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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

3-бет

Бүгінгі санда:

Латыншаға көшуге 
дайынбыз ба?

Қызыл кітап

Шығыстанушы

5-бет

12-бет

9-бет

ТІЛГЕ КӨЗҚАРАС – ЕЛГЕ КӨЗҚАРАС

– Гүлжан Ермашқызы, еліміз 
тәуелсіздік алғалы бері мемлекеттік 
тілдің мәртебесін к�теру мен оның 
қолданылу аясын кеңейту мақсатында 
атқарылған игі істер к�п-ақ. Осын-
дай іс-шаралардың �ңірдегі нақты 
к�рінісі қандай? 

– Қазіргі таңда тілдерді да-
мыту мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының үшінші кезеңі 
басталды. Жалпы �ткен алты жыл-
да ауыз толтырып айтарлықтай 
істер жүзеге асырылды. Аталмыш 
бағдарламада к�зделген мін дет-
тердің бірқатары орындалып, осы 
салаға жауап беретін білікті ма-
мандар �здерінің іскерлік қырлары 
мен �зге де ізгі қасиеттерін жұмыс 
барысында айқын танытты. Мен 
әңгіменің орайы келгенде, облыс 
басшылығы �ңірімізде тілдерді да-
мыту мақсатында қомақты қаржы 
б�ліп отырғандығын ерекше атап 

�ткім келеді. Осындай қамқорлық 
пен қолдаудың нәтижесінде тынды-
рылып жатқан жұмыстар ауқымды. 
Мысалы, облыста тілдерді оқытудың 
инфрақұрылымы жасалғандығын 
тілге тиек еткенім де орынды болар. 

Осы арада с�зіміз жалаң болмас 
үшін нақты деректер мен дәйек-
терге сүйенгеніміз абзал. Бұл күндері 
�ңірде 18 мемлекеттік тілдерді 
оқыту орталығы жұмыс істейді. 
Оның біреуі Қостанай шаһарында, 
қалғандары аудандар мен қалаларда 
орналасқан.  

Біреу білер, біреу білмес. Мына 
мәселе жайлы да баяндап �т-
кенім ж�н шығар. Тәуелсіздіктің 
арқасында кешегі нәубет жылдары 
күнк�ріс қамымен шет елдерге тары-
дай шашырап кеткен бауырларымыз 
арамызға қосыла бастады емес пе? 
Сондай ағайындарымыз алғашқы 
кездері орыс тілін мүлдем білмейтін. 
Сол себепті де �зге елдерден к�шіп 

Үздік аудармашылар 
марапатталды
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БАЙҚАУ

 «Үздік аудармашы» байқауының 
мақсаты Қазақстан Республикасының 
тіл саясатын жүзеге асыру, тіл мең-
геруге қызығушылықты арттыру, 
бәсекеге қабілетті, к�п тілді меңгерген 
үздік аудармашыларды анықтау, 
аударма саласында тіл мәдениетін 
жетілдіру екені белгілі. 

«Үздік аудармашы» байқауының 
қорытындысы бойынша бірінші 
орын ды Айнагүл  Нұғыманова 
( № 6  қ а л а  л ы қ  е м х а н а с ы н ы ң 
кадр маманы), екінші орынды 
Жансұлу  Мұса құлова (Халыққа 
қызмет  к�рсету  орта  лығының 
Құжаттамалық және құқықтық 
қамтамасыз ету б�лімі нің маманы), 

Лилида Сайнова (Қарат�бе ауданы 
әкімі аппаратының ұйымдастыру-
бақылау б�лімінің бас маманы), 
үшінші орынды  Вероника Пермити-
на (Б�рлі ауданының мәдениет және 
тілдерді дамыту б�лі мі аудандық 
демалу орталығының қызметкері), 
Гаухар Жұмағалиева (БҚО Aділет 
департаментінің жетекші мама-
ны), Перизат  Илашева (Сырым 
аудандық ішкі саясат б�лімінің бас 
маманы) иелен ді. Жүлдегерлер мен 
қатысушылар бағалы сыйлықтарға ие 
болып, дипломдармен, Алғыс хаттар-
мен марапатталды. 

Айдарбек АҚБОЛАТОВ

МЕКТЕП–ҚАЗАҚША. 
АЛ ДӘПТЕР ҚАЙ ТІЛДЕ?
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АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІАЛТЫН БЕСІК

«Масқара болғанда, к�п жер-
де қазақша жазылған дәптер жоқ. 
Ұстанымыма салып, «Тетрадь» 
дегенді алмадым. Барған жерімде 
қазақша неге жоқ деп, тапсырыс 
беріп, сұраныс тудыруға тыры-
стым. Eкінішке қарай, қанша 
қазақ еш мән берместен бала-
ларына «тетрадь» алып, қазақ 
мектебіне беріп жатыр. Іздеген та-
бады демекші, торк�здің қымбат 
дәптерін таптым. Ең бастысы, 
қазақша екен. Бір қызығы, мен 
тапқан қазақша дәптер Ресейде 
шығарылыпты...» дейді. 

Ойланатын, ойландыра тын-
ақ мәселе. Білім және ғылым 
министрлігі неге бұл жағына 
мән бермейді? Шынымен де, 
кеңсе тауарларын сатумен ай-
налысатын орындарда заты 
да,  аты да қазақша дәптер, 
т.б. дүниелерді табу қиынның 
қиыны. Оқушылар қазақ тілінде 
сапалы білім алу үшін олардың 
оқу құралдары да сақадай-сай 
болғаны ж�н емес пе? Бәлкім, 
дәптердің маңыздылығы дұрыс 
еленбей де жүрген болар. Бірақ 
ол да тіл мәселесіндегі түйткілді 
мәселенің бірі емес пе? Демек, 
осы бағытта жүйелі жұмыстардың 
атқарылмай отырғанын байқауға 
болады. Қазір, құдайға шүкір, 
елімізде қазақ мектептерінің 
саны жыл санап артып келеді. 
Осыны ескере отырып, қазақ-
ш а  о қ у  қ ұ р а л д а р ы н ,  о н ы ң 
і ш і н  д е  о қ у ш ы н ы ң  с а б а қ т а 
күнде лікті пайдаланатын дәп-
тер, күнделіктерін, т.б. зат та-
рын к�п таралыммен, жет кі-
лікті болатындай, негізінен 
әлеуметтің сұранысын қана-
ғат тандыратындай к�птеп неге 

шы ғармасқа? Нарық заманында 
ол пәлендей қиын шаруа да емес.

Қ а з і р  б а з а р ғ а  н е м е с е 
кеңсе дүкендеріне бара қал-
с а ң ы з ,  ш е т е л д і ң  б і з г е  ж а т 
құн ды лықтарын насихаттай-
тын дәп терлерден к�з тұнады. 
Дәп терлердің бірінші бетінде 
неше түрлі мультфильм кейіп-
кер лері, батыстық әншілер мен 
актерлер дейсіз бе, қаптап тұр. 
Неліктен т�л дәптерлерімізді 
шығарып, олар дың мұқабасына 
А б а й д ы ң , Ш о  қ а н  н ы ң , 
 Ыбы  рай дың,  Құр ман ғазының, 
т .б.  ұлт  мақта ныш та  рының 
суреттерін орналас тырмасқа. 
Тіпті бала талғамына сай келетін 
ұлттық ертегі кейіпкерлерін 
таңдап алуға да болар еді. Eз 
жауһарларымыздың қадірін 
білмей отырғанымыз �кінішті. 

Сонымен... Кеңсе тауарла-
ры  ның нарығына дұрыстап 
назар аударатын кез  келді . 
 Ба лалар қандай кеңселік зат-
тарды тұтынып жүр? Олардың 
арасында ұлттық нақышпен 
�рнектелгендері бар ма екен? 
Болмаса, неліктен жоқ? Бұған кім 
жауапты? Бізде тағы бір қызығы 
ұлттық нақышпен жасалған 
дүниелердің бағасы �згелерден 
бірнеше есе қымбат. О несі екен? 
Бағасы ақылға қонымды, қалтаға 
салмақ түсірмейтіндей, сапасы 
да �зіне лайықты болса, оны 
ала тын тұтынушы да к�беймес 
пе еді? Қорыта айтқанда, ұлттық 
 на  қыштағы дәптері бар оқушы 
хал  қының мәдениетіне, дәстүр-
сал  тына да жақын болып �сері 
хақ. 

Дәуіржан Т*ЛЕБАЕВ

келген қандастарымызға арналған 
орыс тілін оқытатын топтар құру 
қолға алынған-ды. Кеншілер қаласы 
Рудныйда оралман ағайындарға тіл 
үйрететін осындай топтар жұмыс 
істейді. 

– Тіл үйрету мәселесінде этно-
мәдени орталықтары қандай қызмет 
атқаруда? 

– Облысымызда  ынтымағы 
жарасқан к�птеген ұлт �кілдері 
тұрады. Мәселен, біздегі 9 мәдени 
бірлестіктің жанында олардың 
�з тілдері оқытылуда. Олардың 
қатарында неміс, татар, иврит, поляк, 
орыс, армян, корей, қырғыз секілді 
этно-мәдени топтар бар. Бірлестік 
мүшелері ана тілдерін жетілдірумен 
бірге, мемлекеттік және ағылшын 
тілдерін де оқып үйренуде. 

Айта кетерлігі, Тіл оқыту орта-
лық тарының оқытушылары үшін 
былтыр біздің басқарма бірнеше 
семинар �ткізді. Оның екеуі облыс 
орталығында ұйымдастырылған 
онлайн және Жітіқара, Қарасу 
 аудандары мен Рудный шаһарындағы 
тілдерді оқыту орталығы базасындағы 
к�шпелі семинарлар. 

(Жалғасы 4-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:
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ЕЛОРДА ТАРИХЫ – 
ЕЛ ТАРИХЫ

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 �зі басылымның ұлтжан-
ды лығын, елжандылығын аңғартса 
керек. 

Қазақ тілі – қазақтың бас ты бай-
лығы. Тіл қарым-қатынас құралы 
дейтін болсақ, оның қол данылмайтын 
жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 
мәде ниетпен де, әдебиетпен де, 
ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

сала мен тығыз байланысты. Демек, 
ұлт газетінің к�теретін тақырыптары 
 ау  қым ды. Бір с�збен айтқанда, олар 
елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жа зылыңыз! Газетке жазылу жыл 
бойы жүр гі зіледі. Басылымға әр 
айдың 15-іне дейін жазылсаңыз, 
газетті келесі айдан бастап алып тұра-
тын боласыз.

«Ана тілі» жан серігіңізге айналсын!

БАСПАСӨЗ – 2017

ТАРИХИ АТАУЛАРДЫ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕМІЗ

Гүлжан МЕНДЕКИНОВА, 
Қостанай облыстық Тілдерді дамыту басқармасының басшысы:
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АНА ТІЛІ

    

БӘРЕКЕЛДІ!

ПАРЛАМЕНТ

ТАЛҚЫ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ – 
ЖҮРЕКТЕН  

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ 
МӘЖІЛІСТЕ ҚАРАЛМАҚ

ЖАҢА ӘДІСТЕР САРАЛАНДЫ

/леуметтік тұрмыс жағдайы т�мен отбасыларға, 
к�мекке мұқтаж жандарға қайырымдылық 
к�рсету – сауапты іс екені белгілі. Елімізде осын-
дай қайырымдылық шарасына белсене қатысып, 
азаматтық үлгі к�рсетіп жүргендер аз емес. 

Баршаңызға белгілі, әрбір оқу жылы басталар 
алдында республикамыз бойынша «Мектепке 
жол» атты шарасы ұйымдастырылып келеді. Бұл 
�зі дәстүрге айналды десек те болады. Мұнда да 
қайырымдылық істер кеңінен к�рініс табады. Атап 
айтқанда, киім-кешекке, әртүрлі мектепке баруға 
қажетті заттарға мұқтаж оқушыларға қаржылай 
қолдау к�рсету жұмыстары орындалады. Осындай 
игі шарадан еңбек ұжымдары, мекемелер де тыс 
қалмайтыны аян. Мәселен, биыл бұл шараға «Қазақ 
газеттері» ЖШС-нің еңбек ұжымдары да атсалы-
сты. «Менің таңдауым – балаларға к�мек к�рсету!» 
ұранымен �ткен акция аясында Алматы қаласындағы 
Aуезов ауданына қарасты №139 мектепте оқитын аз 
қамтылған және к�п балалы бірқатар отбасылардың 
балаларына мектеп формаларын алып берді. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаң ғыру» 
атты мақаласында к�птеген маңызды міндет-
термен қатар қазақ тілін латын әліпбиіне к�шіру 
жайы да айтылған болатын. Қазір осы мәселе 
қоғамда кеңінен талқыланып жатқаны белгілі. 

Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжі-
лі сінде де латын әліпбиіне арналған парламенттік 
тыңдау �тетінін айта кетейік. Аталған тыңдау – 11 
қыр күйек күні болады. Тақырыбы – «Мемлекеттік 
тілдің латын графикасындағы әліпбиінің бірыңғай 
стандартын енгізу мәселелері туралы» деп аталады.  
Мәжілістің баспас�з қызметінің  хабарлауынша, 
Парламенттік тыңдауға Мәжіліс т�рағасы Нұрлан 
Нығматулин, Премьер-Министрдің орынбаса-
ры Ерболат Досаев, Сенат және Мәжіліс депу-
таттары мен мемлекеттік органдардың �кілдері 
қатысады деп жоспарланған. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында Қазақстан Республика-
сы Президентінің жанындағы Қоғамдық сананы 
жаңғырту бағдарламасын іске асыру ж�ніндегі 
ұлттық комиссияның жұмыс тобының ұсыныстарын 
талқылау қарастырылады. Талқылауға әліпби 
жобасын әзірлеуші А.Байтұрсынов атындағы тіл 
білімі институтының және Ш.Шаяхметов атындағы 
тілдерді дамытудың республикалық үйлестіру-
әдістемелік орталығының басшылары, жоғары 
оқу орындарының ректорлары, ғылым және 
мәдениет қайраткерлері, ғалымдар мен сарапшы-
лар, оның ішінде шетелдіктер, қоғамдық ұйымдар 
мен бұқаралық ақпарат құралдарының �кілдері 
шақырылды.  Парламенттің тыңдау қорытындысы 
бойынша тиісті Ұсынымдар қабылданады деп 
ұйғарылған.

Елімізде мемлекеттік тілге байланысты атқарылып 
жатқан іс-шаралар аз емес. Мұндай шаралардың 
к�птеп �ткізіле бергені дұрыс, �йткені қазақ тілін 
�ркендетуге бағытталған дүниелер �з нәтижесін 
де, пайдасын да беретіні анық. 

Ж у ы р д а  К � к ш е т а у  қ а л а с ы н д а  ж ы л д а ғ ы 
дәстүр бойынша Ақмола облысы тілдерді дамыту 
басқармасына қарасты «Ақмола облыстық оқыту-
әдістемелік орталығының» ұйымдастыруымен  
«Тілдерді оқыту үдерісіндегі жаңа педагогикалық 
технологияларды тиімді қолдану мәселелері» атты 
тамыз кеңесі �тті. Оған қалалар мен аудандардағы 
тілдерді оқыту орталықтарының директорлары, 
әдіскерлер мен оқытушылары қатысты. Саланың 
жетістіктері айтылып, алдағы жаңа оқу жылында 
атқарылар міндеттер сараланып, талқыланды. Ар-
шалы ауданы тілдерді оқыту орталығының дирек-
торы Руслан Махановтың «Мемлекеттік тіл – ел 
бірлігінің кепілі», Егіндік�л ауданы тілдерді оқыту 
орталығының директоры  Айгерім Қожағұлованың 
«2016-1017  оқу жылының есебі» атты  баяндамалары 
тыңдалды. Жиын соңында  жақсы жетістіктерге қол 
жеткізген оқытушылар мен орталықтар ұжымдары 
Тілдерді дамыту басқармасының Алғыс хаттарымен 
марапатталды.  

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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Міне, біз атқаратын жұмыстың басты бағы-
ты осы болуға тиіс» деді «Нұр Отан» партия-
сы т�рағасының Бірінші орынбасары Мұхтар 
 Құл-Мұхаммед Астана қаласында �ткізген партия 
Орталық аппаратының құрылымдық б�лімдері және 
облыстық филиалдарының жетекшілерімен �ткізген 
кеңейтілген жиынында. 

Жиын барысында 2017 жылдың бірінші тоқ-
санында атқарылған жұмыстар қоры тынды ланып, 
Мемлекет басшысының «Бола шаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы 
 бастамаларды халық арасында насихаттау жұ-
мыстарын күшейту қажеттігі айтылды. 

Латын әліпбиіне к�шу туралы бастаманың да к�ш 
басында нұротандықтар жүру қажеттігі, Елбасының 
болашаққа қойған кез келген міндеттерін іске асы-
руда партия бір шешіммен ынтымақтаса жұмыс 
жүргізуі тиіс екендігі с�з болды. Сондай-ақ «Нұрлы 
жол», «Нұрлы жер» бағдарламалары мен «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарының орындалуы барысы да 
 назардан тыс қалмады. 

Аталған бағдарламалардың жүзеге асуын қада-
ғалау барысында жұмыс жүргізіп отырған «Нұр Отан» 
партиясының партиялық тыңдау тәжірибесі де �з 
жемісін беріп келеді. Қазан айынан бастап Орталық 
аппаратта бес тыңдау �ткізіліп, нәтижесінде Үкімет 
пен мемлекеттік органдарға 91 ұсыныс жолданып, 
оның 56 пайызы �з шешімін тапқан. 

Республикалық қоғамдық қабылдау б�лмесінің 
басшысы Ж.Жүкенов, Жамбыл облыстық филиа-
лы т�рағасының бірінші орынбасары М.Шүкеев, 
Қарағанды облыстық филиалы т�рағасының 
бірінші орынбасары Қ.Оспанова, Батыс Қазақстан 
облыстық филиалы т�рағасының бірінші орынба-
сары С.Сүлеймен және т.б. әлеуметтік мәселелерді 
шешуде партияның атқарып отырған жұмысына баға 
беріп, �ңірлердегі жұмыстарды атап к�рсетті. 

Жиын соңында «Нұр Отан» партиясы т�ра ға-
сының Бірінші орынбасары Мұхтар  Құл-Мұхаммед 
қатысушыларға нақты тапсырмалар беріп, жұ-
мыстарына сәттілік тіледі.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ 
НАҚТЫЛАНДЫ

ЖИЫН

ЭКСПО КҮНДЕЛІГІ

ЖАҢҒЫРТУ ІСІ 
жауапкершілікті талап етеді 

ОҢТҮСТІКТІҢ 
ӨНЕРІ ТАМСАНДЫРДЫ

маусымның басталуымен құттықтаймын!  Біз 
биыл жаңғырудың жаңа к�кжиектерін ашып, 
іргелі процестерді жүйелі түрде жүзеге асыруға 
кірістік. Жаңғыру үрдісі негізгі үш сала – 
экономикалық, саяси және рухани бағыттар 
бойынша �рбуде. Бұл реформалардың негізінде 
біз «Қазақстан-2050» Стратегиясындағы 
мақсаттарымызға жетеміз. 

Президентт ің  атап  к�рсеткеніндей, 
Қазақ стан қазіргі таңда бірқатар маңызды 
стратегиялық міндеттердің қарсаңында тұр. 
Парламент, Үкіметпен бірлесе отырып, Ұлт 
 жоспарын, Жолдауды және барлық қабылданған 
бағдарламаларды қамтамасыз ету бойынша 
мүмкіндіктерді толықтай пайдалануы тиіс. 
2018 жылы қоғамды рухани жаңғыртуға байла-
нысты бірқатар бағыттар бастау алады. Соның 
ішінде ерекше маңызға ие мәдениет саласында 
заңнаманы жетілдіру керек. Осы орайда  Елбасы 
алғаш рет  «Кинематография туралы» заң 
қабылданатынын атап �тті. Сондай-ақ, қоғамды 
дін саласындағы кез келген деструктивті 
құбылыс тардан қорғауды қамтамасыз ете ала-
тын заңнамалық база қажет.  

 Президент �з с�зінде тұрғын үй- коммунал-
дық шаруашылығы және тариф қалыптастыру 
салаларындағы заңнаманы жетілдіру, жаңа 
Салық кодексін  қабылдау,  сақтандыру 
қызметтерін дамыту, дәрі-дәрмектер мен 

меди циналық бұйымдар айналымын реттеу, 
құқық қорғау, цифрландыру және ақпараттық 
қауіпсіздік мәселелеріне ерекше мән берді. 
Сонымен бірге Елбасы мемлекеттік бюд-
жет шығындарын тиімділікпен пайдалануға 
 назар аударып, б�лінген қаражаттың тиімді 
жұм салуын қатаң қадағалау керектігі туралы 
Үкіметке ескертті. 

Мәжіліс Т�рағасы Н.Нығматулин Прези-
денттің заңнамалық билікке берген тапсыр-
маларының мүлтіксіз орындалатынына депу-
таттар атынан сенім білдірді. Парламент �зінің 
үшінші сессиясының жұмысына кірісті.  

***
Нұрсұлтан Назарбаев Польша Республикасы-

ның Президенті Анджей Дудамен кездесті. 
Мемлекет басшысы екіжақты �зара іс-қимылды 
кеңейту үшін ешқандай кедергі жоқ екенін 
атап �тті. Польша Президенті экономикалық 
ынтымақтастықты дамытуға қосқан зор үлесі 
үшін Н.Назарбаевқа ризашылығын білдірді.       

Сондай-ақ екі ел басшылары кеңейтілген 
құрамда кездесу �ткізді. Кездесу барысында 
Мемлекет басшысы былтыр Варшаваға жасаған 
сапарының нәтижелерін атап �тті. Сапар аясын-
да екі ел басшылары Қазақстан-Польша бизнес-
форумына қатысты.  

 Дина ИМАМБАЕВА

Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев мұсылман қауымын 
Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Елімізде 
бұл мейрамның алғашқы күні арнайы де-
малыс ретінде жарияланып, адамдардың 
құрбан шалуына, ізгі тілектер тілеуіне барлық 
жағдай жасалған. Елбасы Құрбан айт – 
ізгілік пен мейірбандықтың, жақсылық пен 
қайырымдылықтың мейрамы екенін атап 
айта келе, осынау айтулы күндерде жүрегіне 
иман ұялаған әрбір адам жақсы істер жасауға, 
к�мекке мұқтаж жандарға қол ұшын созып, 
айналасына қуаныш сыйлауға тырысатынын 
жеткізді.  Отандастарымызды қасиетті мейрам-
мен құттықтай отырып, зор денсаулық, бақыт, 
тыныштық, амандық пен �сіп-�ркендеу тіледі. 

 * * *
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев алтыншы 

шақырылымдағы Парламенттің үшінші сес-
сиясын ашты. Президенттің қатысуымен 
�ткен Қазақстан Республикасы Парламенті 
палаталарының бірлескен отырысын, регла-
ментке сәйкес, Мәжіліс Т�рағасы Нұрлан 
Нығматулин жүргізді. 

– Қазақстан Республикасы Конституция-
сының 59-бабына сәйкес алтыншы шақырылым-
дағы Парламенттің үшінші сессиясын ашық 
деп жариялаймын, – деп бастады с�зін Пре-
зидент.  – Баршаңызды жаңа парламенттік 

мен Қазақстандағы шетел елшілері 
және қоғам қоғам қайраткерлері 
қатысып, бүгінгі кештің мәртебелі мей-
мандары болды.

Eңірдің �зіндік келбеті мен ерек-
шелігін, мәдени, рухани байлығы мен 
тарихи ізгі қадамдарын жұртшылыққа 
насихаттау мақсатындағы айтулы 
шараға облыстың 1000-ға жуық мәде-
ниет және �нер шеберлері қатысты. 
E н е р  к � ш і н і ң  а л ғ ы  б а с п а л д а ғ ы 
жерг іл ікт і  �нерпаздардың гала-
концертімен басталып, Астанадағы 
мәдениет күндерінің шымылдығы 
түрілді. Киелі, тарихи мекенге бай 
күнгей �лкенің шарасы «Қазына», 
«Шамсинур», «Тұмар», «Шаттық» 
би ансамбльдері мен балет тобы, 
Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық 
филармонияның әншілерінің қаты суы-
мен «Тіршіліктің бастауы – Қазығұрт» 
сазды-хореографиялық композициясы-
нан бастау алды.

Елбасы Н.A.Назарбаевтың «Бола-
ш а қ қ а  б а ғ д а р : р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 
мақаласында к�рсетілгендей туған 
жерге деген сүйіспеншілікті арттыру, 

Отан-ана мен сарабдал саясатты елдің 
асқақ �мірін насихаттау мақсатында 
дүниеге келген Н.Бейсеқожаевтың 
«Нұрлы жол» күйі  Ш.Қалдаяқов 
атындағы облыстық филармония-
ның «Сүгір» атындағы ұлт-аспаптар 
оркестрі, облыстық опера және балет 
театрының симфониялық оркестрі, 
« О ң т ү с т і к - Ц и р к »  м е к е м е с і н і ң 
«Х-бэнд» эстрадалық джаз ансамблі-
нің орындауы мен паш етілсе, ән 
 падишасы Шәмші Қалдаяқовтың 
әндерінен құралған попурри де 
�нер сүйер к�рерменге жол тартты. 
Халық әндері мен дәстүрлі әндер 
және  сопранолар мен тенорлардың 
шеруі, республикалық, халықаралық 
байқаулардың жеңімпаздары атан-
ған �нер дүлдүлдерінің орындауы-
мен Б.Сердалының «Түркістаным 
– Тұраным» әні мен «Қазына» би 
ансамблі «Дала даналығы» биі рухты 
к�теріп, жігерді оятар леппен орындал-
ды. Бұдан б�лек, 600 жас домбырашы 
бір мезетте Құрманғазының «Балбы-
рауын» күйін орындап, домбыраның 
күмбірлеген үні к�рермендерді ерекше 
әсерге б�леді. Гала-концерт барысында 
Оңтүстік �ңірінің тумасы, ҚР Еңбек 
сіңірген қайраткері, әнші  Алтынай 
Ж о р а б а е в а н ы ң  о р ы н д а у ы н д а ғ ы 
«Елімнің жүрегі – Астана» әні ая-
сында «Шамсинұр», «Шаттық» би 
ансамбльдері �зіндік �нердің үлгісін 
к�рсетті. Шара соңы «Мәңгілік ел 
үшін» сазды-әуенді композициясымен 
қорытындыланды.

Елордадағы Оңтүстік Қазақстан 
облысы күндерінде Астана қалалық 
«Оқушылар сарайында» «Күш атасы – 
Қажымұқан» анимациялық фильмінің 
т ұ с а у ы  к е с і л д і .   « Э К С П О - 2 0 1 7 » 
х а л ы қ а р а л ы қ  м а м а н д а н д ы -
рылған к�рмесі  аясында тұсауы 
кесілген шығарма туған елге деген 
сүйіспеншілікті арттыру, �ңірдің әсем 
табиғаты мен киелі жерлерін және тари-
хи ұлы тұлғалардың �мірін насихаттау 
бағытында түсірілген. 

АСТАНА Т*РІНДЕ –
«ТОМИРИС» 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 
мамандандырылған к�рмесі аясында 
астаналық цирк сүйер к�рерменге 
«Оңтүстік-Цирк» мекемесі «Томи-

ғылыми к�ркем�нер к�рмесінде 9 
б�лім нен тұратын тарихи шежіреден 
сыр шертетін белгілі  қылқалам 
иелері нің шығармалары, қол�нер 
шебер лерінің жасаған бұйымдары 
мен тарихи фотосуреттері және облыс 
музейлерінің жәдігерлері жұрт наза-
рына ұсынылды.

Оңтүстік Қазақстан �ңірінің 
 жастары астаналықтарды әндерімен 
тамсандырып, Құрбан айт мерекесі 
қарсаңында халыққа 5 мың қорап 
бауырсақ таратты.

ОҚО мәдени күндері аясын-
да  шара т ізг інін  қолына алған 
Оңтүстік  жастары таң сәріден ба-
стап қалалықтарды думанға б�леді. 
Арапа күні жас �рендер халыққа 
бауырсақ таратуды шешкен екен. 
Ол үшін Елордада кәсібін д�ң-
гелеткен оңтүстікқазақстандық кәсіп-
керлермен келісіп, олардың мейрам-
ханаларында бауырсақ пісірген. 
Бауырсақты 5 мың қорапқа б�ле 
салып, Бәйтерек монументі маңынан 
«Хан шатыр» сауда орталығына дейінгі 
аралықта жүрген қалалықтар мен 
шаһар меймандарына таратып бер-
ген. «Ханшатыр» мен «Керуен» сауда 
орта лықтары бұл күні той-думанға 
айналып кетті. Домбыра мен баянға 
қосылып шырқаған оңтүстік жастары 
�нерімен тамсандырды. 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 
к�рмесінің аясындағы Оңтүстік 
Қазақстан облысының мәдениет 
күндері  жоғары деңгейде  �тт і . 
Мәдениет күндері аясында �зге 
де қызықты да тартымды шаралар 
ұйымдастырылды. 

Нұрбақ ЕДІГЕ

ШЫМКЕНТ – АСТАНА – 
ШЫМКЕНТ

Осыдан 22 жыл бұрын жалпыхалықтық 
референдумда қабылданған Ата заңымыз 
тәуелсіздігіміздің берік тірегіне, табысты дамуы-
мыздың және Қазақстанның халықаралық 
деңгейдегі биік беделінің кепіліне айналды. 
«Конституциямыз Қазақстанның әлемнің озық 
30 елінің қатарына қосылуы жолында жаңғыру 
үдерісін одан әрі іске асырудың, демократиялық 
бастамаларымызды нығайтудың, азаматтардың 
әл-ауқатын к�терудің және қоғамды біріктірудің 
маңызды факторы болып саналады» деді �з 
с�зінде Мемлекет басшысы. Н.Назарбаев 
қазақстандықтарға шын к�ңілден бейбіт �мір, 
табыс және құт-береке тілейтінін жеткізді. 

ШАТТЫҚҚА КЕНЕЛТКЕН 
/Н ШАШУ

Елордадағы «Қазақстан» орталық 
концерт залында Астана қаласындағы 
Оңтүстік  Қазақстан облысының 
мәдениет күндері аясында жалпы 
жұртшылыққа арналған «ЭКСПО-
ға» Оңтүстіктен ән шашу!»  атты 
облыстың �нер шеберлерінің гала-
концерті �тті. Гала-концерттің ашы-
лу салтанатында с�з алған Оңтүстік 
Қазақстан облысының әкімі Жансейіт 
Түймебаев барша астаналықтар мен 
қонақтарды Конституция күнімен 
құттықтады.Оңтүстік �нерпаздарының 
концертіне ҚР Премьер-Министрінің 
орынбасары Е.Досаев, Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрі 
Т.Дүйсенова, Мәдениет және спорт 
министрі А.Мұхамедиұлы, Сыртқы 
і с т е р  м и н и с т р і  Қ . А б д р а х м а н о в , 
Жоғарғы Сот Т�рағасы Қ.Мәми, 
«Самұрық-Қазына» АҚ басқарма 
т�рағасы E.Ш�кеев, Астана қаласы 
әкімінің орынбасары Е.Аманшаев, ҚР 
Парламенті Сенатының депутаттары 

рис» қойылымын тарту етті. Бұл 
қойылым еліміздегі цирктер тарихын-
да тұңғыш рет қолға алынған тарихи 
– театрландырылған к�рініс болып 
саналады.

Бас режиссері – Данияр Серікбаев 
болып табылатын қойылымда сақтар 
дәуіріндегі қазақ даласын мекенде-
ген еркін, азат, рухы биік, қайсар 
халықтың �мірі к�рсетілген. Соны-
мен қатар мұнда ұлы даланың қадір-
қасиетін ұрпаққа насихаттайтын қазақ 
қызының қайсарлығы, тектілігі мен 
даналығы, Тұмар (Томирис) ханшай-
ым мен Кир патшасының арасындағы 
байланыс, қақтығыс, қақтығыстың 
шешілуі кеңінен к�рсетілді.

Цирктік жанрлармен қамтылған 
тарихи бейнелерді Оңтүстік-Цирктің 
әртістері ойнап шықты. Қойылым 95 
минутты қамтиды. Қойылым бары-
сында клоундар мен акробаттар, әуе 
гимнас тары мен қиыннан қиысқан 
трюктер арқылы жауынгерлік үлгісін 
к�рсететін ат �нерінің жігіттері, 
жыртқыш аңдар мен жан-жануарлар 
әлемі қызықты н�мірлерімен жаңа 
образдарды ойнап шықты.

«ЖЕР КІНДІГІ – ҚАЗЫҒҰРТ» 

Оңтүстік Қазақстан облысының 
Астана қаласындағы күндері аясын-
да «Қазақстан» орталық концерт 
залының фойесінде «Жер кіндігі – 
Қазығұрт» атты к�п салалы ғылыми 
к�ркем�нер к�рмесі �тті. Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласын насихаттауға арналған 
шараның мақсаты – Астана қонақтары 
мен жұрт шы лығын Оңтүстіктің тари-
хи шежіре сімен таныстыру.

Оңтүстік �ңірі тарихи-мәдени 
ескерткіштерге толы аймақ. «Жер 
кіндігі  – Қазығұрт» к�п салалы 
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Қыркүйек Павлодарда киелі жерлерге саяхат 
жасау айы болып белгіленді. Қазір �ңірдің 
зиялы қауым �кілдері қасиетті орындардың 
картасын түзуді бастап кеткен. 

Aзірге тізімде зерттеуді қажет ететін 66 та-
рихи орын бар. «Қасиетті жерлер картасы» бір 
айдан кейін дайын болады. Жергілікті «Рухани 
жаңғыру» жобалық кеңсесінің сарапшылар 
тобы зерттеу экспедициясын жасақтады. Олар 
аймаққа қатысты тарихи тың деректер мен 
этнографиялық мағлұматтарды жинайды. 

С.Торайғыров атындағы ПМУ «Қазақстан 
тарихы мен мәдениеті» институтының басшысы 
Қайрат Баттал бұған негізі 4 критерий  бойынша 
киелі жерлер, орындар кіргендігін атап �тті. 
Ежелгі және орта ғасырлардағы ғибадат етілетін 
әртүрлі үңгірлер, петроглифтердің жинақталған 
жерлері және қорымдар кірген. Сонымен қатар 
Сақ қорғандары, облыстағы қола дәуіріндегі 
ескерткіштер де бар.

Атырау облысындағы тарихи-�лкетану 
музейінде күллі қазақтың мақтанышына 
айналған Бейбарыс Сұлтан жайлы баяндай-
тын к�рме ашылды. 

Бейбарыс Сұлтанның сарбаздары қолдан ған 
мылтық, XIII ғасырда Мысырда соғылған алтын 
теңгелер, қайқы қылыштар секілді к�не заман-
нан сыр шертетін к�птеген жәдігер  Бейбарыс 
Сұлтанға арналған мүйісте сақтаулы тұр. 

Тарихи-�лкетану музейінің ғылыми 
қызметкері Динара Дүйсенбаева: «Ұлы тұлға 
Дамаскідегі  «Бабипаритер» зиратында жер-
ленген. Мәңгілік мекенінің фотосуреті бар 
және Дамаскідегі Бейбарыс Сұлтанның қабірі, 
қабірінің фото су реттері, онда жазылған жа-
зулар да біздің музей дегі экспозицияда орын 
алған» деп, к�рмеден Бейбарыс Сұлтан жай-
ында толық ақпарат алуға мүмкіндіктің мол 
екендігін жеткізді.

1946 жылы Қостанай облысында �мірге 
келіп, небәрі 43 жас ғұмыр кешкен қазақтың 
белгілі ақыны Кеңшілік Мырзабековтің 
к�зінің тірісінде тұрған Алматы қаласының 
«К�ктем» ықшамауданындағы үйіне 
ескерткіш тақта орнатылды.   

Салтанатты жиынды Алматы қаласы Тіл-
дерді дамыту, мұрағаттар және құжаттама 
бас қармасының басшысы Мамай Ахетов 
құт тықтау с�збен ашып, қалалық әкімдіктің 
ұйым дастыруымен �ткен шараның мән-
маңызы мен келешек ұрпаққа тигізер үлгі-
�негесіне тоқталды.

Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы 
басқармасының т�рағасы Нұрлан Оразалин, 
белгілі қаламгерлер Серік Тұрғынбеков, 
Темірхан Медетбек, Иран-Ғайып, Аман-
хан Aлімұлы, ақынның қаламгер досы 
Қ у а н ы ш б а й  Қ ұ р м а н ғ а л и  ж ә н е  б а с қ а 
да замандастары Кеңшілік ақын жайлы 
естеліктерімен б�лісіп, шығармашылығы 
жайында ой қозғады. Туындыларының 
ерекшелігін, кез келген еңбегінің қазақтың 
жан дүниесіне жақындығын атап �тіп, «халқы 
сүйген, халқын сүйген ақын болды» деген баға 
берді. Ұрпақтары атынан с�з алған Амангелді 
Кеңшілікұлы игі іс-шараға қатысушыларға, 
бастаманы қолдаған қала әкімі Б.Байбекке 
�зінің ықыласын білдіріп, алғыс айтты. 

Ақтаудағы жағалау күзеті аймақтық 
басқармасына қарайтын 22/01 әскери 
б�лімінде «Батырлар» аллеясы ашылды. 
Оның жиектеріне Кеңес Одағының екі 
мәрте батыры Талғат Бигелдинов бастаған 
қазақ қаһармандарының суреттері ілінген. 

ҚР ҰҚК ШК аймақтық басқарма бас шы-
сының орынбасары Талғат Т�ребаев «Батыр-
лар» аллеясының ашылуы матростар мен 
сарбаздарды қызметке адал болуға шақырып, 
отансүйгіштік сезімін шыңдайтындығына 
сенімді. «Мұндағы әскери б�лімге Отан 
алдындағы борышын �теуге еліміздің барлық 
аймағынан жастар келеді. Eскелең ұрпақ 
бейбіт �мір сыйлаған қаһармандардың есімін 
жатқа білуі тиіс» дейді Т.Т�ребаев.

Болашақта «Батырлар» аллеясында жеке 
құрамның қатысуымен салтанатты жиындар 
мен жас патриоттарға арналған танымдық 
саяхаттар �ткізілмек. 

«ҚАСИЕТТІ ЖЕРЛЕР 
КАРТАСЫ»

БЕЙБАРЫС СҰЛТАНҒА 
АРНАЛДЫ 

РУХЫ ӨШПЕЙТІН АҚЫН

«БАТЫРЛАР» АЛЛЕЯСЫ  

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ 

белгілерге айналды. Санай берсең, тіпті к�п, оның 
бәрін тізбелеп жату артық болар. Бірақ барлығы 
да халқымыздың тарихы мен мәдениетінен хабар 
беретін, жанымызға жігер, рухымызға қуат беретін 
дүниелер. Бәрі де қала сәулетімен біте қайнасып, 
Астананың ажарына ажар қосып тұр. Абайдың, 
Қанжығалы Б�генбай батырдың, Құрманғазының, 
Жамбылдың, Aлия Молдағұлованың, Бауыржан 
Момышұлының ескерткіштері �зге де к�птеген 
монументтер мен кешендер қала қонақтарының 
назарын аударуда. 

Астананың алғашқы мерейтойына әлемге 
аты әйгілі мүсінші Даши Намдаков «Ханшайым» 
мүсінін арнады. Суретшінің идеясы бойынша 
Алматыда орнатылған «Алтын адамдағы» Сақ 
жауынгері мен Астана Ханшайымы – ұлттық 
рухани құндылықтардың қорғаушыларына 
айналғандай. 

– Бұл жерде мына бір жайға тоқтала кетсеңіз. 
Елордадағы жаңадан тұрғызылып жатқан к�птеген 
тарихи-мәдени ескеркіштерде Елбасының қолтаң-
басы бар дейді мамандар.... 

– Дұрыс айтады. ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың идеясымен және �з қолымен салып 
берген сурет-жобаларымен және қатысуымен 
Т�ле би, Қазыбек би, Aйтеке би монументі 
(2001ж.), Кенесары хан ескерткіші (2001ж.), «Отан 
қорғаушылар» мемориалдық кешені (2001ж.), 
«Астана-Бәйтерек» монументалдық құрылысы 
(2002 ж.), «Саяси қуғын-сүргін және тоталитаризм 
құрбандарының «Алжир» мемориалды-мұражай 
кешені (2007ж.), «Қазақ елі» монументалдық 
кешені (2008ж.), «Атамекен» мемориалдық 
кешені (2009ж.), Қазақ хандығын құрған  Керей 
және Жәнібек хандардың монументтік-мүсіндік 
композициясы ( 2010ж.), «Мәңгілік Ел» Сал-
танат қақпасы (2011 ж.),  «Aзірет Сұлтан» 
мешіті (2012ж.), «Ашаршылық құрбандарына 
ескерткіш» (2012ж.), И.В.Панфилов монументі 
(2015  ж.) ,  Халық Қаһарманы Рахымжан 
Қошқарбаевтың (2015ж.) ескерткіші ашылды. 
Былтыр 16 желтоқсанда Президент ЭКСПО – 
2017 халықаралық мамандандырылған к�рмесі 
аумағында ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған «Ұлы Дала Елі» монументін ашу сал-
танатына қатысты. 25 қырлы аспанға ұмтылған 
ақ мәрмәр 70 метрлік стела ел Тәуелсіздігін 
символдармен асқақтатып тұр. Жалпы елор-
дада «Астана-Бәйтерек», «Атамекен», «Қазақ 
Елі», «Мәңгілік Ел» Салтанатты қақпасы, «Ұлы 
Дала Елі» монументі» ескерткіштері Тәуелсіз 
Қазақ Елінің символдары санатында техникалық 
бірегейліктерімен бірге тарихи, саяси-қоғамдық, 
к�ркемдік маңыздылығымен ерекше р�л атқарып 
келеді. 

– Елорда тарихы – ел тарихы. Ендеше оған 
қатысты тарихи және мәдени ескерткіштерді сақтау, 
келешекке жеткізу жалпы қоғамның қастерлі 
міндеті. Бүгінгі ұрпақ осы тұрғыда тәрбиеленуі ке-
рек. Осы орайдағы ойыңызды білсек?

–Елорданың еңсесін және мәртебесін к�теріп 
тұрған осы ескерткіштер мен монументтерді 
күтіп ұстау, олардың жанында ашық сабақтар, 
кездесулер, кештер �ткізу арқылы ұлттық тарихқа 
бойлау, ескерткіштерді келер күндерге, болашаққа 
бүлінбеген қалпында жеткізу мәселелері, әрине, 
ұлан-ғайыр жұмыстарды қажет етеді. Астана 
қаласының әкімдігі осы мақсатта 2015 жылдың 
басында Тарихи-мәдени мұра нысандарын және 
ескерткіштерді сақтауды қамтамасыз ету ж�ніндегі 
дирекция кәсіпорнын құрды. Кәсіпорын ұжымы 
астананың тарихи-мәдени мұрасына ғылыми-
зерттеу жұмыстарын жүргізуге, техникалық 
жай-күйін зерттеуге, ж�ндеу-реставрациялау 
жұмыстарын жүргізуге және қадағалауға, оларды 
пайдалану мәселелерін шешуге және к�пшілікке 
насихаттау мақсатында экскурсиялар жүргізуге, 
дәрістер оқуға, баспа �німдерін шығаруға 
міндеттелген. 

Бір қынжылардық мәселе, ескерткіштерді 
қастерлеу, күтіп ұстау мәселесіне мәдениетіміздің 
жетіспей жатқандығын жасыруға болмайды. 
Ескерткіштерді бүлдіру әрекеттері, бейбастақтық 
жағдайлары жиі кездеседі. Сондықтан да алды-
мен сананы тәрбиелеу керек шығар. Осындай 
жағдайларды болдырмас үшін, әсіресе жас ұрпақ 
�кілдерін �ткеннің қадір-қасиетін түсінуге, 
дәріптеуге тәрбиелей білу керек. Халқымыздың 
асыл қасиеттерін жас ұрпақ тілімізден, діліміз-
ден, ұлт-азаттық күрестерден,�з ерлеріміздің 
ерліктерінен, ескерткіштерден алады, ақыл-
ойларына дарытады да дамытады. 

– /ңгімеңізге рақмет!

/ңгімелескен 
Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

алдық. Қалалық мемлекеттік мекемелермен 
рәсімдеу жұмыстары қатар жүрді. Тарихи-мәдени 
мұра саласындағы мамандардың сараптамасы-
мен құндылықтары анықталған нысандары қала 
әкімдігінің қаулысымен жергілікті маңызы бар 
ескерткіштер мәртебесіне ие болды. Нәтижесінде 
астаналық ескерткіштердің алғашқы мемлекеттік 
тізімдері қалыптасты. 

– Не нәрсені де бастау оңай емес. Тас екеш 
тасты да орнынан қозғау үшін ойлану керек. 
Құрылысы қауырт жүріп жатқан қалада бұл бағытта 
қиындықтар мен түсінбеушіліктер болды ма, болса, 
қалай шешімін тапты?

– Aрине, қиындықсыз болмайды. Біз комис-
сия ның мәжілістеріне к�нек�з ақсақалдарды, 
жергі лікті тұрғындарды, басқа да ұлт мәселелеріне 
байланысты Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мүшелерін, БАҚ �кілдерін шақырып отырдық. 
«Кеңесіп пішкен тон келте болмас» демей ме, 
халқымыз. Түрлі ескерткіштерге зақым келтірген, 
күтіп ұстау міндеттемесін бұзған пайдаланушы-
лар мен меншік иелерін, ескерткіштің қорғау 
аймағында жүріп жатқан құрылыс басшыларын 
және күн тәртібіне қойылған мәселелерге қатысты 
жеке және заңды тұлғаларды қоса шақыру дәстүрге 
айналды. Алып құрылыс күні-түні жүріп жатқан 
қалада тарихи құндылықтарды анықтаумен бірге 
сақтап қалу мәселесі де оңайға түскен жоқ. 

Астанада мемлекеттік тізімге енген 46 
республикалық және жергілікті маңызы бар 
ескерткіштер, 37 тарихи-мәдени құндылығы 
анықталған және болашақта ескерткіш-
тер қатарын толықтыратын нысан, 12 архео-
логиялық ескерткіш бар. Құрылыс шекарасы 
күннен-күнге кеңейіп отырған жаңа қала – 
Астанада археологиялық ескерткіштерді қорғау 
аймақтарымен бірге сақтап қалу жолындағы 
іс-шаралар ерлікпен тепе-тең болды десек 
қателеспесбіз. Олар – Есіл �зені маңындағы 
сақ тайпаларының ру басшыларын жерлеу 
нысандарының біріне жататын К�ктал қорымы 
(б.д.д.VII-III ғғ.), ерте темір ғасырының кезеңіндегі 
қорғанға ұқсастық байқатқан Талдык�л қорғаны ( 
б.д.д. V-ІV ғғ.), осы аймақты мекендеген бірнеше 

ЕЛОРДА ТАРИХЫ – 
ЕЛ ТАРИХЫ

этнос топтарының Орал маңындағы савромат-
сармат әлемімен байланыс тарын айқындайтын 
Күйгенжар қорымы (б.д.д. І мыңжылдықтың 
соңы), Сарқырама �зенінің жанында орын теп-
кен Сарқырама қорымы (ерте ортағасыр), екі 
қорған үйіндісінен құралған Шұбар қорымы 
(ерте ортағасыр), 1200 жыл бұрын VІІІғ.пай-
да болып,ХVІ-ХVІІ ғасырларда �мір сүрген 
Бозоқ қалашығы. Қазақстан археологиясының 
атасы,марқұм К.Ақышевтың басшылығымен 
басталған зерттеу жұмыстары қалашықта 
1999 жылдан жүріп келеді. Ресей, Татарстан, 
Қазақстанның жетекші ғалым-медиевистерінің 
сараптамалық қорытындысымен материалдары 
Еуразиялық ғылыми археологиялық кеңістікке 
енген Бозоқ қалашығы Қазақстан астанасының 
қазіргі аумағын игеру үрдісінің к�не түркі 
дәуірінде басталғанын айқындайды. 

– Расында, елорда маңайы тұнып тұрған та-
рих... Халқымыздың сан ғасырлардан қалған, 
к�мескі тартқан сүрлеу жолдары еріксіз тәнті етеді. 
Ал енді шаһардың ішіндегі мұралар туралы не айтуға 
болады?

– Қала құрылысы және сәулет �нері ескерт-
кіш терінің қатарында – қыз және ер балаларға 
ар налған екі ағаш үйден құралған бұрынғы 
Мұсылман мектебі, (ХІХ ғ. басы), Акмолинск 
қаласындағы қазақ к�песі Б.Қосшығұловтың 
қаражатына тұрғызылған Мұсылман жастары-
на арналған Б.Қос шығұловтың мектебі, (ХІХ 
-ХХ ғ. басы), Акмолинск қаласындағы к�пес 
Нұрмұхамед Забировтың қаражатына салынған 
(қазақтар оны «татар» немесе «жасыл мешіт» деп 
атаған) бүгінде сақталып қаған Жасыл мешіттің 
қоршауы (1895 ж), құрылысы алғашқы орнында 
1854-1856 жж. жүргізілген, кейінірек 1900 жылы 
қазіргі орнына к�шірілген, ағаштан салынған 
Константин-Елена шіркеуі, Ресейлік Николай 
атындағы Бас обсерваторияның тапсырмасымен 
Екатеринбург обсерваториясы салған, бүгінгі 
күнге дейін бастапқы мақсатында пайдаланылып 
отырған Метеостанция үйі (1914-1916 жж) және 
�зге де нысандар назар аударады. Ал берірек келер 
болсақ, тың және тыңайған жерлерді игеру тари-
хымен тығыз байланысты Тың игерушілер сарайы 
(1963 ж), 1954 жылы алғашқы тың игерушілер 
келген вокзал, Ордерлі жүйенің классикалық 
тәсілімен салынған Теміржолшылар сарайы (1954 
ж), Пионерлер үйі (1958ж) қала тарихының жыл-
намасындай к�рініс береді.

 Бұлардан басқа, Кеңес дәуірінің 40-50 жыл-
дары сәулет �неріне тән эклектикалық бағытта 
салынған «Есіл» қонақүйінің ғимараты (1958-60 
жж), Мемлекеттік Қауіпсіздік комитетіне арнайы 
салынған үш қабатты Мемлекеттік Қауіпсіздік 

Елордамыз бұл күндері әлемнің 
т ү к п і р - т ү к п і р і н е н  к е л г е н  т ү р л і 
мәдениеттердің үндескен орнына ай-
налды. К�рме аумағында күн сайын 
концерттер мен сан алуан ойын-сауық 
шаралары �тіп жатыр. Сондай к�рме 
қызықтарының бірі – �зге елдердің 
ұ л т т ы қ  к ү н і н  т о й л а у  ж а л ғ а с у д а .  
Айталық, Италия Республикасының 
мерекесінде к�рмеге келушілер елдің 
бай мәдениетімен танысып, әлемге 
белгілі Нелло Сальца сырнайшылар  
ансамблінің �нерін тамашалады. 

ЭКСПО қалашығында �ткен Тува-
лу Республикасының ұлттық күнінде 
мемлекеттің сыртқы істер, сауда, туризм, 
қоршаған орта және еңбек министрінің 
к�мекшісі Атаби Евекия аралдардың 

комитетінің ғимараты (ХХ ғ. 50-ші жж.) тарихи 
және мәдени ескерткіш ретінде назарда тұр.

– Астананың жаңа келбеті жаңа жылнаманың 
бет-пердесі сияқты. /сем қаланың әр ғимараты 
� з і н д і к  с ы р - с и п а т ы м е н  е р е к ш е .  А л  қ а л а 
к�шелеріндегі ескерткіштер мен шағын мүсіндер 
ше? /ңгімені осы бағытқа �рбітсек...

– Жаңа айттым ғой, 1994 жылы  С.Сейфуллиннің 
жүз жылдық тойының құрметіне,музейінің алдын-
да жаңа ескерткіші ашылды. 1995 жылы Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңістің 50 жылдығына, соғыстан 
оралмаған жауынгерлерді есте сақтау мақсатында 
Победа к�шесінде (кейін Жеңіс даңғылы) Ұлы 
Отан соғысының жауынгерлеріне ескерткіш 
тұрғызылды. Осылай, тәуелсіз жаңа заманның 
жаңа ескерткіштерінің астанадағы шеруі басталып 
кетті. Астанамыз Ақмолаға к�шіп келгеннен кейін, 
1998 жылы Арт центр «Номад» қоғамдық қорының 
президенті М.А.Мансұровтың ұйымдастыруымен 
Қ а з а қ с т а н  м е н  Г е р м а н и я  қ а л а л а р ы н а н 
халықаралық симпозиумға қатысқан 20-дан астам 
мүсінші Астанаға �здерінің жұмыстарын сыйға 
тартты. Бұл мүсіндік жұмыстар – «Балық», «Есіл-
Іле-Рейн», «Таңба-Тас», «Шаман», «Барыс», «Ата 
баба елітетін күй», «Аңшы», «Қыпшақ», «Бесік», 
«Адам ізі», «Шаһар қақпасы», «Ұмай», «Буй-
вол», «Балбал», «Ана мен бала», «Жұлдызшоқ», 
«Шабыт», «Диірмен», «Періште», «Бота» атау-
ларымен тарихқа үңіле түсуге мүмкіндік береді. 
Aрі қызғылықты және жұмбақ формаларымен 
тұтас бір тас мүсіндер саябағын құрады. Бүгінде 
осы саябақты «Конгресс-холл» ғимаратының 
жанынан тамашалап к�руге болады. Жалпы осы 
оқиғадан кейін қазақ елінің жаңа астанасына 
тарихи-мәдени мұра объектілерін сыйлау тамаша 
дәстүрге айналды. 

– Бұл күндері елорда ескерткіштері қадау-қадау 
тарихи кезеңдердің белгісіндей болып тұр. Оған 
халық куә. Сол жаңа бағыттың бастауында биіктігі 
97 метрлік «Астана-Бәйтерек» монументі тұрған 
сияқты ма? Содан кейін ары қарай жалғасып кете 
берді...

– «Астана-Бәйтерек» монументі 2002 жылы 
тұрғызылды. Одан екі жыл бұрын, 2000 жылы Аста-
нада Ауған соғысы ардагерлері мен мүгедектерінің 
қоғамы Ауғанстанда қаза болған 761 жауынгердің 
есімі қашалып, мәңгілікке жазылған мемори-
ал орнатты. 2006 жылы «Чернобыль апатының 
құрбандарына» қара түсті шытынап кеткен тастан, 
ортасында құрыштан жасалған атом символы 
орнатылған ұмытылмас белгі тұрғызылды. Кеңес 
Одағы құрамындағы Қазақ Кеңестік Социалистік 
республикасының тарихында «интернационалдық 
борышты �теу» түсінігінде болған қаралы осы екі 
оқиға бүкіл әлемді сақтандыратын ескерткіш-

– Самат Ілиясұлы, Сіз кезінде он жылдан астам 
уақыт Қала әкімдігінің жанынан құрылған Тарих 
және мәдениет ескерткіштерін қорғау ж�ніндегі 
қалалық комиссия хатшысы болдыңыз. Бүгінгі 
к�збен қарағанда, комиссия жұмысын қаншалықты 
тиянақты атқарды деп ойлайсыз?

– Бірден айта кетейін, комиссия құрамында 
тарихи-мәдени мұра саласында елімізге танымал 
А.Ш.Чиканаев, Р.О.Чекаева, С.И.Рүстембеков, 
М.К.Хабдулина сынды ірі мамандар, қалалық 
мәслихат тарапынан С.С.Хамхоев, А.Қ.Байгенжин 
сынды азаматтар к�птеген жылдар бойы қоғамдық 
негізде жұмыс атқарып келді. Комиссия жұмысына 
қала әкімінің орынбасарлары т�рағалық етті. 

Жұмыстың жайы, мақсатымыз белгілі болған 
соң бірінші кезекте, жергілікті халықтың мүддесіне 
сәйкес ел мен жер тарихына қатысты нысандарды 
іздестіріп табу қажет болды. Олардың тізімін жа-
сап, зерделеу және тарихи-мәдени құндылығын 
анықтап, ескерткіш мәртебесіне ұсыну, осы 
мәртебеде заң жүзінде бекіту жұмыстары үздіксіз 
жүрді. Мұндай іс-шаралармен қатар тізімдерді ҚР 
Мәдениет министрлігіне жіберіп, келісімдерін 

бытыраңқы орналасуы,  импортталатын 
мұнай бағасының жоғары болуы себепті 
әлемдік нарықтан оқшау орналасқан 
аралдық мемлекет энергия ресурста-
ры қажеттіліктерін жаңғырмалы қуат 
к�здері есебінен �теу міндетін алға 
қойып отырғанын жеткізді. Қазіргі 
таңда Тувалу мемлекеті Е8 халықаралық 
к о м м е р ц и я л ы қ  е м е с  ұ й ы м ы н ы ң 
қолдауымен жаңғыртпалы қуат к�здері 
е с е б і н е н  б а р л ы қ  э н е р г е т и к а л ы қ 
қажеттіліктер �телетін жоба әзірлеуде.      

Латын Америкасындағы мемлекет-
тер арасында электр қуаты �ндірісінің 
орталығы  саналатын Гватемала 
 Республикасында да «Болашақ энер-
гиясын» �ндіруге ерекше к�ңіл б�лініп 
келеді. Ел энергияның 61  пайызын 

жаңғырмалы қуат к�здерінен алады. 
Оның 57 пайызы су электр станса-
ларына тиесілі. Сонымен қатар елде 
күн, жел энергиясы мен биомасса �н-
діріледі. Аймақта қант құрағы �се-
тін діктен, биомасса энергиясы осы 
�німнен алынады екен. Республиканың 
ұлттық күнінде Сыртқы істер министр-
лігі к�пжақты және экономикалық 
халықаралық қатынас ж�ніндегі бас 
директорының орынбасары Карлос 
Казали Қазақстанмен  экономикалық, 
ғылыми, технологиялық және мәдени 
ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі 
екенін білдірді. 

Х а л ы қ а р а л ы қ  к � р м е  а я с ы н д а 
Мұнай экспорттаушы елдер ұйымының 
(ОПЕК) да арнайы күні �тті. Ұйымның 
ақпарат қызметінің басшысы Хамид 
Хасан қазіргі кезде ОПЕК Қазақстанмен 
ынтымақтастықты нығайтуға мүдделі 
екенін де жеткізді. Eйткені к�рменің 
тақырыбы – «Болашақ   энергиясы» 

қазіргі жаһандық жылыну орын алған 
заманда �те маңызды.  Жалпы бұл 
ұйым �сім мен �ркендеудің негізіне 
айналған тұрақты дамуға үлкен мән 
береді. Мәселен, экологиялық саясат 
бойынша ОПЕК �зара байланысты екі 
мәселені – ж�нелтілім қауіпсіздігін 
және әділет қағидаларын жіті бақылауға 
алған.  «Қазіргі таңда Қазақстанмен 
тарихи ынтымақтастықтың жемісін 
к�рудеміз, себебі мұнай нарығы тепе-
теңдікті сақтауда. Қазақстан – ОПЕК-

тің маңызды серіктесі. Болашақта 
ынтымақтастығымыздың нығаюын 
асыға күтеміз»  деді Хамид Хасан. 

Мұнай �ндіруші ел ретінде Қазақстан 
ұйым қабылдаған келісімдерді мұқият 
орындап келе жатыр және бұл озық 
әлемдік технологияны, жаңғырмалы 
энергия к�здерін пайдалануда соңғы 
әзірлемелер мен жобаларды тартуға 
мүмкіндік бермек.  

Дана ХАЛЫҚ

Астана қалалық Тарихи-мәдени мұра нысандарын және 
ескерткіштерді сақтауды қамтамасыз ету жөніндегі кәсіпорын басшысы

 Самат ТЕРГЕМБАЕВПЕН сұхбат
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«ОТЫРЫҚ», «ЖАТЫРЫҚ» 
сөздері құлаққа түрпідей тиеді

«Ана тілі» газетінің 2016 жылғы 
№5 санында жарияланған 
филология ғылымының докто-
ры Шерубай Құрманбайұлының 
«Телетіліміз тілім-тілім болма-
сын» атты мақаласы барлық к�зі 
ашық, к�ңілі ояу оқырмандарды 
бей-жай қалдырмағанына күмән 
жоқ. Автордың к�теріп отырған 
мәселесі мені де к�птен бері маза-
лап жүр. 

«Қазақстан» арнасынан Бей-
сен Құранбек, Ләйлә Сұлтанқызы 
тәрізді  жүргізушілердің бағдар-
ламаларынан басқа толып жатқан 
к�ңіл к�теруге бағытталған хабар-
лардың ішінде к�ңілден шыға 
бермейтіні бар екенін к�ріп жүрміз. 
Жүргізушілер мен қатысушылардың 
с � й л е у  м ә д е н и е т і н і ң  т а л а п қ а 
сай бола бермейтіні бар. Aсіре-
се жастар к�бірек қарайтын бағ-
д а р л а м а  ж ү р г і з у ш і л е р і  б о л ы п 
жүрген әншілердің �здерінің де, 
қонақтарының да с�йлеу мәдениеті 
мен тіл тазалығына қатысты ойлан-
дыратын жайттар аз емес. Eздерін 
барша қазақтармен қатар басқа ұлт 
�кілдері және біздің тілді меңгеріп 
жүрген шетелдіктер к�ріп отырғанын 
ұмытып, қазақ тілін насихаттап 
отырғандарын мүлдем түсінбейтіні 
қынжылтады. 

М а қ а л а  а в т о р ы  к е л т і р г е н 
жүргізушілердің қолданысындағы 
к � п т е г е н  қ о й ы р т п а қ  с � з д е р д і 
толықтырып, толып жатқан мы-

салдар келтіруге болады. Мысалы: 
«отырық», «жатырық», тіпті «жүрік» 
деген с�здері құлаққа түрпідей тиеді. 
Негізі «ойланып отырмыз», «дайын-
далып жатырмыз» немесе «ел аралап 
жүрміз» дегілері келгенде – ойланып 
отырық, дайындалып жатырық, ел 
аралап жүрік, – деп қарап отыра-
ды. Бұл қай лингвистердің енгізген 
жаңалығы? Анда-санда болса да 
кітап, газет-журнал оқитын болса 
бұл с�здердің қалай дұрыс жазылып, 
дұрыс айтылатынын есте сақтар 
еді ғой деген ой келеді. Тағы бір 
жиі кездесетін бұрмаланған с�здер 
– «отқан», «отпайық», «атырған», 
«жатырған» және т.б. Бұл қазақ 
тіліндегі  отырған, отырмайық, 
жатқан деген с�здердің бұрмаланған 
түрлері. 

Осылайша кете беретін бол-
са тіліміздің мәртебесін к�тереміз 
деп шырылдап жүрген тіл жана-
шырларының еңбектері еш бол-
май ма?  Кез  келген оқулықта 
 немесе әдеби туындыда жоғарыда 
келтірілген с�здер осылай жазыла 
ма? Aлде кейінгі кездері жазылып та 
жүр ме деген күмәнді ой келеді. 

Осындай келеңсіз жайттардың 
жиі к�рініс беруі телеарналарда тіл 
тазалығын қадағалайтын, эфир-
ден не к�рсетіліп, не айтылып 
жатқанын бақылайтын қызметтің 
жоқ болғанынан деп ойлаймын. 

А.Т*ЛЕБИЕВА
АЛМАТЫ

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ АШИДЫ ЖАНЫҢ...

  –  

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Бурасойған – қоныс, Маңғыстау 

 ауданы. Атау бура (зат есім) және сойған 
(етістік) с�здерінің бірігуі арқылы 
жасалған. Ел аузында: «ашаршылық 
кезде ұрылар біреудің жалғыз бурасын 
ұрлап әкетеді де, бір жерге апарып сой-
ып, аштықтан аман қалыпты». Бұл жер 
осылайша Бурасойған аталып кетіпті. 

Бұзауқора – қоныс, қора, Маң-
ғыстау ауданы. Атау бұзау (зат есім) 
және қора (зат есім) с�здерінің бірігуі 
арқылы жасалған. Ру атынан қойылған 
атау.  Бұзау – Адай тайпасының 
Келінбердіден �рбіген аталарының 
бірі .  Мағынасы: «Бұзау руының 
қонысы, қорасы».

Б ұ з ы қ т а м  –  қ ұ д ы қ ,  қ о р ы м , 
Маңғыстау ауданы. Атау бұзық (сын 
есім) және там (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: 
«арам, басқа діннің адамы «жерленген 
жер», «сол тамның қасынан қазылған 
құдық» немесе «бүлінген, құлаған там» 
болуы мүмкін. 

Бұлақтык�л – қыстау, Бейнеу ауда-
ны. Атау бұлақты (сын есім) және к�л 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы 
жасалған. К�л қасында бұлақ бар 
екендігін білдіретін атау. 

Бұлыш – құдық, бұлақ, Маңғыстау 
а у д а н ы .  Э т н о г и д р о н и м .  А т а у 
Маңғыстауға мұсылман дінін уағыздау 
үшін жіберілген тегі Бұлыш ахунға бай-
ланысты қойылған. 

Бұрма – құдық, т�бе, Қарақия ауда-
ны. Мағынасы: «бұрылысты, иінді түс, 
қалтарыс жердегі т�бе». 

Бұрыншық – мүйіс, Маңғыстау 
 а у д а н ы .  Р у  а т ы н а н  қ о й ы л ғ а н . 
Бұрыншық – түрікменнің шәудір 
тайпасының руы. Бұрын – «мұрын» + 

-шық кішірейту мәнін беретін жұрнақ. 
Сонда атау «кішкене мұрын ды адамдар, 
яғни бұрыншық руының қоныстанған 
жері, мүйісі» деген мән береді.

Бүргемді – қоныс, қора, Маңғыстау 
ауданы. Біздің пікірімізше, «бүрген 
қалың �скен жер» мағынасындағы 
атау. Мұндағы бүрген – кішкене қызыл 
түсті, дәмі ащы жеміс �сетін шешекті 
бұта. Қазақ тілінде м мен н дыбысының 
алмасып қолданылуы жиі кездесетін 
кұбылыс. 

Бүргемдіой – шұңғыл ойыс, Маң-
ғыстау ауданы, Ақтау жотасының 
солтүстігінде. Eлкетанушы A.Спан: 
«Елдің ауызекі тілінде қарынға салып, 
бүріп тастап, к�ктемгі қара�зек шақта 
бұзылып қарынға түсетін ет бүргем 
делінеді. Ойыс атауы  содан шыққан» 
дейді (Маңғыстау энциклопедиясы, 
2008, 246). Біздің пікірімізше, «бүрген 
қалың �скен ой» мағынасындағы атау.

Бүркітата – киелі орын, Маңғыстау 

ауданы. Антропонекроним. Адайдың 
Ақботасынан тараған Бәйгелді ру-
ы н а н  ш ы қ қ а н  а қ б е р е н  б і л г і р , 
к�ріпкел адам. Бүркіт ата – қазақ 
руларын Маңғыстауға бастап келген 
рубасыларының бірі.

Бүркіталы (Бүркітәлі) – ой, қорым, 
Маңғыстау ауданы. Антропонекроним. 
Осы ойда Бүркітәлі батыр саны басым 
басқыншылармен ұрыста ерлікпен қаза 
тапқан. 

Бүркіттұмсық – мола, Маңғыстау 
ауданы. Мола орналасқан т�бенің жер 
бедеріне, яғни бүркіттің тұмсығына 
ұқсас имиген тұсына байланысты 
аталған.

Білеулі – мәдени-тарихи кешен, 
Бейнеу ауданы, Үстірттің орта тұсында. 
Білеулі сол жерден шығатын «ұзынша 
келген, жұқалау қайрақ тасқа» байла-
нысты аталған.

Білік – мүйіс, Маңғыстау ауданы, 
Бозашыда. Мағынасы: «екі аралды 

(құрлықты) қосатын мүйіс» болуы 
мүмкін. 

Бірқарын  – құдық, т�бе, сор, 
Маңғыстау, Қарақия ауданында. Атау 
бір (сан есім) және қарын (зат есім) 
с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Бірқарын атауы суы �те аз құдыққа 
қатысты қойылған. 

Бірқұдық – құдық, Қарақия, Бей-
неу ауданында. Атау бір (сан есім) 
және құдық (зат есім) с�здерінің 
б і р і г у і  а р қ ы л ы  ж а с а л ғ а н .  С о л 
жерде қазылған жалғыз құдыққа 
 байланысты аталған.

Гүлшат – мола, қоныс, Маңғыстау 
ауданы. Антропонекроним.

Гүрлі – ойпат, Қарақия ауданы. 
Атаудағы гүр (кор), к�нетүркі тілінде 
– «мола» деген мағынадағы с�з. Сон-
да атаудың мағынасы: «молалы ой-
пат». 

Ғаббас – құдық, Бейнеу ауданы. 
Антропогидроним.

Дағар – құдық, қорым, Бейнеу 
 ауданы. Э.В.Севортян с�здігінде: 
дағар (парсы с�зі) с�зінің «қалта», 
«табақ» мағыналарымен қатар – 
«бассейн, су құюға арналған құдық» 
деген мән беретінін. Сонда атаудың 
мағынасы: «су жинайтын құдық». Кісі 
есімі болуы да мүмкін. 

Далақұдық – құдық, Маңғыстау 
ауданы. Атау дала (зат есім) және 
құдық (зат есім) с�здерінің бірігуі 
арқылы жасалған. Мағынасы: «айда-
ладан қазылған құдық». 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген �лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ды. Жоба аясында Алашорданың 100 
жылдығына арналған «Кемел елдің — 
кемеңгер қаламгерлері» деген тақырыпта 
шығарма жазу байқауы, «Мәңгілік ел» 
жалпыұлттық идеясына байланысты 
диктант ұйымдастырылғанын да айтып 
�ткеніміз ж�н. 

Жалпы облысымызда тілдің мәр-
те  бес ін  к�теру,  барлық ұлттарды 
ауызбірлікке, қоғамдағы тұрақтылыққа, 
үштілд і  б іл ім  беруді  дамыту  мен 
насихаттауға бағытталған түрлі сайыстар 
�ткізу дәстүрге айналды. Мемлекеттік 
қызметшілер арасында «Мемлекеттік 
тіл – мемлекеттік қызметте» және 
«Мемле  кеттік тіл және БАҚ» секілді 
бай қаулар �ткізіліп келеді. «Тіл дарын», 
«Тіл шебері», «Тіл-парасат», «Текті 
с�здің т�ресі – терме» секілді олим-
пиа далар және �зге де байқаулар ұйым-
дастырылады. 

– Жер-су атауларын �згерту, қала 
мен кент к�шелеріне белгілі тұлғалардың 
есімдерін беру, маңдайшалардағы жазу-
ларды қатесіз жазу жайында да айтып 
�тсеңіз? 

– Иә, бұл да қазіргі таңдағы жүрегі 
елім, халқым деп соғатын әрбір азаматты 
толғандыратын мәселе. Бұл маңызды 
жайларды біз тұрақты назарда ұстаймыз. 
Алдағы уақытта да осы бағытта жұмыстар 
атқара беретіндігіміз даусыз. 

E т кен ж ы л дард ы а й т па ға н н ы ң 
�зінде, былтыр Қостанай шаһарында 
Тара н к�шесі – Тәуелсізд і к, Гер-
ц ен к�ше с і  –  Қ о бы л а н д ы б а т ы р 
даңғылы болып �згерді. Сондай-ақ 
Қостанай ауданының орталығы За-
тобол кентіндегі Калинин к�шесі де 
Тәуелсіздік, Ұзынк�л ауданындағы 
Центра льная және Новая к�шесі – 
Е.Жамбыршин, A.Дәрменов к�шелері 
болып ата лды. Сонымен қатар бір-
қатар аудандардағы бұрынғы к�шелерге 

лыми-практикалық конференциялар 
ұйымдастырылмақ. 

Жарнама, к�шелер мен маңдайша-
лардағы жазулардың қазіргі уақыт та-
лабына сай сауатты жазылуы да біздің 
тұрақты назарымызда. Сол себептен де біз 
осы мәселеге қатысы бар агенттіктермен 
тікелей жұмыс істейміз. «Нұр Отан» 
партиясы Қостанай об лыстық фили-
алы және «Ұлт тағдыры – Қостанай» 

қоғамдық бірлестігімен бірге қозғалып 
отырған жайға байланысты рейдтер 
жүргізуді де дәстүрге айналдырдық. 

Кемшілікке кеңшілік жасаған меке-
мелер мен ұйымдарға арнайы хат жазып, 
анықталған келеңсіздіктерді болдырмау 
жайын еске саламыз. Олардың арасын-
да сыннан қорытынды шығарып, нақты 
жауап беріп жатқандары да баршылық. 
Е лбасы Нұ рсұ л та н На з арбаевт ы ң 
«Қазақ қазақпен қазақша с�йлессін» 
деген ұлағатты с�зі бар. Егер �згелер 
тілімізді сыйлап, �ркендетсін десек, ал-
дымен ана тілімізді �зіміз құрметтейік 
дегім келеді. 

– Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» деп аталатын мақаласы 
барша қауым тарапынан жақсы қолдау 
тапқаны белгілі.  *зіңіз басқаратын 
басқарма тарапынан болашағымызды 

айқындайтын осы маңызды құжатқа бай-
ланысты халыққа ғибрат боларлықтай 
қандай істер атқарылып жатыр? Осы жай-
лы қысқаша баяндап берсеңіз. 

– Дұрыс айтасыз. Елбасының �зіңіз 
тілге тиек еткен аса құнды мақаласы 
бәрімізге де үлкен ой са лды. Ерек-
ше серпі ліс беріп, бойымызға тың 
к үш-қайрат қ ұйылғандай сезіндік. 
Eңірде қазақ тілін латын әліпбиіне 

к�шіруді талқылау мәселесі бойынша 
облыстық ақпараттық-түсіндіру тобы 
құрылды. Мұндай топтар барлық ау-
дандар мен қа ла ларда да ж ұмысын 
бастады. Мәселен, облыстық топтың 
мүшелері Аман гелді, Aулиек�л, Дени-
сов, Жангелдин, Қамысты, Қостанай, 
Меңдіқара, Наурызым, Сарык�л ау-
дандары мен Арқалық және Қостанай 
қалаларында арнайы іссапарда болды. 
Олар аталған жерлерде тұрғындармен 
700-ге жуық кездесу �ткізіп, оларға 
жоғарыда аталған маңызды құжаттың 
мәні мен мақсатын жете түсіндірді. 
Халық та оларды жылы қабылдап, мем-
лекет басшысының мақаласына ерекше 
ризашылығы мен қолдауын білдірді. 
Сондай-ақ аудандар мен қалалардағы 
топтар 4500 адамды қамтитын жүзден 
астам басқосу ұйымдастыруға ұйтқы 

Ол балалық шағынан по-
лицей формасына қызығып, 
осы салада қызмет етуді ар-
м а н д а д ы .  И г і  м а қ с а т ы н а 
жетті де. Бүгінде Ішкі істер 
департаментінде кадр жұмысы 
басқармасының жеке құрам 
ж�ніндегі инспекциясының 
ерекше жағдайлар ж�ніндегі 
аға инспекторы болып қызмет 
атқаратын Ұран бастаған ісін 
соңына дейін сапалы атқаруға 
дағдыланған. Aкесі – Алматы 
теміржол к�лігі институтының 
философия кафедрасының 
басшысы, анасы – балабақша 
тәрбиешісі. Олардың абзал 

қасиеттерін бойына сіңірген офицердің алға қойған мақсаты айқын 
әрі нақты. Мемлекеттік және ресми тілдегі құжаттарды еркін әзірлей 
алатын сауатты қызметкер Ұран Бермағанбетов ағылшын тілін де 
жетік меңгерген. 

– Үш тілді меңгерген азамат болып қалыптасуыма мектептегі 
ұстаздарым к�п еңбек сіңірді және Ұлыбритания елінің әдебиеті мен 
мәдениетіне, тарихы мен дәстүріне деген қызығушылығым үлкен 
әсер етті, – дейді кейіпкеріміз. 

Ол қызмет бабымен түрлі қалаларға, �зге мемлекеттерге іссапарға 
шығып жүргенде ағылшын тілін жетік меңгергенінің айтарлықтай 
пайда тигізгенін айтады. 

– 2004-2005 жылдары жол патрульдік полициясында қызмет 
атқарған кезімде бір қызық жайға кезіккенім бар. Шетелдің бір 
азаматы ағылшынша с�йлеп, «Эйша» қонақ үйінің мекенжайын 
сұрайды. Қасымдағы әріптесім түсінбей маған қарап қояды. Мен 
оған қонақүйді іздеп жүргенін айттым. «Эйша» с�зін ұмытып, есіме 
түсіре алмағандықтан жақын жерде орналасқан «Ақт�бе» қонақ 
үйіне алып бардым. Діттеген ниеті бұл емес екенін алға тартқан 
 шетел азаматы қайталап айтқан соң барып «Эйша» с�зінің «Азия» 
екені есіме түсіп, сол қонақүйге жеткізіп салдық. 

Ұранның еңбек жолы әуелде мүлде басқа арнада басталған. 
Жеке кәсіппен шұғылданған ол Отан алдындағы азаматтық 
борышын �теген соң ғана полиция қызметіне келіпті. Алғашқы 
кезеңде қызметтік ісқағаздарын жүргізудің машақаты жетерлік 
болды, ал қазір мүлде басқа жүйе. Қағазбастылықтан арылдық, 
ғаламтор желісінің артықшылығы �з алдына, хат алмасу, ке-
рек десеңіз қылмыстар, орын алған оқиғалар ортақ базаға 
тіркеліп отырады, қажет мағлұматтарды қиналмай табасыз. 
Соның нәтижесінде қызметкерлердің кәсіби шеберлігі жетілді, 
қоғамдағы қолайсыз жағдайлар азая түсті. Ұран Бермағанбетов 
қызмет атқаратын инспекцияның негізгі бағыты – ішкі істер 
департаментінің жеке құрамы арасындағы заң бұзушылықтардың 
алдын алу, болдырмау, болған жағдайда тергеулер жүргізіп, 
жаза қолдану, департамент бастығының атынан бұйрықтар 
даярлау. Aріптестері оның жүктелген тапсырманы тез, сапалы 
орындайтындығына дән риза. 

Тынымы жоқ жауапты қызметте жүрсе де майор Бермағанбетов 
отбасы мүддесін жадынан шығарған емес. Зайыбымен екеуі ұрпақ 
тәрбиесіне ұдайы к�ңіл б�ліп келеді. «Бала алғаш к�ргенін есінде 
сақтайды, �зін соған қарап бейімдейді» дейді ол. Жұмыстан бос 
уақытында шахмат ойнағанды, гитара тартқанды ұнатады. Бұл 
қасиеттері баласына дарығанын қалайды. Несі бар, жақсы ниеттің 
жүзеге асқанын біз де тіледік. 

Ақжүніс Ж/ЛЕНОВА,
Ақт�бе облысы ішкі істер департаменті 

мемлекеттік тіл және ақпарат б�лімінің маманы

ТАРИХИ АТАУЛАРДЫ 
ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУДЕМІЗ

Гүлжан МЕНДЕКИНОВА, 
Қостанай облыстық Тілдерді дамыту басқармасының басшысы:

       
      -

 .        
        

 .      –    
  ,    

  . 

ұлтымыздың біртуар тұлғалары Се-
ралы Қожамқұловтың, Мұхамеджан 
Сералин нің, Eмірзақ Сұлтанғазиннің, 
Е л у бай Eм ірзақовт ы ң және басқа 
�ң ір ма қ т а н ы ш т ары н ы ң е сі м дері 
берілгендігін атап �тер едім. 

Біз ономастика мәселесіне байла-
нысты бірқатар басқосулар �ткіздік. 
Осы жиындарда алдағы жұмыстардың 
бағдары айқындалды. Биылғы қыркүйек 
айының ортасында Лисаков шаһарында 
бірқатар қалалар мен аудан �кілдерінің 
қатысуымен «Тарихи атауларды қайтару 
– тарихи жаңғырту  кепіл і»  және 
қазанда Ахмет Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекетік университетінің 
базасында д�ңгелек үстел және ғы-

болды. Онда да жерлестеріміз тарапы-
нан тек қана игі тілектер айтылды. 

Облыстық тілдерді дамыту басқармасы 
басшысының орынбасары Қазымбек 
 Ахметов «Қазақстан-Қостанай» теле-
арнасында қазақ тілін латын әліпбиіне 
к�шіру және үштілділікті �мірімізге ба-
тыл енгізу хақында сұхбат берді. 

Теледидардан с�йлеп, �з пікірін ашық 
білдіргендердің қатарында Жітіқара 
аудандық мәдениет және тілдерді дамы-
ту б�лімінің басшысы Ж.Aлмұхамедова 
және �зге де азаматтар бар. Басқа да 
бұқаралық ақпарат  құралдарында 
к�птеген мақалалар жарияланды. 

Қазіргі таңда облысымыздың жер-
гілікті мемлекеттік органдарының ғалам-
тор-ресурстарында «Рухани жаңғыру» 
бағ дар ламасы және қазақ тілін латын 
әліпбиіне к�шіруге арналған б�лім ашыл-
ғанын айта кету орынды. Қықсасы, осы 
мақсатта атқарылған жұмыстар аз емес. 

– Сіз жаңа қызметіңізге дейін де 
бірқатар лауазымды жұмыстарды атқар-
ғаныңызды білеміз. Осы орайда оқырман 
қауымға �зіңіз туралы айтып �тсеңіз. 

– Eзім �ңірдегі Ұзынк�л ауданына 
қарасты Калинин кеңшарында туып 
�стім. Aкем Ермаш пен аяулы ана-
мыз сегіз перзентіне кішкентайынан 
тағылымды тәрбие берді. Отағасы есеп 
саласы мен мал шаруашылығында жұмыс 
істесе, анамыз Нағима біздің тәлім-
тәрбиемізге ерекше к�ңіл б�лді. 

 Мен текті жердің ұрпағымын. Ата-
мыз Тәуірбай сонау 1942 жылы Мәскеу 
қаласындағы Бүкілодақтық халық 
шаруашылығы к�рмесіне қатысқан 
азамат. Жылқы �сіріп, бүкіл �ңірге 
танылған. Оның әкемнен басқа Сәлмәш 
және Қабыл есімді ұлдары да к�пшілікке 
танымал тұлғалар еді. Ал Рабиға апамыз 
Қостанайдан шыққан к�рнекті ғалым, 
филология ғылымының докторы, про-
фессор. Aкемнің туған ағасы Айтмағанбет 
бұрынғы Боровской аудандық партия 
комитетінің хатшысы секілді лауазымды 
қызмет атқарған. Eзім �мір жолымда осы 
к�кемізден және білім саласында Лидия 
Садуақасова мен Ырымалды Аяпова 
сынды аяулы жандардан үйренгенім к�п. 
Олардың маған тигізген ықпалы ерек-
ше. Аяулы апаларымның қолдауымен 
1998 жылы «Жыл мұғалімі» атандым. 
Басқа да сый-құрметке б�лендім. Осы 
қуаныштарымды �згелерден қалай жа-
сырайын. 

Ал қызмет мәселесіне келетін болсақ, 
Арқалықтағы педагогикалық инсти-
туттан соң қатардағы мұғалімдіктен 
 бастап, директорлыққа дейін к�терілдім. 
Аудандық білім б�лімдерінде, Меңдіқара 
аудандық және Қостанай қалалық 
әкімдерінің аппараттарында жетекші 
болып жұмыс істедім. К�пшілік қауым 
облыстық білім басқармасында және 
қазіргі  қызметіме дейін облыстық 
әкімдіктің архив және құжаттандыру 
басқармасында лауазымды қызмет 
атқарғанымды білетін болар. Отбасында 
сүйікті анамын. Гүлмира есімді қызым 
бар, үйлі-баранды. Адия, Ажар есімді 
немерелерім де �мірімнің сәні. 

– /ңгімеңізге рақмет. 

/ңгімелескен 
Оразалы ЖАҚСАНОВ  

Қостанай облысы

ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛ: ЗАМАН ТАЛАБЫ

ТІЛ ҮЙРЕНУГЕ 
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚ КЕРЕК

(Басы 1-бетте)

Үстіміздегі жылдың жарты жыл-
дығында «Қазтест» жүйесі бойынша 
қазақ тілін меңгеру деңгейін анықтаудың 
диагности калық тестілеуінен 18 688 адам 
�тті. Басқа да осы бағытта атқарылған 
жұмыстар аз емес. 

Сондай-ақ «Мың бала» республи-
калық мәдени-ағартушылық жобасын 
�ңірімізде жүзеге асыру мақсатында 
барлық аудандар мен қалаларда, мек-
теп жанындағы жазғы лагерьлерде «Тіл 
мектептері» ұйымдастырылды. Осы 
аталған жобаның аясында қазақ тілін 
үйрету, �скелең ұрпақты патрио ттық 
тәрбиелеуге айрықша назар аударыл-
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Құлақ салсаң, жарандар,
Бұл дүниеде жоқ жаман.
Тіліңді алмай отырса,
Ұлың менен қыз жаман.
Кесапатты боп келсе келінің,
Рақаты жоқ сол жаман. 
Жаман болса алғаның, 
Қызығы жоқ бұл жаман.
Мұндайлар келіп кездессе,
Дей беріңдер жігіттің
Маңдайы қалың сорлаған. 
Шабылмай қалса жүйрігің, 
Салынбай қалса қыраның, 
Мұның �зі тым жаман.
Aділдік кетсе басшыдан,
Бұзылады дей бер бұл заман. 
Еріншек болса ұл жаман,
Бұрмаланса с�з жаман.
Аққу келіп қонбаса, 
Жарқыраған к�л жаман. 
Пайдасын халық к�рмесе,
Батырмын деген ер жаман. 
Еккен дақыл �нбесе,
Байтақ жатқан жер жаман.
Кеселді болып жарамай 
Денсаулығың бұзылып, 
Қатарыңнан кем болып,
Жатып қалсаң т�секте 
Бәрінен де сол жаман.
Мыңғырған малдан не пайда
Қайыры елге болмаса?
Қасиет болмас адамда,
Біреуді біреу қорласа.
Бақ кетпес жігіттен,
Бірін-бірі қолдаса.
Еліңді дұшпан алмайды,
Тең тұрып бәрі қорғаса...
Ақб�кен келіп жығылар
Алдын қазып орласа.
Ақсұңқар құс кеп түседі
Алдын шарлап торласа.
Қысқа қолың ұзарар,
Достарың қолын жалғаса.
Eзің етпей еңбекті,
Басқаның ісін малданба.
Eз к�зіңмен к�ргенше,
Пайда іздеп сандалма.
Дүниеге қызығып,
Үйір болма жанжалға.
Aрекет ет те, еңбек ет,
Бәрінен де сол пайда!
Үйір болма ұрлыққа,
Жаман атың бір шықса,
Қайтып жақсы болмассың.
Eтірік, ұрлық, еріншек,
Жолама ондай сұмдыққа.

(«Ел аузынан», «Жазушы», 
Алматы,1989 ж.)

�сиет

АТАДАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӨЗ 

Қылышбай ЕРЖАНҰЛЫ 

  –  

Ақындар арасында «кез келген с�зді айт-
паймын, кезенді с�зді айтамын» деген бір 
ескі сүрлеу бар. С�з шіркін де жайдан-жай 
айтыла бермейді. Оның да бір айтылар 
кезеңді тұсы, орамды шағы болады. 

Тәуелсіздік алғанымызға ширек ғасырдан 
асты. Бұл аз уақыт емес. Дегенмен, мемлекеттік 
тілге орай кейбір түбегейлі мәселелер сол 
қалпында қалып отыр. Eкінішке орай, 
елімізде ұлт тілінде заман талабына сай алға 
жылжу, даму үрдісі аз. Астана, Алматы және 
�зге де қалалардағы к�п санды жиындардың 
орыс тілінде басталып сол тілде аяқталатыны, 
республика, облыс орталықтарынан шет 
аудан, аймақтарға керекті мәліметтердің тек 
орыс тілінде ғана баратыны және оған орыс 
тілінде жауап керек ететіні, т. б. келеңсіздіктер 
осы ойымызды толықтыра түседі. 

Қазақ мектептеріне орыс тілі бастауыш 
сыныптар былай тұрсын, балабақшадан 
бастап оқытыла бастайды. Апталық сағат 
ж�нінен мектептерде орыс тілі мен әдебиеті 
қазақ тілі мен әдебиетімен қатар жүреді. 
Айтпағым, қазақ сыныптарында орыс тілі 
арнайы пән ретінде емес, тек шет тілі есебінде 
ғана оқытылуы тиіс. Ал орыс  тілі шет тілі 
есебінде оқытылған мектептерде ағылшын 
тілін факультатив ретінде оқытса болады. 
Керісінше, ағылшын тілі шет тілі есебінде 
оқытылса, �зге тілдер үшін аптасына екі сағат 
тіл үйрену сабағын ашып қойса, сол да жетіп 
жатыр емес пе? Ал жаппай ағылшын тілін 
оқытуды 6-сыныптан бастау  керек. Eйткені 
бұл үрдіс �ркениетті елдердің бәрінде осы 
жобамен іске асады. Қазақстан мектептерінде 
балабақшадан бастап мектеп бітіргенге дейін 
бар оқыту үрдісін тек қазақ тіліне ғана арнаған 
ж�н.

С�з соңында айтпағым, жоғары оқу орын-
дарына түсу үшін қазақ тілінен арнайы тест 
тапсыру міндеттелсе екен. Сонда ғана ұлт 
тілінің к�сегесі к�гереді. Мемлекеттік  тілді 
оқыту әдісі �зге республикаларда осы әдіспен 
жүреді. 

Дәнеш АХМЕТҰЛЫ

ЛАТЫНШАҒА КӨШУГЕ 
ДАЙЫНБЫЗ БА?
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Кириллица бойынша пернетақтадағы қазақ және орыс әліпбилері: 

1-кесте

1-сурет

2-сурет

2-кесте

3-кесте

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ... 
( )

  
( )   ( )

1 A a   Astana, aq ( ), afa ( ), ahaq ( ) 
2 B b   bala, bas, bilim, bygin ( )
3  C c   ac ( ), Colpan, cah ( )
4 D d   dala, dos, dombwra( )
5 E e   el, esik, er, etik, Europa, et 
6  F f   Fanih( ), farwc ( )
7  G g   gyl ( ), gauxar( ),guil( )
8 Hh   ah ( ), iht( ), ahna, ihne ( ), sah
9 Ii   in ( ), iri ( ), ilgic ( ), ini ( ) 
10 Jj   jol ( ), joba ( ), juan ( )
11 Kk   kyn ( ), keme, kitap, kihim ( )
12 Ll   laq ( ), latwn ( ), lypil( )
13 M m   mah ( ), maha ( ), mehiz( ) 
14  N n   nan, naurwz ( ), nykte ( )
15  O o   oh ( ), orwn ( ), ohu ( )
16  P p   patca ( ), perne, pwhaz ( ) 
17  Q q   qazaq ( ), qar( ), qohwu ( )
18 R r   raqmet ( ), rux ( ), Raucan
19  S s   sabwn ( ), su, syt, saha ( ) 
20 T t   tah ( ), tau, tahaq( ),tyhiu( )
21  U u   uaqwt ( ), uws ( ), uwq( ) 
22  V v   vagon, valhuta( ), veksel
23  W w   wdws ( ), wstwq ( )
24  X x   xat ( ), xabar, xakim ( ) 
25  Y y   yn,yh ( ), ytir ( ), yhiu ( ) 
26  Z z   zat, zwhan ( ), zwmwran. 

1 Ä ä    än ( ), äläuläh ( ), äsker
2 Ö ö    özen, ömir ( ), öris ( ), özi
 3 Ü ü    ül ( ),ün ( ), ülan, üha ( ) 
 4     a  ( ), za , mä gilik ( ).

/  
( ) (  - )

/
 ( ) (  - )

 1 A a
Ä ä

 – ah
 – äl 14 N n  – nu

 – w
 2 B b  – be 15 O o

Ö ö
 – o
 – ör

 3 C c  – ca 16 P p  – pe
 4 D d  – da 17 Q q  – qaz
 5 E e  – el 18 R r  – ru
 6 F f  – fu 19 S s  – su
 7 G g  – gu 20 T t  – ta

 8 H h  –hä 21 U u
Ü ü

 – uan
 – ül

 9 I i  – in 22 V v  – ve
10 J j  – j l 23 W w  – whu
11 K k  – kyn 24 X x  – xat
12 L l  – la 25 Y y  – yn
13 M m  – me 26 Z z  – ze
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Ба т ы р  т ұ л ғ а л ы ,  к е ң 
маңдайлы, қара бұйра 
ш а ш т ы  П р е з и д е н т 

б�лмесінен шығып, терезе ал-
дында арлы-берлі  жүргенде, 
бірінші қабатта сүйріктей бала-
ны соңына ерткен, сәл еңкіш 
тартқан кісіні к�зі шалып қалды. 
Президентпін деп шалқақтамай, 
т�мендегі Ғылым академиясы 
мұражайына түсіп қарап еді, �зі 
сарғая күтіп отырған сұңғыла 
ғалымды к�рді. Қасында баласы. 
Eзінің академияға алғаш келуі, 
мұражайдың қызығына бойлап 
кіріп кеткен, «Президент мені 
күтеді-ау» деген ой қаперінде жоқ, 
дәл бір мұражайды аралау үшін 
келгендей. Шаһмардан ғұлама 
ғалымды к�рді де, Сыр бойынан 
келген ағасына еркелей қарады.

 – Aуке-ау, сізді тосып тұрмын 
ғой, – деді назданып.

– Мына мұражайды аттап �те 
алмадым, – деп �зіне тән әуелбектік 
мінез-құлықпен академикті жаңа 
к�ргендей соңынан ерді.

Екеуі еркін с�йлесті.  Дүй-
сенбіде жоғары жақтың тосын 
жиын дарына асыққан Президент 
бәрін артқа қалдырып, ағасының 
сауалдарына жауап берді, ауыз 
әдебиетінің мәселелеріне сай �зін 
толғандырған салаларға тәптіштеп 
жауап қайтарып, кейбірін ақ 
қа ғазға түртіп ап болашаққа 
бағдар жасады. Бұл бір �мірі 

естен кетпейтін кездесу болды. 
Академияның мұражайында �мірі 
болмағанын айтып, шығып бара 
жатқанда, Aукеңді �з қолымен 
мұражай қызметкерлеріне тап-
сырып, сырбаз ғалым Академия 
мұражайында ұзақ тұрып, ұзақ сыр 
б�лісті. Қасындағы менің құрдасым 
– сол кездегі он үш жасар перзенті, 
�мірге сырлы к�зқараспен қызыға 
қараған періште бала, ауыз әде-
биетінің болашақ білгірі Тыныс-
бек Қоңыратбаев та бұл кездесуді 
�мірінің жарқын к�рінісіндей 
қылып айтып жүреді. Aуелбек 
Қоңыратбаев пен Ғылым акаде-
мия сының Президенті Шаһмардан 
Есеновтің ел-жұрттың есінде 
қалған бір кездесуі осылай болған 
еді. Сол сәтті кезі келгенде �мір 
толқы нындай тағы да еске салып 
отырмыз.

Адам �мірі аққан бұлақ секілді. 
Бұлақ суының сарқырап аққан 
сұлу сәттері де болады, тойырқап 
қалған тосаң кездерін к�ргенде 
жер мен суға таңғала қарайсың. 
Оған ешкім �кінбейді, әсіресе, 
тұңғиығы терең жаратылыстар 
мұндай буырқаныста �здерін 
биік санайды. Ғылымға қосқан 
үлесі мен адам тәрбиелеп алға 
шыққан асқар таудай мұраты оның 
мәртебесін қашан да биік к�рсетті, 
тау халықтарындай қызметке 
қ о л д ы ң  к і р і  д е п  қ а р а й т ы н 
сұңғыла пейілін ел-жұртына паш 

етті .  Ғылым академиясының 
Президенттігі лауазымынан босап, 
екінші мәрте Геология министрі 
боп атқа қонып, қызметті жаңаша 
бастағанда, басқалар болса т�мен 
баспалдақты қалай бастаймын 
деп дағдарып қалар еді. Ол �йткен 
жоқ. Қырықтың о жақ бұ жағында 
ел билеп министр болды, талайды 
тәрбиелеп таққа қондырды. Ең 
бастысы, тау мен тасқа ие боп, 
елінің тұла бойында жатқан қазба 
байлыққа бас иелік жаса деп, елі 
�зіне сенім артты. Бұл болса дана 
к�зқараспен бәріне оң баға беріп, 
болашаққа оң сапар жасады. Үлкен 
ұлт �кілдері үш мүшел жасап, 
ғылымда кемеңгерлік к�рсетіп, 
елінің тауы мен тасындағы то-
сын таңға жайыптарға бәрін тәнті 
қылған жап-жас жігіттің кемеңгер-
лігіне бас шұлғып, Лениндік 
сыйлық берді. Одан артық не ке-
рек. Шетелден келгендер де оң 
с�зін айтып, әділ бағамен тау мен 
тасқа тіл бітіріп, қосшы болды. 

Бірақ, �зімізде ділмардың 
да тілін кескен қарау с�з бар. 
Итжығыста жүргенде сәйгүлік 
мінгендер ештеңеге бағынбай, 
арқырай шауып, әділ с�зге құлақ 
аспай, бәрі далада қалады. Ғұлама 
ғалымның с�зін де ешкім құлаққа 
ілмей, �зі �скен Сырдарияның 
иен даласындағы изен мен  жусан 
секілді боз далада бір �зі ойға 
шомды. Бірақ шетелдік ғұламалар 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚО НЕСІ?

 

маңдайдан сипаған аға, кішіге жа-
нашыр іні болды. К�п жұрт одан 
аттан түскен күні сырт айналса, ол 
�зінің азаматтық бейнесін сақтап 
қалды. Ол кәдімгі қара кетпен-
мен күріш егіп, болатпен шойын 
қорытқан қара қазақтың біртуар 
баласы еді. Шаһмардан Есенов 
тұлғасы аттан түскенде әйгілі бол-
ды. Оны бәрі біледі, к�з к�рген, 
кісі танитындар ол туралы жаман 
с�з айтып, ер-азаматтың кісілік 
болмысын аяққа таптаған емес. 

Eзім куә  болған тағы бір 
к�рініс – мен шаңырақ к�тергенде 
құдалығыма Шиеліден әкелерім 
Ыбырай Жақаев пен Сыздық 
Боқаев келді. Солар келді дегесін 
Aбділда Тәжібаев пен Мұхамеджан 
Қаратаев алып- ұшып жетті. Қазақ 
политехникалық институтында 
кафедра меңгерушісі боп істейтін 
Шаһмардан Есенов те келді ауыл-
дан келген әкелерін к�ргісі кеп. 
Бәрі «Кімсің Шаһмардан» болған 
ел ағасын т�рге шақырды, бірақ 
«т�р сіздердікі» деп, Aбділда мен 
Мұхамеджан ағаларын жоғары 
шығарды. Eткен-кеткеннен әңгіме 
шертілді. Ыбырай мен Сыздық – 
Шаһмарданның әкесі Жорабектің 
к�зін к�рген XIX ғасырдың азамат-
тары. Aкесі туралы қос ақсақалдан 
к�п сұрап, кезінде �зі жәутендеп 
айта алмай кеткен жәйттерге к�з 
жеткізді. Aкесі Жорабек ақсақал 
жан сауғалап қырғыз  бойы-
на қашып бара жатқанда Тараз 
тұсында ұсталып, атылып кетіпті. 
«Eзіміз к�рдік, Жорабектің тірі 
бейнесі �зіңсің, апыр-май, бала 
күнгі бейнесі �зіңсің ғой» деп, 
Ыбырай қатты таңырқап, таң 
қалды. Aбділда болса, ақындық 
сезімі бойына сыймай, шабыт 
буып: «Aлі бәрін айтамыз ғой» деп, 
арлы-берлі жүріп алды. 

Шаһмардан:
– Cағат он екіде студенттерге 

беретін сабағым бар еді, соған 
асығып отырмын, – деп рұқсат 
сұрады. – Ертең үйден шай ішіп, 
сыбағаларыңызды жейсіздер, – 
деп жігіттік с�зін айтты. 

– Eзіңізді к�рдік, Жорабектің 
бейнесімен беттестік. Іздеп кеп 
сәлем бергеніңе мың да бір риза-
мыз. Ертең жүреміз. Мына бала-
мыздың құдалығына келіп ек қой, 
бір-біріңе бас-к�з боп жүріңдер, 
– деп әкелерім маған қарады.

Шаһмарданның үлкендерге 
телмірген тосын бейнесі к�з ал-
дымда.

 Eмірдің үш к�рінісі осындай... 
 ...Біреу кетіп барады. Ол да 

ғасырдың дәмін татқан, қазақ боп 
аты қалған бір пенде.

К�лең-к�лең етіп біреу кетіп 
барады. Біреуге ерте, біреуге кеш 
пәни жалған. Бірақ, оның айтары 
к�п біреу.

Алматы облысы әкімінің орынбасары 
Жақсылық Омар Сарқан ауданына жасаған 
іссапарында бірнеше әлеуметтік нысанды ара-
лап, жай-күйімен танысты. Кемшін тұстарына 
қатысты ескертпелерін жасап, нақты тапсыр-
малар жүктеді. Сонымен қатар К�тентәуіп 
бабамыздың кесенесіне барып, жаңа бой 
к�терген қонақүйдің ашылу салтанатына 
қатысты. 

Жақсылық Мұқашұлы алдымен Лепсі 
ауылындағы 266 бала оқып жатқан К.Ушинский 
атындағы мектепке барды.  Биыл бұл мектепті 15 
бала тәмамдап, 23 оқушы 1-сыныпқа қабылданған. 
Мектепте барлық жағдай жасалған, маман-
дар жеткілікті, оқулықпен толық қамтылған. 
Aлеуметтік жағдайларына байланысты қырық 
алты оқушы тегін тамақпен қамтамасыз етілген. 
ҰБТ к�рсеткіші былтыр 72, биыл 71 пайызды 
құраған. Осыған орай Жақсылық Мұқашұлы мек-
теп директорына бірқатар сын-ескертпе айтты. 

– Мектеп жаман емес, заманауи үлгіге сай. 
Бірақ мектептің жақсы-жаманы құрылыстың 
қалай жүргізіл гендігімен емес, білім сапасымен 
�лшенеді. Рес публикада білім к�рсеткіші 80,5, 
облыста 77, аудандарыңызда 72, сіздер 71 пайыз-
ды ғана құрап тұр сыздар. Мұғалімдердің сексен 
пайызы жоғары және бірінші санаттағы ұстаздар. 
Ал ҰБТ к�рсеткіші т�мен. Білім сапасына  к�ңіл 
б�лу керек, – деді облыс әкімінің орынбасары. 

Облыс әкімінің орынбасары осыдан бес жыл 
бұрын Жетісу халқының қолдауымен бой к�терген 
абыз бабамыз К�тентәуіп Қоңырбайұлының 
кесенесіне барды. Бабамызға құран бағыштап, ру-
хына зиярат етіп, кесененің маңынан бой к�терген 
қонақүйдің ашылу салтанатына қатысты. 

– Eнегелі  іст ің  басы-қасында жүріп, 
қонақүйдің салынуына мұрындық болған 
Сейдахмет ағамызға, кешегі дүниеден �ткен 
Арман Сейдахметұлына үлкен алғысымызды 
білдіреміз. Осы кешеннің ашылуымен облыс 
әкімі Амандық Ғаббасұлының атынан шын 
жүректен құттықтаймын, – дей келе, қонақүйдің 
кермежібін қиды. 

Жиын соңында тағылымды шараға келген 
жұрт бабамыздың жатқан жеріне тағзым етіп, 
елімізде осындай игі істер жалғаса берсін деген 
тілекпен тарқасты.

Айдар ҚАЛИЕВ
Алматы облысы

эссеэссе

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

Шаһмарданның тау мен тасты 
бағындырған кемеңгерлігіне тәнті 
боп, қазақ ғылымы үшін оның с�зі 
әділ с�з боп, соңғы сәтті күтіп қала 
берді. 

Ол қызмет ауыстырған күні 
үйіне �зен жағалап жаяу қайтты. 
Геология министрлігінің бәкене 
сарғыш мекемесінен шыққан соң, 
сарқырап аққан Жетісу �зенін 
жағалап, биікке қарай жаяу �рледі. 
Жолай Шоқанның ескерткішіне 
бұрылды. Отыз жыл �мір сүрген 
біртуар ғұмырын қазаққа арнап, 
қиын жолдан аман келіп, ақыры, 
қайтпас сапарға аттанды. Артында 
Шоқан есімі қалды. Осы жолы 
к�птен бас бұра алмай жүрген 
әйгілілердің басына соқты. Жаяу 
жол оны тас мүсіндермен тағы да 
табыстырды. Eзінің ұлы ұстазы 
Қаныш Сәтбаевтың алдына барып, 
тағзым етті. Ақталып, адалдығын 
білдірмесе де, дүние жалғанда тек ақ 
жолмен келе жатқанын айтқандай 
болды. Тас пен адамның тіл табы-
сып, ұлы мұратқа қол жеткізгенін 
ұстазының тіршілігінен таныды. 
Бұрылып Aлкей Марғұланмен 
тілдесіп, ілкі сәтте к�п нәрсені 
к�з алдына әкелді. Eзі Прези-
дент кезінде біраз нәрсені алға 
салып, қазақ тарихын с�з қылып, 
мүмкіндікке жол ашқан осы бір 
адамға тәу етті. Сосын сарқырап 
аққан тау �зеніне ілесіп, үйіне 
қарай жол шекті. 

Шаһмарданның ағаларымен 
�ткенді емен-жарқын сыр ғып 
шертіп, �мірге баға берген сәттері 
де аз емес. Аттан түспеген асыл 
адамның жан-дүниесі де асыл, 
ол қашан да заманның ыңғайына 
жығылған біртуар еді.  Aркім 
ә р т ү р л і  а й т а д ы .  О л  ү л к е н д і 

i  i  
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Білім сапасы – 
маңызды көрсеткіш

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Алғашқы с�зді облыстың бас 
имамы Бақытбек қажы Тәжімбет 
алып, жаңа оқу жылының басталуы-
на орай  ізгі тілегін білдірді. Мектеп 
табалдырығын алғаш рет аттаған 
ұл-қыздарға, сондай-ақ �зге де 
қамқорлыққа мұқтаж бүлдіршіндерге 
сабақ барысында қолданылатын 
құрал-жабдықтарымен с�мке та-
быстады. Сый-құрметке б�ленген 
балдырғандардың қуанышында шек 
жоқ. 

К�п балалы ана Наташа Лисицы-
на: «Мен к�п балалы анамын. Биыл 
үш перзентім жаңа оқу жылында 

мектеп табалдырығын аттағалы отыр. 
Aрине, олардың бәрін алдағы білім 
ордасына әзірлікпен баруға дайындау 
да оңай емес. Қаншама қаражат қажет. 
Сондықтан біздің жағ дайымызды 
түсініп, �здерінің нағыз адамгершілік 
асыл қасиеттерін к�рсеткен Бақытбек 
қажы Нұрғабылұлы басқаратын об-
лыстық мешіт қызметкерлеріне шын 
жүректен алғысымды білдіремін. 
Олардың жасаған қайырымдылығын 
ешқашан ұмытпаймыз» десе, об-
лыс орталығындағы №9 қазақ орта 
мектебінің оқушысы, 9 жасар Кәмила 
Махметова: «Біздің қамымызды ой-

лап, осындай қайырымды шараны 
ұйымдастырған барша азаматтарға 
дән ризамыз. Бүгін алған с�мкем �зіме 
�те ұнайды. Aрине, мұндай шақта 
тебіренбеу мүмкін емес. Енді біз де 
жаңа оқу жылында үлгілі оқуымызбен 
жауап беруге тырысамыз. Барша 
кісілерге тек Алланың нұры жаусын» 
деп �зінің шынайы алғысын жеткізді. 

Ал 15 жасар Сұлтан Карин биыл 
Қостанай шаһарындағы авток�лік 

кол леджіне құжатын тапсырғанын 
айтып, �зіне қаржылай қол ұшын бер-
ген мешіт қызметкерлеріне алғысын 
жаудырды. 

Басқосудың соңында «Зекет» 
қорының �кілі Жақсылық ақсақал  
жиналғандарға ақ батасын беріп, ұл-
қыздарға ізгі тілегін жеткізді. 

О.ЖАҚСАНОВ 
Қостанай облысы
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Оқушылар дән ризаБіздің айтқымыз келгені бұл емес. 
Астанасын қалдыра ма, тіпті басқа жерге 
к�шіргісі келе ме – бұл әр елдің жеке ісі. 
Eзге елдің адамы болғандықтан мұндай 
шаруаға араласуға қақымыз жоқ. Біздің 
айтпағымыз басқа. 

Aлгі Крупнов с�з арасында біздің елді – 
Қазақстанды мысалға келтіреді. Астананы 
ауыстыруда тәжірибеміздің барын айтып-
ты. «Олар елорданы Алматыдан Астанаға 
к�шірді» дегендей жылы лебізін білдіреді. 
Онысына рақмет, әрине.

Алайда  осы материалды жазып 
отырған авторға Крупновтың біздің 
елдегі жаңалықты тілге тиек еткені ұнай 
қоймаған секілді. Мақала авторының 
ойын қысқаша тұжырымдасақ былай 
болып келеді:  «Рас, жиырма жылда 
Астана бойын тіктеді.Бірақ елдің жады 
�згермеген-міс». Оның с�зіне қарағанда 
кез келген қазақтан елдің астанасы қай 
қала деп сұрай қалсаңыз «Алматы» деп жа-
уап береді екен. Мұнысы енді қисынсыз. 
Eтірікті айтудың да ж�ні болатын еді. 
Мына сабаз, тіпті шімірікпейді екен. «Кез 
келген» деуі шындыққа мүлде жанаспай-
ды.Бесіктегі баланы қозғамай-ақ қоялық, 
саналы дейтін қазақтың қай-қайсысы да 
елордасы – Астана екенін жақсы біледі. 
«Мақала авторы тағы не айтады?» дейсіз 
ғой. Айтқыштың айтуынша елдік маңызы 
бар басты оқиғалар Астанада емес Алма-
тыда �тетін к�рінеді. «Биыл Алматы 57 
елдің спортшылары қатысқан Қысқа Уни-
версиаданы қабылдады» дейді. Оның ой-
ынша ел-жұрттың назарын аударған басты 
оқиға Қысқа Универсиада болыпты. Ал 
елорда – Астанада назар аударарлықтай 

ештеңе �тпеген сияқты. Бұл да к�рмес, 
түйені к�рместің кері. Бәрін бірдей 
тізбелеп қайтеміз, газет тілшісі елорда-
да �ткен ЕЫҚҰ саммитін (осы ұйымға 
қарасты 56 мемлекет басшылығының, 12 
ынтымақтастық ж�ніндегі серіктес ел, 65 
халықаралық ұйымның �кілдері қатысқан) 
немесе Aлемдік және дәстүрлі діндер 
съезін, яки т�рткүл әлем құлақ түрген 
 Сирия  бойынша Астана процесін, жарайды 
бұлар есіне түспеді делік, дәл осы күндері 
�тіп жатқан дүниежүзілік шара – ЭКСПО 
– 2017 халықаралық к�рмесін неге ауызға 
алмаған? «Тағы не деген екен?» дерсіз. Екі 
қаладағы тіршілікті былайша салыстыра-
ды: «Алматыда әліге дейін кептеліс азайған 
жоқ, ал тұрғын үй мен жердің бағасы 
аспандап тұр» дейді. Бейнебір Астанада 
кептеліске нүкте қойылып, үй менен жерді 
қиналмай, шертіп жүріп алатындайсың. 

Біздің к�рші елдегі әріптесіміз елорда-
мыз ж�нінде �зінше осылай тон пішіпті. 
Сол баяғы бойға сіңген әдет пе деп қаласың. 
Eзін зор санау, �згелерді елемеу. Бұған не 
дерсің? «Ішің күйсе, тұз жаладан» басқа не 
айтармыз. 

2007 жылы Астананың 10 жылдығы атап 
�тілді. Сол салтанатқа келген Ресей басшы-
сы Астана туралы сол кездің �зінде, яғни 
бұдан он жыл бұрын тамсанып: «Жаңа дәуір 
тудырған және үміттер жүзеге асқан қала. 
С�з жоқ, осындай ірі жетістік Қазақстан 
халқының зор еңбегі арқасында келді» де-
ген еді. 

Сірә, ел азаматы патшасының бұл 
с�зінен хабарсыз болған-ау...

Нұрперзент ДОМБАЙ
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«Ішің күйсе, тұз жала»

Бұл туралы білім күніне арналған 
баспас�з мәслихатында айтылды. 
Баспас�з конференциясында белгілі 
болғандай, облыс к�лемінде 79 білім 
б е р у  н ы с а н д а р ы н ы ң  қ ұ р ы л ы с ы 
жүргізілуде. Оның жыл басынан бері 
7-і тапсырылса, 22-сі жыл соңына 
дейін пайдалануға берілмек. Ал қалған 

58-і келер жылы аяқталмақ. Осындай 
жұмыстардың нәтижесінде биыл 8 апат-
ты және 12 үш ауысымды мектептердің 
мәселесі шешіледі. 

Баспас�з мәслихатында Оңтүстік 
Қазақстан облысы әкімінің орын-
басары Ұласбек Сәдібеков білім 
беру ұйымдарының жаңа оқу жы-

л ы н а  д а й ы н д ы қ  ж ұ м ы с т а р ы 
 жоспарлы түрде жүргізіліп жатқанын, 
барлық мектептер қажетті кітап пен 
қамтылатынын атап �тті. «Жаңар-
тылған білім беру мазмұнына сай және 
2, 5, 7 сыныптардың жаңа бағдарламаға 
к�шуіне байланысты, 3,5 млн-ға жуық 
кітапты сатып алуға жергілікті бюджет-
тен 4,5 млрд теңге б�лінді. Сондай-ақ 
облыстағы мектептерді жаңа оқу жы-
лына дайындау мақсатында жергілікті 
бюджет есебінен 897 мектепте ағымдағы 
ж�ндеу жұмыстары жүргізілді.

БІЛІМ
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Жаңа мектептер бой көтермек
Білім беру нысандары жеткілікті 

болса, білімнің сапасына да әсер етері 
анық. Қазіргі таңда еліміз бойынша 
бой к�теріп жатқан жаңа мектептер 
заман талабына сай. Материалдық-
техникалық базасы да нығайып, оқу 
үдерісіне қажетті компьютер сы-
ныптарымен де қамтылуда. Мұндай 
шаралардың барлығы болашағымыздың 
баянды болуына бағытталған. 

Нұршат Т*КЕН
Оңтүстік Қазақстан облысы
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Тарихтың қай кезеңінде бол-
сын, олар �з ұлтының бетке 
ұстар мақтанышы болып кел-

ген». Ер жекең сонау бір есін жиып етегін 
жапқан балаң шағынан-ақ оқу-білім-
ге құштарлығымен ауызға ілініп, алға-
шында Бозашы түбегіндегі Айдар Ишан 
мешітінде, одан соң  Тұрмағанбет ахунның 
медресесінде діни білімге сусындап, 
ақырында атақты Бұхара медресесін 1926 
жылы тәмамдайды. Елге қайтып оралғаннан 
кейін «Сорқұдық» деген жердегі мешітте 
�з шәкіртте рін оқытады. Кейініректе 
егіншілікпен, ба лықшылықпен айналы-
сып, �зінің аз ғана мал шаруашылығымен 
де шұғыл данады. Осы жылдарда дін жолын 
берік ұстанып, ақиқаттың ақ жолынан 
тайған жоқ.

Кеңес �кіметі орнағаннан кейін «мол-
да» деп талай жылдар бойы қудаланып, 
1932, 1936 және 1941 жылы сотта-
лып, бірақ барлығында да мерзімінен 
бұрын босатылып отырған. Ол �зінің 
табандылығымен, қандай пенде болса да 
тіл тапқыштығы мен, адамгершілігімен, 
еңбекқорлығымен әрдайым к�зге түскен. 
Ержекем қор лық пен зорлықты, ең алды-
мен, жергілікті жердегі «белсенділерден» 
к�рген. С�йтіп, талай рет тар жол, тайғақ 
кешуден �тсе де, жанкештілікпен діни 
қағидаларды берік ұстанған. Ешбір жанға 
қылдай қиянаты жоқ қақпа-соқпа әңгіме 
айтпайтын, иманды жүзінен нұры т�гіліп 
тұрған қалпынан айнымаған.

Ол дүние жиған жоқ, ешкімнен 
ештеңе дәметкен жоқ, қайтыс болғанда, 
артында қалған бар байлығы діни 
негіздегі киелі кітаптары болды. Оның 
айшықты істері, ерен әділдігі, жанының 
жазирадай кеңдігі, орасан к�ріпкелдігі, 
емшілік қасиеті, ай рықша қарапайым 
кішіпейілділігі,  барға қанағат тұту 
ұстамдылығы ел ішінде аңызға айналды. 
Халықтың абыз ақсақалы атанды. Оның 
естігенін де, к�ргенін де ұмытпайтын 
аңғарымпаздығы туралы да аңыздар аз 
емес. Асқан білімдарлығы сондай, �з ана 
тілінен басқа араб, түрік, парсы, �збек, 
орыс тілдерін де жетік білді. Сондай-ақ 
жаратылыстану, тарих, астрономия, 
 математика, химия ғылымдарымен 
қоса дін негіздерінің құпия сырларын, 
ілімдерін терең меңгерген данаг�й.

Археолог М.Массон осыны негiзге 
ала  отырып,  Қожа Ахмет  Ясауи 
кесенесiнiң оңтүстiк б�лiгiне зерттеу 
жүргiзу керектiгiн айтты. С�йтiп, 1981-
1984 жылдары Түркiстан археологиялық 
отряды қазба жұмыстарын қолға алды.

С о н ы ң  н ә т и ж е с i н д е  К ү л т � б е 
қалашығының IV-V ғасырларда қа-
лыптасып, XIV ғасырға дейiн �мiр 
сүргенi анықталды. Белгiленген аймақ-
тар алты метрге дейiн қазылып, одан 
сайын тереңдей түстi. 23 қыш ыдыстың 
сынығы табылды. Бiрақ олар толық 
зерттелген жоқ. Археологтардың бол-
жауынша, бұл ыдыстар IV-V ғасырларда 
кеңiнен қолданылған.

Қазбаның ортасынан үлкен шар 

Алматы облысының басшы-
сы Аман дық Ғаббасұлы ұстаздар 
мен оқушыларды және ата-аналар-
ды жаңа мектептің ашылуымен 
құттықтады. Халықтың пайдала-
нуына беріліп отырған бұл игілік 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
сали қалы саясатының арқасында 
және мемлекеттік бағдарламаларды 
тиімді жүзеге асырудың нәтижесінде 
биылғы жылдың �зінде облыс-
та 49 мың бүлдіршіннің 1-сынып 
табалдырығын аттайтынын жеткізді.

– Осы жылы облыста 49 мың 
бала 1-сыныпқа барады. Eңірімізде 
35 мектеп салынып жатыр. Соның 
27-сін жаңа оқу жылында, қалғанын 
жыл аяғына дейін ашатын боламыз. 
Жаңа оқу жылын жаңа ғимаратта 
бастағалы отырған сіздер қандай 
бақыттысыздар. Осындай жағдай 
жасалуына жауап ретінде жақсы 

оған құйылып жатыр. Осындағы сәулетті 
де сәнді биік д�ңнің үстіндегі, айналасы 
жасыл желек жамылған түнеухана-мешіт 
үйін �з ұрпақтары, барша халық болып 
тұрғызды. Түнеухана-мешіт ғимараты 
сондайдан қол бұлғап тұрғандай. Тау-
шық тағы «Ержан Ата» мешіті де жұртшы-
лықтың киелі орны. Жаңа�зен қаласында 
Ержан хазірет атындағы рухани орталық 
үйі жұмыс істейді. Шақпақ Атаға келіп, 
ұлы тұлғаның басына келіп тәу етушілер 
легі қысы-жазы толастаған емес.

Ержекең туралы еліміз егемендік 
алып, Тәуелсіздік туы к�терілгеннен 
кейін-ақ, оның есімі жариялы түрде 
кеңінен атала бастады. Республикалық, 
облыстық және аудандық баспас�з 
беттерінде к�з к�ргендердің естелік 
 материалдары жиі жарияланды. Ағайынды 
Бисенбі, Дүйсенбі Aріповтердің, Шахы 
Заузанбаевтың, Т�лесін К�шековтың, 
Естерек Жаман баевтың және басқа да 
ондаған автор лардың естеліктері мен 
естігендері жария ланды. Сондай-ақ 
2004 жылы есімі елге белгілі, шежіреші, 
қарымды қаламгер Aбілқайыр Спанов 
пен үлкен педагог, Қазақстанның білім 
беру ісінің үздігі Шерелхан Aленовтың 
138 беттік мазмұнды да мәнді, ұлы тұлға 
туралы ғұмырнамалық кітабы жария-
ланып, әркімнің де қақ т�рінде тұрар 
қасиетті оқулыққа айналды.

Ержекең жоғарыда айтылғандай 
к�зінің тірісінде мұсылман діні  туралы 
кітаптарды к�п жинаған. Оның ар-
тында қалған осынау баға  жетпес 
асыл қазынаның біраз б�лігі атақты 
молда Т�лесін Самиевке бұйырды. 
Ол  к ітаптардың ішінде  еск і  араб 
тілінде жазылған «Дакоййкул ахбар» 
/«Хадистердің нәзік сырларын/ және 
«Муннаби ахбар» / «Жүрек оятушы»/ 
кітаптарын белгілі дінтанушы шетпелік 
азамат Марат Бақбергенұлы Себасов 
қазақшаға аударып, кітап етіп бастырып 
халық игілігіне жаратты.

Ержекеңнің 130 жылдығында �те 
сирексіп қалған к�з к�ргендермен талай 
рет әңгімелесіп, қойын дәптеріме жазып 
алғандарымды алғаш рет назарға ұсынып 
отырмын. Кей ретте «Ержекем айтқан 
екен» деген с�здердің шындыққа келе 
бермейтінін де аңғарып жүрдім. Aрине, 

тәрiздi мекенжай табылды. Оның 
оңтүстiк б�лiгiнiң еденiнде балқыма 
дағы бар екен. Балқыманың астынан 
қабiр аршылды. Одан аяқтарын бауыры-
на басып жатқан басы жоқ жылқының 
қаңқасы тазартылып алынды. Алдыңғы 
аяғының жанынан сопақша кел-
ген темiр үзеңгi, т�менгi жағынан 
т�рт қырлы сырғалығы бар белдiк, 
белдiктiң күмiс қапсырмасы және 
жалғыз шығыршықты темiр ауыздық 
шықты. Мұндай заттарды Орта Азия 
мен Қазақстан аймағындағы жылқы 
к�мiлген қабiрлерден де кездестiруге 
болады. Сондықтан тарихшылар оны 
VI-VII ғасырлардың аяғына жатқызды.
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оқыңдар. Ұзынағаш ауылындағы 
орта мектеп сіздердің білімді азамат 
болып қалыптасуларыңа жол аш-
сын. Ұстаздар мен ата-аналарыңды 
үнемі  үзд ік  бағамен қуантып 
жүріңіздер, – деді облыс әкімі.

Ата-аналар атынан ардагер-
ұстаз Алтынжан Нүсіпәлиева 
Елбасының дәйекті тапсырмала-
рын жүзеге асырып отырған облыс, 
аудан басшыларына алғыс айтты. 
Aсем ғимарат тұрғызып, халықтың 
игілігіне ұсынған құрылыстың бас 
мердігері «Риголит» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігінің дирек-
торы Сейдула Сарсеков мектеп 
директоры Серік Тілепбергеновке 
нысанның символикалық кілтін 
тапсырды. Ауданның айтыскер 
жас ақыны Айтуған Жетебаев дом-
бырамен арнау айтты. Аудандық 
мәслихат депутаты, аудандық 

ондайларға сын к�збен қарауға тура келді. 
Ол кісіні 1964 жылы 24 желтоқсан күні 
нағашы атамның жаназасында бір-ақ рет 
к�рдім. Үнсіз ғана күлімсіреп отырған еді, 
жарықтық.

ГУРЬЕВТЕН МАҢҒЫСТАУҒА 
ЖАЯУ ШЫҚҚАН ЕДІ

Красноярск айдауынан мерзімінен 
бұрын екі  жыл бұрын босатылып, 
Ержекең суық күз айларының бірінде 
Гурьевтен су  жолымен ешқандай 
к�лік болмаған соң нартәуекел деп 
Маңғыстауға теңіз жағалап отырып, 
жаяу шығады. Мұның �зі де к�зсіз ерлік 
еді. Бір күндері теңізге жақын бір мұнай 
кәсіпшілігіне келеді. Қалашықтың орта 

Есекжардың арғы жағы «Қаушы», «Жал-
барт», бергі жағы «Кереге шағыл» болып 
жалғаса береді.

Біз әкемізден ең үлкені мен, со-
сын Мағауия, Мақсат, анамыз Ұлданай 
болып қала бердік. Ағамыз Махмұт 
(марқұм) әкемнің жаназасын шығартуға 
Ержекемді шақырып келді. Aкемді жер-
леп болғаннан кейін атам Иман: «Ержан 
қарағым, шақырғанда біраз жерден 
келдің, Алла разы болсын. Енді осы 
балама Құран шығартуды сұраймын. 
Сол еңбегің үшін мынау ақсұр атты ер-
тұрманымен сыйға тартпақпын» деп 
к�птің к�зінше атты алып келді. Сонда 
Ержекең: «Жәлеш тым жас кетті. Мен 
оны жақсы білуші едім. Сәлемі де, ж�ні 
де түзу азамат еді. Артында шиеттей ба-

Марқұм Ш�ркебай Маңғыбаевпен 
2 0 1 6  ж ы л д ы ң  7 - ш і  қ ы р к ү й е г і н д е 
с�йлескенімде былай деді: «Мен 1958-
1959 жылдары «Путь к коммунизму» 
колхозында балық аулау жұмысында бол-
дым. Үш-т�рт ай бойы елден жырақ кетіп, 
Иран жағына дейін барып қайтатынбыз. 
Келген соң балықшылар болып Ержекеңе 
міндетті тұрде сәлем беретінбіз. Сонда ол 
«Талаптарың қалай, аман келдіңдер ме?» 
деп күлімсіреп қарсы алатын.

1961 жылы шілде айында жігіттер 
болып асарлатып Ержекеңе жаңадан тұр-
ғын үй салып бердік. Бұрынғы үйі �те тар, 
тек басқалқа есепті болатын. Құрылыс 
ма те риалдарын біреулерге емеурін 
білдіріп, Т�леген Қағазов жеткіздіріпті 
деп естідік. Сол кезде Т�кең аудандық 

жеріндегі бір дүкенге к�зі түскен ол соған 
қарай бұрылады. Келсе біраз адам «кар-
точкамен» берілетін азын-аулақ тамақ-
тарын алып жатады. Адам қарасы сәл 
азайған кезде Ержекең сатушы әйелге:

– Қарағым, жолаушы едім, бір оттық 
бермейсің бе? – дейді. Аштықтан құр 
сүлдері қалған адамнан әлгі сатушы әйел 
ж�н сұрап, бар жағдайды біледі.

– Маңғыстау қайда, біреу қайда, 
он шақты оттық алыңыз, қалтаңызды 
әкеліңіз, – дейді.

– Қарағым, менің т�лейтін ақшам 
жоқ.

– Ақшаңыз қажет емес, – деп әлгі 
әйел Ержекеңнің қалтасын қараса, 
ішінде түк жоқ, бос екен. Жылы шырай-
лы, күлімсіреп тұрған бұл адамның құр 
адам емес екендігін сезген қайырымды 
әйел бір б�лек жапа шай, бір б�лек нан, 
шақпақ секер салып береді. Ержекең:

– Бұл біреулердің үлесі болар, алмай-
мын, – деп азар да безер болып тұрып 
қа лады. Сатушы әйел:

– Бұл заттар менің �з үлесім, ел 
ішіндеміз ғой, – деп Ержекемді �зі жолға 
салып жібереді. Ержекең сонда «Aй, 
мына балаға  зәбір жасадым-ау» деп, 
біразға дейін қапаланып кеткен екен. 
Бұл әңгімені марқұм Ест�ре Жаманбаев 
айтқан еді. Ержекең теңіз жағалап оты-
рып, «Теміртапқан», «Байтақ» жерлері 
арқылы Есекеңнің «Жетіт�бе» жеріндегі 
малшы ауы лына келіп жетеді. Бұл 
Қызаннан елу шақырымдай әрі қысқы 
қоныс. 

«АҚСҰР АТ МАҒАУИЯҒА 
ТИІСТІ...»

Бұл күндері Шетпе кентінде тұратын 
ардагер ұстаз Қаным Жәлешқызы Ержекең 
туралы �з естелігінде былай дейді:

– 1959 жылдың тамыз айында әкем 
Иманов Жәлеш 53 жасында дүниеден 
озды. Біздің үйіміз Таушық ауылының 
батыс жағында бес-алты шақырымдай 
«Есекжар» деп аталатын жерде тұратын. 
Қарт әкеміз Иман, әжеміз Жұма шаруа-
гер адамдар еді. Қолымызда жеке меншік 
ірі қара малдары мен бір отардай қой 
малы болды. Ал «Есекжар» қонысты, 
шұрайлы, малға қолайлы жер болатын. 

құрылыс белдеуiнен 13-ғасырдың аяғы 
мен XIV ғасырдың бiрiншi жартысында 
қолданылған шағатайлық теңгелердiң 
қоймасын да кездестiруге болады. Олар 
әшекей бұйымдар  салынған ыдыс 
сынығынан алынды. Тарихшылар 
осы XIV ғасырда Күлт�бедегi бекiнiс 
қиратылып жойылғанын, оның бүкiл 
аумағы зиратқа айналғанын айтады. 

Едiлбай К*ШЕРБАЙ, 
Оңтүстік Қазақстан облыстық 

мәдениет басқармасына 
қарасты тарихи-мәдени мұраны 

қорғау, қалпына келтiру және 
пайдалану ж�нiндегi орталықтың 

қызметкерi

кәсіподақ ұйымының т�рағасы 
Aскербек Абаев к�пшілікке бата 
берді. «Жас ұлан» оқушылар үйінің 
жас бишілері би билеп, 1-сынып 
табалдырығын аттағалы отырған 
бір топ бүлдіршін ортаға шығып, 
�лең оқыды.

Облыс әкімі Амандық Баталов, 
мәслихат депутаты Aскербек Аба-
ев және ардагер-ұстаз, ата-ана Ал-
тынжан Нүсіпәлиева кермежіп қию 
рәсімін орындап, әжелер шашу шаш-
ты. Облыс басшысы бастаған құрметті 
қонақтар мектеп ішімен танысты. 

Аудан орталығының шетінде 
кейінгі  жылдары жаңа тұрғын 
үйлер орамының пайда болуымен 
бірге әлеуметтік нысандарға деген 
қажеттілік те туындаған болатын. 
Оны шешудің жолдары біртіндеп 
жүзеге асырылып келеді. Соның бірі 
– осы білім ұясының қолданысқа 
берілуі. Жалпы биыл аудан бойын-
ша бес мектеп ғимараты бой к�терді.

Қырмызы БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Алматы облысы

лалары қалды. Балдарының алды қандай 
еді?» Сонда анам: «Алды Қаным деген 
қыз бала, 13 жаста» деді. Ержекең: «Ал 
одан кейінгісі ше?» деді. «Мағауия де-
ген бір баласы алты жаста. Одан кейінгі 
баласы үш жаста» деді. Сонда Ержекең: 
«Балалары кәмелетке толмаған екен, 
олай болса мына ақсұр атты Мағауияға 
мінгіземін, бұл шариғат жолы, ал маған 
Алла разы болсын десеңдер болғаны» 
деп қарсылыққа қарамай Мағауияны 
атқа мінгізді. Бұдан соң Ержекеме 
қомақты ақша берілді. Ол кісі әлдене деп 
Құран оқып, бетін сыйпады. Ержекемді 
 аулына апарған шопыр: «Ержекең алған 
ақшасын жетіге б�леді екен, соның бірі 
�зі, қалғандарын күй-тұр мы сы т�мен, 
жалғызілікті адамға береді екен, «мынау 
марқұм Жәлештің жұбайы Ұлда найға 
тиісті» деп ақша беріп жіберді» деді.

Aлі есімде, Ержекеңнің к�зінше «мен 
молдамын» деп жүргендер үнсіз әңгі-
мелесіп, сілтідей тұнып қалады екен. 
Ержекемнің әрдайым сәл күлімсіреп, 
сұраққа қысқа жауап беріп отыратыны, 
басындағы сәлдесі, үстіндегі ақ шапаны 
есімде қалды. Содан соң ол кісіні к�ре 
алған жоқпын.

Сонау бір жылдары мен Гурьев педа-
го гикалық институтында оқып жұрге-
німде математик бір мұғалім ағамыз (аты-
ж�нін ұмыттым): «Сен Маңғыстаудан 
келсең, Ержекемді білесің бе?» деді. Мен 
«білемін» дедім. Сонда ол кісі: «Мен 
жоғарғы оқу орнын бітіріп келгеннен 
кейін, Форт-Шевченко ауданының 
(қазіргі Түпқараған ауданы) «Путь к ком-
мунизму» балықшылық колхозына жол-
дамамен сол жақтағы мектепке мұғалім 
болып бардым.  Ержекем жан-жақты 
білімдар адам еді. Менің шығара алмай 
қиналған бір есепті ол кісі беймәлім 
жолмен жауабын шығарып бергенде таң-
тамаша қалғаным бар...»

партия комитетінің бірінші хатшысы. 
Бір таң ғаларлығы біз қашан құрылысты 
аяқ тағанша күн қарамықтанып, аспан-
ды алақандай бұлт торлап тұрды. Біз 
оны Ержекемнің қасиеті деп жорыдық. 
Ержекемнің емсектігі де зор болды. Сол 
алпысыншы жылдары Шиліқұдықтағы 
Бисембай Тұрманбаев деген кісі қатты 
к�теріліп ауырды. Мұны естіген Ержекең 
Т�лепберген деген жігітке: «Мына дұғаны 
жазып отырмын, осыны Бисембайдың 
жас тығының астына �зіне білдірмей қой-
сын, Алла сәтін салар» деп жібереді. К�п 
ұзамай Бисембай құлантаза жазылып 
кетті.

Ержекең жұма күндері Шақпақ ата-
ның басына жаяулап барып дұғасын 
оқып, әулиеге зиярат етіп қайтатын. 
Ержекеңді к�ргенде кім де болса әрі 
құрметтеп, әрі қаймығып сәлемін жаз-
бай, алдынан кесе к�лденең �тпей, кез 
келген с�зді айтпай �тетін.

Марқұм Сайлау Қашағанов деген 
кісі сол жылдарда Шиліқұдықта байла-
ныс б�лімшесінің меңгерушісі болған 
екен. Сол кездері Ержекеңе хаттар мен 
посылкалар жиі келіп тұратын дегені 
бар. Ержекең бірқатар хаттарға жауап 
жазып тұрды. Ал посылка салған адамдар 
мүлдем танымайтын болса, посылканы 
кейін қайырып жіберетін...»

«ҚАРҒЫСТЫҢ ЕҢ АУЫРЫ – 
Т/ҢІРДЕН ТАПҚЫР»

Бірде Ержекеме с�зі �тетін сырлас 
адам дарының бірі оған бұлай деп сұрақ 
қояды:

–Сіздің ешқашан біреуді тілдеп, 
балағаттап немесе біреудің сыртынан 
с�з айтқаныңызды естіген емеспіз, осы 
ретте Сіздің де ренжіген соң ашу үстінде 
айтқан с�зіңіз болды ма? – депті. Сонда 
Ержекем:

– Неге болмасын, мен де сүйек 
пен еттен жаралған �здеріңдей пенде 
емес пін бе? Баяғыда Форт-Шевченко 
түрме сінде жатқанда бір тергеуші ұрып 
соғып, басымдағы сәлдемді жұлып 
алып, аяғымен тепкенде аузымнан ең 
ауыр қарғыс «тәңірден тапқыр» деп ашу 
қысып, ызаланып айтқаным есімде.

«АЛ *ЗІҢ АҚЫЛҒА 
САЛЫП К*Р...»

Бірде сәлем бере келген бір колхоз 
басшысы Ержекеңе сұрақ қойып: 

– Менің сауалым, «Бал ұстаған 
барма ғын жалайды» деп, аздап та болса 
қоғам мүлкін пайдаланып қоятынымыз 
бар, – дейді. Сонда Ержекең сәл ғана 
жымия күліп:

– Қатты ш�л қысып келе жатқанда 
алдыңнан теңіз шықты делік. Сонда 
бір ұрттайсың, ш�лің сәл басылғандай 
болады, тағы екінші ұрттайсың, сәл жан 
шақырасың, ал үшінші ұрттағанда бәрін 
де құсасың. Қоғам мүлкі де сондай, енді 
қалғанын ақылға салып к�рші, – депті. 
Анау кісі үндей алмай қалған екен.

«МЕН СІЗГЕ ҚОЛ БЕРЕ 
АЛМАЙМЫН...»

Елуінші жылдардың аяқ шенінде 
Ер жекеңе Таушықта тұратын бір қария 
келіп:

– Жас келді, �лімнің хабары да алыс 
болмас, Ержеке, мен Сізді пір тұтам қол 
берсең, – дейді.

Сонда Ержекең жай ғана:
– Сіз туған балаңызды ширек ғасыр 

бойы к�рмей келесіз, мен оны анық 
білемін, солай ма? – дейді.

– Иә, қызым жарлы-жақыбай бір 
жігітпен қашып кеткен, мен араға адам-
дар түсіп келгенмен, кешірім берген 
жоқпын, араласқан емеспін, – дейді.

– Балаңыз �зінің сүйгеніне кетті, 
құда түссе де Сіздің бермейтініңізді 
балаңыз білген. Ал баласынан хайуан 
екеш хайуан да безбейді. Сондықтан 
Сізге қол бере алмаймын, – деп кейін 
қайыр ған екен.

«БҰЗАҚЫҒА ДА 
АРА ТҮСКЕН...»

Ержекең «молда» деп ұсталып, Гу-
рьев түр месінде жатады. Қай кезде де 
түр  менің қайбір оңған тамағы бар. Ерже-
кең де �лместің күнін к�ріп, жүрек жал-
ғарлық қана тамақты місе тұтып к�ппен 
бірдей болады. Бірақ сол азғананы мұнда 
жатқан кейбір басбұзарлар Ержекеңнен 
тартып алып, ішіп-жейді екен. Ержекең 
қарсы лас пай қара сумен жүре береді. 
Мұны к�рген қазақтар:

– Ержеке, мұныңыз қалай, мыналар 
Сізді әбден басынып алды ғой, – дейді. 
Сонда Ержекең: 

– Несібеміз солай бұйырып тұрған 
болар, – деп күледі. Содан түрмедегі 
маңғыстаулық жігіттер әлгі бұзақыны 
талдырып сабап, қарсы келгендерді де 
тас-талқан етіп тастайды. Ержекең сон-
да да әлгілерге ара түседі. Бұзақылардың 
да құдайы есіне түсіп, Ержекемнен 
кешірім сұрап, тіпті алдында құрдай 
жорғалап, қызмет к�рсетуге дейін 
барған.

Иә, дін жолындағы ақ-адал антын 
ғұмыр бойы берік ұстанған, ғұлама 
әулие Ержекем туралы ел аузында аңыз-
әңгімелер жетіп артылады. Бұдан �зге 
де мол деректер жоғарыда айтылған 
A.Спанов пен Ш.Aленовтың 2009 
жылы жарық к�рген «Ержан хазірет» 
атты кітабында, �зге де к�пшіліктің 
естеліктерінде баяндалған.

Aулие Атаның әруағы жар болсын..!

/зірбайжан ҚОНАРБАЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
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ЕРЖАН
хазірет

Оның есімі �з еліміз ғана емес, бір-
қатар Иран, Түркия сияқты, сондай-ақ 
Түркіменстан, Eзбекстан, Ресей сияқ ты 
елдерге де белгілі болды, есімі зор құр-
метпен аталды. Дос түгілі қас дұшпанын 
да мойындатқан Алаштың бәйтеректей 
биік тұлғасы одан әрі оқшауланып, заңғар 
шыңдай ерекше к�рінді.

Ержекеңнің жарқын жолы, �міршең 
үлгі-�негесі кейінгі толқын жас ұрпаққа 
адал дыққа, адамгершілікке, иманды-
лыққа тәрбиелейтін, оларға бағыт беретін 
бағдар. 1989 жылы бұрынғы жазық сыз жа-
ладан толықтай ақталды. Оның �з �сиеті 
бо йынша Шопан Ата қауымдығындағы 
�те қарапайым т�рт құлақты биіктігі 
бір жарым метрдей ғана тамы салынды. 
Мәңгілік Алланың нұры заңғар к�ктен 

КҮЛТӨБЕ ҚАЛАШЫҒЫ 
жайлы не бiлемiз?

Ұзынағаштағы жаңа мектеп

Ержан атаның түнеухана мешіті
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Н.АБДУРАХМАНОВ,
тарих ғылымының кандидаты

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ  ҒҰМЫРЫ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

БАТЫР БАБАЛАРҒА –
МӘҢГІЛІК ТАҒЗЫМ

 «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» КЕРУЕНІ
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1 9 8 9  ж ы л ы  « Т і л  т у р а л ы »  З а ң 
қабылданып, «Қазақ тілі»  қоғамы 
құрылғаны белгілі. Сол жылы к�ктем 
айында Алматы облысы Сарқан ауданы 
Қараб�гет ауылы тұрғындарының жал-
пы жиналысында «Қазақ тілі» қоғамы 
бастауыш ұйымының т�рағалығына 
сайландым. Алғашқы жиналыста-ақ 
ауылдағы жеті к�шенің атын �згертуге 
ұсыныс тастадым, себебі олар бұған дейін 
орысша аталып келген еді. Нәтижесінде 
Строительная к�шесі – Тұрар Рысқұлов, 
Молодежная – Мұхаметжан Тынышбаев, 
Центральная – Aділбек Абайділданов, 
Сергей Лазо – Ақын Сара к�шесі болып 
�згертілді. Қараб�гет ауылындағы орта 
мектеп А.С.Пушкин атында болатын. 
Ауыл тұрғындарының жалпы жиналы-
сында мектепке ұлы ғалым, Aбу Насыр 
әл-Фараби атын беру туралы қаулы 
қабылданды. Бұл шешімге наразылық 
білдіргендер болды. Сол кездегі аудандық 
білім б�лімінің басшысы Александр 
Павлович Беловтың, оның ықпалындағы 
басшылардың қарсылықтарын жеңуге 
тура келді. А.Белов «мектеп атын �згерту 
к�п шығынды қажет етеді» деген уәж айт-
ты. «Шығынның бәрін �зім к�теремін»  
дедім. Кейіннен солай болды да. Сондағы 
шығын: д�ңгелек м�р мен бұрыштық 
м�ртабанды Талдықорғандағы полиграф-
комбинатта жасату үшін (қазіргідей кез 
келген жерде жасау деген жоқ) бір сом 
он тиынды �з қалтамнан т�ледім. Осын-
дай түсінбеушілік к�ше аттарын �згерту 
кезінде де орын алған болатын. Алайда 
құрылыс б�ліміндегі Марат Рахимов, 
Қалиғұмар Қабдолдин, ауыл коменданты 
Eнербеков Берік, т.б. намысты жігіттер 
к�ше аттары жазылған белгілерді әр үйге 
үш күннің ішінде іліп шыққан еді. 

Реті келгенде айта кетейік, 1966 жыл-
дан бастап аудандық «Путь Ленина», 
облыстық «Октябрь туы» (қазіргі «Жетісу») 
және республикалық «Социалистік 
Қазақстан» (қазіргі «Егемен Қазақстан») 
газеттеріне үзбей мақалалар жазып 

Қазақстанның үшінші жаңғыруы 
с и я қ т ы ,  р у х а н и  ж а ң ғ ы р у  д а  е к і 
кезеңді еңсерді. Біріншісі, 2004 жылы 
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында 
Қазақстан аумағындағы тарихи-мәдени 
ескерткіштер мен нысандары жаңғырды. 
2013 жылы «Халық – тарих толқынында» 
бағдарламасы арқылы әлемнің ең 
белді мұрағаттарында т�л тарихымызға 
қатысты құжаттар жиналып, зерттелінді. 
Бір с�збен айтқанда, рухани жаңғыру – 
кезең-кезеңімен атқарылып жатқан елдегі 
реформалардың жалғасы.

 «Мен еліміз мықты әрі жауапкершілігі 
жоғары Біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа 
қ а л а й  қ а д а м  б а с а т ы н ы м ы з  ж ә н е 
бұқаралық сананы қалай �згертетініміз 
туралы к�зқарастарымды ортаға салуды 

– Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев атап �ткендей, ел тари-
хын, батыр бабаларымыздың есімін 
жадымызда ұстау ертеңіміз үшін 
қажет. Бүгінгі ашылып отырған 
мемориалды кешеннің жетісулық 
�скелең ұрпақты отансүйгіштікке 
тәрбиелеудегі алар орны ерекше 
болатындығына сенім білдіремін, – 
деді аймақ басшысы.

С а л т а н а т т ы  ж и ы н д а  м е ц е -
нат, генерал-майор А.Шпекбаев, 
 Қа ра сай ауданының Құрметті аза-
маты С.Жылқыбаев пен Ушинский 
атындағы орта мектептің 8-сынып 
оқушысы Д.Шафхатов �з құттық-
тауларын жеткізді.  

Мемориалды кешен үлкен зал-
дан және үш тақырыптық б�ліктен 
тұрады. «Сақ дәуірінен Алаш Орда 
үкіметінің құрылуына дейін», 
«Тәуел сіздікке жетуге елеулі үлес 
қосқан атақты хандар мен би-
лер» және «Ерлігімен туған жердің 
даңқын асқақ татқан батырлар» атты 
экспозиция жәдігерлері жас ұрпаққа 
алтыннан да қымбат қазына болмақ.  
Мұнда ел тағдыры қыл үстінде тұрған  
алма-ғайып заманда �зінің ерлігімен 
талай жаудың бетін қайтарып, ұлан-
ғайыр атырапты ұрпағы үшін сақтап 
қалған атақты хандар,   билер мен ба-
тырлар бейнесі к�зге ыстық тартады.    

Бабалар рухына тағзым ету, 
жас ұрпаққа ата-баба ерлігін паш 
ету  мақсатында  бой к�терген 

 «Рухани керуен» жобасы бары-
сында облысымыздың зиялы қауым 
�кілдері жергілікті елді мекендерді 
аралап, �ңірдің тыныс-тіршілігімен  
танысады. Керуеннің құрамында 
әртүрлі саланың білікті де білімді 50 
маманы бар. Аталмыш жоба 3 айға со-
зылады деп жоспарлануда.  

Керуен мүшелері �ңірдегі қала, 
а у д а н д а р д ы  а р а л а п ,  т ү с і н д і р у 
жұмыстарын жүргізеді. Талдықорған 
қаласының «Жастар» саябағында 
�ткен «Рухани керуен» жобасының 
салтанатты ашылуында Алматы облы-
сы әкімінің орынбасары Жақсылық 
Мұқашұлы шараның мақсаты мен 
міндетін мәлімдеді.       

–  A л е м д е г і  д і н и  а х у а л д ы ң 
қиындығына �здеріңіз куә болып 
жүрсіздер. Оның салқыны бізге де 
тиюде. Соған қарсы экстремизмді 
болдырмау және асыл дініміз бен 
ежелден қалыптасқан ұлттық салт-
дәстүрімізді жаңғырту мақсатында 
осындай жобаны қолға  алдық. 
Игілікті шара к�пшілік үшін  �те  
маңызды шара болмақ. «Рухани керу-
ен» арқылы біз, әсіресе жас ұрпаққа 
дін мен салт-дәстүрдің егіз ұғым 
екенін түсіндіруіміз керек. Ұлттық 
сана мен ұлттық салт-дәстүрді жеке-
дара б�ліп қарау мүмкін емес. Мұның 
барлығы бір  тамырдың �зегіндей 
дүние. Осы мақсатпен облыстық 
бюджеттен арнайы  қаржы б�лініп, 
облыстық дін басқармасы және дінді 
зерттеу орталығы құрылды. Сала 

тұрдым, �зекті мәселелерді к�теруге ты-
рыстым. Республикалық «Социалистік 
Қазақстан» газетінде шыққан «Желбұйда 
уәде» деген мақалам ауылда орта мектеп 
салынуына, «Ара-Шмель» журналында 
жарық к�рген «Жедел жәрдемге жәрдем 
керек» мақалам ауруханаға жедел жәрдем 
машинасы кезектен тыс берілуіне ықпал 
етті. Аудандық «Сарқан» газетінің екі тілде 
(қазақ-орыс) шығуына мұрындық бол-
дым, бұрын тек орыс тілінде ғана оқырман 
қолына тиетін.

Ауылда «Қазақ тілі» қоғамы құрыл-
ған нан бастап «Наурыз» мейрамы, «Жігіт 
сұлтаны», «Қыз сыны» байқаулары тұрақты 
�тіп тұрды. 1991 жылы 26-қыркүйекте 
Қазақ КСР  Министрлер кабинетінің 
№365 қаулысымен мектебімізге әл-
Фараби аты берілді. Дана бабамыздың 
атымен еліміз бойынша аталған екінші 
нысан Сарқан ауданындағы, бұрынғы 
А.С.Пушкин атындағы Қараб�гет орта 
мектебі екен дігін мақтанышпен айта 
аламыз. Қа зақша атауға к�шуде респу-
блика, облыста алғашқылардың бірі 
болсақ, Сарқан  ауданында тұңғыш 
болуымыздың �зі зор мәртебе. Кейіннен 
к�птеген мектептер қазақша аталды. Осы 
игілікті істердің басы-қасында болып, 
зор белсенділік танытқан жерлестерім 
Ерасылов Айтмұхамбет, Қожабеков 
Мұратбек, Рахимов Марат, Eнербеков 
Берік, Т�леуханов Қасымхан, Т�лендинов 
A д і л х а н ,  Қ ұ д а й б е р г е н о в  Е с м ұ р а т 
(марқұм), Қабдолдин Қалиғұмар (марқұм) 
Ғабдуллин Тоқтар (марқұм ), Нықышев 
Шаймұрат (марқұм), Eнербеков Серік, 
Жанасбекова Сәмиға, т.б. және сол кездегі 
облыстық «Жерұйық» газетінің редак-
торы Aбдуалиев Тұрсын, облыстық оқу 
б�лімінің меңгерушісі Aбдірешов Тұрсын, 
т.б. азаматтарға ризашылығым шексіз.  

1994-1999 жылдары Сарқан аудандық 
мәслихатының депутаты болып, к�пшілік 
мүддесін қолдауға атсалыстым. Кейін 
отбасы жағдайымен Алматы қаласына 
к�шіп келдім. Сол жылы Медеу аудандық 

ж�н к�рдім» дей келе, Елбасы ұлттық 
сананы дамудың жаңа сатысына к�теріп, 
�ркендеудің жаңа  кеңістігіне алып 
шығатын алты бағытты ұсынды. Олар: 
Бәсекелік қабілет; Прагматизм; Ұлттық 
бірегейлікті сақтау; Білімнің салтанат 
құруы; Қазақстанның революциялық 
емес, эволюциялық дамуы; Сананың 
ашықтығы.

Мақалада Біртұтас Ұлт болып қалу 
жолындағы ұлттық бірегейлікті сақтау, 
білімнің салтанат құруы сынды нақты 
қадамдарды жүзеге асыру мақсатында, 

кешеннің құрылысын «Дәулет Сер-
пін 603» ЖШС мердігер құры лыс 
мекемесі жүргізді. Нысан орна-
ласқан жердің  жалпы аумағы 
–  1,04 гектар. Кешеннің  айнала-
сына әсем шыршалар мен түрлі 
к� шеттер отырғызылып,  толықтай 
абаттандырылған. Мұражай ғима-
раты кәсіпкерлер қаржысына, ал 
ішкі экспозицияларының құрылысы 
Алматы облысы әкімдігінің тапсы-
рысы бойынша салынды.       

АРДАГЕРЛЕР – 
АРДАҚТЫЛАР

А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 
 Аман дық Баталов �ңірдің еңбек арда-
гер лерімен және шығармашылық 
зиялы қауым �кілдерімен кездесті. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында �ткен бейресми кездесуге 
80-нен астам ардагерлер мен зиялы 
қауым �кілдері қатысты. 

Амандық Ғаббасұлы аға буын 
�кілдерінің қоғам �міріне сүбелі 
үлес қосып келе жатқандығы үшін 
алғысын білдірді. Осыдан кейін 
облыс әкімі �ңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуы жайында 
қысқаша баяндап берді. 

Б и ы л ғ ы  ж ы л д ы ң  қ а ң т а р -
маусым айлары аралығында об-
лыста �неркәсіп саласында 329,4 
млрд теңгенің �німі �ндірілген. 
Ауыл шаруашылығы саласын-

мамандарының ұйымдастыруымен 
қолға алынған жұмыс нәтижесі 
берекелі әрі жемісті болады деп ой-
лаймын, – деді Ж.Омар. 

Облыстық ардагерлер кеңесінің 
т�рағасы Ермек Келемсейіт ұлттық 
салт-дәстүріміз бен мәдениетімізді 
жандандырып, жастардың жүре-
гіндегі Отанға, туған елге, жерге 
деген патриоттық сезімдерін ояту 
қазіргі  күннің басты тақырыбы 
екенін тілге тиек етті. Алматы облы-
сы ның Құрметті азаматы, киноак-
тер Aлімғазы Райымбеков керуен 
мүшелеріне ақ батасын арнады.

«Рухани керуен» жобасы аясында 
құрылған жұмыс тобы елді мекендерді 
аралау барысында «Рухани жаңғыру: 
ел ертеңінің бастауы» тақырыбында 
зиялы қауым �кілдерімен келелі 
кездесу, «Денсаулық – болашақ 
кепілі!» тақырыбында діни себеп-
термен екпе, қан құюдан бас тартқан 
азаматтармен кездесіп, түсіндірме 
жұмыстары жүргізіледі. «Рухани 
жаңғыру: туған жер – алтын бесік» 
атты сурет және кітап к�рмесі мен 
«Ақпараттық түсіндіру жұмысы – 
діни сауаттылықты арттырып, ру-
хани байлығымызды дәріп тейді» 
тақырыбында білікті дін тану-

оқу б�лімінің жолдамасымен №98 орта 
мектепте математика пәнінің мұғалімі 
болып орналастым. Ол кезде мектепте 
бір-ақ екінші сынып қазақ тілінде болса, 
келесі оқу жылында бірден жеті қазақ сы-
ныптары ашылды, бұл игі істің де басы-
қасында болғанымды мақтанышпен айта 
аламын. Аталмыш білім ордасында осы 
уақытқа дейін тапжылмай жұмыс істеп 
келемін. Алматы қалалық білім жетілдіру 
институтымен тығыз байланыс орнат-
тым десем де болады. Дәрістер оқып, 
бағдарламалар және тест тапсырмаларын 
дайындауға үлес қосып жүрмін. 

2000  жылы республика  мектеп-
те ріне арналған тест тапсырмаларын 
құрастырушылардың бірі болдым. «Орта 
мектепте логарифм тақыры бын оқыту 
 туралы», «Элементтер матема тиканың 
негізгі формулалары», «Алгебра және 
анализ бастамаларынан есептер жинағы», 
«Математикадан ҰБТ тапсырушыларға 
к�мекші құрал» сынды оқу құралдары ұзақ 
жылғы еңбектерімнің жемісі. Респуб ли-
калық ғылыми әдістемелік «Математика 
және физика», «Алаш ұстазы» журнал-
дарының алқа мүшесімін, Республи ка-
лық «Ұлан» газетінде «Математика – 
ғылымдар патшасы» айдарын к�п жылдан 
бері жүргізіп келемін. Aр сабақты сапалы, 
мазмұнды �ткізуге тырысамын, оқушы-
ларға сапалы білім беру басты мақсатым.

Зайыбым Мәншүк Смағұлқызы да ұзақ 
жылдар бастауыш сыныптарға сабақ берді. 
Отбасында бес бала тәрбиелеп �сіріп, он 
бір немере сүйіп отырмыз. Иә, толайым та-
быс, адал еңбек әрқашан лайықты бағасын 
алары анық. Жарты ғасырлық қызығы 
да қиындығы да мол еңбегімнің жемісін 
к�ріп отырмын деп толық сеніммен айта 
аламын. «Алаш ұстазы», «Ұлағатты ұстаз» 
т�сбелгілері, министрліктерден, білім 
басқармаларынан алған Құрмет грамота-
лары жұмысымның жемісі болса керек.

Мырзахан ҚАБАСОВ,
еңбек ардагері

нұсқасын қабылдау керек. 2018 жылдан 
бастап жаңа әліпбиді үйрететін маман-
дарды және орта мектептерге арналған 
оқулықтарды дайындауға кірісуіміз қажет» 
деді Н.Назарбаев. Екінші міндет ретінде 
қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар 
бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасын 
қолға алуды ұсынды. Бұл орайда тарих, 
саясаттану, әлеуметтану, философия, 
психология, мәдениеттану және фило-
логия ғылымдары бойынша студенттерге 
толыққанды білім беруге қажетті барлық 
жағдайды жасау. Алдағы бірнеше жылда 
гуманитарлық білімнің барлық бағыттары 
бойынша әлемдегі ең жақсы 100 оқулықты 
әртүрлі тілдерден қазақ тіліне ауда-
рып, жастарға дүниежүзіндегі таңдаулы 
үлгілердің негізінде білім алуға мүмкіндік 
жасау тәрізді міндеттер қоғамның рухани 
серпілісіне жол ашары белгілі. 

Меніңше, «Туған жер» бағдарламасын 
қолға алып, оның ауқымын «Туған 
елге» ұластыру. Жалпыұлттық қасиетті 
орындар ұғымын саналарға  с іңіру 
үшін «Қазақстанның қасиетті рухани 
құндылықтары» немесе «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жо-
басын жасау, сондай-ақ мәдениеттің 
бәсекелестік қабілетін қалыптастыруға 
«Жаһандағы заманауи қазақстандық 
мәдениет» жобасы да уақытында айтылған 
дүниелер. 

Мақалаға �зек болған тағы бір мәселе 
– замандастарымыздың жетістіктер тари-
хына назар аудару үшін «Қазақстандағы 
100 жаңа есім» жобасын қолға алу. 
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы 
– Тәуелсіздік жылдарында табысқа жет-
кен, еліміздің әр �ңірінде тұратын түрлі 
жастағы, сан алуан этнос �кілдерінің 
тарихы. Жобада нақты адамдардың нақты 
тағдырлары мен �мірбаяндары арқылы 
бүгінгі, заманауи Қазақстанның келбеті 
к�рініс табады. Міне, осы жайттар �зінің 
�міршеңдігімен ойландырады. 

Қорыта келе, дамудың діңгегі рухани 
байлықтардан басталары хақ. Ол мәдени, 
тарихи құндылықтармен сабақтасады. 
Демек, оны жаңғырту – заман талабы. Бұл 
�ркениетті елдер қатарына қосылу үшін де 
маңызды. Мақаланың мақсаты да сол – 
қоғамға рухани серпіліс беріп, оны заман 
к�шіне ілестіру.

Оңтүстік Қазақстан облысы

да да жақсы к�рсеткіштерге қол 
жеткізілді. Қазірдің �зінде 149,8 млрд 
теңгенің �німі шығарылған. Осы 
кезең аралығында облысқа 174,6 
млрд теңге инвестиция тартылған. 
Нәти жесінде 12 724 жаңа жұмыс 
орны құрылды. Сонымен қатар �ңір 
басшысы мемлекеттік қолдаудың 
арқасында әлеуметтік салаға үлкен 
к�ңіл б�лініп жатқанын тілге тиек 
етті. Ескірген нысандар күрделі 
ж�ндеуден �тіп, материалдық-
т е х н и к а л ы қ  б а з а л а р ы  ж а ң а р -
тылуда. Жаңадан сәулеті келіскен 
ғимараттар бой к�теруде. Биылғы 
жылы 44 мектептің құрылысы 
жүргізілуде, оның 35-і жыл соңына 
дейін пайдалануға берілмек. Eңірде 
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
тетіктерін ұтымды пайдаланудың 
арқасында мектепке дейінгі білім 
беру мекемелері к�птеп ашылуда. 
Eзге де салалар бойынша ауыз тол-
тырып айтар жетістіктер жетерлік.  

Облыс әкімі  ардагерлердің 
Жетісу �лкесінің дамуына қосқан 
�лшеусіз еңбектері үшін тағы бір 
мәрте алғыс білдіріп, олардың ақыл-
кеңестері мен к�пжылдық еңбек 
тәжірибелері «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасында к�рсетілген тап-
сырмаларды орындау да үлкен мәнге 
ие екенін жеткізді.  

Кездесу соңында зиялы қауым 
�кілдері мен ақсақалдар бірқатар 
мәселелер бойынша �з ойларымен 
б�лісіп, облыс әкімінің жұмысына 
сәттілік тіледі.  Eңір басшысы 
айтылған әрбір ұсынысты назарға 
алып, олар бойынша белгілі бір 
шешімге келетіндігін атап �тті.

Б.АБЫЛҒАЗИЕВА

шы ғалымдармен д�ңгелек үстел 
ұйымдастырылады. Деструк тивті 
діни ағым ықпалына түскен азамат-
тарға оң жолды нұсқау мақсатында 
«Рухани мұра» атты концерттік 
бағдарлама, шығармашылық топтың 
«Дертке дауа – Хақ жолы» атты 
қойылымдары қойылмақ.

Aрбір Қазақстан азаматының ру-
хани санасын жаңғырту, туған жеріне 
деген сүйіспеншілік және патриоттық 
сезімдерін арттыру мақсатында жолға 
шыққан  «Рухани керуен» т�мендегі 
бағыттар  бойынша �з жұмыстарын 
жүзеге  асырады.  4-7  қыркүйек 
аралығында Жамбыл, Қарасай, Талғар 
аудандарында болса, 20-22 қыркүйек 
күндері Ақсу, Сарқан, Алак�л, 4-6 
қазанда Панфилов, Ұйғыр, Райым-
бек, 18-20 қазан күндері Енбекші-
қазақ, Іле, Қапшағай, 1-3 қараша 
аралығында К�ксу, Кербұлақ, Балқаш 
елді мекендеріне аялдаса, қараша 
айының 8-10 аралығында  Ескелді, 
Текелі, Қараталда, 17 қараша күні 
Талдықорған қаласында керуен сапа-
ры қорытындыланбақ. 
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ПУШКИН ФАРАБИГЕ 
ЖОЛ БЕРДІ

ДАМУДЫҢ ӨЗЕГІ – 
ұлттық тамырдан нәр алу

ең алдымен, жастар тәрбиесін басты 
 назарда ұстау керегі айтылған. «Бүгінде 
революция лар �ңін �згертіп, ұлттық, діни, 
мәдени, сепаратистік перде жамылды» 
дейді Елбасы. Расында, дін атын жамылған 
жат идеологиялар жастарымыздың 
санасын улап, оларды қатерлі істерге 
итермелеп жатқанын, �кінішке қарай, 
к�ріп отырмыз. Бұған қарсы білім беру 
жүйесі, ата-аналар, бүкіл қоғам тарапы-
нан бірлескен, ауқымды жұмыстар қажет. 
Жастар тәрбиесін ұлттық-рухани тамырға 
бағыттау әрдайым күн тәртібінде тұруы 
тиіс.

Қ о ғ а м н ы ң  ж а р а т ы л ы с ы  м е н 
табиғатын «ұлттың рухани кодын» сақтай 
отырып дамытуға, уақыт талабына сай 
бағыттауға жұмылдыру – біртұтас ұлтты 
қалыптастырудың үлгісі екені күмәнсіз. 
Елбасы ұсынып отырған сан салалы, сан 
сипатты даму мен �рістеудің жолдары 
мен  міндеттері осынау Ұлы Дала т�сіндегі 
жаңа тұрпатты Қазақ Елінің бүгінгі бая-
нын бекітіп, ертеңгі болашағын анықтауға 
жол ашары анық. 

Елбасы осы бағыттарды к�рсетіп, 
таяу жылдардағы міндеттерді нақтылады. 
 Президент нақты жобалар ретінде 
біріншіден, қазақ тілін біртіндеп латын 
әліпбиіне к�шіру мәселесін ұсынды. 
«2017 жылдың аяғына дейін ғалымдардың 
к�мегімен, барша қоғам �кілдерімен 
ақылдаса отырып, қазақ әліпбиінің 
жаңа графикадағы бірыңғай стандартты 
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ТАЛШЫБЫҚ

Германияда құмнан биік 
қамал салынды. Құм қа-
малдың биіктігі 17 метрге 
жуық, шамамен 5 қабатты 
үймен тең. К�з тартатын қа-
малды салу үшін әлемнің әр 
түп кірінен мықты деген 10 
мүсінші жиналған. 

Сондықтан қамалдан 
түрлі мә дениеттің белгісі 

бай қа лады. Қамалды тұрғызу үшін сәу летшілер 3 
жарым мың тонна құм жұмсады және биік қамал 
салуға су мен құмнан �зге ештеңе қоспаған. Осы-
лайша нысан Гиннестің ректордтар кітабына 
енгізілді. 

Бұған дейінгі рекорд үндістандық мүсін-
шілерге тиесілі еді. 7 ай бұрын олар Пури 
қала сындағы жағалауда құмнан 15 метрлік 
қамал салған. Айта кетейік, сәулетшілер �ткен 
жылы да Германияда құм қамал салып, рекорд 
орнатуға тырысқан еді. Алайда ол кезде қамал 
үгіліп, аяқсыз қалды. Нидерландтан келген 
сәулетші Люкас Брюэгеманның айтуынша, 
қамал салу үшін әуелі құмды әбден нығыздау 
керек. Сондықтан �ткен жылға қарағанда 
биыл 1000 тонна к�п құм пайдаланылды. Aрі 
қамалдың к�лемі де кеңейген. 

Британдық ғалымдар 
ш а х м а т  е с е б і н  ш е ш к е н 
адамға миллион доллар бе-
руге уәде етті. Миллионер 
атанудың тағы бір нұсқасы 
бар, ол – есептің шешімі жоқ 
екенін дәлелдеу.

Сент-Эндрюсс  уни-
версите тінің зерттеушілері 
сыйақы сомасын миллион 

долларға бағалап отыр. Бұл ежелгі есеп туралы 
мәлімет 1850 жылдан бері бар. Есептің шарты 
бойынша ойыншы сегіз уәзірді әдеттегі шахмат 
тақтасына олар бір-біріне шабуыл жасай алмай-
тындай етіп орналастыруы тиіс. Ғалымдардың 
айтуын ша, мұндай бас қатырғыштың жұмбағын 
шешу адам ның қолынан келеді, дегенмен, олар 
компьютерге жүгінген. Алайда компьютерлік 
бағдарлама арқылы шешімін табу үшін есептің 
шартын қиындатып, шаршылардың санын 
к�бейту керек. Осылайша шахмат шаршысының 
к�лемі 1000 шаршыға жеткен кезде сәйкесінше 
фигуралар саны да к�бейіп, машина тұралап 
қалған. Енді кез келген тілек білдіруші есепті 
шешу үшін ғалымдарға бағдарламалық алго-
ритм әзірлеуге к�мектесе алады немесе шешім 
жоқ екенін дәлелдеп беруі тиіс. Ежелгі бас 
қатырғыштың жауабын тапқан адам ғалымдар 
уәде еткен миилионға ие болмақ.

Қытайдың Сямынь қаласында BRICS елдерінің 
саммиті �тіп жатыр. Форум қонақтарын Қытай 
Халық Республикасының т�рағасы Си Цзиньпин 
қарсы алды. 

Ел басшылары салтанатты шараға қатысқан-
нан кейін алғашқы мәжіліс �ткізді. Жиын-
да ұйымға мүше елдердің ынтымақтастығы, 
Корей түбегіндегі жағдай, ұлттық даму мен 
қауіпсіздік сияқты мәселелер қаралмақ. Кездесу 
қорытындысы бойынша Сямынь декларация-
сын қабылдау жоспарланған. 

ҚХР т�рағасы Си Цзиньпин  BRICS ая-
сында Қытай сауда-техника саласындағы 
ынтымақтастық бағдарламасы бойынша  жоспар 
дайындап, оған алғашқы кезеңде 76  миллион 
доллар б�летінін мәлімдеді.  Сонымен қатар жаңа 
Даму банкіне кәсіпкерлікті қолдау мақсатында 4 
миллион доллар қаржы қаралып отыр. Айта 
кетерлігі, келісс�з жабық есік түрінде �тіп жа-
тыр. Қазіргі самитті шақыру ұсынысы Ресей та-
рапынан жасалған. Дәл осы елдің Екатеринбург 
қаласында 2009 жылы ұйымның бірінші саммиті 
�ткен болатын.

Польшада Беловеж ор-
манында 12 елдің белсенді 
табиғат қорғаушылары ағаш-
тарды кесуге қарсылық біл-
діріп, наразылық шарасын 
�ткізді. 

Акцияға қатысушылар 
поляк билігінен Еуропалық 
Одақ сотының орманды 
кесуді тоқтату мен бірлескен 
комиссия құру туралы шешімін орындауды талап 
етіп отыр. Ал сот үкімді �ткен айдың 28-і күні 
шығарған. Оған сәйкес, Польша жасыл желекті 
кесуді тамыз-қыркүйек айына дейін тоқтата 
тұруы керек болатын. Алайда ресми Варшава 
қоғамның қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін және 
қураған ағаштарды ғана кесіп жатқанын айтқан 
еді. 

Польшадағы Grenpeeace �кілі  Катаржина 
Ягьелло болса жасы 100 жылдан асқан бұл 
ағаштардың «Табиғат-2000» бағдарламасы ая-
сында қорғалатынын айтады. «Оларды біздің к�з 
алдымызда отап жатыр. Ал кесілген ағаштарды 
осы жерде қалдырудың орнына басқа жаққа та-
сып әкетуде» деп қынжылды табиғат қорғаушы. 

 /зірлеген Дина ИМАМБАЕВА

ГЕРМАНИЯ

ҰЛЫБРИТАНИЯ

ҚЫТАЙ

ПОЛЬША 

Құмнан салынған ең биік қамал

Шахмат есебі үшін – миллион доллар 

BRICS елдерінің саммиті

Орман отауға қарсылық танытты

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

A.Дербісәлі зерттеулерінде анықталған ІХ-
ХІV ғасырларда қазақ даласында �мір сүріп, 
сол кезеңнің �зінде әлемнің түкпір-түкпіріндегі 
таңдаулы оқу  орындарынан б іл ім  алып, 
дүниежүзінің даңқты даналарын таңғалдырған та-
лантты тарихи тұлғаларымыздың тағдырлары мен 
туындылары бүгінгі ұрпақтың рухын асқақтатып, 
мәртебесін к�тергені мәлім. Оған осы күнге 
дейін беймәлім болып келген қаншама құнды 
мұраларымызды тауып, ғылыми айналымға 
ендірген A.Дербісәлінің Ресей, Үндістан, 
Пәкістан, Иран, Түркия, Сирия, Египет, Мағриб 
және бірқатар басқа да араб елдері ғылым, білім 
орталықтарының кітапханалары мен қолжазба 
қорларында сан ғасырлардан бері шаң басып 
жатқан жазба жәдігерліктеріне жан берген 
жанкешті еңбектері куә. Ғалым 1995 жылы 
«Қазақ даласының жұлдыздары» атты тарихи-
филологиялық зерттеуінде Отырардан шыққан 
жалпы жұртшылық түгілі, мамандарға да белгісіз 
10 Фараби, 3 Сайрами, 7 Түркістани, 5 Женди, 
2 Баршынкенти (Баршынлығи), 2 Сығнақи, 2 
Баласағұни, 3 Тарази және �здеріне ныспы етіп ру, 
тайпаларының атын алған 3 Кердери, Қыпшақи, 
Дулати, 2 Жалайыри, Наймани, Қоңыратли, 
Қазақилердің �мірі мен шығармашылықтарын 
 тауып, жариялап, ең құнды мұралар ретінде 
бағалап, ғылыми айналымға ендірді. Бұл бір 
ғалым үшін ұлан-ғайыр еңбек-тін. Ал ұлт тарихы 
мен әдебиеті үшін ол шексіз мол олжа болатын. 
Бұрын белгісіз болып келген кәусар бұлақтың 
к�зін тапқан ғалым бұл тізімдер осымен шектеліп 
қалмайтынын, бір-бірімен шеңберше шұбатылып, 
талай тарихтың тізгінін табуға түрткі болатынын, 
к�не мұралар ізіне түскенде қазақ жеріндегі 
білім ошақтарынан тек ғалымдар ғана емес, бар 
�мірін Ислам дініне қызмет етуге жұмсаған, 
шығармаларын Ислам діні мен ғылымына арнаған 
даналар да бар екендігіне к�з жеткізеді. 

Зерттеуші �зінің 2016 жылы «Атамұра» 
 баспасынан жарық к�рген 712 беттік к�лемдегі 
 «Руханият және �ркениет» деген күрделі еңбегінің 
«Ислам – үлкен �ркениет. Ежелгі әдеби мұралар» 
атты 2-ші тарауында: «...Біздің жерімізде Отырар, 
 Исфиджаб (Сайрам), Түркістан, Сығанақ, Жент, 
Баршынкент, Тараз, Меркі, Баласағұн іспетті 
бірнеше мәдени, ғылыми, әдеби, рухани орталықтар 
болды. Соңғы жылдардағы зерттеулеріміз тек 
Отырардың �зінен Х-ХVІ ғасырларда Aбу  Насыр 
әл-Фарабиден басқа Aбу Ибраһим Ысхақ әл-
Фараби, Махмуд әл-Фараби, Қауам ад-Дин әл 
Итқани (Иқани) әл-Фараби ат-Түркістани, Бадр 
ад-Дин әл-Фараби,  Исмайыл әл-Хусайни әл-
Фараби іспетті ғылымның сан-саласы бойынша 
�здерінің терең де ойлы шығармаларын қалдырған 
к�птеген ғалымдар шыққанын к�рсетеді.

Атақты Отырар кітапханасы қорының 
молдығы жағынан Александрия кітапханасынан 
кейінгі орында тұрды емес пе? Ендеше сондай ор-
дадан осыншама даналардың шығуы табиғи және 
заңды, дәлелдеуді де қажет етпейді.

...Бұларды біз неге білмей келдік? Орта 
ғасырларда Батыс Еуропа жұртында ғылым, 
білім латын тілінде болғаны секілді, мұсылман 
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Құран мен адамзаттың соңғы елшісі хазіреті 
Мұхаммед (с.ғ.с.) Пайғамбарымыздың ғибратты 
ғұмыры баяндалады. К�пшілікке түсініксіз 
мәтіндерді маман ретінде танып, оны оқушыға 
ұғынықты етіп жеткізу тәсілін жетік меңгерген 
A.Дербісәлі Құрандағы к�ркем бейнелер мен 
олардың мәтіндеріндегі мағыналарды аят, хадис 
сияқты жанрлар арқылы түсіндіруде де герменев-
тика ілімін таптырмас тәсіл ретінде қолданылған. 
Ежелгі жазба мәдени мұраларды, қасиетті жазу 
мәтіндеріндегі астарлы тілді жаңаша талқылауда 
кеңінен пайдаланылған герменевтикалық әдіс, 
әсіресе діни ұғымдар мен түсініктерді танытуда 
жақсы жетістіктер к�рсете алған. «Ислам: дін 
және �ркениет» деген бірінші б�лімде «Қасиетті 
Құран», «Хазіреті Мұхаммед (с.ғ.с)», «Мүбарак 
мәуліт», «Исра және миғраж түні», «Қасиетке толы 
Қадір түні» деген тараушаларда автор мәтіндерді 
жаңаша к�зқараспен түсіндіру арқылы танымдық 
маңызы зор ойлы дүниелер жазған. Қазіргі діни-
философиялық ұғымдарды қолдану тәжірибесі 
арқылы ескі діни мәтіндерге жаңа мазмұн беруге 
тырысқан зерттеуші мәтіннің мағынасын тұтас 
жеткізуге к�п күш жұмсаған. 

 Сондай-ақ ІХ-ХІІІ ғасырларда �мір сүріп, 
әлемдік деңгейде танылып, артына мол жаз-
ба мұралар қалдырған, алайда әлі күнге дейін 
түрлі себеп-сылтаулармен не әдеби, не ғылыми 
айналымға түспеген Қазақ даласынан шыққан 
небір ғұлама ғалымдар мен данаг�й ойшылдардың 
жаңа есімдері аталып, тұңғыш рет ұлттық руха-
ниятта зерттеу нысанына алынады. Олар қазақ 
даласының ұлы кемеңгерлері, Отырар ойшылда-
ры, әлі де толық саны түгенделмеген – Фарабилер, 
Исфиджаби-Сайрами, Түркістани, Иқани, Жен-

Шы ғысында, оның ішінде, Мауараннаһрда, 
яғни біздің рухани ордаларымызда араб, парсы, 
кейінірек түркі (шағатай) тілі жазба тіл р�лін 
атқарды. Сол себепті де данаг�й бабаларымыз �з 
шы ғармаларын сол тілдерде туындатты және де 
ондай дүниелер Үндістан, Пәкістан, Иран, Түр-
кия, Сирия, Египет, Тунис, Марокко, Испания, 
Франция, Германия, Ұлыбритания, Ресей кітап-
ханалары мен қолжазба қорларына тарап кетті. Ал 
ол дүниелердің бірен-сараны аталған ел ориен-
талистері тарапынан зерттеліп жариялан ға нымен, 
к�пшілігін күні бүгінге дейін шаң басып жатыр.

Оларды тауып, зерттеп игеруге бізде �ткен 
ғасырдың сексенінші жылдарына дейін шығыс 
тілдерін білетін мамандардың жоқтығы қолбайлау 
болды. Қазір жағдай �згерді. Мүмкіндік те бар. Сол 
себепті әуелі аталмыш дүниелердің к�шірмелерін 
алдыртып, аудартып, хрестоматиялар құрастырып 
жариялау, кешенді зерттеулерді қолға алу ке-
рек. Сондай-ақ ежелгі жазба мұраларымыздың 
орыс, қазақ тілдеріне аударылуы шығыс тілдерін 
білмесе де, аудармалар арқылы ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізе алатын ғалымдарымызға 
жол ашылар еді...» деген келелі ойларын ортаға 
салады (88-бет). Мұндай �зекті мәселе к�теру 
– тек A.Дербісәлі секілді ұлтжанды, қазіргі 
қазақ ғылымының рухани сұранысын сезетін, 
сол мақсатта адал қызмет ететін табиғаты таза 
ғалымдар тарапынан болатын бағалы бастама. 

Ұлттық әдебиеттану, шығыстану, дінтану, 
т.б. салаларында осындай ордалы ойлары мен 
құнды зерттеулерімен танылған талантты ғалым 
A.Дербісәлі еңбектері туралы ғылыми ортада 
да, мерзімді баспас�зде де, монографиялық 
еңбектерде де аз айтылып жүрген жоқ. Сондықтан 
біз ғалымның зерттеулері туралы жалпы түсінік 
беруден г�рі, ондағы жеке ғылыми мәселелерге 
ғана тоқталуды ж�н к�рдік. Eйткені бір �зі 
бүтін бір ғылыми мекеменің міндетін атқарып 
отырған A.Дербісәлінің осы күнге дейінгі тапқан 
және жариялаған мұраларын бір мақалада тал-
дап шығу, тіпті мүмкін емес. Біздің ойымызша, 
ғалымның ұлттың рухани құндылықтарына 
қосқан осы мол мұраларын, дайын дүниелердің 
бәрін зерттеушілік зердеден �ткізіп, маман 
ғалымдарға тақырып ретінде ұсынып, жоғарыда 
аталған әрбір шығармашылық, тарихи тұлғаларды 
тану мен таныту жұмыстарын жүйелі әрі  сауатты 
түрде жүргізуге мемлекет тарапынан қамқорлық 
к�рсетілсе, қазақ ұтпаса ұтылмас еді. Кешегі 
кеңестік кезеңдегі «екі-ақ пайыз сауатты қазақтың» 
шын мәнінде қаншалықты білімді және әлемнің 
әр түкпіріндегі әйгілі діни, ғылыми мекемелерінде 
қызмет еткен ғұлама ғалымдарымыз, құны бүгінге 
дейін жойылмаған мол мұраларымыз бар екендігін 

әскери қолбасшы, тарихшы, 
әде биет ші, ақын М.Х.Дулатидің 
түркі тілінде жазылған Орталық Азия 
халықтарының тарихы, этнографиясы мен гео-
графиясы, тілі мен әдебиеті, мәдениеті жайлы 
жан-жақты түсінік беретін «Жаһан наме» деген 
классикалық әрі энциклопедиялық шығармасына 
жасаған түсіндірме с�здігін атауға болады (Мырза 
Мұхаммед Хайдар Дулати (Аяз). Жаһан наме: 
(Дастан) Құрастырған Aбсаттар қажы Дербісәлі. 
– Алматы: «Білім» баспасы. 2006. – 432 бет). 
Ғылыми жаңалығы мол қазақ руханиятына 
қосылған құнды дүние Берлин және Қашқар 
қол жазбаларынан тауып, түркі (шағатай) тілінен 
ауда рылып, әдеби айналымға енген. К�не дәуір-
дің к�ркем мәтініндегі бейтаныс с�здер мен 
ұғым дарды түсіндіру үшін автор арнайы с�здік 
құрас тырған. 

Сондай-ақ IX–XIII ғғ. �мір сүрген Фараби-
лер, Исфиджаби, Сайрами, Түркістани, Икани, 
Женди, Тарази, Баласағұнилер т.б. туралы тарихи, 
әдеби, ғылыми деректер де осы герменевтикалық 
әдіс арқылы түсіндіріліп, олардың еңбектеріндегі 
құнды ойлар, парасатты пікірлердің мән-маңы-
зына жүйелі әрі жан-жақты талдаулар жасалады.

A.Дербісәлінің «Қауам ад-дин әл-Итқани 
(Иқани) әл-Фараби ат-Түркістани. Eмірі мен 
мұрасы» деген еңбегі (Алматы, 2013. – 244 б.) 
Түркістан маңындағы ежелгі Иқанда дүниеге кел-
ген Қауам ад-дин әл-Итқани (Иқани) әл-Фараби 
ат-Түркістани деген дана бабамыздың �мірі мен 
шығармашылығына арналған. Зерттеуші бұл 
еңбегінде Қауам ад-Диннің бұрындары еш жерде 
жарияланбаған еңбектеріне де («Аш-Шамил» – 
«Толық», «Жеткілікті») арнайы тоқталып, ондағы 
ғылыми мәселелерді жүйелеп, талдайды және 
ортағасырлық тарихшы, шежірешілер Қауам ад-
Динге қатысты бірнеше еңбектерді атап к�рсетеді. 

Жалпы к�не мәтіндердегі құндылықтарды 
тану, талқылау, түсіндіру барысындағы бірден-бір 
ауқымды ұстанымдар мен зерттеу жұмысындағы 
дәлдікті терең сезінген талантты зерттеуші 
A.Дербісәлі статистикалық, тарихи, әдеби, 
құжаттық, �мірбаяндық фактілерді, мағыналық 
мәліметтерді, ақпараттық теорияны, логиканың 
тәсілдерін де �те сәтті қолдана біледі. Ғалым 
A.Дербісәлі мен оның зерттеу объектісіндегі 
ғұламалардың еңбектеріндегі діни, ғылыми, 
к�ркем мәтіндерді түйсіну мен түсіндірме 
жұмыстары с�з �нерінің шынайы к�ркемдік 
құндылығын ұғындыруға жұмылдырылған. 

 Aдебиетші ғалым A.Дербісәлі «Исламның 
жауһарлары мен жәдігерліктері» (Алматы: 
«Атамұра», 2008. – 488 бет) атты зерттеуінде Ис-
лам діні мен �ркениетінің жауһарлары қасиетті 
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нақты әдеби деректер мен тарихи құжаттармен 
дәлелдеп, дәйектей алар едік. Орайы келгенде 
айта кетер ой – осы мұралардың бәрі ағылшын 
тілдеріне тікелей тәржімаланып, жарияланып 
жатса, нұр үстіне нұр. Бір қуанарлығы A. Дербісәлі 
зерттеулерінде мұндай талпыныстар баршылық 
екен. Кейбір еңбектің соңындағы түйіндер орыс 
және ағылшын тілінде беріліп отыруы бүгінгі 
ғылыми қажеттілікті танытады.

Енді арнаулы кәсіби білімі бар шығыстанушы, 
дінтанушы, т.б. мамандар болмаса кез келген 
оқырманға оқу мен игеру мүмкін емес бұл к�не 
мұраларды зерттеуші A.Дербісәлі халыққа қалай 
жеткізіп, түсіндіріп жүр деген мәселеге келсек, ең 
алдымен, ғалым еңбектеріндегі герменевтикалық 
тәсілге жүгінеріміз мәлім. 

A . Д е р б і с ә л і  з е р т  т е у л е р і н д е  қ а с и е т т і 
Құранның киелі мәтін деріндегі к�неліктен, 
к�пмаңыздылықтан туындайтын түсініксіз 

ұғымдар мен с�здер герменевтика ілімі 
а р қ ы л ы  е г ж е й - т е г ж е й л і ,  б а р л ы қ 

мазмұндағы к�ркемдік тұтастықта 
түсіндіріледі. Оның нақты бір 

дәлелі A.Дербісәлі ХVІ ғасырда 
ғұмыр кешкен к�рнекті 

мемлекет қайраткері, 

Іс-шараны балабақша меңгерушісі 
Г.Іскендірова құттықтау с�зімен ашты. 
Aдіскер Г.Байжігітова «Мемлекет ше-
карасы мызғымайды» деген тақырыпта 
интерактивті тақтадан слайд к�рсете оты-
рып баяндама жасады. Ал ересек «Eрік» 
тобының тәрбиешісі Алтынхан Ермаханова 
мен музыка жетекшісі Гүлден Дәрібаева �з 
бүлдіршіндерімен қалалық іс-шараны �те 
к�ңілді және қызықты жүргізді.

Сахнаға ата бейнесінде шыққан тәрбие-
шінің к�мекшісі  Айсара Құрманова 
барлығын таңғалдырды. Кішкентай 
Нұрасылдың шекарашылар туралы 
білгісі келіп, атасына қойған сұрақтары, 
немересін ерткен ақсақалдың шекарашы-
лар бекетіне келуі шынайы к�рініс тапты. 
Тәрбиешілер А.Серікбаева, С.Майсанова, 
А.Ермаханованың бірлесе отырып жасаған 
әскери кеме, ұшақтарымен сахнаға «ше-

карашы» сарбаздар шыққанда қонақтар 
қошемет к�рсетіп, ықыласпен қарсы 
алды. Бүлдіршіндердің әскери киімдері 
мен қойған қойылымдары, «Шекарашы-
лар шеруі» к�рінісі, «Мергендер» биі де 
�те әсерлі болды. Олар жай кейіпке кіріп 
қана қоймай, қырағылыққа, ептілікке, 
жолдастық қарым-қатынасқа, бейбітшілік 
қорғаны болуға бейімділіктерін де к�рсетті. 
Кішкентай бүлдіршіндердің елін-жерін 
сүйетіндігі  әрбір іс-қимылдарынан, 
жалындаған к�здерінен к�рініп тұрды. 
Болашақ патриот ұландарымыздың 
� с і п  к е л е  ж а т қ а н ы  б а р ш а м ы з д ы 
қуантты. Ертеңгілікті балалар «Керек 
бізге тыныштық!» әнін хормен орындап, 
қолдарынан ақ к�гершіндерді ұшырып 
қорытындылады.
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«Мемлекет шекарасы мызғымайды»
Ата-аналардың к�мегімен ұйымдас -

тырылған «Ұмытылмас тарих!» атты 
к�рмеге қойылған әскери ұшақтар, 
танктер, шекара бекеттерін қонақтар 
қызыға тамашалады. Педагог-психолог 
Айнаш Ержігітова келген меймандарға 
«Eз ісіңнің шебері бол!» деген тақырыпта 
психологиялық жаттығуларын �ткізді. 
Қонақтар іс-шарадан алған әсерлерімен 
б � л і с і п ,  п і к і р л е р і н  о р т а ғ а  с а л д ы . 
Мемлекеттік шекарамыздың берік болу-
ына тілектестік білдіріп, бүлдіршіндерге, 
балабақша ұжымына шығармашылық та-
быс пен биік жетістіктер тіледі.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН 

АЛМАТЫ

ди, Тарази, Баласағұнилер. Бұл тарихи-
филологиялық және теологиялық 

зерттеуде алғаш рет ғылыми айналымға 
еніп отырған Исламның дана перзенттері мен 
жәдігерліктері, с�з жоқ, ұлттық ғылымға қосылған 
құнды мәліметтер. 

 Мағынаны түйсіну ғылымы болып есептелетін 
герменевтиканы ежелгі дәуір данышпанда-
ры да тиімді әрі сауатты пайдалану арқылы 
қасиетті Құрандағы діни аңыздарды түсіндіріп, 
таратып талдап, түсіндіріп берсе, сол тағылымды 
дәстүрді бүгінгі ғалым A.Дербісәлі жарасымды 
жалғастырып отыр.

Тарихи мәліметтерді филологиялық тәсілдер 
арқылы зерттеуде де герменевтиканың (түсіндіру) 
әдеби жәдігерлерді тәпсірлеп, түсіндіруде атқарар 
жүгі мен р�лі зор. Тақырыптың мәнін тереңдеп 
ашатын бұл түсіндірме тәсілдері бүгінде �з 
құндылығын жойған жоқ.

Бүгінгі A.Дербісәлі зерттеулеріндегі талдау 
тәсілдерінен түсініп, түйсінгеніміз әдебиеттану 
ғылымындағы мәтін зерттеуде әмбебап әдіс 
ретінде қолданылатын герменевтикалық талдау, 
талқылау (интерпретация) сонау к�не дәуірлердегі 
еңбектерде де әдеби мәтінді к�ркем құндылық деп 
танудан басталатыны және ондағы қабылдаушы 
тұлғаның таным деңгейі мен санасы басты р�л 
атқаратындығы. 

Міне, осынау мол к�не мәтіндерді дүние-
жүзіндегі даңқты кітапханалар мен қолжазбалар 
қорынан табанды түрде тер т�гіп жинап, олардың 
бәрін түпнұсқадан тәржімалап, бүгінгі әліпбиге 
салып, дайын күйінде әдеби, ғылыми айналымға 
ендіріп, ел еңсесін к�теруге к�п еңбек сіңіріп 
жүрген A.Дербісәлі секілді жанкешті ғалымдар, 
зерделі зерттеушілер дәл қазіргідей ұлттық 
құндылықтардың құны құлдырап бара жатқан 
кезеңде тым сирек десек, артық айтқандық емес. 
Ертеңдері ел есін жиған кезеңде бүтін бір ғылыми 
мекеменің міндетіп атқарып, құны зор мұралар 
жинаған зерттеушінің мұрағатынан бірнеше 
жылдарға жүйеленіп, зерттеу жұмыстарын 
жүргізетін зерттеу орталықтары ашылып, к�не 
мұралардан жүздеген, тіпті мыңдаған томдық 
еңбектердің жарияланбасына кім кепіл?! Қазіргі 
ғалымның жанкешті әрі табанды талпыныстары 
мен ерен еңбектері сол күннің қашық еместігін де 
танытатындай. Лайым солай болғай. 

Гүлзия ПІР/ЛІ,
М.О./уезов атындағы

/дебиет және �нер институты, 
«/уезов үйі» ҒМО-ның 

бас ғылыми қызметкері, филология 
ғылымының докторы
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Бағдарламаның дебютынан 
бұрын бірнеше ғаламтор беттерінде 
мақтап айтылған жарнамаларды 
оқы ғанда, шынымен де отандық 
теле ви  зияда мазмұнды, әлеуметтік 
құн дылығы бар жоба болады екен де-
ген үміт болды. Екі сағатқа созылған 
ал ғаш қы шығарылымы барлық 
шоу қаты сушыларын таныстырып 
үлгер мей, жалғасын келесі күнге 
қалдырды. Ішті пыс тырған танысты-
руды келесі шы  ғары лымында к�руге 
тағы тура келді. 

Мен байқаған бірінші кемшілік 
шынайылықтың жоқтығы. Бағдар-
ла мада жеке басқа кінә артушылық 
бар. Мұны, әсіресе жүргізуші та-
рапынан жиі байқауға болады. 
Бақытжан есімді қатысушы �з-�зін 
таныстырғанда �ткен �міріндегі 
құпиясын айтқысы келмеген-ді. 
Қызының ұзату тойына бара алмаған 
әкенің хикаясын жүргізуші іліп 
алып кетті де, қатысушы қазбалауды 
қаламаса да мәжбүрлі түрде баяндап 
беруді талап етті. «Сіздің қалаулыңыз 
бәрін білу керек» деген с�здерінен 
жүргізушінің �з қонағын сын-
нан, �сектен қорғай алмауы, оның 
жасырғысы келген құпиясын жария 
етуге мәжбүрлеуі дұрыс болмады. Eз 
махаббатын іздеп келген жандар бұл 
шығарылымда сезімге ерік беріп, к�з 
жасын т�гу арқылы орынсыз жайтқа 
жол берді. Адам сезімін, оның к�з 
жасын рейтинг үшін пайдалану, 
біреудің жеке �мірін талқылау, оның 
қателіктерін сынға алу ж�н бола ма 
екен? Қатысушы Бақыт жаннан кейін 
келесі Ислам есімді қатысушы да 
осыған ұқсас оқиғасын баяндап, әке 
қамқорлығын к�рмегенін айтты. 

Сондай-ақ қатысушыға келген 
үміт  керді басқа қатысушылар сұрақ-
тың астына алып,  немесе «сен оның 
теңі емессің», «жараспайсыңдар» 
деген с�здерді жиі айтады. Адамның 
і ш к і  ж а н - д ү н и е с і м е н  т а н ы с -

пай жатып, тек сырт-келбетінен 
асығыс пікір айту қаншалықты 
дұрыс? Адам �зіне қа жетті жанды 
таңдауға тек �зі шешім қабылдай 
алады. Қатысушылар тара пынан 
ұ с т а м д ы л ы қ  м ү л д е  б а й  қ а л -
майды, себебі адам �зіне келген 
үміткерді шын ұнатып тұрса да, 
басқалардың «жұп емессіңдер» де-
ген с�здерінен кейін айнып қалуы 
да мүмкін. Сондықтан жүргізушінің 
қатысушылардан ортадағы жұп 
т у р а л ы  о р ы н с ы з  с ұ р а й  б е р у і 
мүлде дұрыс емес. Шешімді со-
лардан күтіп, білгісі келген ойды 
тек сол жұптан сұраса бағдарлама 
жинақы түрде �теді. Жинақылық 
демекші, реалити-шоу болған соң 
қатысушылардың тек студияда, тап-
жылмай отырып бір с�зді қайталай 
бергені к�рерменді жалықтырады. 
Мұндай форматтағы шоуларда жан-
жақты мүмкіндіктер жиі пайда-
ланылу керек. Жұптарды «Қайда 
бардыңдар?», «Неге с�йлес педің-
дер?» деп тергегеннен г�рі олардың 
шынымен жұп болып, жарасып 
уақыт �ткізгендерін к�рсеткендері 
дұрыс. Мүмкін олар бағдарламадан 
к е й і н  м ү л д е  с � й л е с п е г е н  д е 
шығар. К�рермен бәлкім алда-
н ы п  о т ы р ғ а н  б о л у ы  м ү м к і н . 
Себебі  бағдарламаның қанша 
шығарылымы болса да, табысқан 
жұптар әлі болған жоқ. 

Реалити-шоулар пайда болған 
күнінен бастап моральдық құнды-
лық тар мен тәрбиені насихаттау-
ды мақсат етпеген. Ал «Қалаулым» 
«отбасылық құндылықтарды» на-
сихаттаймыз деп асығыс шешім 
қабылдап қойған сияқты...

Балжан МҰРАТҚЫЗЫ,
Сүлеймен Демирел 

университетінің студенті

АЛМАТЫ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

«ҚАЛАУЛЫМНЫҢ» 
ҚАЛАУЫ НЕ?

( i )

Сыртының т�менгі жағы бал-
шыққа былғанған, одан жоғары 
қабырғасы айғыз-айғыз, кейбір 

жерін балалар қолмен сызып тастаған, 
түсі жасыл әрі қияр тәрізді сопайған ұзын 
автобус ыңырана келіп алдына тоқтады. 
Май құймаған соң тозығы жеткен есіктері 
сықырлап, шиық етіп ашылып, арғы 
жағынан ішінде отырған жолаушылар 
к�рінді. Бұл басын сұғып:

– Ганюшкинге дейін ала кетіңізші, – 
деді. Т�бесі шыбын тайып жығылардай 
жылтыраған, қарасұр �ңді, домалақ жүзді, 
түксиген қабақ, аузының астыңғы жағы 
жылқының ернінше салпиған жүргізуші 
мұны мүсіркей қарап, мұрнының астынан 
міңгір етті:

– Отырыңыз.
Автобустың артқы жағындағы орындар 

бос. Ортаңғы жақта да бір орын бар екен. 
«Артқы жағы соғады, жол болса ұзақ, одан 
да осыған орналасайын» деп бұл соны 
таңдады. Бірақ мұның терезе жағына бір 
жас бойжеткен жайғасыпты. Қазақ қызы 
тәрізді. Жалпы мұндағы жолаушылардың 
бәрі бірдей қазақ емесін бұл мінгенде-ақ 
байқаған. «Eзбек акалары» мен «тәжік 
кокалары» аралас сияқты. Қоңыр күртеше 
киген, ақ малақайлы, мойнына қызыл мой-
ын орағыш салған ақсары қыз құлағына 

сүйреді. Күйеуге тимесе де баласы бар 
екен, жүгіріп келіп шешесінің аяғынан 
құшақтады. Бибінұрдың анасы болса керек 
бір әйел оны келесі б�лмеге әкетті. Екеуі 
әңгімелесіп отырып шарап ішті. Таңертең 
сонда ұйықтап жатқанын к�ріп шошыды. 
Қасындағы қызды оятпастан дереу шыға 
ж�нелді. Үйге келсе де Бибінұр ойынан кет-
пей, кешке кері іздеп барды. Назерке мұның 
бойындағы �згерісті бірден аңғарды. Сұрай 
берген соң болған жайды жайып салып:

– Бұдан былай кездеспей-ақ қояйықшы. 
Сенің �з бақытыңды табатыныңа сенемін, – 
деді бұл. Артынша ақымақтық жасағанына 
�кінгенімен, «Айтылған с�з – атылған оқ», 
енді кеш еді. Болар іс болды.

– Рақмет аға! Анамның есімі Назерке 
болған соң, соған ұқсатып қоя салыпты.

Мұны естігенде т�бесінен найзағай 
түскендей күй кешті. 

Жанерке үнсіз. Бұл болса ішкі ойы-
мен арпалысуда. Құдайдың әмірі күшті. 
Кеше ғана бұл араққа салынып, адамнан 
г�рі тірі мақұлыққа айналып, былыққа 
батқан, қоғамның қоқысында жатқан. 
Жаратушы одан суырып алды. С�йтті 
де басқа жолға салды. Пенде біткеннен 
к�ңілі суып жүрген еді, дүниедегінің 
бәрі қара түске боялмағанын к�рсетіп, 
ақ жүректі жандармен кезіктірді. Оны аз 
десеңіз енді міне �зі �мірде бар-жоғын 
білмейтін қызымен қатар отыр. Кім 

сұрасқан соң ішке бастады. Інісінің бір 
сағаттан соң жұмыстан келетінін айтқан 
ол:

– Ванныйға кіріп жуынып алыңыз, 
жылы су бар, – деді мұның сыртқы киімін 
іліп жатып. Айнаға қарап, �зінің азып 
кеткен түріне к�з салған соң онысын құп 
к�рді. Жуынып шыққанда байқағаны «Бірге 
туғандар табысар, тумаған тұра жабысар» 
дегендей, бауырлары мұның келгенін естіп 
осында жиналыпты. К�здеріне жас алып, 
сағыныса к�рісіп жатыр. Ешқайсысы да сен 
кезінде әйеліңнің жетегіне еріп бәрімізді 
тастап кеттің деп к�зге шұқымады.

– Дұрыс болған екен, – деді кенже інісі 
мұның ажырасқанын естігенде. – «Жаман 
аттан жайдағым, жаман қатыннан бойдағым 
жақсы» деген аталарымыз. Азаматсыз ғой, 
далада қалмассыз, біреу табылар.

– Ортамызға оралуыңызбен! Сіз әке-
шешеміздің орнын басар ағамызсыз, – деді 
үлкен қарындасы – Қайсымыздың үйімізге 
келсеңіз де қош аламыз.

– Бірақ үлкейіп келе жатырсыз, соқа 
басыңыз сопайып жалғыз жүргенше 
үйленгеніңіз дұрыс, – деді екінші қарындасы 
с�зге килігіп. – Aлі де кеш емес. Маған 
ұнайтын бір келіншек бар. Қаласаңыз, 
екеуіңізді кездестірейін.

 – Сен де қызықсың. Келмей жатып 
үйден қуғандай к�рініп.Үйлен деп ақыл 
айтпасаңшы, ағамыз оны �зі шешеді. Ана-
мыз жарықтыққа �зіңізді әңгімелеп, «бізді 
ұмытқан шығар» десек, «Ағаларың б�где 
емес, ол да менің ұлым, сондықтан оны 
сыйлауға тиіссіңдер» деп шаң жуытпайтын, 
– деді �зінен кейінгі інісі. 

 Қалай қарсылайды деп қорыққан 
бауырларының ақ пейілі мұның к�ңілін бо-
сатты. Сонша жыл ат ізін салмаса да оларға 
жетер жан жоқ екенін ұқты.

– Ағайынның қадірін алыстағанда 
түсінесің. Маған сендерден жақын ешкім 
жоқ, айналайындар! «Ат айналып қазығын 
табады» деген ғой бабаларымыз. Құдайдың 
қалауымен түзелдім. Қалада бір шаруа-
ларым бар, соны тындырған соң қалған 
�мірімде �здеріңмен арамыз ажырамайды. 
Ақымақ болған ағаларыңды кешіріңдер, –
деді бұл к�зі жасаурап. 

Шай ішіліп, ас желінді. Туған шаңы-
рақтың ауасы да жанға жағымды. Үй іргесіне 
қатырма қағаздар ұсталынып, еденіне асты-
нан жылытылатын тас паркеттер т�селіп, 
�згергенімен, оттай ыстығын айтсаңшы. 
Себебі осында �зіне ең қымбат адамдар 
әкесі мен анасы ғұмыр кешті. 

Арада біраз күн �ткен соң қалаға барып 
Назеркені тауып алып с�йлесті. Шыны 
 керек, бұл кездесу екеуіне де ауыр тиді.

– Оралатыныңды білгенмін, – де     ді 
Назерке жанарына м�лдір шық ұялап.       – 
Мен осы күнді талай жылдар бойы сары   ла 
күттім. Eзіңді шынайы сүйгенмін. Маған 
опасыздық жасасаң да, сатып кетсең де 
сені жек к�ре алмай қаншама азап шектім. 
Бірнеше рет іздеп баруға да оқталдым. 
Маған үйленбесең де қалған �мірімде 
ашынаң болып �туге де әзір едім. Оң 
босағада отырып бала к�теріп қалғанның 
не екенін еркектер ұға ма? Жұрттың таба-
сына қалмайын деп осы қалаға жол тарт-
тым. Қала мені бауырына тарта қоймады. 
Ешкімнен оны күткен де  емеспін. 
Жалғызбасты анаға ұрпақ �сірудің түсірер 
ауыртпалығын білсең ғой. Жанерке «Aкем 
қайда?» деп сұрағанда: «Ол алыста! Aзірге 
келе алмайды. Маған сенің маңдайыңнан 
сүйіп, мына сыйлығымды бер деп тапсыр-
ды» дейтінмін. Иә, оған мерекелерде сенің 
атыңнан да сый әперетінмін. Қызым қатты 
қуанатын. Бойжеткен соң оған бәрін айт-
тым. Алғашқыда біраз тулады, ашуланды, 
сосын түсінді. «Мама! Мен сені ешқашан 
жалғыз қалдырмаймын» деді маған. Жолда 
оны к�ргеніңді айтып отырсың. 

– Жіберген қателігім үшін кешір, қалған 
�мірімде Жанерке екеуіңді алақаныма са-
лып аялап �темін, – деді бұл. Алғашқыда 
Жанерке бұған біраз қырын қарап жүрді. 
Бірақ үнемі асты-үстіне түсіп, дегенін 
жасаған соң к�ңілі жібіді. Балалық шақтан 
әке мейіріміне ш�ліркеп �скен жас қыз 
мұны кешірді. Бұл туған ауылына екеуін 
ертіп оралып, бірер жыл пәтер жалдап �мір 
сүрді. Кейін нарық заманына бейімделіп, 
кәсіпкерлікпен айналысқан соң үй салып, 
шетелдік к�лік те мінді. Сол екі аралықта 
Назеркеден ұл да сүйді. Ең бастысы, жұбайы 
мен бауырлары �зара жарасып кетті. Адам 
түзелейін десе ерік-жігері жететінін бұл 
�мірімен к�рсетті. 

Атырау облысы

ОралуОралу
құлаққап қыстырып алып, ұялы телефоны-
нан әлденені тыңдап отыр. Қасына келіп 
жайғасқан бұған тыжырына, жақтырмай 
к�з тастап, қайтадан �зімен-�зі болып 
кетті. Сірә, мұның үстіндегі тозығы жет-
кен, тер иісі мүңкіген қара күртешесі, одан 
к�рініп менмұндалап айқайлап тұрған к�к 
к�й ле гінің кірлеген жағасы, �сіп кеткен 
сақал-мұрты бойжеткенге ұнамаса керек. 
«К�несің, басқа амалың жоқ. Саған ұнама-
дым екен деп артқы жаққа барып отырмай-
мын ғой. Қаласаң сенің с�йтуіңе болады» 
деді бұл іштей. Киім-кешегі салын ған ескі 
с�м кесін аяғының астына қойғанда қыз 
тағы да жақтырмай қарады. Оған бұрылып 
жаймен ғана жымиып еді, к�зін тайдырып 
әкетті. Бұл автобустың күнге күйіп тоза 
бастаған, сұрқы кеткен терезе жамыл ғы-
шының арғы жағынан к�рінген кең бай тақ 
далаға сұқтанды. Aне, қаулай �скен ш�п 
біткенді қуратып, мұның басын дағы шашы 
сияқты тақұл-тұқыл қалдырған күзге �к-
пелеген, мұңға б�ккен қоңыр т�белер, шек-
сіз-шетсіз сұрғылт дала артқа қарай зулауда.

Ойы бұзылып кетті. Қыз қозғалып, тере-
зеге к�з салды да:

– Қай жерде келе жатырмыз, аға? – деді 
бұған бұрылып.

– Манаш ауылына жақындап қалдық.
Құдай-ау, мына қыздың бейнесі таныс 

сияқты. Қайдан к�рді? Жо-жоқ, қасында 
мұндай жастар болған емес... 

«Назерке! Кімге ұқсайды десем. Енді 
есіме түсті. Аумаған сол! Eмірде мұндай 
ұқсас адамдар да кездесетін болып тұр-ау». 
Жастық шағы ойына оралып мұңға батты. 
Aскерден келген жылы би кешіне барғанда 
сол күні Назеркемен танысқан. Шыны 
керек, бірден ұнатты. Жиі кездескен сайын 
достық сезімдері лаулап м�лдір махаббатқа 
ұласты. Ганюшкиннің саябағындағы би 
алаңында да, Шарон жағасындағы жазғы 
кинотеатрда да екеуі бір-бірінен ажырамай-
тын. Eзен жағасын жағалай жүріп қызды 
сонау ПМК-дегі үйіне апарып тастайтын. 
Қандай қымбат шақтар еді десеңізші. Оған 
үйленетін болып с�з де байласып, серттес-
кен. Алайда бәрі бұлар ойлағандай бол-
май шыққаны �кінішті. Бәріне кінәлі �зі.
Тағдыр араларына қара мысық тастады. Ол 
– Бибінұр. Туысының тойына барып, оны 
вальске алып шыққанда �мірінің шетіне 
от қойғанын байқамапты. Содан қыз үйіне 
жеткізіп салуын �тінді. Барған соң:

– Қуыс үйден құр шықпа, – деп ішке 

– Түсінікті, – деді қыз. – Мені алдап, 
қолжаулық етіп келген екенсің ғой...

– Шынымен де �зіңді сүйгенмін!
– «Сүйгенмін» деген с�з болмайды, 

ол сүймеймін дегенің, – қыз бетін басты 
да жылаған күйі жүгіре ж�нелді. Ертеңіне 
кешірім сұрайын деп іздеп барғанында 
шықпады. Бибінұрмен кездескеніне ата-
анасы, бауырлары, тіпті туыстары қарсы 
тұрса да бұл ақыры оған үйленіп тын-
ды. Бірақ қалыңдығы мұның ата-анасы-
мен бірге тұруды қаламады. Неге екенін 
қайдам әке-шешесін, бауырларын к�рсе 
кірпідей жиырылу күнделікті әдетіне ай-
налды. Үйдің үлкендерімен с�зге келе 
берген соң, ақыры еншісін алып, б�лек 
шығып қалаға кетті. Бұл әлгі Горбачевтің 
қайта құрып, одақтың іштей іріп жатқан 
шағы. Қалада әр жұмыстың басын шалса 
да отбасын ешкімнен кем етпеді. Aйелінің 
айтқанымен жүріп, �зінің ата-анасымен, 
бауырларымен араласуды сиретті. Eзі 
бармағанымен, Бибінұр жақтырмағанымен 
анасы жарықтық араға ай салып амандығын 
білуге келіп тұратын. Aкесі мен анасы 
дүниеден �ткен соң бауырлары мұны мүлдем 
ұмытқандай. Онысына �кпелемейді де. 
Үйленгенде, ұзатылғанда тойларына келуге 
жарамаған, қол ұшын беріп к�мектеспеген, 
«тірі �лікке» айналған ағаларын іздеп 
қайтсін?! Eмірде бір-бірімен ат құйрығын 
үзісіп жатқан ағайындылар аз ба? Eстіп 
жүргенде жылдар �те әйелімен екеуінің ара-
сы күннен-күнге суый бастағанын аңғарды. 
Ашу шақырып еді, ол ажырасуға арыз 
берді. Сот үйді баласы болғандықтан соған 
қалдырды. Бұл болса қаңғып далада қалып, 
к�ше кезді. Aншейінде қасынан қалмайтын 
әйелінің туыстары мұны құбыжыққа са-
нап, есіктерінен сығалатпады. «Саған 
әділетсіздік жасалды» деген, мұны түсінген 
біреуі болсашы. Араққа салынып, бомжға 
айналып, жерт�ле мен құбырлардың ара-
сына түнеді. Ата-ана мен ағайынның, адал 
махаббаттың қадірін білмеген мұны құдай 
осылай жазалады. Бүгін міне, беттің арын 
белге түйіп, туған жеріне оралып келеді. 
Ганюшкинде бомж болып ғұмыр кешсе 
де сүйегі осында, ата-анасының қасында 
қалғанын тілейді. Тағы бір күрсінді де:

– Атың кім сенің? – деді қасындағы 
қызға автобусқа мінгелі алғаш рет тіл қатып.

– Жанерке! – деді қыз телефонынан 
әлденені қараған қалпы.

– Есімің де, �зің де әдемісің!

екенін  Жанеркеге айтқысы келсе де ба-
тылы бармады. Оған «Мен сенің әкеңмін» 
дегені жағынан шапалақпен тартып 
жібергендей әсер етсе ше? «Соншама 
жылдар бойы іздемей бүгін бұлай деуге 
қалай аузың барады?» десе қайтпек? Со-
лай деуі мүмкін нәрсе. Туған қызымен 
кезіктірген құдай оған мұны айтқызудың 
да сәтін түсірер. Қатты ауырып ажал 
тырнағынан қалғаннан кейін бұл Ұлы 
Жаратушының бар екенін мойындаған. 
«Eзекті жанға бір �лім», неге ішпеймін, 
ішемін!  Арақтан �лгеннің моласы 
жоқ. Бәрібір түбінде �лесің» деп та-
лай батырсынғанымен жан алқымға 
тақалғанда адам араққа бола �мірмен 
қоштасқысы келмейді, жан тәтті екен. 
Арақ пен ажалдың егіздігін де түсінді. 
Біріншісі тұзағына іліккен адамды қойды 
б�лтірігіне тасыған қасқырдай екіншісіне 
сүйрейді. Ішімдіктің еш пайдасы жоғын 
ұқпаудың соңы неге соқтыратынын та-
лай к�рді. Aйтсе де шекесіне ауру деген 
шоқпар тиіп, ауруханаға байлағанша 
�зін ештеңеге ұшырамайтындай сезінді. 
Тек сонда ғана ұқты, қу жалған мәңгілік 
емес екен, әп-сәтте шетіне шыға келуің 
мүмкін. Ұзақ жол бойы мұның к�ңілін 
осындай ой бұлттары торлады. Назерке-
мен �ткен күндерін сағынышпен еске ала 
отырып, Ганюшкинге қалай жеткендерін 
де сезбей қалды. Үлкен автобус селоның 
ішіне кірмеді, арқа жағынан екеуін түсіріп 
кетті. Жүргізушіге жолақы т�легісі келген 
емеурін танытқанында ол:

– Бара бер! Сізден ештеңе сұрамаймын, 
– деді қарсылық білдіріп. Орталыққа қарай 
салпаң қағып жаяу келе жатырғанда бір 
к�лік тоқтап, дабыл қақты. 

– Жанерке жүр, – деді бұл артында келе 
жатқан қызға қол бұлғап. – Орталыққа 
жетіп алайық. 

Оны жеткізіп тастап, ата-анасының 
үйіне, бүгінде кенже інісі тұрып жатқан 
шаңыраққа келді. Тап-таза, жып-жинақы 
аулаға кіргенде алдынан арсылдап қара 
т�бет шықты. «Кет жоғал» деп, жекігеніне 
сескенбеген т�беттің әзілдеп тұрмағанын, 
енді бір аттаса шынымен де қабатынын 
біліп, кері шығып ауланың есігін жапты. 
Іштен келіні к�рініп, итті орнына байла-
ды. Екі қара домалақ үй ішінен жүгіріп 
келіп, қонаққа жатырқай қарады. Келіні 
қайнағасымен жылы жүзбен сәлемдесіп, 
қош келдіңін айтып, амандық-саулық 
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Aкесі Тілепалды қолынан неше 
түрлі киім, етік тігетін  ісмер, атақты 
шебер болған. Шешесі мың жылқылы 
Молжігіт байдың қызы Шаршаған. 
Ал �з әйелі Тайторы Сәке болыстың 
туған қарындасы Аяжан. 

Молдабай жас ке зінен �лең-жырға 
құ мартып �седі. Қайда жиын-той 
болса, сонда барып �лең шығарады, 
қисса-дастан айтады. Кеңес �кіметі 
ор нағаннан кейін-ақ қыры кете 
 бастайды. Бай-бағланның тұқымысың 
деп соңына шырақ алып түседі. Ақыры 
халық жауы атанып, он жыл түрмеге 
қамалып, Сібірге айдалады. К�зі 
ашық, к�кірегі даңғыл  Молдабай Ах-
мет Байтұрсынов, Міржақып  Дулатов, 
Ораз Жандосовтармен  танысып, 
араласқан. Халық жауы атанып, он 
жыл арқалап сол жақтан келгенде 
Ыбырайым деген ағайыны жиыр-
ма күндей жасырып, қырғыз асы-
рып жібереді. Ол ғұмыр бойы үркіп, 
қорқынышта �мір сүрген жан. Кейін-
кейін заман беті түзелгеннен соң ғана 
еліне оралады. 

Молдабай бірнеше ақынмен ай-
тысқан, к�бісі жазылып алынбаған. 
Манап К�кенов, Мұқаш Байбатыров, 
Жүнісбек Жолдиновтармен айтыс-
тары белгілі. Сондай-ақ Молдабай 
ақынның мұраларынан Aпежек пен 
Бармақтың айтысы табылды. Біз 
бұл ақындардың аттарын ғана білге-
німізбен �лең-айтыстары беймәлім 
болып келген еді. 

Молдабай ақын 1973 жылы �зі 
туып-�скен ауылда қайтыс болады. 

М.Жолдыбаевтың бірлі-жарым ай-
тыстары «Қазақтың қазіргі поэзиясы» 
(1973), «Жамбыл және қазіргі халық 
поэзиясы» (1975) жинақтарында ғана 
жарияланған. 

Aлі де іздестіре берсек Молдабай 
ақын  ның �лең-жырлары, айтыс, дас-
тан дары табылып қалуы мүмкін. Ел 
арасында қалған мұралары, �лең-жыр-
лары болса қандай ғанибет болар еді. 

Қанатын кеңге жая алмай,  заман 

қыспағынан шыға алмай кеткен 
Молдабай Жолдыбаевтың бұл кітабы 
– оқырман дары мен, ел-жұртымен 
тұңғыш рет қайта қауышуы.

Кітапты құрастырып, басты-
рып шы ғарғандар ұрпағы Мұрат 
 Мол да бай ұлы, жиені Анархан Сәкен-
қызы, редак торы Салтанат Aлиак пар-
қызы. М.Aуезов атын дағы әдебиет 
және �нер институтының қолжазба 
б�лімінің қызметкерлерінің еңбегін 
ерекше атап айтқан ж�н. 

Eзі туып-�скен Сұраншы  батыр 
 ауы лында жақында ақынның «Шапа-
ғат» атты жинағының тұсаукесер 
салтанаты �тті. Бұл  жиынды баспагер, 
ақын  Манарбек Ізбасар кіріспе с�збен 
ашып, жүргізіп отырды. Белгілі жазу-
шы, тарихи тұлғаларды зерттеп жүрген 
тарихшы Нағашыбек Қапалбекұлы 
Молдабай Жолдыбаевтың �мірі мен 
шығармашылығы жайлы кеңінен 
 баяндама жасады. 

Жамбыл ауданы әкімінің орынба-
сары Дастан Шалтабаев, ардагер жур-
налист Жұмаш Арғымбаев, Олимпиа-
да чемпионы Жақсылық Үшкемпіров, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
уни верси тетінің профессор-ғалым-
дары Арықбай Ағыбаев, Анарбай 
Бұл дыбаев, М.Aуезов атындағы 
әдебиет және �нер институтының 
б�лім меңгерушісі, филология ғылы-
мының кандидаты Тоқтар Aлібек, 
Жамбыл музейінің директоры Мәулен 
Қожашев және басқалар с�з с�йлеп, 
естеліктер айтты. 

Ауыл �нерпаздары мен ақын 
ұ р  п а қ т а р ы  к о н ц е р т т і к  б а ғ д а р -
лама әзірлеп к�рсетті. Молдабай 
 Жолды баев жүлдесі үшін қазақша 
к ү р е с  ж ә н е  ф у т б о л д а н  ж а р ы с 
ұйымдастырылды. 

Ақын ұрпақтары Молдабай атасы-
на арнап арнайы ас берді. 

Жиналғандарға ақынның жаңа 
шыққан «Шапағат» кітабы таратылды. 

С./ШІМОВА

АҚЫННЫҢ 
тұңғыш жинағы 

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

КӨКСАНДЫҚ

Кино �неріне бүгінгі заман тұрғысынан қарайтын 
болсақ, кешегі мұраларды қазіргі тілмен 
айтқанда «сандық жүйеге» к�шіру талабы туын-
дайтыны рас. *йткен компьютерлік технология-
лар дамып, оның әлеуеті артқан сайын киноға 
байланысты мұраларды сандық жүйеге к�шіріп, 
жаңғыртып отырудың �з пайдасы бар. 

Біріншіден, сапасы жақсарып, �ңі түрлене 
түседі. Екіншіден, к�рермендерінің саны ар-
тады. Ғаламтор желісі арқылы тамашалауға да 
жақсы мүміндік жасалады. Бір с�збен айтқанда, 
сандық жүйенің артықшылықтары к�п. Жуыр-
да осы мәселеге орай бір жағымды жаңалықты 
құлағымыз шалды. Қазақ киносының «Алтын 

қорындағы» фильмдер алдағы үш жылда толықтай 
сандық жүйеге к�шірілмек. Кино саласының 
 мамандары алдымен маңызды деген туындыларды 
іріктеу қажеттігін айтып отыр. Ол үшін арнайы 
жұмыс тобы жасақталмақ. Ең бастысы – табысты 
туындылардың к�ркемдігі және бояуы жоғалмауы 
керек. Сонымен қатар отандық туындыларға 
жауап ты қордың жоқтығы да айтылды. «Ұлттық 
киномыз – үлкен рухани байлық. «Қыз Жібек», 
Шәкен Аймановтың кинолары 1960-1970 жыл-
дары жасалған. Оны сапалы түрде сақтау – үлкен 
техникалық жұмыс» дейді Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, продюсер Сергей Aзімов. 

Балым РЫСБЕРГЕН

Қазақ киносы сандық жүйеге көшірілмек

Қанат ҒҰМАРОВ
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АНА ТІЛІ

Иә, к�шпенді болғанымызға ұяла-
тын заман �тті. Ендігі ұрпақтарды ата-
бабаларының к�шпенді болғанына мақ-
таныш тұтарлық шындыққа жеткізуіміз 
�те қажет. Солардың ішінде киіз үй орны 
ерекше. Оны заманы �ткен нәрсе ретінде 
«тіршілік» атты үйрімнің айналымынан 
шығарып тастау үлкен білместік болар 
еді. Сондықтан да қазіргі заман талабы 
мен батыстанған ұрпақ санасын еске-
ре отырып, киіз үй ерекшеліктерінің 
қазіргі заманға сәйкестігін табу, қала 
тұрмысында пайдалану секілді ізгілікті 
істердің аясын кеңейту тек қана іскер-
лердің емес, қала сәулетшілері мен мем-
лекет басшыларының да алдындағы 
маңызды шаруа.

Осыған орай, оңтүстікқазақстандық 
�нертапқыш, техника ғалымдарының 
кандидаты Еркінбек Б�кебаев дәстүрді 
сақтап қалудың тың үлгісі  ретінде 
к�шпенділердің арба үстіне орнатқан киіз 
үй бейнесіндегі автотіркемені (трейлерді) 
заманауи үлгіде жасап шықты. «Бұл жер-
де ең негізгісі – қазақтың ежелгі тарихы 
арқылы қазіргі заманауи технология-
ларды қолданып, жобаны қолданысқа 
енгізу. Мұны Қазақстанның бренді, қазақ 

«QAZAQ ARBASY» –
дәстүрді жаңғыртқан жоба
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 . «         
  . ,      

       . 
   -     ,   » 

-   .

АТАМҰРА

тарихының бір к�рінісі деп қарастыруға 
б о л а д ы »  д е й д і  о л .  « М а т е р и а л д ы қ 
құндылық пен рухани байлық ұштасуы 
керек. Aр елдің �зіндік бір келбеті 
 болуы қажет. Ол не нәрсеге байланыс-
ты? Мысалы, бір мемлекетке барған 
кезде біз, ғалымдар, сол елдің мәдени 
ерекшеліктерін, тарихи келбетін іздейміз. 
Біздің ерекшелік және тарихи келбет – ол 
шаңырақ, киіз үй, арба». «Уақыт қалай 
жылжыса, қазақ халқы да бірге жылжып 
отырған. Мысалы, күнделікті тұрмысына 
қатысты айтсақ, қазақтың малдың жайы-
лымына жақсы болуы үшін жаз жайлауға, 
қыс қыстауға шығатыны бар ғой. Соған 
қолайлы болуы үшін арбаның үстіндегі 
киіз үйді ойлап тапты. Оның �зін қазақ 
аэродинамикалық заңдылыққа сай жасап 
шыққан. Яғни қай мезгілде де тұрмысқа 
қолайлы болуы үшін. Бұл трейлер де 
дәл солай жасалынан. Келген қонақтар 
бұдан біздің мәдениетпен қатар тарихи 
келбетімізді к�ре алады».

М ұ н ы  қ а р а б а й ы р  д ү н и е  д е п 
о й л а м а ң ы з .  О н ы  ж а с а у  ү ш і н  б і з 
білетін табиғи таза заттармен қатар 
инновациялық материалдар пайдаланды. 
Бұл арба ұлтымыздың қымыз-қымыран 

секілді табиғи сүт тағамдарынан жасалған 
сусындарды сатуға арналған. Eнертапқыш 
осындай дүниені 2011 жылы жасауға 
кірісіпті. Бірінші нұсқасы жеміс-жидек 
сататын арба болды. Кәдімгі д�ңгелекпен 
жүретін, үстінде сонау Санкт-Петербургте 
тоқылған кәрзеңкесі бар, бірақ зама-
науи арба. Оны 2014 жылы Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаев Сарыағаш ауданы-
на іссапармен келген кезде таныстырған. 
Сонда �нертапқыштың туындысын 
жоғары бағалаған Президентіміз оған 
«Qazaq Arbasy» деген атау беріпті. Со-
дан кейінгі мұндай арбаларды жасау 
жобасының жалпы айдары «Qazaq Arbasy» 
деп аталынды. Біз әңгімелеп отырған 
киіз үй пішіндес түрі «Qazaq Arbasy»-ның 
соңғы нұсқасы.

Оны құрастыруды Еркінбек Тәженұлы 
биыл бастаған. С�йтіп, ойлап тапқан 5-6 
түрінің ішінен осы нұсқасын таңдаған. Бұл 
арбаны жасап шығару үшін �нертапқыш 5 
млн теңге қаражат жұмсаған. Eйткені 
жоғарыда айтқанымыздай, арбаның 
жабдықтары брендті заманауи мате-
риалдардан жасалған.  Сондықтан 
оның бағасы да қымбат болды. Оның 
үстіне к�пшілігі мұхит асып, шетелден 
әкелінген. Мәселен, 100 ватт электр 
энергиясын беретін күн батареясы – 
АҚШ-тың �німі. Оның ерекшелігі – 
салмағының жеңілдігінде. Бар-жоғы 2,5 
келі тартады. Дәл осындай батареяның 
қытайлық нұсқасы бұған қарағанда он 
еседей ауыр. Сондай-ақ арба үстіндегі 
киіз үйдің жалпы сұлбасын беріп тұрған 

жабын ұзақ мерзімге шыдас беретін (10-
15 жыл), жылдамдығы 25-30 м/сек желге 
т�теп беретін арнайы инновациялық 
материал – күшейтілген тоқымалы поли-
этиленнен жасалынған. Ол арбаның �зін 
және клиенттерді күн к�зінен қорғау үшін 
қажет. Оның «ауа�ткізгіштік» қасиеті 
к�геріп кету мен ингибиторлардың 
грибоктарынан қорғайды. Мұны да 
�нертапқыш АҚШ-тан әкеліпті. Бұл 
жабынның тағы бір артықшылығы, 
күннің ультрофиолеттік сәулесінің 90 
пайызға дейінгі м�лшерін қорғап, кері 
қайтарады. Бұдан б�лек, 350 литр ұлттық 
сусындарды сақтауға шақталған ар-
найы тоңазытқыш орнатылған. Оны да 
�нертапқыш �зінің сызбасы бойынша 
Алматыдан арнайы жасатып әкелген. 
Себебі зауыттарда шығарылған дайын 
тоңазытқыштар 20-30 сантиметрге биік, 
ал ол клиенттерге, әсіресе балаларға 
қызмет к�рсетуде ыңғайсыздық туды-
ратын к�рінеді. Қысқасы, сусындар 
тоңазытқышта сақталады, ыдыстарды 

шаятын ыстық-салқын сумен қамтамасыз 
ететін қолжуғыш бар. Одан күніне 30 
литр таза су ағады. Мұның санитарлық-
гигиеналық тазалықты қамтамасыз етуге 
септігі зор. 

Еркінбек Тәженұлы «Qazaq Arbasy»-
ын киіз үй пішінінде жасауға Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласы түрткі болғанын айта-
ды. Президентіміз бұл бағдарламалық 
мақаласында ұлттық кодымызды сақтау 
үшін әлемдік �ркениет к�шінен қалып 
қоймауға, сонымен бірге ұрпақтан-
ұрпаққа мирас болып жалғасып келе 
жатқан салт-санамыз бен дәстүрлерімізді 
ұмытпауға, керісінше, заман ағымына 
бейімдеп отыруға шақырады. Міне, 
сондықтан да �нертапқыштың бар ар-
маны – ұлттық сусындарымыз бен киіз 
үйіміздің бүгінгі әлемнің ажырамас 
бір б�лшегіне айналып, заман ағымы 
қалай �згерсе де қоғамда �з қажеттілігін 
жоғалтпай, халықпен бірге мәңгі жасай 
беруі.

«Біздің дүниемізді еліміздің дизай-
нерлер одағы, қазақ тағамтану акаде-
миясы толығымен қолдап отыр. Тіпті 
академик Т�регелді Шармановтың �зі киіз 
үйдің шаңырағына қарап ішкен сусынның 
адам бойына тез сіңетіні ж�нінде ғылыми 
дәйектер келтіруде. Жалпы жылжыма-
лы механизм алғаш рет қазақ даласын-
да ойлап табылған. Қазақ халқы бағзы 
 замандардан бері сайын сахарада к�шіп-
қонарда доңғалақты киіз үйді, күймені 
пайдаланған. Бұл туралы ортағасырлық 
әйгілі жиһанкездердің еңбектерінен 
кездестіруге болады. Мәселен, қазақтарда 
киіз үйлі арба болғандығы туралы құжаттар, 
соның ішінде мұндай арбаның к�не 
сызбалары француз картографы  Гийом 
 Левассёр де Бопланның еңбектерінен 
табылды. Сондықтан заманауи арбаны 
салт-дәстүрімізді бүгінгі заманға лайықтап, 
екінші �мір сыйлайтын нағыз рухани 
жаңғыруға жатқызуымызға болады. Соның 
үлгісі бойынша келешекте тағы да 20 арба 
жасауға мүмкіншілігіміз бар. Егер мемле-
кеттен тиісті қолдаулар болып жатса, оны 
�ндірістік жолға қоюға толық мүмкіндік 
жетеді. Оның үстіне, к�птеген маңызды 
б�лшектерін �зімізде шығару арқылы 
да �зіндік құнын т�мендетуге әбден бо-
лады. Туындымды Оңтүстік Қазақстан 
облысының атынан Астанадағы  ЭКСПО 
– 2017 к�рмесіне апарып, таныстырдым» 
дейді �нертапқыш Е.Б�кебаев.

Ұлтымыздың салтын білу �те қажет, 
�йткені ол �з бойына тек �зіне тән 
нақыштың, халқымыз жасаған және уақыт 
сарабынан �ткен сұлулықтын құпиясын 
сақтайды. Сондықтан болар жасалатын 
әрбір үлкен сәулет туындысының негізін 
әрдайым халықтың ежелгі сәулет және 
к�ркем �нері құрайды.

Нұрбақ ЕДІГЕ

ШЫМКЕНТ
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Ордабасы тауына 
ескерткіш орнатылады

ІЛБІС

АЛҒАШҚЫ ҮШТІКТЕН КӨРІНДІК 
Ел қоржынында 1 алтын, 2 күміс және 3 қола бар

ТАҒЗЫМ

ҚЫЗЫЛ КІТАП

ДҮБІРЛІ ДОДА

қалған. Ғалымдар да адамзаттың 
жаңа тіршілігі Қазығұрттан бастау 
алғаны ж�нінде байлам жасайды. 
Сол себепті Қазығұрт тауының басы-
на 4-5 қабаттан тұратын үлкен кеме 
орнату жоспарымызда бар. Жалпы 
киелі орындарды кеңінен насихаттау 
арқылы бір жағынан жас ұрпақты 
рухани жұтаңдықтан сақтап қалсақ, 
екінші жағынан �ңірдегі туризмді 
дамытуға болады, – деді облыс әкімі 
Ж.Түймебаев облыстық мәслихаттың 
кезеті XIV сессиясында с�йлеген 
с�зінде.  

 Б.РЫСБЕРГЕН

�ті мен бауырының шипалық қасиетін 
атап к�рсеткен. Ілбістің кейде «ығыр» 
деп те аталатыны туралы деректер бар.

Кейбір елдер барыс жылын жолба-
рыс жылы деп те атайды. Тіпті арнайы 
генетикалық зерттеулер бұл екі аңның 
бір-біріне туыстық жақын екендігін 
дәлелдеп отыр. Қалай болғанда да 
ілбістің он екі жылдық жыл санауға 
енуінің �зіндік мәні бар. Барыс жылын 
халқымыз жақсылығы мол деп есеп-
теген. Халқымыздың к�не с�здеріне 
қатысты ұлттық жәдігерлерді жинап 
әрі оларға талдау жасап жүрген белгілі 
қаламгер Жәрдем Кейкин «Қазақы 
атаулар мен байламдар» (2000) деген 
кітабында ілбіс туралы жазып, «ілбісін 
– барыстың екінші бір атауы» деген 
деректі келтіреді және «таутан», «алан» 
деген с�здерге де түсініктеме береді.

Белгілі ғалым, тіл маманы Тұрағұл 
Қоңыров (1935-1995) «Тұрақты теңеулер 
с�здігі» (2007) деген еңбегінде тікелей 
барысқа қатысы бар «барыстай атылу», 
«барыстай тап беру», «барысша қарғу», 
«жас барысша жалындау» деген с�з 
тіркестері бар. Бұл с�з тіркестерінің бәрі 
де ілбістің (барыстың) аң аулау кезіндегі 
қимыл-әрекеттерін дәлме-дәл аңғартып 
тұр.

Ілбістің аң аулау тәсілі де ерекше. 
Ол �з жемтігін аулау кезінде білдірмей 
жер бауырлап аңдып тұрып, бірден �з 
екпінімен оқша атылады, әрі жартас-
тардан 6-10 м-ге дейінгі қашықтыққа 
секіре алады. Аң аулау кезінде құйрығы 
бағыттаушы және дене салмағын 
реттеуші қызметін атқарады. Ілбіс 
к�біне таутекені, бұғыны, арқарды, 
елік, жабайы шошқа, кейде суырды да 
аулайды. Олардың санының аз болуы-
на қорек ететін жануарлардың азаюы, 
қаск�йлердің ретсіз аулауы тікелей 
әсер етеді. Дүниежүзінің к�птеген 
 хайуанаттар бақтарында қолда �сіріледі. 
Қазақстанның Ақсу-Жабағылы, Алматы, 
Марқак�л және Батыс Алтай мемлекеттік 
табиғи қорықтарында, «Алтынемел», 
«К�лсай к�лдері», «Жетісу Алатауы» 
және «Қатонқарағай» мемлекеттік 
ұлттық табиғи саябақтарында ар-
найы қорғалады. Алматы қаласының 
 эмблемасында ілбістің белгіленуінің де 
мәні зор. Eйткені ілбіс Алматы қаласы 
орналасқан Іле Алатауының басты 
байлығы. Сондықтан да ілбісті биік 
таудың інжу-маржаны деп атау орынды. 
2015 жыл Халықаралық ілбіс жылы деп 
аталғандығын да еске сала кеткен ж�н. 

Т�леужан /БІШЕВА,
Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің 
доценті

АСТАНАНЫҢ 
ҚУЫРШАҚ ТЕАТРЫ 

балғындарды ұлттық нәрмен 
сусындатып келеді  

Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
Ордабасы тауының биігіне Т�ле, 
Қазыбек және /йтеке билердің 
еңселі ескерткіші орнатылмақ. 
Оның биіктігі 15-20 метр болады 
деп жоспарлануда. 

– Ордабасы – «Ақтабан шұ-
бырынды, Алқак�л сұламадан» кейін 
қазақ халқы қайта еңсесін тіктеп, 
«бір жеңнен қол, бір жағадан бас 
шығарып», жауға қарсы аттанған 
жері. Сондай-ақ ежелде жер бетін 
топан су басқанда Нұх пайғамбардың 
кемесі Қазығұртта қайраңдаған 
дейтін аңыз халық арасында сақталып 

Денесінің ұзындығы 105-130 см, ал 
құйрығы 80-105 см жетеді. Түгінің түсі 
ақшыл сұр әрі қара д�ңгелек пішінді 
ірі дақтары болады. Түгінің мұндай түсі 
ілбістің тіршілік ортасына бейімделген 
бүркеніш рең екендігіне дәлел бола 
алады. Жаз мезгілдерінде мәңгі қар жа-
татын белдемдерде тіршілік етсе, қыс 
мезгілдерінде қылқан жапырақты орман 
белдемдеріне қарай түседі.

Ілбістің денесі созылыңқы болып 
келеді. Аяқтары онша ұзын емес, бірақ 
�те мықты. Құлақтарының жиектері 
жұмырланып келген. Сарғыш түсті 
тырнақтары �те мықты, жарты ай 
пішінді иіліп келеді, әрі тырнақтары 
екі бүйірінен қысыңқы, �ткір болады. 
Түз тағысының тіршілік әрекеттеріне 
арналған кітабында қазақстандық 
к�рнекті натуралист жазушы  Максим 
Дмитриевич Зверев (1896-1996) 1980 
жылы орыс тілінде жарық к�рген 
«Снежный барс» деген еңбегінде ер-
теде жергілікті тұрғындар ілбісті қолға 
үйретіп, оны аң аулауға пайдаланған де-
ген деректер кездеседі. Сонымен қатар 
Жетісу �ңіріндегі тасқа салынған су-
реттерде ілбіспен аң аулау тәсілдерінің 
бейнелегендігін қазақстандық натура-
лист жазушы әрі биолог-ғалым Павел 
Иустинович Мариковский еңбектерінде 
берілген деректерде де келтіреді. Бірақ 
та ерте кездерде ілбісті қолға үйретіп, 
аң аулауға пайдаланғаны туралы 
мәліметтер басқа тарихи шығармаларда 
кездеспейді. Ал қабылан (гепард) деп 
аталатын жыртқыш аңды ертеде қолға 
үйретіп аң аулауға пайдаланғаны туралы 
тарихи деректер бар. Қабылан құрғақ 
далалы, ш�лейтті және ш�лді жерлерде 
ғана тіршілік етеді. Оны кейде «барыс» 
деп те атайды. Бұл арада ескеретін 
бір жайт «барыс» деген атау негізінен 
ілбістің аталығына тиісті аталады деп 
айтуға болады. Eйткені халқымыздың 
к�не с�з тіркестерінде «таутанын та-
стап барыс ат, ұлпаны жарар ішікке» 
деген с�здер кездеседі. Мұндағы ай-
тылар ой «ілбістің аналығын атпа» 
дегенді аңғартса, ал «барыс ат» деген с�з 
аталығын атуға болады деген ұғымды 
білдіреді.

Ілбіс – «барыс» с�зінің к�не атауы 
деп айтуға болады. К�не әдеби және 
тарихи шығармаларда «ілбіс» (кейде 
«ілбісін») с�зі жиі кездеседі. Қазіргі 
кезде баспа беттерінде ілбісті тікелей 
орысша атауынан («снежный барс») 
«қар барысы» деп беріліп жүр. Бұл 
қате, яғни тілдік қорымызда бар с�зді 
қолданбай «тілді қорлау» деп айтуға 
болады. Бұл арада ұлттық ұғымымызда 
бар әрбір с�зге ұқыпты қарауымыз ке-
рек. Халқымыздың тұрмыс-тіршілігінің 
білгірі Eтейбойдақ Тілеуқабұлы (1397-
1492) «Шипагерлік баян» (1996) атты 
еңбегінде барыс жылын «Айбар» жылы 
деп атап, оның терісі, сүйегі, піскен еті, 

Театрда шағын тігін цехы жұмыс 
істейді екен. Қуыршақтардың киімдері, 
кейде сахналық кейіпкерлердің �здері 
сол жерде жасалады. Дегенмен, бұл 
бағытта әлі де болса қиындықтар бар. 
Eйткені қуыршақ жасау оңай емес. 
Сондықтан кейде арнайы тапсырыс 
беріп Ресейде жасатуға тура келеді. Ал 
қуыршақтардың эскиздерін театрдың 
суретшілері жасайды. 

Театр қойылымдарының та-
қ ы  р ы б ы  с а н  а л у а н .  М ә с е л е н , 
Қ.Ешмұратова әзірлеген «Мәңгілік 
бала бейне» қойылымында кішкене 
қуыршақ – Ләйла ядролық жарылыс-
тың қасіретін к�ріп, бойы �спей 
қалған қыз. Ол келбетті жас жігітті 
ұна тып қалады. Мұнысына бүкіл 

Жуырда Германияның Гамбург 
қаласында әуесқой бокстан кезекті 
19-шы әлем чемпионаты аяқталды. 
Дүбірлі додаға бокстан Қазақстанның 
ұлттық құрамасы да қатысып, жақсы 
�нер к�рсеткенін айта кеткеніміз ж�н. 
Бокс мамандары мен сарапшылары 
қазіргі таңда осы чемпионаттың қалай 
�ткенін айтып, баға беруде. Сонымен...
ел құрамасы бұл жарыста алғашқы 
үштіктен к�рінді. Енді бәрін рет-ретімен 
баяндасақ...

Жарыста әлемнің 85 елінен 279 бок-
сшы бақ сынады.Тоғыз күнге жалғасқан  
дүбірлі додада Қазақстан құрамасы 
барлық 10 салмақ дәрежесінде сынға 
түскен болатын. Бір алтын, екі күміс, 

ауыл күледі. Сахналық қойы лымда 
қо ларбада отыратын тағы бір бала 
бар. Ол да бір қызға ғашық. Адамның 
сезімінде шек бар ма, бірақ тағдыр 
маңдайларына албырт жастықтың 
ондай бақытын жазбайды. Екеуі де 
ядролық аждаһаның құрбаны болып, 
�мірден озады. Осы трагедиялық 
к�рініс арқылы театр жас к�рермен 
санасына ядролық жарылыстар 
қасіретінің не екенін, жеріміз бен 
еліміз одан қандай зардап шеккенін 
жеткізеді. Бұл – қойылымның жалпы 
мазмұны. Ал қуыршақтар арқылы 
қасіретті тақырыпты ашу бір б�лек. 
Қойылымда қара киім киген әртістер 
қуыршақтарды қимылға келтіреді. 
Бұл арада әртістердің �здері де 

үш қола медаль еншілеген Қазақстан 
құрамасы жалпы есепте үшінші орын 
алды.

Додаға еліміздің атынан 10 бокс-
шы аттанған болатын. Оның  алтауы 
жүлдегерлер қатарынан к�рінді. Атап 
айтар болсақ,  Жомарт Ержан (49 
келі), Абылайхан Жүсіпов (69 келі) 
пен Василий Левит (91 келі) жарты-
лай финалда сүрініп, қола медальді 
қанағат тұтты. Ақтық сынға шыққан 
боксшылар арасында Қайрат Ералиев 
(56 келі) чемпион атанды. Ол финалда 

қуыршақтармен бірге қойылымның 
жүгін к�тереді. 

« О р м а н д а ғ ы  о қ и ғ а »  д е г е н 
 қо йылымда әртістер шымылдықтың 
артында тұрып қуыршақтармен жұмыс 
істейді. Ертегі айтатын адамның �зі 
дауыстап, қуыршақтардың алдын 
ала жазылып алынған дауыстарымен 
үйлестіреді. Тағы бір «Арыстан патша» 
атты мюзиклде �нерпаздар маскаларды 
пайдаланып �здері ойнайды. Одан басқа 
адамның бойынан үлкен қуыршақтарды 
сомдайтын тағы бір қойылым түрі бар. 
Осылай сан түрлі жолмен кішкентай 
к�рермендердің к�ңілін баурап алудың 
әдіс-тәсілдері жасалады. Баланың 
к�ңілі не нәрсеге де сенгіш, бәрін сол 
қалпында қабылдайтын періштедей 
ақ қой. Қуыршақ театрының әртістері 
мұны жақсы түсініп, бала ұғымына сай 
келетін іс-қимылдар жасайды. Кейде 
олар ашық алаңдарда, саябақтарда да 
�нер к�рсетеді. Астанада �тіп жататын 
түрлі мәдени шараларда бала біткенді 
таңғалдырып, қуантып, бірге билеп 
жүретін үлкен қуыршақтар жиі к�зге 
түседі. Бұлар осы театрдың әртістері. 

Соңғы бес-алты жылда қуыршақ 
 теат ры к�птеген шетелдерде болып 
қайтты. Бірқатар байқауларда жүлдегер 
атан ды. Мәселен, Тәжікстанның Ду-
шанбе қаласында болған «Чодери хаел» 
атты халықаралық фестивальде Астана 
қуыр шақ театры бірінші орынға ие бол-
ды. Түр кияның Ыстамбұл қаласынан да 
олжалы оралды. Одан Ресей, Италия, 
Ис панияға барды. Болгарияның Ямбул 
деген қаласында �нер к�рсетті. «Орте-
ке» халық аралық фестивалінде театр екі 
бірдей аталым бойынша бірінші орынды 
ұтып алды. 

– Біздің барлық қойылымымыз 
ұлт тық болмысты, салт-дәстүрді наси-
хат  тауға, сол арқылы тәрбиелік мәні 
бар жұмыстар жасауға бағытталады, – 

америкалық Дюк Роганды жеңді. Бұдан 
басқа жерлестеріміздің ішінде Aбілхан 
Аманқұл мен Қамшыбек Қоңқабаев фи-
налда қарсыластарына есе жіберіп, күміс 
медальмен күптелді. 75 келіде сынға 
түскен A.Аманқұл финалда украиналық 
Александр Хижнякке, 91 келіден жоғары 
салмақта  Қ.Қоңқабаев әзербайжандық 
Магомедрасул Меджидовке ұтылды. 

Жалпыкомандалық есеп бойынша 
Куба елінің боксшылары алдына жан 
салмады. Барлығы жеті медаль жеңіп 
алды. Оның бесеуі – алтын, екеуі – күміс. 

дейді Салтанат Талғатқызы. – Мысалы 
«Ер т�стік» қойылымы бүлдіршіндерді 
ұлт тық нәрмен сусындататын тамаша 
дүние. 

 Салтанат қуыршақ театрында әр 
қойылым екі тілде жүретінін айтады. 
ЭКСПО-ға байланысты театрдың үш 
қойылымы қазақ, орыс және ағылшын 
тілінде ұйымдастырылған. 

Біз театр қойылымдарының сцена-
рийлері қалай жазылады деген сауалға да 
ой жүгіртіп к�рдік. Кәдімгі театрлардың 
сценарийлеріне қарағанда қуыршақ 
театрының қойылымдары үшін б�лекше 
сценарий жазылады екен. Қуыршақ 
 театрын ашылған кезден бері басқарып 
келе жатқан Ұлттық �нер университетінің 
доценті Тоғжан Хасанғалиева бұған ерек-
ше мән береді. 2015 жылы ол кісінің 
бас тауымен «Құралай» атты фестиваль 
ұйымдастырылып, Қуыршақ  театрлары 
қауым дастығы құрылды. К�птеген 
игілікті істер атқарылды. Таяуда Қуыр-
шақ театрларының бүкіләлемдік фес ти-
ва лін ұйымдастыру қолға алынуда. Оған 
24 мем лекеттен қуыршақ театрлары 
қатыспақшы. 

Қуыршақ театрының мамандары 
бүгін �здері отырған ғимараттың талапқа 
сай келмейтінін айтса да, осының �зіне 
шүкір деген пікірде. Сахнасы тар, т�бесі 
аласа, шамамен 100 адам ғана  сиятын 
бұрынғы мұражайдың іші театрға 
ыңғайластырылып ж�нделген. Бірақ 
жарық түсіретін жабдықтардың �зін қою 
қиындық келтіруде. Үлкен, ауқымды 
қойылымдар қоюға, қуатты прожектор-
лар қолдануға мүмкіндік жоқ. 

Aйтсе де, барға шүкір. Театр қыз мет-
керлері болашақта қуыршақ театрының 
арнайы ғимараты бола жатар деген 
сенімде. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ 
АСТАНА

Екінші орынды Eзбекстан құрамасы 
иеленді. Олар бір алтын, үш күміс, екі 
қолаға ие болды. Ал бір алтын, екі күміс, 
үш қола медаль еншілеген Қазақстан 
құрамасы үштікті түйіндеді. Австралия, 
Ұлыбритания, Армения, Германия, 
Грузия, Үндістан, Камерун, Колумбия, 
Моңғолия, Эквадор және Оңтүстік 
Корея елдері бір-бір қола медальмен 
қайтты. Ұлттық құраманың бас бапкері 
БАҚ �кілдеріне берген сұхбатында қазақ 
боксының жарқын белестері алда екенін 
айтты. «Ұлттық құрамада ұлттық намыс, 
рух бар. Жанымыз да, жүрегіміз де қазақ 
деп соғады. Aлем чемпионатына үлкен 
үмітпен барып, бас-аяғы алты медальді 
еншіледік. Бір алтын, екі күміс, үш қола 
медаль. Екі алтын алуымыз керек еді. 
Бірақ мұның �зіне т�ккен тер, табанды 
еңбектің арқасында жеттік. Қайрат 
Ералиевтің жеңісі – бүкіл елдің жеңісі! 
Қалған боксшыларымыз да намысты 
қолдан берген жоқ» деді. Айта кетейік, 
әуесқой бокстан келесі 20-шы әлем 
чемпионаты 2019 жылы Ресейдің Сочи 
қаласында �теді.

Нұрлан ҚҰМАР
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