Қайта құру, 
нарық экономикасына к2шуге бет алған заманын-
да, еш дайындықсыз  ұжым басшыларын сайлау 
науқаны басталған. Сол науқан Асқар үшін сәтті 
болмай,ол филиал директорлығына 2тпей қалды. 
Ұзекең маған Асқарды жұмысқа алуға ұсыныс 
жасап, ол «Казгорстройпроект» бас жобалау 
 институтына жұмысқа келіп, менің орынбасарым 
ретінде бірнеше жыл қызметтес болдық. Мен 

Ұзекең салған премьер-министрліктің сара 
жолын жалғастырушылардың бірі – құрылыс 
инженері маманы, Павлодар үй құрылысы 
комбинатының мастерлігінен еліміздің Премьер-
министрлігіне (2003-2007 жылдар) дейінгі жолды 
жүріп 2ткен, қазіргі Шығыс Қазақстан облысының 
әкімі Даниал Ахметов.

Сол сияқты Елбасымыз сенім артқан, қазіргі 
рейтінгісі жоғары деп аталып жүрген әкімдердің 
бірі Амандық Баталов та мастер, прорабтан Алма-
ты облысының басшылығына дейін үлкен-үлкен 
жетістіктерімен ие болып жүр.

Uзі құрылысшы болғасын ба әлде еліміздің 
құрылыс индустриясын дамытудағы еңбегімізді 
елегені ме, Ұзекең жобалаушыларға да ерекше 
жанашырлық танытып жүретін. Кеңес үкіметі 
жылдарындағы жоспарлы шаруашылық тәртібі 
кезінде кәсіпорындардың қызметкерлеріне 
автобустар мен жүк к2ліктері, жеңіл к2ліктер 
ғана б2лініп отыратын. Автобустар мен жүк 
к2ліктеріне жазған 2тінімдеріміз жылдам 
орындалғанмен, жеңіл к2лік 5-10 жылда бір ауы-
стырылатын. Оның 2зінде де жаңасын бермейтін. 
Қазіргі «Мерседеспен» дәрежелес «Волгалар» 
ол кезде қат еді, сондықтан жоғарғы орган бас-
шыларына ғана берілетін. Біздің ұжымымыз 
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
белгілі қаламгер Қалампыр Кенжеғалиқызына анасы 

ЖАННАТТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к2ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау  мемлекеттік университетінің ректоры Абзал Ахатұлы 
Талтеновке анасы 

Hмина ЕСЕТҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына  ортақтасып к2ңіл айтады. 

Eл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің Филология және әлем тілдері факультеті және Қазақ тіл 
білімі кафедрасы филология ғылымының кандидаты, профессор

Асылбек Тасымұлы ТАСЫМОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып к2ңіл 

айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 
филология ғылымының докторы, белгілі әдебиеттанушы-ғалым Дандай Ысқақұлына зайыбы 

Ұлман ДОСАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к2ңіл айтады. 

Сара қыз атақты Біржан салмен 
айтысқанда: «Шырағым Сара, сен-
дей тумас бала, Шежіре болармысың 
мұндай дана» деп айтуының 2зі қыз да 
болса әкесінің ұлындай болып талай 
сыннан сүрінбей 2тіп жүрген нәзік 
жанға деген құрметі пен қошеметі деп 
білеміз. Ұлтымыздың рухы биік, қыз 
да болса 2нерімен 2рен жүйріктердің 
қатарында қырандай самғап, 2лең 
с2зді 2рімшідей 2рнектеген Сара 
Тастанбекқызының суретін салған 
Ресейлік мүсінші,  сәулетші әрі 

суретші Маргарита Ващенконың 
қызы анасының қол2нерін елімізден 
барған делегаттарға табыс етті. 

Атақты суретшінің  қол2нер 
 туындылары дүниежүзінің танымал 
к2рмелерінен орын алған. Uзі тұрған 
шаңырақтағы бір б2лме суретшінің 
бүкіл ғұмырынан хабар береді екен. 
Мұнда суретшінің бірінші салған 
суретінен бастап, 2мірінің соңына 
дейін қылқаламды серік еткендегі 
еңбегі бар. 

–  Ш а м а м е н  1 9 6 0  ж ы л д а р ы 
анам Талдықорған облысының бас 
сәулетшісі болған. Сол кездері қазақ 
жеріндегі, әсіресе Жетісу 2ңірінің 
танымал тұлғаларының бейнесін ақ 
параққа к2птеп түсірген екен. Uзінің 
естелігінде үнемі: «Тіршілігімде 
қазақтай кең әрі дарқан халықты 
к2рген емеспін. Олардың қыздары 
2те сұлу. Табиғаты мен кең пейілді 
халқының үндестігінен менің де 
 туындыларым 2те жақсы шығады» деп 
айтып отыратын. Анама ақын Сара 
туралы аңыз қатты ұнағандықтан, 
ақын жайлы терең білгісі келіп, оның 
туыс-жұрағатын іздейді. Бұл суретті 
анам Сараның ең жақын деген туыс-
тарымен с2йлесе отырып, к2з алдына 
елестетіп салған. Бастапқыда ақын 
әулетінің ұрпағын салады. Eр туын-
дысын салып бітісімен бізге тари-
хын айтып беретін. Uмірінің соңғы 

күніне дейін қылқаламын қолынан 
тастамаған анам талай керемет 
туындының 2мірге келуіне себепші 
болды. Бұл мен үшін үлкен мақтаныш. 
2005 жылы ол кісі дүниеден озған соң, 
артында қалған мұралардың құнды 
екенін біліп, Қазақстанға хабарла-
сып, сіздермен с2йлесуге мүмкіндік 
алдым. 2018 жылы қазақ қызының 
туғанына 140 жыл толатыны тура-
лы ақпаратты естіп, сол мерейтойға 
біздің әулетіміздің атынан үлкен тарту 
болсын деп табыстауды ж2н к2рдім, 

– деп Гелия Тимофеева туын дыны 
табыстаған.

Осыдан кейін қаны, болмысы 2зге 
болса да қазақ жайлы жылы пікірлер 
мен 2шпес естеліктер қалдырған 
атақты суретшінің еңбегіне қалай бас 
имейміз? Міне, 2нердің 2рге жүзгені 
осы болмақ. 

– Маргарита Ващенко еңбегін 
қазақ еліне, қазақ 2неріне деген 
сый-құрметі деп бағалауымыз ке-
рек. Бұл екі ел арасындағы достық 
пен ынтымақтастықты одан әрі 
нығайтады деп ойлаймын. Болашақ 
үшін жасалып жатқан әрбір іс – 
ертеңгі ұрпақ үшін мұра, – дейді 
«Нақ-Бірлік» қоғамдық ұйымның 
т2райымы, Мәскеу қаласына барып, 
ақын мұрасын елге алып келуге к2п 
еңбегі сіңген Салтанат Меңлібаева. 

Міне, ақын Сараның маржандай 
туындылары жүйелі түрде жарыққа 
шығып отыр. Бұл ұлт руханиятына 
қосылған үлкен үлес деп білеміз. Арғы-
бергі ғасырлардағы арыс ұлдарымыз 
бен аяулы қыздарымыздың 2мірін, 
2негесін, артында қалған бай мұрасын 
осылайша жаңғыртып отырсақ, 
кейінгі толқын ұрпақ сабақ алып, 
жақсы дәстүр жалғасары с2зсіз. 

Ақбота САҒЫНДЫҚОВА 
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Ал енді Қалидың шығармашылық 
мінезінің ерекшеліктері туралы айтқан 
пікірлеріміздің дұрыстығын дәлелдеу үшін 
еңбектеріне жүгініп к2рейік. Біріншісі, 
Президент сыйлығын алған «Uнер – 
2мір» атты кітабындағы «Сол ән» деген 
әңгімесінің мазмұнына үңіліп к2рейік. 
Негізінен ол Шәмші Қалдаяқовтың «Менің 
Қазақстаным» әніне арналған. Бұл ән 
«Сонау бір жылдары әр жерде аса қауіпті 
топ Қазақстанның солтүстігіне к2з алар-
тып, арам ниеттерін астыртын жүзеге 
асырғысы келіп аласұрып жатқанда туып 
еді» дейді автор. Одан әрі, «1986 жылдың 
желтоқсанындағы ызғардың бетін осы ән 
қайтарып еді, қайсыбір жылы «Ерт2стік» 
балалар хоры шетелде болғанда, 2ңшең 
қарадомалақ сол әнді бозторғайдай шы-
рылдап айтқанда, тіпті шетелдіктер жылап 
тұрды деседі». «Жырақта жүрген мыңдаған 
қазақ атажұртты аңсағанда, бір үйге жина-
лып алып, сол әнді айтады деседі». «Күні 
кеше Тәжікстаннан қайтқан сарбаздар 
туған елге сол әнді айтып қайтты». «Иран-
да 2мірі 2ткен қазақтың бір етікші шалы 
жұмысын сол әнмен бастап, сол әнмен 
аяқтап, сақалынан жас сорғалайды деседі». 
Мінеки, к2ріп тұрсыздар, қаламгердің 
Шәмші Қалдаяқовтың бір әніне қатысты 
к2зқарасы қандай екенін. Eн құдіретін, 
оны тудырған Шәмші құдіретін айғақтай 
отырып, ұлылыққа, 2нер құдіретіне асқан 
сүйіспеншілікпен бас иеді. Жаны жайсаң 
жанның жүрегін жарып шыққан шырақты 
да сәулелі ой ұшқынынан туған оның па-
расатты да пайымды с2з мақамы шындық 
шыңына к2теріліп, айтулы әніміз тәуелсіз 
Қазақстан мемлекетінің Eнұранына айнал-
ды. Бұл дегеніңіз к2регендік емес пе? 

Тағы бір «Сіз қандай ұрысыз» атты 
әңгімеге үңіліп к2рейікші. Eр сала маманда-
ры жиналған бір жиында облыс әкімі:

– Вы все воры и жулики, – деп қатты 
кетеді. Сонда бір қария орнынан тұрып:

– Қарағым, сен бізді біреумен шатасты-
рып тұрған шығарсың, біз мұғалімдерміз, 
– депті. Сонда әлгі басшының тым асқақтап 
кеткені соншалықты, кім шақырылғанын 
да білмегені ғой. Иә, 2зі ұры адамның 
2зге туралы да солай ойлауы заңдылық, 
әрине. Сол елде Жақып деген баукеспе 
ұры болған екен. Оны ел соншама жақсы 
к2ріпті. Себебі ел арып-ашып қиналған 
кезде ол елді асырапты. Мұндай жақсылық 
еш уақытта ұмытылмақ емес. Кейінгі 
жылдары мал ұрлығы к2бейген тұста ел 
Жақыпқа жүгінетін болыпты. Ол ұрыны 
жазбай таниды. Ол жақындағаннан-ақ 
ұрылар «к2ке-жәке» деп аяғына жығыла 
береді. «Ұрыда ұлт болмайды» деген с2з 
бар. Сонда ұлтқа пайдасы тиіп отырған 
Жақыптың ұлты кім? Иә, Жақып ұлтжанды, 
ұлтшыл ұры. Қазір бізде шетелдік фирмалар 
қаптап жұмыс істеп жатыр. Солар тапқан-
таянғанын еліне тасиды. Бұлар Жақып 
сияқты текті ұры. Ал біздің жоғарыдағы 
шенеунік ұрылар халық қазынасынан 
жымқырғандарын шетке ж2нелтуде, яғни 
тексіз ұрылар. Сонымен, мұндай 2з анасын, 
ұлтын ұрлап-тонағандарда ұлт бола ма? 
Жоқ, әрине. Осы бір мысалды бастан-аяқ 
келтіргенде, Қалекеңнің ерекше, ешкімге 

ұқсамайтын қабілетін к2рсеткіміз келді. 
Не деген тереңдік, парасат-пайымдылық! 
Мұндай теңеулер таптырмайды ғой. Осы 
бір кішкентай мысалдан-ақ кімнің кім 
екендігі к2рініп тұрған жоқ па? Жазғыштық 
сұлу с2зділікте ғана емес, негізі, мазмұн 
сұлулығында болса керек.

« U н е р  –  2 м і р »  а т т ы  П р е з и д е н т 
сыйлығын иеленген кітаптан тағы бір мы-
сал келтірейік те, екінші кітапқа ауысайық. 
Енді бір әңгімесі «402-ші б2лмеден тараған 
нұр» аталады, Бұл – КСРО, ҚР халық әртісі, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері, Еңбек 
Ері, даңқты 2нерпаз Асанәлі Eшімовтің 
сыр-сұхбаты. Біз мұнда Қалекең қойған 
сұрақтарға аса байыппен мән береміз:

– Асеке, жақсы адам болу үшін де 
дарынды болу керек пе, жоқ әлде қабілет 
жеткілікті ме? Жауапты Асекең 2нермен 
байланыстыра келе, «2нер биік 2реден, 
мінезден туады» деп түйіндейді.

– Меніңше, сізде бәрі бар, не жетпейді 
деп ойлайсыз?

– Жеттім десем, әрине жетпегенім.
– Eдетте, 2нердің құдіретіне ештеңені 

теңгермей жатады ғой.
– Иә, сахна – майдан. Шабытты шақтар 

кез келген ауру-сырқауды жеңеді, адам 
2мірін ұзартады.

– Uнерде жолыңыз болғанына күмәніміз 
жоқ, ал саяси сахнада ше?

– Біз куәлігі жоқ депутаттармыз ғой. 
Жанға бататыны, 2нердің шаруасын к2п 

жинақталған. Немесе мақал-мәтел іспетті, 
аз к2лемді ой түйіні к2рініс тапқан. Мысал 
келтірейік. «Бала-шағаның, тобырдың с2зін 
с2йлеген адам биік болмайды». Қайдам, 
мүмкін ол солардың жан-дүниесін терең 
түсінген адам шығар. «Дүниені сұмдық 
к2ңілсіздік басқан кезде к2ңілденіп кететін 
адамдар болады». Енді олар соған қуанып 
к2ңілденбейтін шығар, әрине. К2ңілсіздікті 
жеңе білетін жандар – бақытты жандар 
болса керек. 

«Uтірік» деген әңгімеде 2тіріктің бү-
гінгі қоғамдағы алатын орны 2те тауып 
айтылған. Иә, шынында да, біздің қоғамды 
ұстап тұрған – 2тірік. Пайғамбарымыз 
мына үш жағдайда 2тіріктің күнә болып 
есептелмейтіндігін айтыпты:

«Соғыс кезінде айтылған жалған с2з. 
Себебі ұрыс айласыз болмайды.

Араздасқан екі адамды жарастыру үшін, 
яғни бірлікке келу ниетінде айтылған 2тірік.

Ерінің әйеліне татуласу үшін айтқан 
2тірігі».

Яғни 2тіріктің де 2тірігі бар. Uтіріктің 
2тірігін кешіруге болмайды, әрине. Қалай 
дегенмен, қоғамды бүгінгідей 2тірік жай-
лаған заманда, 2тірік кешірімді. Оған 
барлық жағдай жасалған. Uтірік кешіріледі 
де, 2тірік айту міндеттеледі де. Бұл бір 
шырмауық іспетті, одан босап шығу, 
құтылып кету мүмкін емес сияқты. Деген-
мен, оның да бір шеті болуға тиіс қой. 
Қалекең сияқты жаны жайсаң жандар соған 

Жан жарыңды мәпелеп, аялағың келеді. 
Жазушының Шәмшіге деген, оның 2неріне 
деген сүйіспеншілігін, махаббатын айтып 
жеткізу қиын. Иә, «әнді сүйсең менше сүй» 
деп, Шәмшінің әндерін махаббат тіліне 
айналдырған жазушыға тәнті болмасқа 
шарамыз жоқ. Екінші б2лімге шолуымыз-
ды осымен доғарайық та, үшінші б2лімге 
к2шейік. Ол «Тұлғатану» деп аталады. 
«Тұлғасын танып, қадірін білген елдің 
таңы ағарып атады, күні қызарып батады» 
дейді Қали. Не деген тапқырлық. Осындай 
асыл с2зді тауып айтудың 2зі 2нер ғой. Иә, 
2нерімізді осындай жігіттер қолға алса, 
оның 2рге 2рлейтіндігі даусыз, әрине.

Бұл тақырып «Eуезовтің әулиелігі» 
аталыпты. Сондағы «әулиеліктің» мәні 
Мұхаңның Д.Қонаевты танып білуінде 
екен. Д.Қонаевтың бойынан тазалық пен 
бекзаттықты байқаған Мұхаң былай дейді: 
«Мен бір жақсы адамдармен жекжат болған 
екенмін. Олай дейтінім, Димаштың туыс-
қандарының бәрі еңбек етеді, 2з күнін 
2здері к2реді. Шетінен еңбекқор, Димашқа 
біреуі де салмақ салмайды. Біздің қазақтың 
жаман әдеті – біреу әкім болса, «саған бақ 
қонды, енді бізді бағасың» деп мойнына 
отырып алады. Ал менің құдаларымда он-
дай әдет жоқ. Жақсы адамдармен туысқан 
бол дым деген себебім осы. Сосын, Димаш 
бұйырса исі қазақтың ортақ ұлы болғалы 
тұр».

Шынында да, Д.Қонаев «Қазақтың 
ортақ ұлы» бола білді. Тұлғаны тай кезінен 
тану деген осы да. Eуезов әулие екен. 
Осындай «әулиеліктің» ғибратын танытқан 
жазушыны да біз әулиелер қатарына қосқан 
болар едік.

Uзағаң, Uзбекәлі Жәнібеков тура-
лы жазушының пікірі адамды бей-жай 
қалдырмайды, адамсүйгіштіктің, талантқа 
табынудың, тұлға танудың биік мәресінен 
к2рініс береді. «Жәнібековке құрмет – оның 
2негесіне, халқына құрмет. Бұл құрметтің 
орайын тауып, жалғаса бергені дұрыс» дейді 
автор. Uзағаңның қандай құрметке болса 
да лайықтығын оның 2мірінен мысалдар 
келтіре отырып дәлелдейді. Бірде Uзағаң: 
«Не деген бейқам халықпыз? Қанша қызмет 
атқардым десем де, тағдырдан аяу к2рмеген 
мына бір қазақты білмейді екенмін» деп, 
қолындағы «Айткеш Толғанбаев. Исповедь 
судьбы жестокой» деген кішкентай кітапты 
к2рсетеді. 

– Тозаққа түсіп шыққан екен. Музы-
кант, понимаешь. Uзге үшін 2зегі 2ртенген 
жанның жан сарайын ашып к2рсеткен 
жазушының да жаны таза ғой. 

Тағы бірде, «Кейін ойлаймын ғой. 
Туғаным емес, туысқаным емес, тіпті ру-
лас та емес. Нағашы-жиенді де емеспіз. 
Бұл Жәнібеков мені неге қайта-қайта 
оқтан алып қалады» деген Шерхан Мұртаза 
с2зін келтіріп,  Uзағаңның талантқа 
құштар екендігін, талантты туысынан 
бетер қадірлейтіндігін, оған барын беруге 
бар екендігін к2рсетеді. Бұл – жазушы 
талантының к2рінісі. Талантты талант 
 таниды, әрине. 

Енді бір к2ркем кісі туралы бірер с2з. 
Ол – академик Зейнолла Қабдолов. «С2з 
2нерінің» авторы, бас кітабы – «Менің 
Eуезовім». Қалиұлы Мұхаңнан қалған, 
«Мен отырған жердің бәрі т2р ғой» деген 
с2з т2ңірегінде бас кітаптан шұрайлы с2з 
қозғайды:

Рашидов басқарған жылдар 2збек 
халқының дәуірлеу жылдары болғанын 
тамсанып, тұшымды баяндайтын Зәкең, 
Зейнолла Қабдолов, сол тұлғаның Мұхаң 
алдында соншалықты кішік болғанын ке-
ремет суреттейді. Иә, к2зі тірісінде Мұхаң 
отырған жердің бәрі т2р болса, жылдар 
2те келе сол т2рге Қабдоловтың шығуы да 
заңдылық еді» деп түйіндейді Қали. Мінеки, 
адамсүйгіштіктің, ұлыны ұлықтаудың 
шынайы к2рінісі осылай болмақ. Қали 
бауырымыз ұлыны ұлықтаудан, жақсыны 
жарылқаудан еш жалыққан емес.

Кітаптың соңғы б2лімі «Бүкпесіз 
әңгіме» аталыпты. Ол жеті шалдың бірі 
– Құрманбек Жандарбековтен бастала-
ды. Жеті шал – Қалибек, Елубай, Серке, 
Иса, Eміре, Құрманбек және Қаныш. Иә, 
жалт етіп бір қарағанда жаныңа жарық 
сыйлайтын «сахнаның найзағайындай» 
болмыс-бітімі б2лекше жаратылған аймаң-
дай алуан дарын иесі – әнші, актер, ре-
жиссер Жандарбеков те қазақ 2нері та-
рихында есімі айрықша аталатын жеті 
шалдың бірі де бірегейі деп түйеді Қали 2з 
әңгімесінде. Сонысы арқылы 2зінің 2нерді 
соншалықты қадір-қасиет тұтатындығын, 
2нер саңлақтарына деген ерекше құрметін, 
сұлулық танымын айғақтайды. Eрі қарай, 
«Музыкамыздың Мұхтары» деп 2зі ат 
қойған Мұқан Т2лебаев, к2з алдымызда 
батыр бейнесінде қалған (бұл да Қалекеңнің 
теңеуі) Ыдырыс Ноғайбаев, далаға тар-
тып туған Eбдіраштың Жарасқаны, 
бейнетқор к2кесі Дүкенбай Досжан, т.б. 
шығармашылығы туралы тамсана, майын 
тамыза әңгімелейді. 

Сонымен, Қали Сәрсенбай шығармасы 
туралы, 2зіміз оқыған екі кітабы т2ңі-
регіндегі ойымызды түйіндер болсақ, бұл 
– 2нердің 2рісіндегі 2неге дер едік. Uнерді 
сүйсең осылай сүй.

Ол мына дүниелерден ауқымдырақ, кең 
мазмұнды повесть дейміз бе, роман дейміз 
бе, сондай үлкен дүниелер жазса дейміз. 
Оған Қалекеңнің қабілеті әбден жетеді. 

Шерәлі БІЛHЛ,
 физика-математика 

ғылымының кандидаты, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

жағдайда экономистер, саясатшылар, фи-
нансистер шешіп жататындығы.

– Uнер 2ртеніп тұр ғой, қазір...
– Қазір 2нер орта дарындылардың 

қолына к2шіп жатыр. Uнерге Омаровтай 
қамқор жандар керек. Uнерге қарағым, 
шырағым керек. Театр екінші мешіт болуы 
керек. Мешітке жұрт барын киіп, тазару 
үшін барады.

– Кей-кейде режиссураңыз туралы шала 
пікірлер естіп қаламыз...

– Іштегі запыранды шығарып тастаудың 
бір жолы – режиссура. Менікі еріккендік 
емес, сахна 2нерінің киесімен ойнауға бол-
майды. Сұлулық саудаға, есепке айналып 
барады. К2ркем шығармаға баға беру үшін 
оны к2ру керек, бір емес бірнеше рет к2ру 
керек. Рухани 2лгендердің тірлігінде пәтуа 
болмайды.

– Атақ-мансап дегенге қалай қарайсыз? 
Жұрт білмесе ондай атақ кімге керек! Жал-
пы сол шіркін 2зі керек пе жоқ па?..

– Бұл жүйеге байланысты, шетелде 
атақ тың құны бар, ал бізде оның құны к2к 
тиын.

– Шетелдік әріптестеріңізбен қа ты-
насыңыз қалай?

– Қазір байланыс үзілді. Uткенде 
 Со ло минмен с2йлестім. «Абылайханды» 
 тү сірсем ақ патша офицерінің р2лін ой-
най сың ба дедім. Ешқандай ақшасыз, жа-
лақысыз ойнаймын деді. К2рдіңіз бе, бар 
ын тасымен достыққа, ынтымаққа құмар.

– Сахнада, кинода енді кімді ойнасам 
дейсіз. Армандағы кейіпкеріңіз бар ма? 
Тарихи тұлғалар арасын жалғастырасыз ба?

– Бала кездегі арман Гамлет пен Ақан 
еді, оған жетпедім. Актер арманмен, үмітпен 
2мір сүретін адам. Қазіргі арман Абылай, 
Абай, Король Лир сияқты. Бірақ ол жастан 
2тіп барамыз. Қазір Шекспирге, Мұхтарға 
баратын кез. Кім не десе о десін, мақсатым 
– халыққа мұра қалдыру, бағасын болашақ 
береді.

Мінеки, к2ріп тұрсыздар, 2зінің сын-
дарлы сұрақтарымен 2нер тарланының 
сыр сандығын еркін ашып, ондағы інжу-
маржанды ел игілігіне жайып салды. Бұл 
дегеніңіз нағыз шеберлік емес пе? Сұрақтар 
діттеген жеріне д2п түсіп жатыр. Жауап та 
парасат әлемінен алшақ жатқан жоқ. Бәрі 
де «2нер» деген құдіретке бағынышты. 
Uнердің ұлылығы, оның қасиеттілігі, 
құдіреттілігі, шипагерлігі адам жанын жа-
дыратар, сәулелендіріп нұрға б2лер әсіре 
сұлу сипаты жарқырап к2рініп тұрған жоқ 
па? Яғни 2нер – адамның жан жарасын 
жазар құдіретті күш, рухани әлем. Жазушы 
қаламгер бауырымыз, қадірлі һәм құрметті 
Қалекең бізді сол әлемге тура бастап, оның 
нығметінен нәр алуымызға, таза ауамен 
тыныстап, к2ңіл кірін шаюымызға барынша 
жағдай жасап отыр.

Автордың 2нерге деген сүйіспеншілігі, 
сый-құрметі, ынта-ықыласы айдан анық. Ол 
оның бұдан басқа да кез келген әңгімесінде 
сайрап тұр. Енді біз пәлса памызды осы-
мен доғарайық та, екінші кітабымызға 
к2шейік. Ол кітап «Шал мен шындық» 
аталады. К2лемді, 600 бет, т2рт б2лімнен 
тұрады. Бірінші б2лім – «С2з сәулесі». Иә, 
мұнда сәулелі с2здердің түйінді жиыны 

жетуді жеделдеткісі келеді. Жақсының 
жақсылығы жаманды жар қаптырар заман 
да алыс болмаса керек.

Кітаптың екінші б2лімінде тағылымды 
жайттар шынайы баяндалады. Қараңызшы, 
тақырып атауының 2зінен-ақ к2п нәрсені 
аңғаруға болады: «Партиялар алдымен 
Абайды оқысын», «Шіркін, шындық!?», 
«Дәстүр сақталмаған жерге жын-шайтан 
үйір», «Шал мен шенеунік», «Uз жаныңыз 
2зіңізде ме?», «Махаббаттың тілі...», «Тұл-
ғаның тұлғаны тануы», «Жалғыз...», «Досы 
жоқ заман».

«Абай – біздің ұлттық ұранымыз болуы 
керек. Абайды тану арқылы біз Қазақстанды 
әлемге танытамыз, қазақ халқын таныта-
мыз. Менің балаларым мен ертеңгі ұрпағыма 
Абайдан артық, Абайдан ұлы, Абайдан 
киелі ұғым болмауға тиіс» деген Президент 
с2зін жалаулатып халықты, оның басшыла-
рын Абайды танып-білуге шақырады автор. 
Ұлы ұстаз ұлағатын ұлықтауды ұсынады. 
Ал шындыққа келгенде, оны саясиланды-
рып, әр топ, партия 2кілдері шындықты 
2зіне ыңғайлап, 2з мүддесі тұрғысынан 
ғана айтуға бейімдігі қынжылтады, әрине. 
«Шіркін, шындық?! Шақша басы шара-
дай болып, шыр айналды-ау» деп 2кініш 
білдіреді автор.

«Шал мен шенеунік» деген әңгімесінде 
автор қазақтың қасиет қонған қара 
шалдарынан кейінгі ұрпаққа к2п с2з 
қалғандығын, оны біздің шенеуніктердің 
біле бермейтіндігі, білмеген соң ойына 
келгенін істейтіндігіне ренжісе де, заман 
2згерді деп жатыр ғой, мүмкін білудің 
керегі де жоқ шығар деп күмәнданады. 
Бірақ қайран қалатының – қазақтың 
шалдарының айтқан с2зінің дәлдігі сондай 
– кешегіні, бүгінгіні, тіпті, келешегіңді де 
тап басып, тамыршыдай айтып кеткендігі 
авторды таңдандырады, ризашылық сезімін 
оятады, жан дүниесіне қозғау салады. Мы-
салы М2ңке би (шамамен 1675-1746 жж.) 
атамыз артында мынадай с2з қалдырыпты:

...Құрамалы, қорғанды үйің болады,
Айнымалы, т2кпелі биің болады.
Халыққа бір тиын пайдасы жоқ
Ай сайын бас қосқан жиын болады.
Ішіне шынтақ айналмайтын
Ежірей деген ұлың болады.
Ақыл айтсаң ауырып қалатын
Бедірей деген қызың болады.
Алдыңнан кес-кестеп 2тетін,
Кекірей деген келінің болады.

***
С2здің маңызы кетіп, самалы қалар,
Адамның жақсысы кетіп жаманы қалар.
« Қ а р а ң ы з ш ы ,  б ұ д а н  ү ш  ғ а с ы р ғ а 

жуық бұрын 2мір сүрген атамыздың с2зі 
бүгінге арнап айтылғандай, ал қазіргі 
ше неуніктер жұртты жазықты қылған-
нан басқа бір жібі түзу с2з айта алмай 
кететін шығар» деп күйінеді автор. Қалекең 
қоғамдық, әлеуметтік болмысты жан-
тәнімен сезінеді,ондағы бой к2рсет кен 
келеңсіздіктерді барынша әшкерелейді. 
Жаны тазаның ары таза. Ол 2з шығармалары 
арқылы арсыздықпен аяусыз күресіп келеді. 
Енді «Махаббат тілі» деген әңгімесіне үңіліп 
к2ріңізші. Неткен нәзік үндер! Жүректі тер-
беп, адам жанын тәтті сезімдерге б2лейді. 

МҰРА

СУРЕТШІ СЫЙЫ
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Мақсат Ахметқалиұлы 1960 жылы 
Ақт2бе облысы Хромтау  ауданы 
Аққұдық ауылында туған.  Ол – ҚР 
Мәдениет  қайраткері, Қазақстан Жур-
налистер  одағы  және Ғ.Мүсірепов 
атындағы  әдеби сыйлықтардың 
 лауреаты. Ақпарат саласының үздігі. 
Шығармаларын қазақ және орыс 
тілдерінде жазады. 

– Мен 2зім Хромтау ауданының 
түлегімін. Соңғы жылдары  2ңірде  
оң 2згерістер байқалады. Бұл ретте  
аудан әкімі Аманғали Бердалиннің 
іскерлік қасиетін атап 2ткен ж2н. 
Ол шығармашылық адамдарына да 
қамқорлық к2рсетуден аянған емес, 
– дейді жазушы. 

Қаламгерлердің «Тағдыр  сыйы» 
кітабына  соңғы жылдары жазған 
әңгімелері еніп отыр. Uзінің шы-
ғар   ма  шылығын үнемі  шыңдап, 
бойындағы дарынын дамытып отыра-

тын, әрі ізденіс үстінде жүретін оның 
қай тақырыптағы шығармалары да 
оқырмандарды 2зіне баурап алады. 
Eсіресе шағын, оқиғалы, қызықты 
әңгіме, мақалаларының тәрбиелік 
мәні зор, 2скелең ұрпаққа үлгі-2неге. 
Атап айтқанда, ол адамдардың адами 
қадір-қасиеттері, ұлтаралық келісім, 
қоршаған ортаны қорғау, тылсым 
дүние, жануарлар әлемі, ғажайып 
құбылыстар, ел арасындағы аңыз 
болған оқиғалар туралы жиі қалам 
тербейді. Осы кітапта жарияланып 
отырған әңгімелері бірнеше респуб-
ликалық басылымдарда жарық к2рген.

Оқиғалары тартымды, тілі ора-
лымды, ойлы да сыршыл әңгімелері 
жинақталған осы кітап к2птің к2ңілін 
баурап, жүрегін жаулап алар деген 
үміттеміз.

Сәкен ЖҮНІСҰЛЫ

ТІРШІЛІК 
БОЯУЛАРЫ

ЖАҢА КІТАП 
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Жаз мезгілі. Аптап ыстық. Автобуста 
адам лық толы.  Кенеттен жолдағы 
аялдамадан бір топ жолаушы мінді.  Ақ 
жаулығын таққан ана менің  жаныма 
жайғасты. Қолында үлкен с,мкесі бар. 
Жасы келген ана ауыр күрсініп қояды.
Автобустың ішінде «�мір-,зен» әні 
берілуде. К,зіме жасқа толы ананың жа-
нары мен мұңлы келбеті түсті. К,ңілін 
аулайын деп ж,н сұрастым.

К2рші ауылдан екен, жасы жетпіске 
таяп қалған. Жанайқайын б2где адам-
мен б2ліскісі келді ме, қайдам, әңгімесін 
 бастады.

– Ей, қарағым, осы жасқа келіп дорба 
арқалап, жолға шығу маған оңай дейсің 
бе? Жетісіп жүргенім жоқ. Абақтыға ба-
рам, ұлымды к2руге. Кезінде сол ұлымның 
болашағынан үміттеніп, үлкен шаhарға оқуға 
жібергенмін. Алайда «жылтырақ заттың» 
к2птігі ме, ортаның әсері ме, білмедім, 
әйтеуір бір демалысқа келгенде «Апа, мен 
намазға жығылдым» деді. Мен қуандым, 

ата-баба жолын қуып, бес парыздың бірін 
орындап жүр екен деп. Келесі келгенде бізге 
діни сауатты ашатын кітаптар әкелді. Оны 
отбасымызбен оқыдық. Содан бірнеше ай 
баламнан хабар алмай алаңдадым. 

Бір күндері ұлым үйге келді. Отбасы-
мызбен қатты қуандық. Бірақ қуанышымыз 
к2пке созылмады. Uзіне арналып жайылған 
дастарқанға отырмады, 2з б2лмесіне кіріп 
оқ ша ланды, оқуынан шыққанын айтты. 
Балам бір-екі күн үйде болып, кейіннен 
қалаға кетті. 

Күндер, айлар  2тіп жатты. Кеш бата 
ауылдағы полиция қызметкерлері мен 
бірнеше адам үйге кіріп келіп, баламның 
қайда екенін сұрады. Қалада екенін айттық. 
Олар балама іздеу салғандығын, ұлымның 
жат дін жетегінде кеткендігі, қылмыстық 
әрекет жасағаны туралы айтты. Үйдегі 
ұлымның әкелген діни кітаптарын тәркіледі. 
К2з жасымызды т2гіп біз қалдық.

Ұлымды қашып жүрген жерінен ұстап, 
сот болып, бас бостандығынан айырды. 
Міне, енді соған кетіп барам. Қай ана 2з ба-

ласын жамандыққа қияды. Екі-үш айда бір 
барып, халын біліп тұрамын. 

Айтарым, тек бала емес, біз отбасы-
мызбен де кінәліміз. Себебі осыған жол 
бердік, қарамадық, байқамадық, араша түсе 
алмадық. Ата-ана да жауапты.  Сау бол ба-
лам, менің аялдамам! – деді бейтаныс әйел.

Автобус қайта қозғалғанда, есіме мына 
аңыз оралды.

Баяғы бір заманда су тасығыштар ортақ 
құдыққа келіп, үлкен ыдыстарын таза суға 
толтырып алады. Сосын әрқайсысы 2з ауы-
лы на аттанады.Су келді деп ауыл адамдары 
су тасығыштың маңайына жиналады. Бірақ 
ауыл адамдарының ыдыстары таза болмапты.

Бірінші ауылдың ыдыстары таңқурай 
тосабынан босаған екен. Екінші ауылдікі 
балықтан босапты. Үшіншісінікі ішімдік 
сасып тұрыпты.

Су тасығыштар ыдысты тазаламаса, су 
бүлінетінін айтып ескертеді. Бірақ ауыл 
адамдары бұл с2зге тоқтамайды. Елді суса-
мыр етіп тастап кетуге болмайды ғой. Амал 
жоқ сол ыдыстарына м2лдір судан құйып 

беруге тура келеді. Су құйылған ыдыстың 
дәмін бойына сіңіреді. Eр ауылдың адамы 
судың дәмі осындай екен ғой деп ойлай-
ды. Кейін 2зге ауылдың тұрғындарымен 
кездесіп судың дәмі мынандай деп әңгіме-
дүкен құрады. Eр ауылдың суы әр басқа 
екенін білгенде б2лек бастаулардан алынған 
болар деп топшылайды. Uзара  кімнің суы 
ең таза деп дауласады. Осы даудың аяғы 
кері кетіп, тартыс ұзаққа созылыпты. Бір-
бірінің суын сыйламаған к2ршілерін жау 
к2ретін болыпты. Uздерінің білместігімен 
судың сапасын емес, 2здері дарытқан дәмін 
бағалағанын байқамапты. 

Дін де су сияқты. Ол саф таза. Ізгілік да-
рытушы. Тек кей адам оны 2з білместігімен 
бүлдіріп жатқанын байқамайды.

Нұргүл АЗЕНОВА, 
Ақжайық аграрлық техникалық 

колледжінің оқытушысы 

Батыс Қазақстан облысы 
Ақжайық ауданы

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН 

Монументалды мүсін 2нерінде 
с ұ л б а н ы ң  н а қ т ы л ы ғ ы  м е н 
біртұтастылығы маңызды.  Сырт 
пішіні мен детальдарды фактуралық 
2ңдеу мүсіндік бейненің пластикалық 
шешімінің к2ркемдіг ін күшейте 
түседі. Мүсінші материалдың табиғи 
ерекшелігін пайдалана отырып, оны 
жобалаған туындының мазмұнына 
байланысты таңдайды. Қадырханның 
шығармашылығындағы бір ерекшелік 
– ол гранит тасты к2п қолданады және 
оны сүйсініп жасайды. Мәрмәртас 
сияқты материалдардан детальдарды 
2ңдеу қиынға соғады, сондықтан бұл 
материалдар монолитті монументалды 
пішіндерге қолданылады. Қатты мате-
риалдардан орындалған алып мүсіндер 
сәулет кеңістігінде 2зіндік сипатын 
сақтап тұрады. 

Жалпы бүгінгі монументалды мүсін 
2нерінің тақырыптық шегін барлай 
отырып, ұлттық тарихи, мәдени, әдеби 
тұлғалар тақырыбының озық екендігіне 
к2з жеткіземіз. Себебі заман талабы, 
нарықтық тапсырыс к2зі осылай бо-
лып отыр. Егемендік алғалы ұлттық 
тақырыпқа, рухани жаңғыруға де-
ген рухани сұраныс аса күшті болды. 
Кәсіби мүсін 2нерінің бастау бұлағында 
к2терілген тақырыптық шек бүгінде 
сол т2ңіректен алыстай қойған жоқ. 
Біздің елдігімізді таныту мен таныстыру 
барысында барлық 2нер адамдарының 
алдындағы маңызды мәселе – ұлттық 
құндылықтарды жаңғырту, ұлттық рух-
ты к2теру болып табылады. Дегенмен, 
бұл үрдіс суретші мен мүсіншінің ой 
елегінен түрлі жолдар арқылы 2тіп, бірі 
нақты жеткізсе, ал енді бірі адастыру 
мен шалыс басуға әкеп соқтыруда. 
Мәселен, елімізде батырлар мен ұлт 
тұлғаларына арналған ескерткіштер 
к2п салынды. Бірақ соның бәрі бірдей 
к2ркем шығарма деп айту қиын. 

Мүсін 2нерінде образ басты орын 
алады. Образдың саналуан толғанысы 
мен жан шері оның портретінен к2рініп 
тұруы мүсінші шеберлігінің дәлелі. 
Туындыға қараған кез келген адам 
оның қалай орындалғанына емес, оның 
кім екендігіне және де бұл образдың 
қоғамдағы р2лінің қандай екендігіне 
назар аударатыны айғақ. Яғни туынды 
к2рермен назарына арналып жасалу 
керек. 

Қадырхан сомдаған Бейбарыс сұлтан 
үздік образ ретінде 2нертанушылар 

Суда жаттығулар жасау 
бұ рыннан бері қолданылып 
келеді, бірақ соңғы жылдары 
олардың әуенмен үйлескен 
жаңа түрі пайда болды. 

Б ү к і л  ә л е м д е  к е ң 
таралған, әуенмен бірге 
ж а с а л а т ы н  ф и з и к а л ы қ 
жүктеменің ең заманауи 
түрлерінің бірі – бұл ак-

вааэробика. Аквааэробиканың артықшылығы 
кез келген физикалық дайындығы бар адамдар 
шұғылдана алады, 2йткені жаттығу қауіпсіз және 
тиімді. Кәсіби спортпен шұғылданбайтын, артық 
салмақпен күресетін адамдарға және жасы үлкен 
адамдарға аквааэробика тиімді. Суда адамның 
денесі жеңіл болады, сондықтан айналысу жеңіл. 

Эфиопия с,зі біздің заманымызға дейін 
ІVғасырдан бастап қолданылған. Ежелгі грек 
тілінен аударғанда эфиоп с,зі «беті күйген адам» 
дегенді білдіреді. 

Эфиопия мемлекетінің туына тоқталатын 
болсақ, тудағы к2к түс – бейбітшілік нышаны. 
Жұлдыз – халықтың бірлігін к2рсетеді. Жасыл 
түс еңбекті, дамуды бейнелесе, сары түс – 
әділеттілікті, теңдікті, ал қызыл түс – теңдік пен 
еркіндік жолында құрбан болуды аңғартады. 

Басқа африкалық елдерден басты ерекшелігі – 
Эфиопия ешқашан да еуропалық мемлекеттердің 
отарында болмаған. Сонысына қарамастан 
Эфиопия халқының к2пшілігі христиан дінінің 
монофизит, протестант ағымын ұстанады. 

Аспанымыздың шамшырағы жақын күндері 
с,не қоймайды. �йткені ғалымдар Күннің ,мір 
сүру жасы 13 миллиард жылға дейін созылатынын 
есептеп қойған. 

Бұған дейін 5 миллиард жылдан астам 2мір 
сүрген Күннің с2нуі үшін әлі 7-8 миллиард жыл 
бар. Адам баласы, ол уақытқа дейін ғылымды 
дамытып, ғарыш қойнауынан тіршілік етуге 
ыңғайлы жаңа бір планетаны тауып алуы не-
месе басқа бір амал ойлап табуы ықтимал. 
Алайда мұздықтарды ерітіп, жыл сайын сынап 
бағанасының к2рсеткіші «плюс» бағытында 
к2теріліп жатқанын ескерсек, Күн с2нуге емес, 
күш алуға дайындалып жатқан секілді. 

Ұзын,ұзын, ұзын жол, 
Ұшына жеткен бар ма екен? 
Түбі терең қара су, 
Түбіне жетіп сол судың, 
Қанып ішкен бар ма екен? 

К2ктеуге к2ктемде к2п келдің бе? 
К2ктеуді к2ктемде кеп к2ктедің бе? 
К2ктіде к2п к2ктетпей кеткенің бе? 
К2ктің де к2гергенін к2п к2рдің бе? 

(Оқу)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Аквааэробика дегеніміз не? 

Эфиопия сөзі қайдан шыққан?

Шамшырақ 

ТАНЫМ 

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

ҒАЛАМ 

Камбоджадағы ихмер лер-
дің әліпбиінде 76 әріп бар. 
Ал Бутенвиль аралын ме-
кен дейтін тайпа 11 әріппен, 
Гавай аралындағы тайпа 12 
әріппен шектеледі. 

О әрпі ең ежелгі әріп бо-
лып саналады. Біздің дәуі-
рі мізге дейінгі 1300 жыл 
бұрын финикиялықтар жа-

са ған әліппеде бар. О әрпі әлем халықтарының 
65 әліппесінде кездеседі. 

Eріптердің ішінде ең к2п кездесетін әріп А 
әрпі. Ең сирек кездесетіні чех халқы қолданатын 
ржщ әріпі. 

Қытайда 40000-нан астам иероглиф таңба 
бар. Бұл тілде қиындықты, қолайсыздықты 
білдіретін иероглиф шатыр астында қатар тұрған 
екі әйел бейнесінде таңбаланған. 

Жусан – жер бетіндегі 
,сімдіктердің ішіндегі ең 
а щ ы с ы .  О н ы ң  п а й д а л ы 
жақтары жетерлік. 

Латындар бұл ш2пті арте-
мизия деп атайды. Ш2птесін 
2 с і м д і к т е р д і ң  д ә р і л і к 
қасиетін ашқан  Артемид 
құдайының құрметіне осы-
лай деп атаған. 

Ертеректе Олимпиада ойындарында жеңіп 
шыққандарға сыйлық ретінде жусаннан 
жасалған сусын ішкізетін болған. Римдіктер 
жусан тұнбасын асқазан ауруларын емдеуге 
пайдаланған. Ал қытайлықтар аяқ киімдеріне 
жусанның жапырағын салып жүрсе, тамаққа 
деген тәбетті арттырады деп есептеген. 

Әріп жөнінде не білеміз?

Жусанмен емделуге бола ма? 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Hзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Ана өкініші ойландырады
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тарапынан да жоғары бағасын алған. 
Тәлім-тәрбиелік маңызға ие, қоғамдық 
талас-тартыспен тікелей байланыс-
ты, бұқара қауымның қызметіне, 
қарапайым халық пен мемлекеттің 
тарихына тікелей байланысты асқақ 
идея Сұлтан Бейбарыс ескерткішінің 
бойынан табылады және бүкіл обра-
зын ашып к2рсетуге тырысқан. Оған 
қол жеткізу үшін к2біне к2рерменнен 
анағұрлым алшақ, ашық кеңістікте, 
далада, таза ауа астында тұратын, ірі 
к2лемді мүсінді сомдағанда керекті 
нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін әдіс-тәсілдер мен к2ркем тілді 
таба білген. Eсіресе екі жағындағы 
Мысырдың Пирамидасы мен Даланың 
отау киізінің образды берілуі ойымыз-
ды нақтылай түспек. Сұлтан Бейбарыс 
та тарихта туған жермен байланы-
сын ешқашан үзбеген. Осының бәрі 
сәулеттік кеңістікте поэтикалық жаңа 
серпінмен жасалған.

 Басты тақырыбы Сұлтан Бейбарыс 
болғандықтан, оның сыртқы келбеті 
арқылы тарихын, туған жермен бай-
ланысын, ішкі рухани дүниесіндегі 
жоғары сезімін, күштілігін, ерік-
жігерін, күрделі психологиялық күйін 
ашып к2рсеткен. Образды кескін, 
кең сермелген дәлдік пен нақтылық, 
мүсіннің тұтас граниттен дәл және 
анық шабылып, сомдалуы Қадырхан 
сомдаған Сұлтан Бейбарысты жасаған 
бейнесіне тән ерекшелік. Мүсінді де, 
тұғыртасты да, қосымша пішіндерді 
де, бедерлерді де қамтитын жалпы 

ескерткіш композициясының шешімі 
2те сәтті шыққан. Монументтің айна-
ла қоршаған сәулет ортасымен және 
кеңістікпен байланысының шешімін 
табуы Атырау қаласының салтанаты 
мен әлеуетін асқақтатып тұр. Қала 
жоспарымен анықталған алаңның 
орталығы, адам к2п жүретін негізгі 
бағыттарға қарай орналастырылуы мен 
ескерткіш композициясына сәйкес 
жалпы пішіннің биік тұғырға орна-
ластырылуы сәтті шешімін тапқан. 
Асқақтай қондырылған ескерткіштің 
органикалық бүтіндігі жалпы пішіннің, 
о н ы ң  б и і к  т ұ р ғ а н  т ұ ғ ы р ы н ы ң 
және олардың дұрыс тепе-теңдікте 
орналастырылуының пластикалық 
бірлігін сақтаған. 

А д а м  п с и х о л о г и я с ы н ы ң  с а н 
қырлылығын терең зерттеу, оның к2ңіл 
күйінің алуан түрлілігін мүсін 2нерінде 

деген сүйіспеншілігі мен құрметінің 
осы сомдалып тұрған ұлы тұлғаның 
жүрегіне жетер кілті екенін к2рсетуі 
міндет екенін жақсы түсінеді. 

Мүсінші, ең алдымен, 2мірдің 
2з інен,  адамның 2зінен сол б ір 
ұлы, асқақ сезімдерді, тақырыптың 
асқақтығына сай  келет ін  ойлар 
мен әрекеттерді, 2зі сомдайын деп 
 ниеттенген кейіпкерлерінің қадір-
қасиеттерін, сол кейіпкерлерінің ай-
надан к2рінгендей бет-жүзін, қимыл-
қозғалысын, дене бітімін және жал-
пы мінез-қылықтары мен әдеттерін 
іздеумен болады. 

Қадырхан Кәкімовтың Аста-
на қаласындағы Дипломатиялық 
қалашыққа арнап салған сәндік 
м ү с і н д і  к о м п о з и ц и я л а р  с е р и -
ясы ешкімге ұқсамас қолтаңбасын 
айшықтай түседі. Мұнда мыс пен 

пен байланысты беретін ырғақтылық 
та, тепе-теңдік күйі де бәрі қолмен 
қойғандай анық, дәл. Бірлік негізінен, 
лаконизм сияқты оған назар ауда-
рылуына, үлкен зейін қойылуына 
ықпалын тигізеді. Бірақ, алайда, 2з 
бетінше эстетикалық маңызға да ие. Ең 
 бастысы, к2ріністегі де, пішіндегі де 
абстрактіліктің маңызы ерекше орын 
алған. Сериялы жұмыс 2те жоғары 
поэтикалық леппен сомдалған. Мүсінші 
жасаған дүниелерін шынайы ортамен 
байланыстыра отырып сомдаған. 

Мүсін 2нері туындылары қор-
шаған ортаның тұрақты факторы 
болғандықтан к2рерменнің санасы-

ықтары мен әдеттерін 
ы.

Кәкімовтың Аста-
ғы Дипломатиялық 
рнап салған сәндік 
п о з и ц и я л а р  с е р и -
қсамас қолтаңбасын
еді. Мұнда мыс пен

Мүсін 2нері туындылары қор
шаған ортаның тұрақты факторы 
болғандықтан к2рерменнің санасы-

сұлбалау асқан шеберлікті талап етеді. 
Қадырханның ұстанымы – ұлттық 
рухты жандандырып, ұлы тұлғаларды 
болашаққа таныстыру, сонымен қатар 
ой еркіндігіне ерік беріп, түрлі қиялдың 
ғажап тереңдігіне бой алдыра оты-
рып жұмыс істеу. Eлбетте, пішіннің 
алатын орны ерекше, бірақ пішінді 
дәл анықтап, соған сәйкес шешуші, 
жетекші р2лді атқаратын мазмұнның 
маңызы зор екені белгілі. Халықтың 
айтар ойы мен жан-дүниесін кернеп 
жатқан сезімін сомдау арқылы тарихи 
маңызды к2ріністің болуы ерекше 
қадағалануы тиіс. 

Қадырхан сомдаған жазушы «Орал-
хан Б2кей», «К2кжал Барақ батыр», 
«Uмірбек Жолдасбеков» ескерткіштері, 
Тараз қаласына қойған «Үзілген сапар» 
атты екі ғашыққа арналған махаббат 
ескерткіші керемет әсер қалдырады. 
Бұдан басқа автор еліміздің түкпір-
түкпірінде тұрған үлкенді-кішілі 
тоқсаннан аса ескерткішті сомдаған.

Б ү г е - ш ү г е с і н е  д е й і н  а й н ы т -
пай түсірілген, к2рермен к2кейіне 
сенім ұялататын шынайылық пен 
табиғилықты топтастыра білген. 
Мүсінші ескерткішпен к2рермен 
к2ңіліне жеткізгісі  келген ойын 
дәйектеп, анықтап алған. Бұл ой 
бейнеленетін тұлғаның қоғамдағы 
маңызы ж2ніндегі нақты түсінікке 
негізделеді.  Ол қоғам қайраткері 
ж2ніндегі халықтың пікірін нақты 
білдіруі, оның осы 2мірде бағалаған 
құндылықтарын, бұқара халықтың оған 

гранитпен астастырылып жасалған 
«Үлкен қақпа», «Кіші қақпа», «Сәндік 
мүсін», «Биші», «Eуен», «Музыка 
дыбысы», «Бақыт құсы», «Уақыт 
шығыршығы», «Бүркіт» сияқты тоғыз 
жұмыс қойылған. Мүсінші жан-
жақты қоршаған кеңістік пен 
жарықтың ортасындағы 
ш ы н а й ы  д ү н и е н і 
материалды түрде 
сезілетін к2лемді 
пі шін дер түрінде 
б е й  н е л е й д і . 
Монументал-
ды 2нер ту-
ындысы 2зі 
к 2 р к е й т і п , 
әрлеп тұруы 
міндетті ғимараттың кеңістігімен не-
месе алаңының сәулетімен тығыз 
байланысты. Сәндік міндетпен ғана 
шектеліп қалмай, әрқайсысы 2з 
бетінше идеялық-к2ркем маңызға 
ие. Мүсінші қиял еркіндігіне бой 
ұрып еркін к2сілген. Пластикалық 
байлық осы субұрқақ ескерткіштерде 
мәрмәртасқа металдың қосылуымен 
ерекше сипат алған. 

Заманауи сәулет ансамблінің 
мәселелерін 2нердің тек дәстүрлік 
ә д е т - ғ ұ р ы п т а р ы н а  ә к е л і п  т і р е п 
қоюға болмайды. Біздің күнделікті 
тұрмысымыздың к2птеген пішіндері 
қалыптасатын тым маңызды элемент-
терді ұмытуға да жол жоқ. Бұл сериялы 
жұмыстарда композицияның бірлігі, 
б2лшектерінің арасындағы қатынас 

на еріксіз ықпал етіп, ойға б2лейді. 
Сондықтан олардың мазмұны аса мәнді, 
2згеше тұрпатты к2ркем ой тудыратын-
дай болуы тиіс. Қадырхан сомдаған 
монументалды дүниелер, біздер үшін 
тек сәулеттің ажырамас б2лшегі болып 
қана қоймай, эстетикалық талғамға 
сай келеді. Сонымен бірге, қоғам үшін 
аса маңызды тәлім-тәрбиелік және 
идеологиялық міндеттерді лайықты 
деңгейде атқара отырып, сәулет сала-
сын зор тарихи мазмұнмен байытады, 
жадымызды жаңғыртады, адамзаттың 
қоғамдағы орнын асқақтатып, оған жа-
лыны с2нбес мәңгілік ғұмыр сыйлайды. 

Жанарбек БЕРІСТЕН,
профессор, 

ҚР Мәдениет қайраткері
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Екі алтын, үш қола...

Бауырластық аясында

ДҮБІРЛІ ДОДА

ФЕСТИВАЛЬ

солтүстіккореялық ауыр атлет Ким 
Мен Хек 331 келіні (153+178) еңсеріп, 
Универсиаданың күміс жүлдегері атанды. 
325 келіні (145+179) басынан асырған жа-
пон зілтеміршісі  Мямото Масонори қола 
жүлде иегері атанды. 

Жеңіл салмақта сынға түскен зілте-
міршіміз Арли Чонтей (56 келі) қоссайыс 
бойынша 258 келіні еңсеріп, қола медаль 
иеленген болатын. 

Суға жүзуден қола жүлдені Дми-
трий Баландин иеленді. Ауыр атлет 
Айдар Қазов Қазақстан құрамасының  
қоржынына кезекті алтын медаль  сал-
ды. Ал қола жүлдені  дзюдошы Бекәділ 
Шәймерден иеленді. С2йтіп үш күннің 
ішінде біздің  құрама  екі  алтын, үш 
қоланы жеңіп алды.

Нұрлан ҚҰМАР

  
  

Қытай Халық Республикасының 
Тайвань провинциясының астанасы 
Тайбэй қаласында студент жастар 
арасында кезекті Жазғы Универси-
ада – 2017 ойындары ,тіп жатыр. 
Аталмыш дүбірлі жарыста әлемнің 
142 мемлекетінен 7639 спортшы бақ 
сынауда. 

Дүбірлі доданың ашылу рәсімінде 
к2к туымызды таэквандошы Смайыл 
Дүйсенбай алып жүрді. Зілтемірші ауыр 
атлет Альберт Линдер жазғы Универсиада 
– 2017 ойындарының чемпионы атанып, 
алтын медальға ие болды. Орта салмақ, 
яғни 69 келіге дейін салмақта сынға 
түскен жерлесіміз жарыс қорытындысы 
бойынша 333 келі (148+185) зілтемірді 
к2теріп, Универсиада рекордын ор-
натты. Осы салмақта сынға түскен 

1982 жылы Вена музыкалық ака-
демиясында тағылымдамадан 2тті. 
Осындай біріне-бірі жалғасқан оқу 
мен тәжірибеден соң 1983 жылдан 
мемлекеттік академиялық симфониялық 
оркестрдің, 1985 жылдан Абай атындағы 
мемлекеттік академиялық опера және 
балет театрының бас дирижері, 2006 
жылдан Құрманғазы атындағы қазақ 
мемлекеттік академиялық ұлт аспап-
тары оркестрінің, 2007 жылдан бастап 
Н.Тілендиев атындағы академиялық 
фольклорлық-этнографиялық «Отырар 
сазы» оркестрінің бас дирижері болып 
қызмет атқарды.

Ол кәсіби шеберлігінің арқасында 
АҚШ, Ұлыбритания, Австрия, Герма-
ния, Ресей, Түркия, Куба, Корея сияқты 
к2птеген елдерге концертпен шығып, 
әлемдік классикалық музыкамен қатар 
қазақстандық композиторлардың 
шығармаларын насихаттай білді. Eрине, 
бұндай ұлы шығармалар қазынасын 
н а с и х а т т а у  ү ш і н  д и р и ж е р  б о л ы п 
туылуың керек. Бұл адамның бойында 
кәсіби біліммен қабат үлкен мәдениет, 
үйлесім, сергек сезімталдық, мейірім, 
ұшқыр қиял, философиялық тұжырым, 
оркестрдегі барлық аспаптардың қыр-
сырын түсінетін қасиеттері болуы керек. 
Мұнымен қабат табиғи есту қабілетінің 
ерекшелігі бар. 

Т2лепбергенді гастрольдік сапар-
лар шыңдады. 1983 жылы ұлы музы-
канттар отаны саналатын Венадағы 
симфониялық оркестрде бір жылдық 
тағылымдамадан 2тіп қайтуы 2мірлік 
әсері мол дәріс, бойына қаншама жаңа 
шабыт қайнарын берді.  Бетховен, 
 Моцарт, Штраус,  Шубертт, Брукнердің 
туған топырағында болып олардың ба-
сына тағзым ету Т2лепбергеннің 2мірін 
музыка әлеміндегі басқаша кеңістікке 
к2терді. Мұндай сапарлар оның ре-
пертуарын байытумен бірге классик 

Жақында Анкара қаласында Ети-
месгут муниципалитеті мэриясының 
ұйымдастыруымен ХІV халықаралық 
«Анадолы күндері» мәдениет 
және ,нер фестивалі ,тті. Онда 
 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласы мен Қазақстан-Түркия 
арасындағы дипломатиялық қарым-
қатынастардың 25 жылдығы аясында 
Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов 
 ауданынан «Hдемі-ау» би ансамблі 
мен Меркі аудандық «Меркі 
әуендері» фольклорлық ансамблі ,нер 
к,рсетті. 

Фестиваль барысында еліміздің 
мәдениеті мен әдет-ғұрпын жан-жақты 
таныстыратын «Қазақстан» үйі ашылып, 
жұртшылық назарына сурет к2рмесі 
ұсынылды. Жамбылдық 2нерпаздарды 
Қазақстанның Түркиядағы елшісі Абзал 
Сапарбекұлы қабылдап, халықаралық 
2нер мерекесіне шақыртуды қабыл 
алып келгендері үшін алғыс білдірді. 
Қолдау к2рсеткен облыс және аудан 

Зере ҚАНЫБЕКҚЫЗЫМұзафар ӘЛІМБАЕВ

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

Жадырай қарап, күн күлігі, 
Жер беті гүлдей жайқалды.
Жайлаудың түнін таң түріп, 
Жаз жыры ерте байқалды.

Таңдау тұр алда түрліше
Тынығу әлде еңбек пе? 
Жол салдық ескі үлгіше
Жайлауға, биік дөң бетке. 

Қозы-лақ ойнап, секіріп, 
Табиғат тіні түр-түсті.

Пыр-пырлап ұшқан кекілік 
Жанасып оған шіл ұшты. 

Әйтеуір бәрі көңілді,
Адам да, құс та, қозы да.
Көк байрақ түстес көгімді,
Құрметте құрбым, сөз ұға. 

Спортқа талап тым ерек,
Жаз тауып жанға керегін.
Сабақтың жөні бір бөлек
Сағынып күзде келемін. 

Суға батпайды, 
Суықта қатпайды. 
Қоя берсең еркіне, 
Қолға ұстатпайды.

Туасы жарға жабысқан,
Жаңалық күтер дауыстан.

Тау дуалдың ішінде 
Қызыл бұзау байлаулы. 
Ұқыпты өз ісіне, 
Біледі әсем сайрауды.

Дөң жатыр, 
Дөңде топ-топ көң жатыр. 

***
Дос досқа
Космоста

Бас қосса. 
***

Дейді маған шымшық
Терлегенше шып-шып,
Кел, далаға шық-шық.

***
Дәл дәлел бар, Жәлел!
Жәлел, бар дәл дәлел.

(Резеңке шар)

(Адам құлағы)

(Тіл мен тіс)

ойып тұрып бере аласың» деп ағынан 
жарылатын. 

Ол осындай үлкен 2нердің ұлы 
мұхитына жүзгеннен бастап 2зін аяу 
дегенді білмеді. Ол 2мірінің соңғы күні 
қан қысымы едәуір к2теріліп тұрғанына 
қарамастан, денсаулығына мән бермей, 
үлкен оркестрмен дайындық жұмыстары 
жүріп жатқанда жанкештілікпен 2мірден 
2 т т і .  Т 2 л е п б е р г е н  б ұ л  д а й ы н д ы қ 
жұмысын 2зі к2ркемдік жетекшісі әрі бас 
дирижері болған ұжымын Корей еліне 
алып бару үшін жүргізіп жатқан болатын. 
Uнер тұлғасы үшін мұндай сапар үлкен 
белес, зор абырой еді. Құрамы 100 адам-
нан тұратын үлкен оркестрді жұдырықтай 
жұмылдырып 2зге ел к2рермендеріне 
алып шығу екінің бірінің маңдайына 
жазыла бермес бақ болатын. Eрі 1998 
жылы мүшелері  жан-жаққа тарап, 
басы құралмай бара жатқан ұжымды 
қайта тірілткен де 2зі еді. Тірілтіп қана 
қойған жоқ, жігерлі жастардан құралған, 
к2рерменді сүйсіндірер сырбаз ұжымға 
айналдырды. 

Солай бола тұра қаншама жыл 
басы-қасында жүріп, 2зі қолға алған 
сол қуаныштың қызығын к2ру бақыты 
Т2лепбергеннің пешенесіне жазыл-
мапты. Ол дайындаған ұжым дири-
жерды жер қойнына берген күннің 
ертеңіне шәкірті Қанат Ахметовтың 
жетекшілігімен  Сеулге ұшып кетті. Ор-
кестр б2тен ел, б2где жұрттың алдында 
2з жауапкершілігін сезіне оты рып, биік 
деңгейде 2нер к2рсетіп қайтты. Олар ұлы 
Маэстро алдында ұятқа қалмады. 

Т2лепбергеннің 2з әкесі Eбдіраш 
кезінде ауылды аузына қаратқан күйші 
болғандықтан ба, 2зінің екі бауыры 
Байт2ре мен Жант2ре де домбыраның 
құлағында ойнайтын. 1966 жылы екеуміз 
Алматыға оқуға келгенімізде оның 
Бәден Айсынов деген күйші бауыры 
сол кездің 2зінде КСРО халық артисі 

әкімдеріне ризашылығын жеткізді. Екі 
ел арасындағы мәдени байланыстар 
мен атқарылған жұмыстарға тоқталып, 
делегация мүшелеріне Түркия Респуб-
ликасында қазақ 2нері мен мәдениетін 
насихаттауға қосқан үлесі үшін Алғыс 
хаттар табыстады. 

Жамбыл облысы әкімдігі Мәде-
ниет, архивтер және құжаттама басқар-
масының халық шығармашы лығы 

тартқанда әзер оталатын «Беларусь» 
тракторына отырғызып, Қаратаудың 
жонынан пәрі бидайлық жер жыртуға 
жегіп қойған жерінен оқуға қашып 
кеткен еді. Сол кеткеннен Алматыға 
жетіп, бар назарын білімге аударды. Осы 
ықылас-дағдысы 2з жемісін беріп, оны 
профессорлық дәрежеге дейін к2терді. 
Бірде мен сол кезді еске алып әзілдеп: 

– Қырдың басында тот басқан қалпы 
қалған сол «Беларусь» тракторың сені 
қашан келер екен деп жолыңды күтіп әлі 
тұр, барып мініп қайтатын болдың ғой, – 
дедім. Ол күлді де:

– Қайдағыны ұмытпайды екенсің. 
Елмен кездесу деген осындай жастық 
шақтағы оқиғаларды да еске алу емес пе. 
Мен елге барғанда алақан жайып бірдеңе 
алу үшін емес, бүгінге дейін тапқан 
барымды беру үшін, басыма бақ болып 
қонған 2нерімді к2рсету үшін, сол жер-
де туып-2скеніме рақметімді айту үшін 
барамын.

Беру дегеннен шығады, Т2лепберген 
елдегі орта мектепті бітіргеніне 40 
жыл толу салтанатына қатысып, 2зі 
оқыған мектептің бірнеше оқушысына 
шәкіртақы тағайындап қайтқанына куә 
болғаным да бар-ды. 

Теледидарда жүргенімде Нұрғиса 
Тілендиев Т2лепберген туралы «Т2леп-
берген қазірдің 2зінде әлемдік 2нердің 
інжу-маржан тұлғасы. Оны қазақтан 
бұрын әлем мойындап қойды. Ал оны 
түсінетіндер біздің елде енді 2мірге келе 
бастады. Оның тыңдарман қазақи ортасы 
енді қалыптасуда, келешекте оған со-
лар бас иіп, солар иелік қылады» дегені 
есіме оралады. Uнердің нағыз майталман 
шеберлерінің бірін-бірі әділ бағалауы 
деген осылай болса керек. 

Uмірден озғанына тоғыз жыл болған 
Т2лепбергенге осы уақытқа дейін 
іздеуші болмай келгендігі әттеген-
ай дегізеді. Соңғы үш-т2рт жылда 

орталығының к2ркемдік жетек шісі Эль-
мира Дүтбаева 2з кезе гінде Қазақстанның 
Түркиядағы елшілігінің шалғай ауданда 
жатқан шығармашылық ұжымдарды 
елеп-ескеріп жасаған ұсынысына 
ерекше қуанғандарын жеткізді. Бұдан 
кейін қазақстандық делегация Етимес-
гут муниципалитеті басшысы Энвер 
 Демирелмен кездесті. Ол 2з с2зінде 
«Біздің мақсатымыз – түбі бір түркітілдес 

ауылдағы 2зі оқыған №239 Кеңес орта 
мектебіне атын беру туралы әңгіме 
болған кезде «ол бар-жоғы музыкант 
қой, оның бұл мектепке не қатысы 
бар?» деп немқұрайдылық танытқандар 
да болыпты. Соңғы жылдары жазылмас 
дертке айналып бара жатқан бұндай 
к2зқарасқа не айтарсың?! 

Т2лепберген Eбдірашев – Қазақ-
станның түкпір-түкпіріндегі кез келген 
мектепке берсе де лайықты есім. Uздері 
жұмыс істеп отырған мектепке қазақтың 
маңдай алды 2нер тарланының атын алу 
үлкен абырой ғой. Eсіресе оның есімін 
к2зі тірісінде ширек ғасыр жетекшілік 
е т к е н ,  м е м л е к е т т і к  а к а д е м и я л ы қ 
симфониялық оркестрге, Алматы мен 
Астана шаһарларындағы к2шелерге бе-
руге, сол к2шелерге дирижерлық таяғын 
к2теріп, 2нер кеңістігінің шырқау биігіне 
ұмтылып, терең тебіреністе тұрған әсем 
ескерткішін қоюды, Кеңсайдағы зиратын 
ж2ндеуді, 2зі тұрған үйді музей ретінде 
сақтап қамқорлыққа алуды қолға алсақ 
құба-құп болар еді. 

2018  жылы Т2лепбергеннің 70 
жылдығы келе жатыр. Бұған үлкен 
дайындық шаралары жасалуы керек. 
Осы орайда, ең алдымен, Мәдениет 
министрлігі республикалық деңгейде 
аталап 2тетін атаулы күндер тізбесінің 
жобасына осы бастан енгізу, соған 
лайықты Үкімет қаулысының жоба-
сын жасау мәселелерін қолға алу керек. 
Осы мерекені Т.Eбдірашев атындағы 
дирижерлердің халықаралық байқауын 
2ткізумен ұштастырып жатсақ нұр 
үстіне нұр болмақ. Біртуар тұлғаның 
70 жылдығы 2зі туған ауыл, аудан, об-
лыс, республика к2лемінде ғана ғана 
емес, халықаралық к2лемде аталып 2туін 
нақтылау керек. Ол соған лайықты, бүкіл 
қазақ халқы мақтаныш тұтар жан. 

Бақыт БЕСАРЫҚТЕГІ

елдердің 2зара ынтымақтастық, достық 
қарым-қатынасын нығайтып, бауыр-
лас мемлекеттердің рухани мұрасын 
кеңінен насихаттау. Шығармашылық 
ұжымдарды бір алаңда тоғыстырып, 
әр халықтың ұлттық музыкасын және 
2нерпаздарын таныстыру» деп атап 2тті.

К е ш к і с і н  « А н а д о л ы  к ү н д е р і » 
мәдениет және 2нер фестивалі бас-
талып, «Eдемі-ау» би ансамблі мен 
Меркі аудандық «Меркі әуендері» 
фольклорлық ансамблі халықтық ән-күй 
мен түркітілдес елдердің бай мұрасын 
тарту етті. Фестиваль алаңына күн сай-
ын 20-30 мың адам жиналса, сол күні 50 
мың к2рермен ресми тіркелген. 

Концерт соңынан Қазақстанның 
Түркиядағы елшісі Абзал Сапарбекұлы 
екі ел бауырластығының мәңгі жа-
с а й т ы н ы н  а й т а  к е л е ,  Е т и м е с г у т 
муниципалитет і  басшысы Энвер 
 Демирелге қазақ 2нерін танытуға қосқан 
үлесі үшін ризашылық білдіріп, сый-
сияпат жасады.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директордың 

міндетін атқарушы 

Ләззат НОҒАЙБАЕВА
қабылдау бөлмесi 272-87-30 

kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

Бас редактор 
Самат ИБРАИМ

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

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

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ
 

Корректор
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Хатшы-референт
Лунара АТАМҚҰЛОВА

Апталық Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгiнiң 
Ақпарат және мұрағат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2006 жылғы 4 маусымда 
№7345-Г куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 
аймақтардағы өкiлдiктерi:

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

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

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

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Дина ИМАМБАЕВА

Таралымы 20 000

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

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

А

Газет: Алматы қаласы, Мұқанов көшесі, 223 «в». 
 «Алматы-Болашақ» АҚ, Тел: 378-42-00 (бухг.), 378-36-76 (факс); 
 Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты
Тапсырыс №1287/324

композиторлардың туындыларын 
еркін игеруіне, оның сұлу құшағына 
еніп кетуге даңғыл жол ашты. Ұлы 
 Демокрит «Uнерсіз 2мір жоқ» десе, 
біздің Т2лепбергеннің «Музыкасыз 2мір 
жоқ» деп 2зі сүйген 2нерге жақын тарта-
тыны да содан еді. «Дирижердің бақытты 
шағы жақсы оркестрі мен жақсы музы-
канттары болған кез. Мұндай жағдайда 
с2зге шығындалмай к2ңіліңдегі ойыңды 

Бибігүл Т2легеновамен бірге 
2нер сапарларына шығып 
жүрді. Т2лепберген болса ол 
кезде жастау, әлі ел к2зіне 
түсе қоймаған, бірақ домбыра 
десе жарқырап жанып шыға 
келетін нағыз талант болатын. 

Б а л а  к е з і н д е  И с а т а й  д е -
г е н  ш а р у а  ш ы  л ы қ  б а с ш ы с ы 
Т2лепбергенді  арқанмен 

( )

Фариза атасының сүйікті  не мересі. 

Ақылды. Бәрін байқап, үйдегі әр 

заттың 2з орнында тұрғанын қа лайды. 

Ол балабақшасынан келгеннен кейін 

бір орындық қозғалса неге 2з ор-

нында тұрмайды деп анасынан сұрап 

жатқаны. 
Ол балабақшасында ән салады.

Uз тобындағы балалар арасында 

бел сенділік танытып, би тобын бастап 

сахнаға шығады. Тәрбиешілерінің 

айтуына қарағанда Фариза суретті де 

әдемі салады. 
Фариза атасының б2лмесіне  сирек 

кіреді. Бірде атасы б2лмеде кітап оқып 

жатқанда кіріп келіп:
– Ата, мына ілулі тұрған қабыр-

ғадағы киімді кім жасаған? – деп 

сұрады. 
– Ақылыңнан айналайын қызым. 

Бұл киімді шекпен деп атайды, – деді 

атасы. – Бұл шекпенді үлкен аталар 

үстіне киген. 
– Сонда, киімді тоқыған ба, қалай 

тіккен?
– Шекпен түйе жүнінен ұршыққа 

иіріп, содан кейін 2рмек арқылы 

тоқылады. Тоқып болғаннан кейін 

әжелер атаның бойына қарай пішіп, 

қолдан тіккен. С2йтіп, осы тұрған 

шекпенді киім етіп шығарған.

Атасы орнынан тұрып, шекпеннің 

астарын Фаризаға ұстатып тұрып: – 

К2рдің бе, әжелердің қол 2нердегі 

шеберлігінің мықтылығы сол, үш 

ғасырдың к2зін к2рген бұл шекпеннің 

бүгінге дейін ешбір жері жыртылмай, 

сақталып тұрғаны қандай жақсы. 

– Ата, түсіндім. Сонда үш ғасыр 

к2п пе, аз ба?
– Үш ғасыр деген с2з үш жүз жыл 

дегенді білдіреді. 
– Ой, к2п екен ғой ата, – деп шек-

пеннің етегінен қолымен сипады. – 

Ата, бұл «шеппен» 2те қатты ғой деді. 

– Иә,  айналайын.  К2п жыл 

тұрғаннан кейін, аталар үстіне киіп 

осы шекпенмен ел аралап, қонақ 

болып жүргенде, әрине, бұрынғыдай 

2рмекпен шыққан күйінде тоқылған 

зат соншалықты 2з күйінде тұра 

бермейді  ғой.  Жыл 2ткен сай-

ы н  б ұ л  к и і м  д е  к 2 н е р е д і .  Т ү г і 

кетіп қырқылады. Сондықтан бұл 

шекпеннің сыртының қолға қаттылау 

тиіп тұрғаны осыдан. 

– Ата, осылай тұра береді ме? – 

деді Фариза.
–  Ж о - о - о - қ .  Б ұ л  ш е к п е н д і 

атаң жа қын да Орталық мұражайға 

тапсырғалы отыр. 
– Ол қай жерде. Біз к2ре аламыз 

ба? 
– Eрине. К2ресіңдер. Ол жер 

к2пші лік орны. К2п адам барып, 

қойылған заттарды к2ріп, тамаша-

лайды. Ол жердегі заттар қазақтың 

ою-2рнектері салынған түрлі ғажап 

бұйымдар.
– Алақай! Мен қазір әкем мен 

анама барып айтып келейін. Атам 

«шеппенді» адам к2п жиналатын 

жерге апарып қояды деймін. Мен де 

соған 2з дос қызымды ерітіп бара-

тын боламын, – деп б2лмесіне қарай 

жүгіре ж2нелді. 
С ә л д е н  с о ң  а т а с ы  н е м е р е с і 

 Фари за ның б2лмесінің есігін жайлап 

ашып қарап еді, оның сурет салып 

отырғанын к2ріп жанына жақындай 

түсті. Киіз үйдің алдына к2рпе т2сеп, 

қасына жастық қойып, үлкен ата-

ның шекпен киген бейнесін  салып 

жатыр екен. Атасы жайлап кейін 

ше гініп, немересінің салған суретіне 

мақтанып, б2лмесінен білдірмей 

шығып кетті.

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ

АЛМАТЫ 


