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Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Бүгінгі санда:

Жарайсың, 
Қанат!

Ақан серінің 
домбырасы 

7-бет

12-бет

10-бет

Алқалы жиынға Мәжіліс т�ра ғасы 
Нұрлан Нығматулин, Премьер-Ми-
нистр дің орынбасары Ерболат Доса-
ев, Сенат және Мәжіліс депутатта-
ры, мемлекеттік орган дар дың �кілдері 
м е н  ә л і п б и  ж о б а с ы н  ә з і р л е у ш і 
А.Байтұрсынов атын дағы Тіл білімі 
институтының, Ш.Шаяхметов атын-
дағы Тілдерді дамы тудың республи-
калық үйлестіру-әдістемелік орталы-
ғы ның басшылары, БАҚ басшылары, 
жоғары оқу орындарының ректорлары 
мен ғалымдар, сарапшылар қауымы 
қатысып, «Рухани жаңғыру» бағдар-
ламасы аясында Қазақстан  Респуб ликасы 
Президентінің жанында ғы Қоғамдық 
сананы жаңғырту бағдар ла масын іске 
асыру ж�ніндегі ұлттық комис сиясының 
ұсыныстары жиын �зегіне айналды. 

Негізгі баяндаманы Мә дениет және спорт 
министрі Арыстан бек Мұхамедиұлы мен 
А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі инс-
титуты ның директоры Ерден Қажыбек 
және Ш.Шаяхметов атын дағы Тіл дерді 
да мытудың респуб ли ка лық үй лестіру-
әдісте мелік орта лы ғы ның директоры 
Ербол Тілешов жасады. 

Мәжіліс Т�рағасының орынбасары 
Гүлмира Исимбаева жүргізіп отырған 
жиында Мемлекеттік тілді жаңғырту 
қажеттілігі, оның ішінде латын гра-
фикасына �ту туралы Мемлекет бас-
шысы Н.Назарбаевтың «Қазақстан 
– 2050» Стратегиясы қалыптасқан 
мем ле кеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Қазақстан халқына Жол дауында нақты 
айтылғаны ескерілді. Ал жиынның 
ашылуында с�йлеген Мәжіліс Т�рағасы 

Абай оқуларының үздіктері 
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БАЙҚАУ

Абай атындағы Жамбыл гумани -
тарлық колледжінде �ткен шараға 
аудандар мен Тараз қала  сында 
�ткен к�ркемс�з оқу шеберле-
рі сайыстарының жеңімпаз да ры 
қатысты. Шараны ұйым дас  ты-
рушылар �зге ұлт �кілдері ара сында 
�т кізіліп келе жатқан байқауға кез 
келген ұлт �кілінің қатыса ала-
тынын атап �тті. Бұдан соң атал-
мыш оқу ордасының бір топ та-
лантты студенттері қойған әдеби-
композициялық қойылымы к�п-
шілік назарына ұсынылды. Жастар 
Абайдың �леңдерін мәнерлеп оқып, 
әндерін тамылжыта шырқады. 

Осыдан кейін 12 қатысушы 
сахна т�ріне біртіндеп к�теріліп, 
�нер лерін ортаға сала бастады. 
=рбір үміт кер �з мүмкіндіктерін 

жіті пайдаланып, таңдаған шы-
ғар  маларын жоғары деңгейде 
жеткізуге тырысты. =сіресе  Оралхан 
Б�кейдің «Аспирант қыздың трак-
торшы жігітінен» үзінді оқыған 
Жәнібек =шімжанның, Айбек 
Қадыралиевтың �нерлері к�пшілікті 
сүйсінтті. 

Қазылар алқасының шешімімен 
=йгерім Байысбек бас жүлдеге 
лайық деп танылды. Ол жарыстың 
республикалық кезеңіне жолдама 
алып, дипломмен марапатталды. Ал 
бірінші орынды Жәнібек =шімжан, 
екінші орынды Айбек Қадыралиев 
жеңіп алса, Камила Рахым үшінші 
орынды қанағат тұтты. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ
Жамбыл облысы

БЕСІГІМІЗДІ ТҮЗЕДІК, 
БЕСІК ЖЫРЫМЫЗДЫ ШЕ?
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ОЙТҮРТКІ

Сырт к�з сыншының бір 
ұлттың бүтін болмысына бой-
лай білуінен, менталитеттік 
деңгей-дәрежесіне дендей 
алғанынан тұжырымдалыпты. 
Ал осы �скін ұрпақтың жатық, 
шешен с�йлеуінің сыры неде 
дейсіз ғой, кәдімгі бесік жы-
рында.

Иә, осы ретте, сіз «бесік 
жыры тек қазаққа ғана тән» деп 
�з уә жіңізді ортаға салуға қақы-
лысыз. Ұлы Мұхаң, Мұхтар 
=уезов бесік жырын ауыз 
әдебиетінің бір тармағы деп 
баға лайды. «Ел болам десең, 
бесігіңді түзе» деп �шпес, �лмес 
�сиет нама қалдырды. Соны 
парық таған ақсұңқар ақындар 
сананы жаңғыртып, тыңнан 
түрен салды. Атақты алдас-
пан ақын Мағжан да, дауыл-
паз ақын Қасым да, сұңғыла 
суреткер Сағи да т�л «Бесік 
жырларын» жазды. С�йтіп, 
ұлттың ұлы құндылығын аман 
алып қалды. «=лди, әлди, ақ 
б�пем» деп басталатын сол 
жырлардың қай-қайсысы да 
тәрбие бұлағындай. 

Қолымыздан іс алып,
Мойынына күш алып,
Бізді бағар ма екенсің?
Құрығыңды майырып,
Түнде жылқы қайырып.
Жаудан жылқы айырып,
Жігіт болар ма екенсің? – 

деп аялаған б�бегін үміт күткен 
ұр пағы, ертеңі, болашағы атап, 
рух тамшысын сүйегіне ептеп 
сіңіреді. 

Қарап отырсақ, біздің бесік 
жырымыздың әлем халық-
тарының бесік жырларынан 
ерекшелігі сол – рухтық күші 

басым. Тездеп азамат болып ат 
жалын тартса, ел шетіне шығып 
жер қорғаса, қазақтай ұлы елдің 
атын мәшһүр етсе деген арман-
мұрат менмұндалайды. Осын-
дайда Зейнеп Ахметова айтатын 
тәлімді бір әңгіме еске түсетіні 
бар. Ертеректе бір келіншек 
бесігінен ажырамай жүрген 
баласын бесікке б�леп, әлдебір 
жұмыстарымен шығып кетсе 
керек. Отағасы да сырттағы 
тіршілігімен кеткен. Жолай 
демалмақ болып тоқтаған бір 
жолаушы киіз үйдің тұсына 
келіп: «Кім бар-ау!» деп ды-
быс берген екен. «Кіре бер» 
деген  дауысты естіп,  ішке 
кірген жолау шы аңтарылып 
тұрып қалады. Үйде бесікте 
ұйқысынан оянған баладан 
басқа жан жоқ. Сол мезет-
те бесіктегі бала жолаушыға: 
«Fреде ашыма бар, �зің де іш, 
маған да бер» деген екен. 

Осыдан-ақ, с�з басында 
дәйек еткен поляк зиялысының 
с�зінің қандайлық расты ғын 
болжарсыз. 

Бақсаңыз, ұлт тарихын-
да �шпес із қалдырған ғалым 
да, хакім де, ақын да бесіксіз 
�спепті. =лемнің екінші ұстазы 
атанған әл-Фарабиден тар-
тып, кешегі жұлдыздай аққан 
ғалым Шоқанға, онан беріде с�з 
зергері Мұхтарға дейін бесіктен 
� с і п  ш ы қ т ы .  К е м е л д е н і п 
шықты. Ал олардың бесік жы-
рынсыз �спегені тағы мәлім. Ал 
бүгін ше? Сіз балаңызға бесік 
жырын айтып жүрсіз бе? 

Қозыбай ҚҰРМАН
Алматы облысы

Н.Нығматулин ұлт тық сана-сезім, 
рухани даму,  �ркендеу жолымыз 
қазақ тілі нің жаңа әліпбиін жасаудан 
басталатындығына тоқталды. «Fйткені 
Елбасымыз Нұрсұлтан  Назарбаев 
айтқандай, қа зақ тілі – ол біздің руха-
ни негізіміз. Осы жолда тілдің халық-
аралық мәртебесін к�теру біздің әлемдік 
�ркениетке жетуіміздің басты кепілі. 
Сонымен бірге жаңа әліпби бүкіл әлем 
қазақтарын біріктіретін �те маңызды 
фактор» деді Нұрлан Зайроллаұлы. 
Сондай-ақ палата спи кері тіл және жаңа 
әліпби мәсе ле сінде қателікке жол беруге 
болмай тын дығын атап �тіп, «қазақ тілін 
жаң ғыртудың басты к�рсеткіші – латын 
жазуына к�шу» деп қаперге салды. 

(Жалғасы 3-4-беттерде)
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«ЭКСПО» БЕДЕЛІМІЗДІ БИІКТЕТТІ, 
РУХЫМЫЗДЫ КӨТЕРДІ

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

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – 
ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢА КӨКЖИЕГІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНДЕ «МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДІҢ 
ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНДАҒЫ ӘЛІПБИІНІҢ БІРЫҢҒАЙ СТАНДАРТЫН ЕНГІЗУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

ТУРАЛЫ» ПАРЛАМЕНТТІК ТЫҢДАУ ӨТТІ

Айдарбек батыр

ЭКСПО-ның жабылу салтанатын 
к�руге жиналған халықта есеп жоқ, жаңа 
қа лашықта аяқ басар жер қалмағандай 
әсер берді. Мерекелік отшашулар, энергия 
к�здерінің болмысын білдіретін к�ріністер, 
к�ңілді әуендер архитектуралық соңғы 
үлгіде салынған әсем ғимараттармен аста-
сып, астаналықтар мен келген қонақтарға 
ерекше к�ңіл күй сыйлады. Тіпті табиғаттың 
тосын мінез танытып, жел соғып, жаңбыр 
жаууы да оларға б�гет бола алмады. 

«ЭКСПО – 2017» к�рмесін салта натты 
жағдайда Қазақстан Респуб ли касының 
Президенті Нұрсұлтан  Назарбаев жапты. 
Ол к�рменің табысты �ткенін мақтаныш 
сезіммен атап �тті.

«Бұл тәуелсіз Қазақстанның абы ройын 
асқақтатқан айрықша жетіс тік тердің бірі 
болды. Бұл к�рме  Қазақ станның әлемге 
танылуы мен турис тер үшін танымдылығын 
арттырды. Елімізге келген мәртебелі 
қонақтарға халқымыздың қонақжайлығын 

к�рсете алдық. Біз болашақтың энергия-
сына қатысты бүкіл әлемнің тәжірибесін �з 
жерімізде тоғыстырдық» деді Елбасы.

К�рмеге 180 мемлекеттен қонақ тар 
келгенін, әрбір 6-шы қонақ шетел дік екенін 
айта келіп, ол «Қазақ стан   ның «Нұр =лем» 
павильо ны ның жұрт шылықты ерекше 
қызық тырға нына тоқталды. «Нұр =лемге» 
1 миллион 300 мың адам келген. 

(Жалғасы 2-бетте)
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СЕРПІНАЛҚАЛЫ ЖИЫН

ҮШІНШІ ЖАҢҒЫРУ 
АЯСЫНДАҒЫ 

МАҢЫЗДЫ МІНДЕТ 

Ислам ғылымды өркендетуге мүдделі

– Біздің байтақ даламызға Ислам 
діні бұдан мың жылдан астам уақыт 
бұрын келді. Еліміз ислам мен ба-
тыс �ркениеттері арасындағы достық 
диалогқа дәнекер болып отыр, – деді 
Қазақстан Президенті. 

Н.Назарбаев қазіргі таңда мұсылман 
үмбеті бетпе-бет келіп отырған сын-
қатерлерге тоқталды. Экстремистік 
және террористік ұйымдардың кең 
таралуы, қоғамды исламофобиялық 
пікірлердің жайлауы және бір жарым 
миллиардтан астам адамды біріктіретін 
ислам әлемінің бытыраңқылығы мен 
конфессияға б�лінуін сыртқы күштер �з 
мүддесіне пайдалануда.

– =лемнің �зге �ңірлері қарқынды 
дамып жатқанда к�птеген мұсылман  
елдері к�ш соңында қалды. Кейбір сын-
шылар ислам дүниесінің артта қалуы 
діннің �зімен байланысты деп санайды. 
Алайда бұл ақиқатқа мүлде жанаспай-
ды. Егер тарихқа жүгінетін болсақ, 
ислам �ркениеті �з кезеңінде әлемнің 
неғұрлым дамыған орталығы болды. Ол 
бүкіл адамзаттың �ркендеуіне зор үлес 
қосты. Қазіргі цифрлық экономиканың 
үш тұғыры бар. Яғни сандар, алгебра, 
алгоритм. Бұл үш тұғыр бір ғалымның 
есімімен байланысты екенін атап �ткен 
ж�н. Ол 12 ғасыр бұрын біздің �ңірде 
туған Мұхаммед ибн Мұса әл-Хорезми 
болатын. Алгоритм термині әл-Хорезми 
есімінің латын тіліндегі транскрипция-

Кеңеске мемлекеттік органдардың, ұлттық компаниялардың 
жетекшілері, Парламент депутаттары, шетелдік ірі кәсіпорындар 
мен компаниялардың �кілдері қатысты. Басқосуда Премьер-
министр Бақытжан Сағынтаев, ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялар және инновациялар саласындағы сарапшылар 
баяндама жасады. 

Мемлекет басшысы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 
бағдарламасын таныстыру барысында айтылған мәліметтерді 
ескеріп, еліміздің экономикасын дамыту үшін цифрлық техноло-
гияларды қарқынды енгізудің маңыздылығын атап �тті.

– Біз тәуелсіздік жылдары ішінде әлемнің бәсекеге қабілетті 
50 елінің қатарына қосылдық. Қазір озық дамыған 30 елдің 
қатарына ену міндеті тұр. Ол Қазақстаннан жаңа инновациялық 
дамуды және жедел технологиялық жаңғыруды талап етеді. 
Сондықтан мен осы жылдың басында Қазақстан халқына арнаған 
жолдауымда Үшінші жаңғыру ж�нінде жарияладым. Оның негізі 
цифрландыру болып табылады, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Елбасы цифрландыру кәсіпорындар мен жалпы еліміздің 
бәсекеге қабілеттігін, сондай-ақ халықтың �мір сүру сапасын 
арттыру үшін қажет екенін айтты. Цифрландырудың жекелеген 
бағыттары �кілетті органдар мен кәсіпорындар тарапынан ерек-
ше мән беруді қажет етеді. 

– Мемлекеттің, жеке кәсіпорындар мен ұйымдардың �зара 
іс-қимылын жолға қою маңызды. Бизнеске цифрлық техноло-
гияларды кең ауқымда енгізуі үшін жағдай жасау керек, – деді 
Елбасы.

Сонымен қатар Елбасы біліктілігі жоғары мамандарды 
даярлаудың маңыздылығына тоқталып, білім беру саласындағы 
саясатты қайта қарау қажеттігін атап �тті және ғылыми-зерттеу 
институттары мен жоғары оқу орындарының базасында, 
сондай-ақ инновациялық кластерлер аясында құзыреттілік 
орталықтарын дамыту мәселелеріне назар аударды. Еліміздің 
қаржы секторы озық технологияларды мейлінше сезінетін 
сала болғандықтан, алдағы уақытта да осы үдерістің басында 
болуы керек. Сонымен қатар, Елбасы белгіленген міндеттерді 
шешіп, ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді ынталандыру 
үшін нормативтік-құқықтық базаны жетілдіруді ұсынды. Жиын 
соңында Мемлекет басшысы бұл мәселелердің барлығы еліміздің 
Үшінші жаңғыруы аясындағы маңызды міндеттер екенін айтты.  
Үкімет оларды мемлекеттік бағдарламада ескеруі қажет. Соны-
мен қатар бағдарламаны жетілдіре түсу үшін  Президент жанынан 
арнайы комиссия құруды тапсырды. 

Д.ХАЛЫҚ

сы болып табылады. Қазір дамудың 
жаңа ұйымдастырушылық сатысына 
�туге мүмкіндік туды, осыны пайдала-
нуымыз керек, – деді Елбасы.    

Мемлекет басшысы атап �ткендей, 
басты міндет – ислам �ркениетіне қызмет 
ететін жаңа идеяларды жүзеге асыратын 
интеллектуалды жаңа элитаны тәрбиелеу. 
Алайда мұсылман мемлекеттері ғылыми 
зерттеулер мен әзірлемелерге орта-
ша алғанда жалпы ішкі �німнің жарты 
процентін ғана біледі. Ол 2,3 процентті 
құрайтын әлемдік к�рсеткіштен әлдеқайда 
т�мен. Қоғамдастық мемлекеттерінде 
1   м и л  л и о н  т ұ р ғ ы н ғ а  ш а қ қ а н д а 
зерттеушілердің саны 615 адамды құрайды. 
Ол әлемдік орташа к�рсеткіштен 2 жарым 
есе аз. Осы жағдайды күрт �згерту керек. 
Қазір  ислам әлемінде рухани сілкініс, 
жаңғыру қажеттілігі туындауда.  

 Н.Назарбаев мұсылман елдеріндегі 
ғалымдардың ізденістеріне қолдау 
к�рсетудің маңыздылығына назар 
 аударып, ұйым аясында ғылым мен 
технологияларды дамытуға қосқан үлес 
үшін сыйлық тағайындау туралы шешім 
қабылданғанын және ғылым мен инно-
вацияны исламдық қаржыландырудың 
р�лін арттыру маңызды екенін атап �тті. 

Саммиттің пленарлық отырысында 
с�з с�йлеген Түркия Республикасының 
Президенті Режеп Тайип Ердоған 
Мьянмадағы күрделі ахуалға назар 
 аударды.

(Басы 1-бетте)

«Дүниежүзі к�з тіккен  ЭКСПО 
беделімізді биіктетті, рухымызды 
к�терді» деді Нұрсұлтан =бішұлы.

Е л б а с ы  Э К С П О - н ы  � т к і з у -
дег і  Астананың және елімізд ің 
аймақтарының күш-жігерін, к�рменің 
ұйымдастырылуы арқылы ел эконо-

микасында қозғалыс болғанын атап 
айтты. Шағын және орта бизнестегі 
1400-ден астам  кәсіпо рын құны 640 
миллиард теңге болатын тауарлар-
ды жеткізуге және қызмет к�рсетуге 
тапсырыс алды.  =сіресе,  к�рме 
туристік салаға ерекше серпін беріп, 
туроператорлардың қызметіне деген 
сұраныс 1,8 есеге артты. Астанада 
кәсіпкерлік субъектілерінің саны 
10 пайыздан аса к�бейді. Елорда 
бюджетіне қызмет к�рсету саласынан 
түскен салық 1,2 есеге �сті.

Жаз бойы елордалықтар мен қала 
қонақтары к�рме аясында �ткен 
мәдени және халықаралық шаралардың 
куәсі болды. Т�рткүл дүниенің түкпір-
түкпірінен жеткен түрлі мәдениеттің 
әуені мен нақышы к�рменің сәнін 
келтірді. =сіресе �ңірлерден келген 
�нерпаздар ұлттық ән-күйден шашу 
шашып, астана абыройын асқақтатуға 

барын салды. К�рме �ткізілген 3 ай 
уақытта 33 мың әртіс Астанада �нер 
к�рсетіп, к�рмеге 180 елдің мейман-
дары келіп қайтқан. 4,5 мың ерікті 
еңбек етіп, қонақтар 100 млн фотосурет 
түсірген. К�рме аумағында 88 ұсыныс 
жасалып, жас отбасылар жаңа �мір 
бастаған. Fз кезегінде ғалымдар 153 
�нер туындысын таныстырған. Жалпы 
ЭКСПО аясында 6 мыңнан астам түрлі 
іс-шара �ткізілген. 

=лемдегі беделді саяси ұйымдардың 
бірі  – Ислам Ынтымақтастығы 
Ұйымының Ғылым және технология-
лар ж�ніндегі саммиті де халықаралық 
к�рмемен тұспа-тұс келді. К�рнекті 
қайраткерлер жиналған келелі жиында 
ислам әлеміндегі ғылыми-техникалық 
д а м у д ы ң  м а ң ы з д ы  м ә с е л е л е р і 
талқыланды. Саммит еліміздің Еура-
зия �ңіріндегі қауіпсіз әрі қарқынды 
дамып келе жатқан мемлекет ретіндегі 
оң имиджін нығайта түскенін тағы бір 
рет мойындатты. 

Н.Назарбаев ЭКСПО планетамыз-
дың интеллектуалды әлеуетін тоғыс-
тырғанын, болашақтың энергиясына 
байланысты 140 ғылыми жаңалық 
к�рсетілгенін, ал Қазақстанның 
ғылыми ортасына үлкен ықпалын 
тигізетінін, энергетикалық саясаттың 
ғаламдық проблемалары ортаға са-
лынып талқыланғанын,  ЭКСПО 
еліміздің жасыл технология идеясын 
дамыту бағытында екенін тағы да 
дәлелдей түскенін атап к�рсетті. 

«ЭКСПО – 2017» инновациялық 
д а м у ы м ы з  ү ш і н  м о л  т ә ж і р и б е 
қалдырды. К�рме инфрақұрылымы, 
ғимараттар болашақта да пайдаға 
асып, қызмет ете беретін болады. «Нұр 
=лем» мен тағы бірқатар павильон-
дар сақталып,  ЭКСПО жетістіктерін 
к�рсететін мұражайға айналады. 
ЭКСПО инфрақұрылымын к�рмеден 
кейін пайдалану жоспары ж�нінде 
Нұрсұлтан Назарбаев к�рменің 
аяқталуы бірнеше ауқымды жаңа жо-
баларды бастауға мүмкіндік беретінін 
атап �тті. Ең алдымен, мұнда «Астана» 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

«ЭКСПО» БЕДЕЛІМІЗДІ 
БИІКТЕТТІ, РУХЫМЫЗДЫ 

КӨТЕРДІ

халықаралық қаржы орталығы ор-
наласады. Ол қаржы хабына, инвес-
тиция тартатын орталыққа айна-
лып, халықаралық қаржы жүйесінде 
лайықты орынға ие болуға тиіс. 
Технология мен инвестицияны да-
мыту ж�нінде құрылатын орталық 
«жасыл технологияны» ғаламдық 
деңгейде тұрақты дамытуға ықпал 
етеді, ал IT- стартап халықаралық 
технопаркі әлемдік ІТ-кәсіпкерлері 
мен инвесторларының ісін алға басты-
ратын алаңға айналады.

–  Э К С П О  к � р м е  к е ш е н і 
толығымен инновациялық және 
орнықты дамудың мақсаттарына одан 
әрі қызмет ететін болады. Баршаңызды 
жаңа орталықтар дың жұмысына 
белсенді атсалысуға шақырамын, – 
деді Нұрсұлтан  Назарбаев. 

Бұған ешқандай күмән болмақ 
емес. ЭКСПО қалашығы Астананың 
ең к�рікті аудандарының біріне айнал-
ды. Айналасы 2-3 жылдың ішінде ол 
қанатын жайып, елорда аумағын кеңіте 
түскен қазіргі заманғы әдемі үйлер 
мен әсем ғимараттар, саябақтар мен 
гүлзарлар, ескерткіштер бой түзеген 
к�рнекі орын ретінде баршаның наза-
рын аударды. 

Елбасы Халықаралық к�рме бю-
росының басшысына, К�рмені �ткізу 
идеясын қолдаған Қазақстан халқына, 
оны жүзеге асырған құрылысшылар 
мен инженерлерге, менеджерлерге, 
серіктестерге, еріктілерге, К�рмені 
басқарған компания мен оның басшы-
сы А.Есімовке ризашылығын білдірді. 
К�рменің сәтті �туіне мыңдаған адам 
атсалысып, еңбек етті. Бұл орайда 
к�птеген мемлекеттер мен компа-

ниялар және халықаралық ұйымдар 
да �з үлестерін қосқанын айта кету 
керек. Бір с�збен айтқанда, Астанада 
�ткен  ЭКСПО халықаралық к�рмесіне 
қол ұшын тигізіп, қолғабыс берген 
баршаға Елбасы алғысын айтты. 

Салтанатты шарада сахнадағы алып 
экрандардан ЭКСПО к�рмелерінің 
тарихы к�рсет ілд і .  Онда  адам-
зат баласының жеткен жетістіктері, 
атап айтқанда, авток�ліктен бастап, 
қолымыздағы смартфондарға дейінгі 
үздік технологиялардың тарихынан 
сыр шертілді. К�ркем қойылымда күн 
және жел күшімен бірге, су астындағы 
балдырлардан да энергия �ндірудің 
технологиясы айшықталған. Сондай-
ақ ХХІ ғасырдың креативті жобасы 
– болашақтың вакуумды пойызының 
жобасы таныстырылды. Сағатына 
1300 шақырыммен жүретін келешек 
к�лігінің жобасының авторы – атақты 
америкалық �нертапқыш Илон Маск. 
Қазіргі уақытта оны іске асыру жобасы 
қолға алынуда. Бұл пойыз болашақта 
Алматы мен Астана аралығын 45 
 минутта жүріп �теді.  Шарада әр 
адамның қадамынан, �сімдіктерден 
�ндірілетін энергияның жобалары 
таныстырылды. Ұйымдастырушылар 
қойылым арқылы қарапайым гүлдің 
смартфонды қуаттай алатынын к�р-
сеткен. Терезедегі гүл үйдің к�ркіне 
ай налып қана қоймай, шаңыраққа 
жарық бере алады. Экологиялық таза 
энергиялар қоршаған орта арқылы 
арнайы қоймаға жиналып, халыққа 
қызмет етпек. 

Осыдан кейін бейбіт �мір мен 
халықтар достығы үшін салтанатқа 
қатысушылар бір-бірімен қол ұстасып, 

«Адам қуаты» атты к�рініске қатысты. 
Олардың арасында ЭКСПО-ның жа-
былу салтанатына келген мемлекет 
басшылары, халықаралық К�рме 
бюросының �кілдері, шетелдік �зге 
қонақтар да болды. Мың жарым 
адам тізбектеліп энергиялық қуаттың 
әлеуетін білдіргендей әсерлі сәт болды 
бұл. Ең соңғы жас ұлан баспалдақпен 
жоғары �рлеген сайын аяғының асты 
сәулеленіп, «Нұр =лем» сферасына 
қолын тигізгенде алып шар жарқ етіп, 
жайнап сала берді. Адам бірлігінің 
қуатынан жер шары нәр алады, жер 
шары гүлденеді деген символикалық 
мән әркімнің жүрегіне ұмытылмастай 
әсер бергені аян. Шардың �н бойы-
мен бірдей бейбітшілік құсы – ақ 
к�гершіннің қанат қаққан бейнесі бұл 
әсерімізді тіпті тереңдете түскендей. 
Ал Нұрғиса Тілендиевтің к�п дау-
ыспен жоғары нотада орындалған 
«Құстар» әні халықаралық үлкен ша-
рамен қоштасу ғана емес, «ЭКС-
ПО – 2017» к�рмесінің =нұраны 
тәрізді болып, жиналған қауымды 
ризашылыққа б�леді. «Астана ЭКС-
ПО – 2017» ҰК» АҚ басқарма т�рағасы 
Ахметжан Есімов Халықаралық 
к�рмелер бюросының туын бюро 
президенті Стин Кристенсенге салта-
натты жағдайда табыстады.

Осылай тоқсан күн дүбірлеткен 
Астана К�рмесі тарих қойнауына кетті. 
Астана жұртшылығы түннің бір уағына 
дейін ұмытылмастай әсерге б�леген 
к�ріністер мен қойылымдарды тама-
шалап, әуелеген ән мен ырғақты би 
құшағында к�рмемен қоштасты.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

– Мьянмадағы бауырларымыз қиын 
жағдайда. Олар �з үйлерін тастап, жан-
жаққа босып кетуге мәжбүр. Біз осы бір 
әділетсіздікті бірге тоқтатуымыз қажет. 
Бангладеш пен Мьянма үкіметтерімен 
келісе отырып, ол жердегі «адамзат дра-
масын» шешкен ж�н. Барлық мұсылман 
мемлекеттері бірігіп, бауырларымызға 
қол ұшын созуымыз керек, – деді 
Ердоған. 

Ал Fзбекстан Президенті Шавкат 
Мирзиёев �з елінде жас  ғалымдардың 
Халықаралық ислам орталығын ашуға 
дайын екенін білдірді. 

Сондай-ақ ғұлама =л-Хорезмиге ар-
нап жас математиктердің халықаралық 
Олимпиадасын �ткізуді ұсынды.   

 ИЫҰ Бас хатшысы Юсеф бен Ахмад 
әл-Осеймин  исламофобияға қарсы 
күресте ғылымның к�мегі зор екеніне 
тоқталды. 

– Қазіргі ахуал мұсылман әлемінің 
алдына сын-қатерлер туындатып отыр. 
Терроризм, экстремизм, исламофо-
бия �ршіп барады. Бұған қоса, біздің 
елдерімізде жұмыссыздық, сауатсыздық 
пен кедейшілік сынды проблемалар да 
бар. Осы проблемаларды шешу үшін 
ғылым мен озық технологияларды 
қолдануға тиіспіз. Яғни қоғамымызға 
сапалы білім беруіміз керек, – деді ол. 

С а м м и т  б а р ы с ы н д а  П ә к і с т а н 
 Ислам Республикасының Президенті  
Мпинки Хусейн, Мавритания Ис-

лам Республикасының Президенті 
 Мохаммед ульд =бдел-=зиз, =зербайжан 
Республикасының президенті Иль-
хам =лиев, Гвинея Президенті Альфа 
Конде, Иран Ислам Республикасының 
Президенті Хасан Рухани с�з с�йлеп, 
�з ойлары мен ұсыныстарын жеткізді. 
Бірінші жұмыс сессиясының соңында 
саммиттің қорытынды құжаты – 
 Астана декларациясы қабылданды. 26 
тармақтан тұратын маңызды құжатта 
ислам елдері «қоғамдағы кедейлік, 
сана кедейлігі» сынды мәселелерді 
шешуге мүдделі, сонымен қатар «ХХІ 
ғасырдағы ғылымның қуатты ықпалын 
терең түсіне отырып, �з халықтарының 
шығармашылық және инновациялық 
әлеуетін дамытуға» ниетті екендерін 
білдірді. 

Пленарлық отырыс соңына қарай 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Юсеф бен 
Ахмад әл-Осеймин ислам елдерінің 
к�рнекті ғалымдарын ғылым мен тех-
нологияларды дамытуға қосқан үлесі 
үшін берілетін арнаулы сыйлықпен 
марапаттады. 

ИЫҰ жанындағы Ғылыми-техни-
ка лық ынтымақ тастық ж�нін дег і 
комитетінің бас үйлестірушісі Шауқат 
Хамид Хан талантты жас ғалымдардың 
басқа мемлекеттерге кетіп қалатынына 
тоқталып, мұсылман мемлекеттері 
алдымен әлеуметтік мәселелерге мән 
беруге тиіс екенін атап к�рсетті. «Со-
нымен қатар ғалымдарымыздың ара-
сында �зара тәжірибе алмасу ісін жолға 
қою керек. Жас ғалымдарды ынталан-
дыру жағы да �те маңызды. Жастардың 
ғ ы л ы м мен а лаңсыз айна л ысу ы на 
Үкімет жағдай жасағаны ж�н» деді ол. 
Ал Мысыр Араб Республикасы Білім 
және ғылыми зерттеулер министрі 
Халед Абдель Гаффар ғылым мен тех-
нологияны дамыту үшін әріптестік 
байланыстарды нығайта түсуге әзір 
екендерін жеткізді. 

Саммитке қатысқан мәртебелі мей-
мандар ғылым мен технологияны дамы-
ту бағытында �зара ынтымақтастықты 
арт тыруға мүдделі екендерін білдіріп 
тарасты. 

Дина ИМАМБАЕВА
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– Қазақ тілін жаңғыртудың басты 
к�рсеткіші – латын жазуына к�шу!   
Бұл бүгін ғана айтылып отырған жоқ. 
Президентіміз бұл туралы 2006 жылы 
Қазақстан халқы ассамблеясының ХІІ 
сессиясында с�йлеген с�зінде және 
«Қазақстан – 2050» Стратегиясында да 
айтқан болатын. Елбасы �зінің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыруға» қатысты 
мақаласында латын жазуына к�шудің 
нақты жолдарын белгілеп, тиісті шара-
ларды қолға алу керек екенін жеткізді. Бұл 
қазіргі заман талабы. =рине, «біткен іске 
сыншы к�п» дегендей, осы мәселеге байла-
нысты айтылып жатқан пікірлер де әртүрлі. 
Бірақ еліміздің әрбір азаматы латын жа-
зуына к�шу әлемдік �ркениетке жетудің 
басты жолы екенін білуге тиіс. Себебі 
латын қарпі адамзаттың дамуындағы ең 
мықты жазудың бірі. Ол ХХІ ғасырдағы 
ғылым мен техниканың, интернет пен 
IT-технологиялардың тілі. Тіл білімінің 
негізін қалаған ғалым Ахмет Байтұрсынұлы 
айтқандай: «Жақсы әліпби тілге шақ болуы 
керек. Артық әріптері к�п әліпби қолайсыз 
болады». Осы талапты ескере отырып, біз 
жаңа әліпбиді жан-жақты талқылап, әрбір 
әріпті, әрбір таңбаны, әрбір белгілі терең 
талдауымыз қажет. Себебі тіл мәселесінде, 
жаңа әліпби мәселесінде ешқандай қателік 
болмауы керек, – деді Н.Нығматуллин.

Ол �з с�зінде латын әліпбиіне к�шу ең 
алдымен қазақ әліпбиі мен орфография 
ережелерін реформалауға бағытталғанын 
және сол арқылы тілдің фонетикасы мен 
графикасының сәйкестігі қалыптастыруға 
мүмкіндік беретінін атап �тті. 

Премьер-Ми нистрдің орынба  сары 
 Ер болат Досаев Президент Н.Назарбаевтың 
бағдар ламалық  ма қаласында латын әліп-
биін ен гізудің мерзімі нақты бел гіле-
ген дігіне тоқталды. Үкіметтің аталған 
мәселені орын дауға қатысты нақты 
к�зқа расы бар. Латын әліпбиінің бірың-
ғай стандарты бекітілгеннен кейін оны 
біртіндеп енгізу шаралары қолға алынады. 
Ол  жоспар барлық салаларды қамтиды. 
Себебі тіл коммуникацияның әмбебап құ-
ралы болып саналады» деп латын әліпбиін 
меңгеру  бойынша оқу-әдістемелік 
құралдарды, мо бильді қосымшалар мен 
ақпа рат тық бағдарламаларды шығарудың 
 ма ңыздылығына мән берді. 

ҚР Мәдениет және спорт министрі 
А р ы с т а н б е к  М ұ х а м е д и ұ л ы  л а т ы н 
таңбасына к�шу мәсе лесіне қатысты шару-
аларды тү бегейлі жүргізу тізгіні бү гінгі таңда 
аталған саладағы жұ  мыс тар алты бағыт 
бойынша жүр гізіліп жат қан дығын айтты. 
«=ліппемізді латын таңбасына к�шіру 
жайы қоғам арасында қызу талқылануда. 
Біз бұл жұмыс тың дайындығын алты 
жыл бұрын қолға алған болатынбыз. Ел-
басы жариялаған «Қазақ стан – 2050» 
Стратегия сында бұл мәселеге қа тысты 
нақты тапсырмалар бе ріл ген. Осыған орай, 
бүгінгі күн ге дейін тиісті ведомстволар мен 
ғылыми-сарапшылық инс ти тут тар және 
халықаралық шең бер де гі ұйымдар арасын-
да жан-жақ ты талқылауларға сеп болған 
ғы лы ми-практикалық конференция лар 
ұйымдастырдық. Соның нәтижесінде, осы 
саладағы ең білікті ғалымдарымызбен бірге 
жасап, назарларыңызға ұсынып отырған 
қазақ жазуының латын графика сындағы 
бірыңғай стандартында тіліміздің ерек-
шеліктері мен ел дамуының бо лашақ алғы-
шарттары түгел еске рілді деуге толық негіз 
бар» деді А.Мұ ха ме диұлы.

Жиын барысында с�з алған Қазақстан 
Республикасы Парламенті Сенатының 
депутаты Дархан Қалетаев латын әліпбиіне 
к�шу бастамасы Қазақстанның рухани бол-
мысы мен қоғамдық ой-сананы �згертіп, 
оны жаңғыртуға зор үлес қосатынын атап 
�тті. «Бұл қадамды жүзеге асыруға саяси, 
экономикалық, әлеуметтік негіздеме және 
қоғам тарапынан сұраныс бар. Сондықтан 
жаңа әліпбиге к�шу мәселесі талқылауды 
қажет етпейтін, ел үшін маңызды әрі �зекті 
жоба екені анық» деді Д.Қалетаев.

Алқалы жиында с�з с�йлеген тұлғалар 
күн тәртібіндегі мәселе бойынша �з ой-
пікірлерін жеткізді. 

Ерден ҚАЖЫБЕК, 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының директоры, ҰҒА 
корреспондент-мүшесі, филология 
ғылымының докторы, профессор: 

– Қазақстан Республикасы Пре зиденті 
жанындағы Қоғамдық сананы жаңғырту 
бағдарламасын іске асыру ж�ніндегі 
ұлттық комиссияға қарасты Қазақ  жазуын 
латын графикасы негізіндегі жаңа ұлттық 
әліпбиге к�шіру бойынша Жұмыс тобының 
жетекшісі әрі кәсіби лингвист ретінде 
айтарым: мен �з басым және мен білетін 
зиялы қауым �кілдері, қалың жұртшылық 
– тәуелсіз Қазақстан тарихын екі маңызды 
кезеңге б�леді.

Бірінші кезең – 2017 жылдың 12 
сәуіріне дейінгі тарих. Екіншісі – одан 
кейінгі уақыт. 2017 жылдың 12 сәуірінен 

к�здері үйренген, яғни белгілі бір деңгейде 
к�біміздің к�здағдымыз қалыптасқан. Ал 
жазу дағдысының қалыптасуы уақыттың 
еншісінде. Мемлекеттік тілдің бірыңғай 
стандартты әліпбиінің енгізілуі кезең-
кезеңімен жүзеге асырылады, демек, 
Қазақстан азаматтарының жаңа әліпбиін 
игеріп кетеріне сенім мол. 

Сауытбек АБДРАХМАНОВ, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

– Біз бүгін еліміз үшін, тіліміз үшін, 
діліміз үшін, рухымыз үшін тарихи мәні 
бар, шын мәнінде тағдыршешті мәселені 
қарастырып отырмыз.

Неге бұл мәселені тағдыршешті деп 
айтамыз? Мұның мәнісі мынада.

Біз жазуымызды жаңғыртпақ шымыз. 
Жазуды жаңғырту – тілді жаңғырту. 
Тілді жаңғырту – елді жаңғырту. Қазақ 
жұрты әліпби ауыстыру мәселесін еге-
мен ел атанған алғашқы жылдардан-ақ 
ойластырған болатын. Бірақ біз �зге 
ағайындар сияқты бұл іске дереу кірісіп 
кеткен жоқпыз. Ойландық, толғандық. 
Е л е д і к ,  е к ш е д і к .  Б ә р і н  т а р а з ы ғ а 
салдық. С�йтіп барып, енді ғана осы-
нау аса маңызды, аса жауапты іске бел 
шешіп отырған жайымыз бар. Біз бүгінгі  
Парламенттік тыңдауды мәселенің �зін 
талқылауға емес, бұл міндетті ойдағыдай 
шешу жолдарын талқылауға арнап отыр-
мыз деп білеміз. Fйткені бұған дейінгі 
негізг і  жұмысты Ұлттық комиссия 
атқарып шықты. Бұл мәселе талқылау 
кезеңінен негізінен �тіп болғанын ашық 
айту керек. Егемендіктің елең-алаңында-
ақ басталған пікір алмасуларды былай 
қойғанда, қазақ жазуын латын жазуының 
негізіндегі жаңа әліпбиге кезең-кезеңімен 
к�шіруге кірісу ниеті «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясында жария етілгеннен кейін 
де бақандай бес жыл �тті. Рухани жаңғыру 
мәселелері бойынша құрылған Ұлттық 
комиссияның жұмыс істей бастағанының 
�зіне бірнеше айдың жүзі болды. Ғылыми 
ортада да, баспас�з бетінде де, экран мен 
эфирде де, әлеуметтік желілерде де сан 
түрлі, қым-қиғаш ойды емін-еркін ортаға 
салуға толық мүмкіндік берілді. Жаңа ғана 
баяндамада бұл кезеңде осы тақырыпта 
шыққан мақалалардың ұзын санының 
�зі 2 мыңнан асқаны еске салынып �тті. 
Қысқасы, қазақылап қайырсақ, айты-
латын с�з армансыз айтылатындай-ақ 
болды. Асықпау керек дейміз. Дұрыс. 
Асықпаған жақсы, кешікпеген одан да 
жақсы. Бұл мәселенің – қазақ жазуын 
латын әліпбиіне ауыстыру қажет пе, қажет 
емес пе деген мәселенің басы ашылған. 
Неге олай дейміз? Адам қателесуі мүмкін, 
қоғам да қателесуі мүмкін, тіпті заман да 
қателесуі мүмкін. Ал уақыт қателеспейді. 
Уақыттан �ткен данышпан болмайды. 
Уақыт �з с�зін айтып үлгерді. Латын жа-
зуы уақыттың сан ғасырлық сынынан �тіп 
болды. Қазір әлемдегі халықтың 80 пайы-
зы латын графикасын игеріп, пайдаланып 
отыр, әлемдегі ақпараттың 70 пайызы осы 
таңбамен таратылып тұр. Бұдан �ткен 
аргументті келтіру қиын шығар. Демек, 
латынға к�шу – прагматизм талабы. Ендігі 
бар түйін жаңа әліпбиге к�шуді нақты 
қалай жүзеге асырамыз дегенге тіреліп тұр.

Күні кеше Президент ел �мірі үшін 
маңызды қандай шешімді де халықпен 
ақылдасып барып қабылдау керектігін тағы 
еске салды. Жүйелі жұмыс жүргізе оты-
рып, мемлекеттік тілдің жаңа әліпбиінің 
Ұлттық комиссия мақұлдаған жобасын 
халықтың таразысына тарту, с�йтіп, 
ғылыми қауымның, зиялы ортаның, жал-
пы жұртшылықтың түпкілікті қолдауына 
қол жеткізу шарт. Алфавитін асығыс 
ауыстырған ағайындардың кейбірі айнала-
сы ширек ғасырдың ішінде жаңаша жазуға 
бір емес, екі емес, үш рет �згеріс енгізіп 
үлгергені белгілі. Біз ол істен сабақ алуға 
тиіспіз. Сондықтан да бірыңғай стандарт-
ты бекітердің алдында жаңа әліпби жоба-
сын тағы да қайта-қайта қарау, әбден иін 
қандыру керек екендігі түсінікті. Бұл жер 
– жеті рет �лшейтін жер емес, бұл жер – 
жетпіс жеті рет �лшейтін жер. Сондықтан 
да біз қазірше асатпай жатып құлдық 
демей тұрмыз. Бірақ бұл айтылғаннан жал-
пы қазақ жазуын латынға ауыстырудың 
қажеттіліг іне,  орындылығына тіпті 
де күмән тумақ емес. Латын жазуына 
 ауысу тек қазақ тіліне ғана қатысты, таза 
лингвистикалық мәселе екендігі, ап-айқын 
айтылғаны құптарлық іс. 

Соңғы сексен жылғы тарихымызда 
қазіргі қолданыстағы алфавит халқы-
0мыздың білім деңгейін, ғылыми қарымын, 
әдеби әлеуетін арттыруға мол мүмкіндік 
жасады. Бұл әліпбидің �тпелі кезеңде лати-
ницамен қатар қолданылатынын, ал орыс 
тіліндегі жазудың, оқудың кириллицамен 
жүре беретінін де ескереміз. Бұл алфавит 
біздің қолымызды білім мен ғылымның, 
мәдениеттің бұрын жасалған және енді 
жасалатын орасан қазынасына емін-еркін 
жеткізетіні �те маңызды. 

(Жалғасы 4-бетте)

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢА КӨКЖИЕГІ
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде «Мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің 

бірыңғай стандартын енгізу мәселелері туралы» Парламенттік тыңдау өтті

бастап еліміз дүниежүзіндегі ең озық, 
дамыған, �ркениетті мемлекеттердің 
ұстанымы бойынша �мір сүре бастады. 
Бұл ұстанымды жалпақ тілмен қайырсақ 
– парасат басымдығы деуге болады.Енді 
ұлттық саясатымыздың басты мақсаты, 
мемлекетіміздің қоғам алдына қойған 
негізгі талабы – рухани тазару, рухани 
жаңғыру, рухани кемелдену. Қаржы-
экономика, байлық-билік, материалдық 
дүние емес – негізгі адами қасиеттер: 
ар-намыс, зерде-зейін, сана-абырой 
үстемдік етпек. Мұның �зі еліміздің 
жоғары биік деңгейге к�терілгенінің – 
бұлтартпас дәлелі, Елбасының сындарлы 
саясатының жемісі екені даусыз.Мұның 
�зі «малым жанымның садағасы, жа-
ным арымның садағасы» деген ұлттық 
рухани құндылықтарымызға түбегейлі 
бетбұрыс басталғанының сәтті қисыны.
Елбасы: «Алдымен экономика, содан соң 
саясат» деген ұстанымын тиянақтап, енді 
халқымызды «тамырымызда бүлкілдеп 
жатқан ізгі қасиеттерімізді қайта түлетуіміз 
керек» деп, жаңа белестерге жетеледі. 

Олар,  атап  айтсақ,  заман тала-
бына сай – бәсекеге қабілеттілік, праг-
матизм, ұлттық бірегейлік, білім сал-
танаты, эволюциялық даму және сана 
ашықтығы. Осылардың діңгегі, іргетасы, 
мазмұны әрі фор масы – тіл екені бесе-
неден белгілі. Олай болса, латын негізді 
қазақ жазуының реформасы – рухани 

жан-жақты қарастырылып, халықаралық 
д е ң г е й д е  қ о л д а у  т а п т ы .  А қ п а р а т 
құралдарына келетін болсақ, Елбасының 
бағдарламалық мақаласы жарияланғаннан 
бері қазақ әліпбиін реформалау туралы екі 
мыңға жуық сараптамалық мақалалар мен 
пайымдаулар жарық к�рді. =леуметтік 
желілерде 1800-ден астам мазмұнды 
жазбалар шықты. Осының барлығы – 
әрдайым біздің назарымызда. Жобалар 
мен нұсқалар сұрыпталып: «интернет, 
IT» «түркілік», «қазақ филологиялық», 
«ағылшын-еуропалық», «UNICODE», 
«кирил-латын», «құрама», «әуесқой» деп 
топтарға б�лінді. 

Жұмыс тобы жан-жақты жұмыс 
атқарды. Мен бұл жерде латынға бізден 
бұрын к�шкен түркітектес мемлекет-
тер мен ЕО елдерінің тәжірибесі мұқият 
с а р а п т а л ғ а н ы н а  н а з а р л а р ы ң ы з д ы 
аударғым келеді. Кемшіліктері анықталып, 
артықшылықтары тізілді. Кейбір тілдерде 
маңызды дыбыстар ескерілмей түсіп қалды. 
Кейбір тілдерде ғылыми-әдістеме жасал-
май реформалары тоқырап қалды, ұзаққа 
созылды. Кейбіреулерінде науқаншылық 
басым болды. Бізде мұның бәрі жан-жақты 
ескерілуде. Келесі айлардан бастап жоспа-
рымыз бойынша кешенді түсіндіру мен 
насихаттау жұмыстары, тренинг пен семи-
нарлар республиканың барлық �ңірлерінде 
– батыста да, шығыста да, солтүстікте 
де, оңтүстікте де, орталық Қазақстанда 

нұсқасы етеді. Екіншіден, ең бастысы диа-
критикалар т�л дыбыстарымызды сақтауға 
толық мүмкіндік пен кепілдік бермейді. 
Себебі мобильді телефондар, смартфон-
дар, планшеттер, ноутбуктар, компьютер-
лер бүгінде жазудың құралына айналғанда 
және олар бізге әлемнің түкпір-түкпірінен 
келетіндіктен, олардың пернетақтасында 
26 таңбадан тұратын латын таңбалары ғана 
орналастырылады. Пайдаланушылар осы 
бар таңбаларды ғана қолданады. Егер біз 
латын графикасындағы жаңа әліпбиге диа-
критикалы таңбаларды енгізетін болсақ, 
онда к�пшілік к�п қолданбағандықтан, 
қазақтың т�л дыбыстарын жоғалтып 
 алуымыз мүмкін. Қазірдің �зінде =-ні 
А-мен алмастыру, Қ-ны К-мен алмастыру, 
сол сияқты Ғ, Ң, F, Ұ, Ү, І дыбыстарын 
жазбау, әсіресе жастардың арасында жиі 
байқалады.

Үшіншіден, әліпбиімізді латын гра-
фикасына негіздеуіміздің үлкен себебі 
– халықаралық ақпараттық жүйеге ену, 
әлемдік технологияны игеру екенін  Елбасы 
айтқан болатын. Ендеше, егер әлемнің 
жетекші елдері қолданатын классикалық 
латын әліпбиінің дыбыстарына әртүрлі 
диакритикалар қоятын болсақ, онда біз 
жоғарыда айтқан мақсатқа толық жете 
алмаймыз. 

Т�ртіншіден, диграфтарды қолдану 
арқылы біз сол дыбыстың т�л табиғатын 
сақтаймыз. Ал кейбір әріптестер ұсынып 
жүрген диакритикалар арқылы ажырату 
ол дыбыстың табиғатын емес, �зара ұқсас 
әріптің тек шартты таңбалық суретін ғана 
береді. 

Бесіншіден, бір дыбысты екі таңбамен 
беретін диграфтар латынның т�л таңбалары 
болса, ал ноқаттар арқылы берілетін диа-
критикалар – кейін пайда болған жасанды 
таңбалар. 

Осы жобаны жүзеге асыру барысында, 
ең алдымен, қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 
ескерілді. Соның нәтижесінде 25 таңбадан 
тұратын әліпби ұсынылады. 

Латын графикасына негізделген жаңа 
қазақ әліпбиін жасауда «бір әріп – бір ды-
быс, бір әріп – екі дыбыс және бір дыбыс – 
диграф жүйесі» принципі негізге алынды. 

Латын графикасына негізделген 25 
таң балы әліпбиге қосымша қазақ тілінің 
ды быстық жүйесін толығымен қамту үшін 
8 дыбысты таңбалайтын 8 диграфты ұсын-
дық. 

Қазақтың 3 жіңішке дауысты ә, �, ү 
фонемалары диграфтармен таңбаланады. 
Е дыбысы а, о, ұ жуан дыбыстарымен бай-
ланысқанда ә, �, ү дыбыстарын береді. 

- ; дыбысы ае диграфымен беріледі. 
Себебі а дауысты дыбысының жіңішке 
сыңары ә  болуына байланысты а-ға 
жіңіш ке е дыбысын қосып, ае дигра-
фын ұсынамыз. = дыбысын осылайша 
диг раф пен беру к�птеген тілдерде және 
халық  аралық фонетикалық әліпбиде бар. 
Сон  дықтан е-ні дауысты дыбыстарды диг-
рафтар арқылы берудің принципі ретінде 
алдық. 

- < дыбысы ое диграфымен беріледі. О 
дыбысының жіңішке сыңары � дыбысын 
беру үшін оған е әрпін жалғаймыз. Бұл 
жоғарыдағы принцип бойынша жасалған. 

- Ү дыбысы ue диграфымен беріледі. Ұ 
дыбысына е әрпін қосып, ұ дыбысының 
жіңішке сыңары ү дыбысын (ue) шыға-
рамыз. Бұл диграфтың жасалуы да сол 
принцип негізінде. 

- Ң дыбысы ng (эн джи) диграфымен 
беріледі. Осындай диграф бірнеше тілдерде 
бар. 

- Ғ дыбысы gh (джи аш) диграфымен 
беріледі. Ғ дыбысының жіңішке сыңары г 
екені белгілі. Оның осы сыңарына һ (аш) 
таңбасын қосып, gh (джи аш) диграфын 
бердік. =ліпбидің осы нұсқасында дауыс-
ты дыбыстар е дыбысының қосындысы 

арқылы берілсе, дауыссыз дыбыстар һ 
(аш) дыбысының біріктірілуі арқылы 
ұсынылады.

- Ч дыбысы сh (си аш) диграфымен 
беріледі. Ч түркі тілдеріндегі байырғы 
дыбыс. С�здік қорымызда  ч  дыбысы 
қолданылатын кірме с�здер де баршылық. 

- Ш дыбысы sh (эс аш) диграфымен 
беріледі. Бұл диграф ш дыбысын береді. 
Латынның s (эс) және h (аш) әріптері 
арқылы жасалған. Ол �здеріңізге белгілі, 
к�птеген тілдерде кеңінен қолданылады.

- Ж дыбысы zh (Зет аш) диграфымен 
беріледі. Ж дыбысын латын графикасының 
z (зет) және h (аш) таңбалары арқылы 
к�рсеттік. Бұл дыбыс қазақ тіліндегі ж 
дыбысына сәйкес келеді және қоғамдық 
санаға енген таңбалау реті. 

Жалпы әліпбиде диграфтар беру 
жазудың к�лемін арттырып жібереді және 
бұл тиімсіз дейтін пікірлер де бар. Осы 
диграфтардың қолданылу жиілігіне келсек, 
олардың сондай үлкен мәселе емес екенін 
байқар едік. Мысалы олардың әр стильдегі 
мәтіндерде қолданылуын алсақ, онда ә (ае) 
– н�л бүтін жүзден сексен сегіз пайыз; @ (ое) 
– н�л бүтін жүзден сексен тоғыз  пайыз; ү 
(ue) – н�л бүтін жүзден алпыс тоғыз  пайыз; 
ң (ng) – бір бүтін жүзден елу бес пайыз; 
ғ (gh) – бір бүтін жүзден елу т�рт пайыз; 
ч (ch) – н�л бүтін жүзден үш пайыз; ш (sh) 
– бір бүтін жүзден жиырма бес пайыз; ж 
(zh) – бір бүтін жүзден сексен бір пайыз 
ғана екен. Олардың жалпы қолдануының 
орташа м�лшері: бір бүтін жүзден сегіз 
пайыз ғана [2]. 

=ліпбидің осы нұсқасына байланыс-
ты туындайтын және бір мәселе, біздің 
ойымызша, ц, ф, в сияқты қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесінде жоқ дыбыстардың 
әліп биден орын алуына байланысты. 
Бұлар біздің т�л дыбыстарымыз болма-
ғанымен, осы дыбыстар кездесетін с�здер 
қазіргі қазақ тілінің қорынан орын 
алған. 1920 жылдары Қазақстанда әліпби 
тақырыбы к�терілгенде, жат дыбыстар 
ж�нінде де пікірталастар болған. Ахмет 
Байтұрсынұлының әліпбиге байланыс-
ты еңбектерін мұқият оқысақ, біз Алаш 
зиялыларының кейбір кірме дыбыстардың 
қазақ әліпбиінен орын алуын жақтағанын 
да к�реміз. Мысалы, Білімпаздар сиезінде 
Ахмет Байтұрсынұлы: «...қазақ тілінде 
сақталуға аз да болса ақысы бар «һ» ; "йткені 
«һ» дыбысымен айтылатын қазақтың "з 
тілінде аз да болса, с"здер бар» дейді [3]. 
Яғни ол әліпби принципінде сол кездегі 
тілдік қордағы с�здердің де маңызына 
мән берген. Осындай ғылыми принцип-
тен шығып, біз әліпби нұсқасында ондай 
дыбыстарға да орын бердік. Ал қазіргі 
ғылым мен технологияның дәуірінде 
біз осы дыбыстар кездесетін мыңдаған 
с�здерді алып тастай алмаймыз немесе 
оларды �з әріптерімізге ауыстырсақ, оны 
қолданатын миллиондаған халықтың 
қарсылығы мен түсініспеушіліг іне 
кезігеміз.

Енді осы дыбыстардың қолдануына 
келейік. В әрпі кездесетін с�здер саны – 
755, ф әрпі кездесетін с�здер саны – 1098, 
құрамында ц әрпі кездесетін с�здер – 520. 
Орфографиялық с�здіктегі в, ф, ц дыбыс-
тары кездесетін с�здердің жалпы саны – 
2373. Бұл тек аталған с�здік бойынша ғана. 
Егер 30 томдық салалық с�здікті сараптар 
болсақ, осы әріптер кездесетін с�здер есе-
лене түсері с�зсіз. 

Осы жаңа әліпби нұсқасы негізінде Ш. 
Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың 
республикалық үйлестіру-әдістемелік 
орталық қызметкерлері және сырт-
тан шақырылған тұрғындар арасында 
бірнеше рет апробация жүргізілді. Оған 
қатысушылардың к�пшілігі осы нұсқаға 
қолдау білдірді. Латын әліпбиіне еліміздегі 
к�птеген азаматтардың, әсіресе жастардың 

– Педагогтармен және ата-аналармен алдын ала талқылау аяқталғаннан  
кейін еліміздің барлық білім беру ұйымдарында жаңа әліпбиді енгізу үшін 
арнайы кесте бекітілетін болады. Бұл ретте асығыстыққа жол берілмейтінін 
атап айтқым келеді, бүкіл жұмыс жоспарлы түрде, жүйелілікпен және қатаң 
бекітілген кесте бойынша жүргізіледі. Ең бірінші кезекте біз кадрларды 
даярлау, оқулықтарды басып шығару, нормативтік с�здіктерді әзірлеу 
жұмыстарын қарастырамыз. Даярлық кезеңі сапалы аяқталған соң ғана 
жаңа жазуды бүкіл білім беру ұйымдарында енгізуге кең к�лемде кірісетін 
боламыз. Бұл шараларды жүргізуде Мәдениет және спорт, Ақпарат және 
коммуникациялар министрліктерімен тізе қоса іс-шараларды жүзеге асы-
рамыз. 

Латын әліпбиіне байланысты Парламенттік тыңдау барысында Білім және ғылым 
министрінің орынбасары Асхат Аймағамбетов жаңа әліпби қай кезден бастап енгізіледі 
деген депутаттар сауалына орай былай жауап берді:

жаңғыруымыздың белортасы, шешуші 
факторы, терең мәнге ие бастама. Бұл тек 
қана тілдің реформасы емес – діл рефор-
масы, жанымыздың жаңғыруы, маңызды 
стратегиялық бағдарлама. «Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде» деген ұлағатты 
пайым  ның ұлыстық, этностық шең бе-
рінен шығып – ұлттық, мемле кеттік, 
азаматтық мәртебеге ие болуы ның айқын 
айғағы. Бұл – болашағымыздың тізгінін 
�з қо лымызға алудың, Президент с�зімен 
айтсақ, «болашаққа бағдар», «рухани 
жаңғырудың» �зегі, Қазақ станның 30 
дамыған елдің қатарында сап түзеуінің 
жарқын кепілі.  Ұлт к�шбасшысы – 
 Елбасы тапсырмасына сәйкес бұл келелі 
мәселе қалың жұртшылықтың белсе-
не қатысуымен қолға алынуда. Елдің 
түкпір-түкпірінен, шетелден, ауылдан 
да, қаладан да, халық қалаулылары мен 
мемлекеттік қызметкерлер, ғалымдар мен 
зейнеткерлер, жастар мен сырттағы отан-
дастарымыз – бәрі де �з үлестерін қосуға 
тырысуда, бәрі де баталарын беріп, тілеуін 
тілеуде, хаттарын жазып, жобаларын жол-
дауда. «Кеңесіп пішкен тон келте болмай-
ды» дейді халқымыз. Біз ғылыми ортада, 
 зиялы қауым �кілдері арасында к�птеген 
басқосулар ұйымдастырдық. Ұлттық 
комиссияның жұмыс тобының бастама-
сымен 20-дан астам ғылыми-ұйымдастыру 
және ғылыми-тәжірибелік іс-шаралар �тіп, 
оларға 2,5 мыңнан астам ғалымдар мен зия-
лы қауым �кілдері қатысты. Шілде айында 
Ыстамбұл қаласында �ткен халықаралық 
түркологтар құрылтайында бұл мәселе 

да жалғаспақ. Ең бастысы, маңызы ора-
сан зор бұл келелі іс жүйелі,кешенді, 
кезең-кезеңімен,  жоспарлы түрде, науқан-
шылдыққа бой алдырмай, белгіленген 
тәртіппен іске асырылады. 

Ербол ТІЛЕШОВ, Қазақстан Республи-
касы Мәдениет және спорт министрлігі 
Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси 
жұмыс комитеті Ш.Шаяхметов атындағы 
тілдерді дамытудың республикалық 
үйлестіру-әдістемелік орталығының дирек-
торы: 

– Мемлекеттік тілдің бірыңғай стан-
дартты әліпбиінің нұсқасын таңдауда, 
ең алдымен, ғылыми прин циптер негізге 
алынды. Соның нәти жесінде қазақ тілінің 
дыбыстық жүйесіне, жалпы әліпби түзудің 
теория сы мен практикасына құрылған 
нұсқа ретінде осы әліпби сіздерге ұсынылып 
отыр. Бұл нұсқаның ерекшеліктері ба-
яндамада к�рініс табатын болады. Жаңа 
жазу нұсқасын қабылдау, әлбетте, бір 
таңбаларды екінші таңбалармен ғана ау-
ыстыру емес, ол – бұрынғы әліпбилерде 
жіберілген емлеге қатысты жаңсақ жа-
зуды дұрыстау. Осы реттен келгенде, 
әліпби жасау және оны енгізумен бірге 
жаңа жазу ережелері де қабылдануы тиіс 
деп ойлаймыз. Сіздерге таныстырыла-
тын нұсқада латынның т�л таңбалары 
ғана алынды. Оның лингвистикалық 
та, қоғамдық та маңызы ерекше. Себебі 
латын әріптеріне әртүрлі диакритикалар 
қою біріншіден, мұндай нұсқаны латын 
әліпбиі емес, әртүрлі қоспа таңбалардың 
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Дина ИМАМБАЕВА, 
Ғазиз ЕСЕМБАЕВ 

әліпбидің ең үлкен артықшылығы –
мемлекеттік тіліміз ендігі кезекте ғылым 
мен білімге, компьютер мен интер-
нетке тіпті де оңтайлана түседі. Осы 
айтылған с�здерімізге алдағы уақытта 
қолданысқа енетін конвертер жүйеі 
кепілдік бермек. Енді осы конвертердің 
артықшылықтарына тоқтала кетейін.

Б і р і н ш і  а й т а р ы м ,  Е л б а с ы -
мыз Нұрсұлтан =бішұлы Назарбаев 
айтқандай, «Қазақстан әлемдегі бар 
қазақтың Отаны» болса, мемлекеттік 
тілдің бірыңғай стандартты әліпбиі де 
әлемдегі бар қазақтың ортақ әліпбиі 
болады. Екіншіден, жаңа әліпбидің 
ең үлкен артықшылығы –мемлекеттік 
т іліміз  ендіг і  кезекте ғылым мен 
білімге, компьютер мен интернет-
ке тіпті  де оңтайлана түседі.  Осы 
айтылған с�здерімізге алдағы уақытта 
қолданысқа енетін конвертер жүйесі 
кепілдік бермек. Енді осы конвертердің 
артықшылықтарына тоқтала кетейін. 

1. Біздің мамандарымыз он жыл-
дан бері зерттеп келе жатқан қазақ 
әліпбилерінің конвертер жүйесі осы 
күнге дейін әлем қазақтары пайдала-
нып келе жатқан кирилл, латын, т�те 
жазуларды бір-біріне қателіксіз аудара 
алатын бірегей жүйе. Бұл жүйе осыған 
дейін «Егемен Қазақстан», «ҚазАқпарат» 
с и я қ т ы  е л і м і з д і ң  б а с т ы  а қ  п а р а т 
құралдары мен шетелдегі қазақ тардың 
�те тиімді құралына айналды. Елі міз-
дегі, жалпы ТМД елдеріндегі, сондай-ақ 
Еуропадағы, Қытайдағы қазақтар осы 
конвертер арқылы ортақ пікір алысып, 
хат-хабар алмасу мүмкіндігіне ие болды. 

2. К�п жылдардан бері тәжірибеден 
�ткен осы конвертер жүйесі ендігі кезекте 
мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты 
әліпбиін халық арасында �те ыңғайлы, 
қолжетімді тұрғыда насихаттап, тез 
қолданысқа енуіне айрықша қызмет 
етпек. Ұялы телефон пайдаланатын кез 
келген қазақстандық немесе интернет-
ке қолжетімді 12 миллион азаматымыз 
сондай-ақ мемлекеттік органдар мен 
баспа орындары осы жүйе арқылы жаңа 
латын әліпбиін ешқандай қиындықсыз 
қабылдауға мүмкіндік бар. Мысалы Сіз 
кирилл әліпбиімен оқыған болсаңыз 
осы конвертер жүйесін компьютеріңізге 
 немесе ұялы телефоныңызға орнату 
арқылы кез келген уақытта кез келген 
мәтінді жаңа әліпби нұсқасына аудара 
аласыз. Тіпті «Абай жолы» романын 3 
секунд аралықта жаңа әліпбиге аударып, 
оқуға болады.

3. Т�те жазуды пайдаланатын Қытай 
қазақтары да, латын әліпбиін қолда-
натын Еуропа қазақтары да осы кон-
вертер арқылы жаңа әліпби нұсқасымен 
танысып, �зіне қажетті ақпаратты еш 
қиындықсыз ала алады. Яғни Қазақ 
елінде болып жатқан жаңалықтарды, 
Елбасы саясатын �з әліпбиінде оқуға 
мүмкіндігі бар. Нақтылап айтқанда 
бұл конвертер басқа әліпби нұсқасын 
латынға ғана аударып қоймайды. 
Керісінше жаңа әліпбиде жазылған 
кез келген мәтінді басқа әліпбиге де 
аудара алады. Бұл жаңа әліпбидің әлем 
қазақтарына ортақ әліпби бола алаты-
нын к�рсетеді. 

4. Жаңа әліпбидің бір ерекшелігі 
әлемнің кез келген жерінде, кез келген 
ұялы телефонмен қазақ тілінде жазуға 
мүмкіндік бар. Яғни жаңа латын әліп-
биіндегі 25 таңба Халықаралық юни-
код жүйесінде бар. Бұл �з кезегінде 
қолданысқа енетін конвертердің қызмет 
мүмкіндігін арттырады. Яғни қазақ 
тілінде ақпарат алғысы келген адамға 
ешқандай қиындық тудырмайды. 

5. «Конвертер» жүйесі жылдар бойы 
дамытылып, тіліміздегі жүз мыңдаған 
с�зді қатесіз жазуға «авто матты редак-
тор» қызметі қосылады. 

6. Алдағы уақытта осы конвер тер 
арқылы кез келген қазақ с�зінің жазы-
луына орай оқылымын да тыңдауға 

болады немесе ауызша айтылған с�здің 
дұрыс жазылуын к�рсетіп бере алады. 
Бұл ұзақ уақытты алатын процес. Деген-
мен, нәтиже болатыны с�зсіз. 

7. Ескере кететін бір жайт. Мемле-
кеттік тілдің бірыңғай стандартты әліпбиі 
халыққа таныстырылған соң «конвертер 
жүйесі» Мемлекет белгілеген бір ғана 
нұс қамен жасалуы тиіс. =йтпегенде, 
ертеңгі күні әртүрлі әуесқой немесе 
қандай да бір мүдделі топ жаңа әліпбидің 
мән маңызы мен қадір-қасиетіне нұқсан 
келтіруі мүмкін. 

Қорыта айтқанда, мемлекеттік т ілдің 
бірыңғай стандартты әліпбиін енгізу 
ғылым-техника дамыған бүгінгі күнде 
еш қиындық тудырмайды. Бұған біздің 
мамандарымыз жасаған конвертер 
толықтай жауап бере алады. Яғни жаңа 
латын әліпбиін қысқа уақыттың ішінде 
бүкіл халықтың, оның ішінде жастардың 
қабылдауына �те қолайлы мүмкіндік 
тудырмақ. 

Павел КАЗАНЦЕВ, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

– Қазір қазақ әліпбиін латыншаға 
ауыстыру үшін жағымды әлеуметтік 
ж ә н е  э к о н о м и к а л ы қ  ж а ғ д а й л а р 
қ а л ы п т а с ы п  о т ы р .  С о н д ы қ т а н 
қазақстандық қоғам бұл ұсынысты 
жүзеге асыру ұлтты одан әрі ұйыс-
тыратынын, бізді ғылыми-техни калық 
прогрестің заманауи жетістіктеріне 
жақындататынын және Қазақстанның 
әлемдік коммуникациялық үдерістерге 
одан әрі интеграциялануына алып 
келетінін терең ұғынуы тиіс. Ең ал-
дымен,  б із  қазақстандықтардың 
к�пшілігіне, әсіресе жастарға �те та-
ныс графиканы пайдаланатын бола-
мыз. Біздің �мірімізге латынша жазу 
баяғыда-ақ еніп кетті. Тек аға ұрпақ қана 
біршама қиындықтарды бастан кешуі 

мүмкін. Сол себепті  Президент латын 
графикасы негізіндегі қазақ әліпбиін 
кезең-кезеңімен және дәйекті түрде 
енгізуді ұсынып отыр. Бұл мәселенің 
техникалық жақсы жақтары да бар, 
айталық, пернетақтада үш әліпбиді 
орналастырудың қажеті болмайды, бұл 
құжаттармен жұмыс істеуге де ыңғайлы. 
Одан б�лек, бағдарламалаудың басты 
құралдарының барлығы латындық фор-
матта қолданылады. Жалпы маңызды 
міндет – даярлық науқанын барынша 
белсенді жүргізу керек екенін атап айт-
ты. Ол үшін әрбір мақсатты топқа, әрбір 
елді мекенге, әрбір адамға қабылданған 
шешімнің артықшылықтарын анық ай-
тып жеткізуге мән берілуі тиіс. Бұл ретте 
жаңа әліпбиді болашақта пайдаланатын 
түрлі салаларда – білім беруден бастап 
мемлекеттік қызметтер к�рсетуге дейін, 
кітаптан бастап сыртқы жарнамаға дейін 
барлық жерде сынақтан �ткізу ж�ніндегі 
шаралар кешенін әзірлеу қажет. 

Т@леубек МҰҚАШЕВ, 
ҚР Парламенті Сенатының депутаты: 

– =ліпбиді �згерту �з ерекшелігімізді 
сақтап қалу, әлемдік интеграция, 
ақпарат алу мүмкіндіктерін дамытуға 
жағдай жасайды. Латын графикасы жер 
жаһанға кең тараған. Соның арқасында 
жастар ғаламтор арқылы ақпарат айды-
нына еніп, білім мен ғылым саласындағы 
кеңістікке еркін енеді. Сонымен бірге, 
түркі әлемін біріктіруге күш салады. 
Латын графикасына к�шу қазақ тілінің 
мәртебесін к�тереді. Сонымен қатар 
латын әліпбиіне к�шу барысында 
қазақ тіліне тән әріптердің жойылып 
кетпеуі маңызды. Бұл қадам кириллица 
таңбаларын латынмен алмастырудан 
б�лек, жазу саласында да реформа жаса-
уды қажет етеді. Ана тіліміздегі әр дыбыс 
дербес белгіленіп, �зіндік ерекшелігі 

ескерілуі тиіс. Жаңа әліпбиді компью-
терге емес, керісінше компьютерді тілге 
икемдеу керек.

Дархан ҚЫДЫР;ЛІ, 
Халықаралық Түркі 
академиясының президенті:

– Жаңа әліпби жаңарған елдің ныша-
ны ретінде к�нені келмеске кетіріп, са-
наны сілкіндіреді, жадыны жаңғыртып, 
тілге тәуелсіздік әпереді,  мәдени 
тұтастықты орнықтырып, ақпарат 
кеңістігін дербес тікке жетелейді. =ліппе 
мәдениеттің �лшемі, сонымен қатар 
ол – ұлттың таң басы, елдіктің ай шығы, 
мемлекеттің тәуелсіздігі мен тұтастығын 
айқындайтын символ дардың бірі. 
Бұл тұрғыдан алғанда таңба таңдау 
– �ркениет жолын да таң дау деген 
мағына береді. Сондықтан осы арқылы 
Мәңгілік ел мұратын тұ ғырлы ететін 
тарихи таңдау жасалды деп ойлаймыз. 
=ліпби алмастыру арқылы біз қосамжар 
орфографиядан құтыламыз. Мысалы, 
қазір мемлекетіміздің атауы 3 түрлі жа-
зылып жүр. Латын әліпбиі арқылы мұны 
Qazaqstan деп тілдік ерекшелігімізді 
сақтай отырып, бір-ақ с�збен жазуға 
мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар жаңа 
әліпби арқылы шет тілдерден енген 
с�здерді де ұлттық ерекшеліктерге икем-
дей аламыз. Латын әліпбиін қазақ емлесі 
арқылы қабылдау бұл мәселені бір ізге 
түсіреді. Орфографиялық, орфоэпиялық 
тұтастықтың тілдік тұтастыққа бастайты-
нын ескерсек, бұл түрлі этностардың тіл 
сындыруына, с�йтіп мемлекеттік тілдің 
т�ңірегіне топтасуына септігін тигізеді 
деп есептейміз. Ендеше, Елбасы мақа-
ла сында атап �ткендей, латын әліпбиі 
бұ қара лық сананы �згертіп, қоғамның 
ішкі тұтастығын қалыптастыратын 
басты құ ралдың бірі болады деген ой-
дамыз. Қазірдің �зінде еліміздегі элек-
тронды ақпарат құралдарында латын 
әліпбиі кеңінен қолданылуда. Ин-
тернетте, әлеу мет тік желілерде бұған 
әлдеқашан к�шіп кеткендер аз емес. 
Бірақ латын әліпбиін әркім әр түрлі 
пайдаланып жүр. Сондықтан мақұл-
данған жаңа әліпбидің қолда нысқа 
енуі бұл мәселені бір жүйеге келтіреді. 
Жаһандану жағдайында ағылшын тілі 
мен латын әліпбиін меңгеру – журна-
листерге әлемдік ақпарат айдынына 
еркін енуге мүмкіндік береді. «Еге-
мен Қазақстанның» жаңарған пор-
талы биылғы жылдың басынан бері 
орыс тілінде қызмет к�рсетіп келеді. 
Шеттегі қандастарға арналған ла-
тын әліпбиіндегі нұсқасы біраздан 
бері бар. Сайтқа салынған матери-
алдар конвертердің к�мегімен авто-
матты түрде латын қарпіне аударыла-
ды. Ал осы қыркүйек айынан бастап 
біз ағылшын тілінде ақпарат тарата 
бастадық. Шетелдегі оқырмандар мен 
елдегі елшіліктер енді жаңалықтарды 
«Егемен» арқылы оқитын болады. 
Жалпы ел газетінің 1929-1940 жыл-
дары аралығында, «Еңбекші қазақ» 
және «Социалды Қазақстан» кезінде 
латын әліпбиімен шыққанын жақсы 
білесіздер. Сондықтан бас басылым 
ретінде латын әліпбиіне к�шу біз үшін 
табиғи жалғастық болады! =рине, 

әліпби �згерту бір күнде, тіпті бір 
жылда да жүзеге асатын процесс емес. 
Қанатқақты жоба ретінде қолданысқа 
енгізілгеннен кейін, уақыт �те келе қол 
да, к�з де үйреніп кетеді. Ең бастысы, 
рухани жаңғыруға нақты қадам жасал-
ды. Ұза ғынан сүйіндірсін!

Эдуард ПОЛЕТАЕВ, 
«Мир Евразии» журналының 
бас редакторы, саясаттанушы: 

– Саяси шешім қабылданды. Енді 
әртүрлі к�зқарастар ескерілгені ж�н. 
Олардың барлығы тыңдалып, пікір 
алмасуға қатысуы керек. Қазақстанда 
және оның аумағынан тыс жерлер-
де, ең бірінші бұрынғы кеңестік ел-
дер кеңістігінде латын әліпбиіне к�шу 
мәселесі кеңінен талқылануда. Тіл, ең 
алдымен, коммуникация құралы. Тіл 
мәселесін саясиландыруға болмайды. 
Бұдан ол тек қана эмоционалдық бояуға 
ие болады. Реформаның маңыздылы ғын 
тілдің функционалдылығын арттыру 
тұрғысынан бағалауымыз қажет. =ліпби 
мәселелері ұраншылдықтың емес, 
ғылыми талқылаудың тақырыбына айна-
луы керек. Бір әліпбиден екіншісіне �ту 
революциялық оқиға болып табыла ма? 
Жоқ. Fйткені Қазақстан эволюциялық 
дамуға екпін береді. =ліпбидің ауы-
суымен ойлау жүйеміздегі амалдар 
�згермейді және ғылыми зерттеудің 
әдістері де бұрынғыдай қалады. Тіл са-
ясатын жүзеге асыру патриоттық сана-
сезімге негізделуі керек. Тіл мәселесінде 
ұстамдылы пікірлер мен бағалар қажет. 
Сонда ғана тілдер мен мәдениеттер, 
сана ашықтығының �зара тиімді байла-
нысы мен бірін-бірі толықтыруы туралы 
айтуымызға болады. 

Бекболат ТІЛЕУХАН, 
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты: 

– Бү гінгі дәуірдің дидары басқа. 
 Замана қарқыны алапат. Кез келген айту-
лы деген ақпаратыңыз әрі кеткенде алты 
күнде ескіріп қалатын заман – бұл заман. 
Сондықтан да соны қадам керек болды. 
Болашаққа бағыттайтын жаңа бағдар 
керек болды. Басқаша к�зқарас, терең 
тәсіл керек болды. Сол үшін де биыл 
Елбасы жаңа мақаласын жариялады. 
Жұрт жапатармағай жағаласып, жан-
таласып жатқан кезде аттың тізгінін 
тарта тұрып, елдің есіне ештеңе келмей 
тұрған кезде алты қыр емес, алпыс 
қырдың астындағы нәрсені к�ру, к�здеу 
- бұл соңғы ширек ғасырдағы Қазақстан 
саясатының қолтаңбасы. Былайша 
айтқанда, Назарбаевтың стилі бұл. Бар-
ша халық «бағдарламалық» деп баға бер-
ген бұл мақаланың меңзері терең, бітімі 
б�лек. Қысқасы, түсінгеніміз мынау: 
«заманың түлкі болса, тазы боп шал». 
Fкшелеп қуғанның �кпесі �шетін заман. 
Алдынан тосып, қапталында жүрмесең, 
қақпақыл ойнап кете барасың, қатардан 
шығып, қаңғып қаласың. Табаныңа бүр, 
ұстанымыңа тиянақ керек. Бұл қайда 
дегенде, бұл ұлттық кодымызда екен, 
бұл біздің генетикалық жадымызда екен, 
заман талабына берік сабақтасқан осы 
қасиет біздің елдігімізге сеп болады, 
келешегімізге кепіл болады. Енді соның 
бір парасы алға қойған міндеттердің 
бірі жаңа әліппеге к�шуді  Елбасы 
ұсынды. Латын алфавитіне қажеттілік 
туды. Енді қажеттілікке бір саясаттың 
«тонын» кигізудің ешқандай қажеті 
жоқ. Жаңа Эдуард Полетаев мырзаның 
айтқанымен толық қосыламыз. Заман 
қажеттілігі. Енді ерте бастасақ, ерте 
болып кетер еді, енді кеш бастасақ, 
кешігіп қалуымыз ықтимал. Кез келген 
жаңа іс, соны қадамның азды-к�пті 
қауіпі болады. Енді «қаупі» демей-ақ 
қояйыншы, машақаты болады, тәуекелі 
болады. Бірақ бұл соқыр тәуекел 
емес, ағайын. Бұның бәрі зерттелген, 
қоғамның талқысына салынған. Ал-
фавит реформасы түгілі, бір б�лмеден 
бір б�лмеге затыңызды ауыстырсаңыз 
да кәдімгідей машақат. Аға буынға бұл 
латиницаның ауырлау түсетіні жасы-
рын емес. Ал жас ұрпаққа түк емес. 

Қажеттілікке саясаттың «тонын» 
кигізбейік, ағайын. Ашық сана, праг-
матизммен келгеніміз дұрыс болады деп 
ойлаймыз. 

(Соңы. Басы 1,3-беттерде)

Оған қоса бұл алфавиттің сан түрлі 
этностың берекелі мекеніне айналған 
Отанымыздағы бірлікке де септесетініне, 
еліміздегі ұлтаралық қарым-қатынастың 
қол жетімді құралы күйінде қалатынына 
қоса  назар аударғымыз келеді. Біз �зіміз 
игеріп үлгерген бұл байлықтан бас 
тарт пайтын боламыз. Жалпы адамзат 
баласының арғы-бергі тарихында білген-
нен зиян к�рген халық та, адам да жоқ. 

Біздің алдымызда әлі біраз жылдарға 
созылатын, жүйелі түрде, табандап 
жүргізуді қажет ететін қиын жұмыс тұр. 
Бұл жұмысты оңайға түседі деп ешкім 
де айта алмайтыны анық. =сіресе аға 
буынға жаңа әліпбидің қызығымен қатар 
шыжығын да к�руге тура келеді. Бірақ 
жастарымыздың, балаларымыздың 
б ұ л  і с т і ң  т е к  қ ы з ы ғ ы н  к � р е т і н і 
күмәнсіз. Жаңа ғана Мәжіліс Т�рағасы 
Елбасымыздың «Балаларымыздың 
б о л а ш а ғ ы  ү ш і н  о с ы н д а й  ш е ш і м 
қабылдауға тиіспіз» деген с�зін �те 
орынды келтіріп �тті. Иә, біз бұл істі 
балаларымыз үшін, балаларымыздың 
ба лалары үшін, олардың балалары үшін, 
келешек ұрпақтарға қалдыратын мәңгі 
де мәнді мұрамыз үшін қолға алып жа-
тырмыз.

С�зіміздің түйіні мынау. Жазуымыз-
ды жаңартып, тілімізді түлеткіміз келсе, 
сол арқылы санамызды сілкіндіріп, 
елдігімізді ерекшелегіміз келсе, бұл іске 
тәуекел етуіміз керек. Fнер алды қызыл 
тіл деп санайтын, туған тілін мына 
дүниедегі ең асыл, ең ардақты адамының 
атымен «ана тілі» деп с�йлейтін айна-
лайын қазағымның елдіктің бұл сыны-
нан да абыроймен �тетіні айдан анық. 
Алфавит ауыстыру – іргелі, ірі іс, шын 
мәнінде тарихи шешім. Ойдағыдай 
атқарылған жағдайда бұл ісіміздің 
игілігін, бұл тарихи шешімнің жемісін 
халқымыз ғасырлар бойы к�ре беретін 
болады. Келешектегі ұрпақтарымыз 
ұлтты әлемдік �ркениеттің сара жолына 
салып берген Елге де, туған халқына сол 
мүмкіндікті үшінші мыңжылдықтың 
басындағы аласапыран заманда алып 
берген Ерге де алғысын айтатын болады.

Сергей СЕЛИВЕРСТОВ, 
Еуразиялық интеграция институтының 
 директоры: 

– Мемлекеттік тіл әліпбиін жаңар ту 
– әр елдің дербес құқығы. Жаңа әліпби 
– рухани жаңғырудың бола шақ қа бағыт-
талғанының айқын айғағы, – деп атап 
�тті ол. – Айталық, ортаға сырлық гот 
әліпбиі Қайта �рлеу дәуірінде антикалық 
үлгілерге сәйкес жаңартылды. Осы-
лайша, Еуропада классикалық латын 
жазуы пайда болды. Ол кезде оны анти-
ква деп атағаны белгілі. Бұл әліпби 
Ұлыбритания сияқты елдерде одан әрі 
жетілдірілді. Дәл осы елде ХХ ғасырда 
«The Times» газетіне арнап біз бүгін 
компьютерде қолданып жүрген Times 
New Roman (яғни «Жаңа Римдік») қарпі 
жасалды. Сол кезеңде славян әліпбиі 
де жаңғыртылды. XVIII ғасырда І Петр 
Ресейде жаңа азаматтық қаріпті енгізді, 
мұнда ескі кириллица сол еуропалық 
латынның үлгілері бойынша қайта 
жаңғыртылды. Ал ХХ ғасырда, 1920-1930 
жылдары орыс тілін латыншаға ауысты-
ру жобасы әзірленген болатын. Түрік 
Республикасында да 1928 жылы араб 
жазуынан латыншаға ауысу тәжірибесі 
сәтті аяқталғаны баршаға белгілі. Яғни 
әліпбилерді жаңарту – бұл қалыпты 
тарихи тәжірибе. Қазіргі ақпараттық 
және технологиялық кеңістікте латын 
жазуы – жаһандық прагматистік құрал, 
ол ешкімді б�ліп жармайды. Кері сін-
ше, бұл коммуникация құралы. Және 
де ол қазақстандықтарға жақсы та-
ныс. Латын әліпбиі ұлттық с�здігімізге 
халықаралық, ғылыми-техникалық лек-
сиканы бейімдеуге оңтайлы мүмкіндік 
бермек. 

Біләл ҚУАНЫШ, 
«Attila group» интернет 
компаниясының @кілі:

–  Менің алдымда баяндама жасаған 
мамандар жаңа латын әліпбиінің мәні мен 
мазмұнына тоқталды. Ал мен с�з еткелі 
отырған тақырып жаңа қабылданған 
мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты 
әліпбиін халыққа қалай жеткізу, жазу 
әдісін қалай оңтайластыру, осыған 
дейінгі сан мыңдаған рухани қазынамыз 
бен кітаптарымызды жаңа әліпбиге 
қалай к�шіру, латын әліпбиін тек 
Қазақстандықтар ғана үшін емес әлемдегі 
барлық қазақтың ортақ әліпбиіне ай-
налдыру мәселесі. Бірінші айтарым, 
Елбасымыз Нұрсұлтан =бішұлы На-
з а р б а е в  а й т қ а н д а й ,  « Қ а з а қ с т а н 
әлемдегі бар қазақтың Отаны» болса, 
мемлекеттік тілдің бірыңғай стандарт-
ты әліпбиі де әлемдегі бар қазақтың 
ортақ әліпбиі болады. Екіншіден, жаңа 

№ Латын таңбасы Кирилл таңбасы
1 Aa Аа
2 Bb Бб
3 Cc Цц
4 Dd Дд
5 Ee Ее
6 Ff Фф
7 Gg Гг
8 Hh Хх/Һһ 
9 Ii Іі / Ии

10 Jj Йй
11 Kk Кк
12 Ll Лл 
13 Mm Мм
14 Nn Нн
15 Oo Оо
16 Pp Пп
17 Qq Ққ
18 Rr Рр
19 Ss Сс
20 Tt Тт
21 Uu Ұұ
22 Vv Вв
23 Ww Уу
24 Yy Ыы
25 Zz Зз

Ng/ng     Нң
Gh/gh     Ғғ
Ch/ch     Чч
Zh/zh     Жж

Ae/ae   Әә
Oe/oe   Өө
Ue/ue    Үү

 

1 Ae / [ ] [æ] aelem
2 O  / o [ ] oerken
3 Ue / ue [ ] uekimet

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАҢА КӨКЖИЕГІ
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде «Мемлекеттік тілдің латын графикасындағы әліпбиінің 

бірыңғай стандартын енгізу мәселелері туралы» Парламенттік тыңдау өтті
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ТАРИХИ ТАҢДАУ

«КЕЛІСІП ПІШКЕН ТОН КЕЛТЕ БОЛМАС»:
ЛАТЫН ӘЛІПБИІ ТУРАЛЫ ОЙ-ТОЛҒАМДАР МЕН ПАЙЫМДАУЛАР

Бұл – келешек ұрпақ қамы 

Іргелі ұлттар �мірінде орын алатын 
ірі-ірі кезеңді, ұлы тарихи оқиғалар бо-
лады. Сондай дүниелерді біз Қазақ елінің 
90-жылдардан кейінгі тарихынан к�рдік. 

Қайсыбірін еске алалық: ең алды-
мен, Тәуелсіздік қар саңында «Қазақ 
тілі» қоғамының құры лып, елім деген 
азаматтардың ана тілінің жоғын жоқтауға 
жаппай жұмыла кіріскенін айтар едік. 

Ел Тәуелсіздігін жариялап, =нұранын 
шырқап, к�к тудың желбірегенін атар едік. 

Дүниежүзі  қазақтары қауымдас-
тығының құрылып, әлемнің түкпір-
түкпіріндегі қандастарымызға сауын ай-
тылып, Ұлы к�штің қайта жанданғанын 
қосар едік.

Шекарамызды шегендеп, мемлекетті-
лігі  міздің тұғырын нығайтқанымызды 
мәлімдер едік.

Ел ордасын ел орталығына к�шіріп, 
сәу леті мен дәулеті келіскен жаңа тұрпатты 
Астанамызды қалыптағанымызды ауызға 
алар едік. 

Осылардың қай-қайсысынан да 
кем соқпайтын, ел тарихында тағы бір 
ұлы �згеріске, жаңа кезеңге бастайтын 
айшықты оқиға ретінде қазір қызу қолға 
алынып жатқан қазақ жазуын латын гра-
фикасы негізіндегі жаңа әліпбиге к�шіру 
талабын атасақ, ешқандай артық емес деп 
ойлаймыз. 

Осында айтылғандардың барлығының 
да бастауында тұрған, іске асуына ұйытқы 
болған – еліміздің тұңғыш Президенті, 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев. Байып-
тап қарайтын болсақ, жоғарыда аталған 
шаралардың барлығы да тәуелсіздігімізді 
тұғырлы,  елдіг імізді  ғұмырлы ету-
ге бағытталған іргелі істер екендігіне, 
ұлттық мемлекет құру жолындағы қадау-
қадау қадамдар екендігіне к�з жеткіземіз. 
Сондай-ақ бұлар ретімен,  сәтімен, 
уақытымен іске асырылып жатқандығын, 
бір-бірімен сабақтаса ұласуда екендігін 
байқаймыз. Бүгінгі күні қызу қолға алынған 
әліпби ауыстыру мәселесі – осылардың 
логикалық түйіні іспеттес. 

=лбетте, бұл бір-екі жыл бедерінде 
кездейсоқ к�теріле қоймаған мәселе. Бұл 
идеяны тәуелсіздігіміздің елең-алаңында 
алғаш ауызға алып, жұртшылықтың 
 назарын аударған Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының президенті, академик 
=бдуали Туғанбайұлы Қайдар еді. Ол 
осы бастаманы к�теріп қана қоймай, 
сонымен қатар оны ғылыми тұрғыдан 
негіздеп, �зіндік үлгісін де ұсынған 
болатын. Бұл ұсыныс Елбасының ой-
ымен де ұштасты. Елбасы сол кезден 
 бастап латынға к�шу мәселесіне ауық-
ауық қайта оралып, ғалымдарға, тиісті 
мамандарға бұл мәселені жан-жақты 
қарастыруды, зерттеп-зерделеуді тапсыр-
ды. Уақытты асықтырмай, бастаманың 
табиғи түрде пісіп-жетілуін, оның ғылыми 
да, экономикалық та алғышарттары 
мен қажеттіліктері кемеліне келуін, 
қоғамның да бұл іске дайындығының 
толық болуын күтті. Бұл мәселе ұзақ 
уақыт бойы әбден талқыланды, иі қанды. 
=сіресе А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының мамандары 
атқарған іс-шаралар ұшан-теңіз. Осы-
нау қажеттіліктердің бәрі сай болғанда, 
 Елбасы тарапынан түпкілікті саяси шешім 
қабылданды. С�йтіп, латын қажет пе, жоқ 
па деген талқылау сатысынан �тіп, нақты 
әліпби нұсқасын таңдап, бекіту сатысына 
к�штік. Нағыз жауапты сәт енді басталды. 

=рине, мұның барлығы �тпелі кезең 
екенін білуіміз керек. Ең бастысы біз 
латын әліпбиіне к�шіп жатқан жоқпыз, 
оған қайта оралып жатырмыз. Себебі 
латын қарпі қазақ елінде осыған дейін 
болған, яғни ешкімге таңсық дүние емес. 
Ал кирилл жазуына тоқталар болсақ, 
бұл кешегі 20 жылдардың соңында 
қазақ халқын отарландыру, сондай-ақ 
түбі бір түркі тектес халықтардың ара-
сын алшақтату мақсатында жасалған 
Кеңестік кезеңнің саясаты болатын. 

   –   

Сондықтан бұған асқан байыптылықпен, 
зор жауапкершілікпен қараудың кезеңі 
туды. 

Fйткені әліпби ауыстыру жай ғана 
таңба ауыстыру емес. Бұл – түптеп кел-
генде сананы �згертуге талпыныс, жаңаша 
�мір сүруге деген ұмтылыс. Басқаша 
айтқанда, бұл сапалық та, саналы �згеріске 
бастайды. Сол себепті те бұл істе қателесуге 
қақымыз жоқ. 

Ұлттық жазуымызды �з еркімізге сай, 
бүгінгі графикалық қажеттіліктеріміз бен 
болашақтағы мүмкіндіктерімізді еске-
ре отырып жасақтап алу – зор тарихи 
мүмкіндік. Осы тарихи мүмкіндіктен айы-
рылып қалмауымыз керек.

Осы уақыт аралығында латын графи-
касына негізделген жаңа қазақ әліпбиінің 
к�птеген үлгілері мен нұсқалары әзірленді. 
Бұған түрлі сала мамандары қатысты. 
Бұл дұрыс та. Дегенмен, «шымшық сойса 
да қасапшы сойсын» деген қағидатты да 
ұмытпағанымыз ж�н. 

Сол к�птеген әліпби нұсқалары ек-
шеле келгенде екі бағыттағы жобаның 
жіктелгені байқалады. Оларды шарт-
т ы  т ү р д е  т і л ш і л е р  ж о б а с ы  ж ә н е 
бағдарламашылар нұсқасы деп б�луге 
болатын секілді. =лбетте, екі тараптың 
да айтар уәжі, келтірер дәлелі орынды, 
негізді. Бір жағынан мұнда дәстүршілдік 
пен батысшылдықтың да тартысы бой 
к�рсететіндей. Билік тарапының да 
бағдарламашылар ұсынған нұсқаға к�бірек 
бейілді екендігі аңғарылып қалды. Бұл рет-
те екі нұсқаның, екі түрлі к�зқарастың бірін 
таңдау емес, қабылданған жаңа әліпбидің 
тіліміздің бар қасиетін толық қамтуы, 
еліміздің даму келешегін қамтамасыз ету-
ге қауқарлы болуы маңызды. Сондықтан 
да бізге әліпбидің барша қырын, бар-
ша мүмкіндігін, артықшылықтары мен 
кемшіліктерін толық ескерген, кемінде 
алдағы 50-60 жылдай даму болашағымыз 
жайлы болжамдарды қамтитын, түрлі 
тараптың к�ңілге қонымды талап-тілектері 
мен ұсыныс-пікірлерін қаперге алған 
жобаны бекітіп, жедел іске асыруға кірісу 
қажеттігі с�зсіз. 

�лшемдерді туындатады. Бұларға жекелеп 
қысқаша тоқталып �тейін. 

1. Қазақ тілінің т�лтума заңдылық-
тарын барынша толық қамту.

Бірінші қағидат, с�з жоқ, ең басты әрі 
маңызды. Кириллицадан латын жазуы-
на к�шудің басты әрі негізгі себебі осы. 
Егер де жаңа әліпби қазақ тілінің табиғи 
қалпынан туындап жатқан т�л заңды-
лықтарын ескермейтін болса, онда әліпби 
ауыстырудың да қажеттігі де, ешбір маңызы 
да болмас еді. Сондықтан әліпбидің қай 
нұсқасы болсын, бұл бірінші кезектегі 
басты талап болуға тиіс. Мұнда мынадай 
�лшемдер басшылыққа алынғаны ж�н:

- бір дыбысқа бір таңба;
- қазақ тілінің фонетикалық-фоноло-

гиялық, грамматологиялық сипатына 
толық сай келу;

- ықшамдылық, яғни басы артық 
әріптерге әліпбиден орын бермеу;

- икемділік, яғни тілдің болашақ даму 
�рісіне жол қалдыру;

- тұрақтылық.
=зірше негізгілері осы. Тіл мамандары 

мұны басқа да қағидаттармен, �лшем-
дермен толықтыра түсер деп ойлаймын. 

=детте, батысшылдар ноқаттардан бас 
тарту үшін роман-герман әліпбилерінің 
ү л г і с і м е н  б і р  д ы б ы с т ы  қ о с а р л а м а 
таңбалармен белгілеуді алға тартады. Бұл 
жерде мына мәселені ескеру керек. Роман-
герман тілдерінің барлығы ноқатсыз деу 
шындыққа сай емес. Айталық, еуропалық 
тілдер: неміс, испан, португал, итальян, 
швед, голланд, фин, дат, поляк, чех, т.б. 
әліпбилерінің барлығы да диакритиканы 
пайдаланады. 

Екіншіден, қазақ тілі �зге де түркі 
тілдері секілді – жалғамалы тіл (агглюти-
нативті).  Ал роман, герман, славян 
тілдері – флективті, яғни қопарылмалы 
тіл. Қопарылмалы тілдерде бір дыбысты 
бірнеше таңбамен белгілеуге мүмкіндік бар 
әрі қолайлы да. Түбірі тұрақты жалғамалы 
тілдер үшін бұл тәсіл ыңғайлы емес әрі 
тарихи, табиғи түрде бір дыбысқа бір 
таңба белгілеу үрдісі әбден қалыптасып, 
о р н ы қ қ а н .  С о н д ы қ т а н  б і з г е  о с ы 

Жаңа әліпби мәселесінің Парламент 
Мәжілісінде талқылануы �те орынды 
болды. Fйткені бұл ұлттық, халықтық 
мәселе.

Латын әліпбиіне к�шу ж�нін дегі Ел-
басы шешімі к�птің к�кейі нен шығып, 
санамызды дүр сілкін дірген жағымды 
жаңалық болды.  =лем елдерінің 
к�пшілігі қолданатын халықаралық 
жазуды біз де қабылдасақ, �ркениет 
к�шіне ілесу үрдісі жеделдей түсетін 
сияқты. Қазіргі заманғы білім мен 
ғылымның, озық технологиялардың 
тілін табу осыған тікелей байланысты. 
Тіпті дәстүріне берік, ежелден т�л жа-
зулары бар қытайлар мен жапондардың 
�здері  мектепте балаларға латын 
қаріптерін қосымша үйретеді екен. Бұл 
ежелгі жазудың �міршеңдігінің дәлелі. 
Сондықтан да латынға негізделген 
жаңа қазақ әліпбиі елдің жаңа нышаны 
ретінде тәуелсіздігімізді нығайтады, ана 
тілімізді биік белеске к�тереді деген 
сенім ұялатып отыр. 

Жалпы латын әріптері бізге жат 
деп айта алмаймыз, �йткені мектептегі 
математика, химия, шет тілі пәндері 
арқылы бұрыннан-ақ таныспыз. Кейінгі 
кезде ғаламтор желілерінің �мірімізге 

Елбасы Н.Назарбаев латын әліп-
биін қабылдау мәселесін дер кезінде 
к�теріп отыр. Бұл еліміздің жаһандық  
инфрақұрылымдық жүйелерден шетте 
қалып қоймай, даму к�шіне ілесуіне 
жол ашатын мүмкіндік болып табы-
лады. Қазіргі кезеңде жаңа техноло-
гиялар саласында үлкен �згерістер 
болып жатқаны белгілі. Ақпараттық 
жүйедегі жаңалықтар, криптовалюта, 
жасанды интеллект, смарт-қалалар, 
киберқорғаныс және т.б. секілді әлемдік 
үрдістерден қалып қоймауға тиіспіз. 
Сондықтан жаңа қазақ әліпбиі біздің   
халықаралық ақпараттық жүйеге еркін 
енуіміз үшін, қазақ тілінің ғылым мен 
бизнес тіліне айналуы үшін, терминдер 
мәселесінің шешімін табу үшін, ки-
рилл қарпін пайдалану кезінде кеткен 
олқылықтарды орнына келтіру үшін 
оңтайлы мүмкіндік береді. Бұған дейін 
қазақ тілінің кейбір заңдылықтары 
бұзылып, орфографиясы мен ор-
фоэпия ережелері толық сақталмай 
келді .  Латын қарпін қабылдасақ 
сол кемшіліктер түзе тіліп, қайтадан 

Бұл қағидаттан туындайтын �лшем-
дерге мыналарды жатқызамыз:

- түркі халықтарына арнап бекітілген 
ор тақ түркі әліпбиіндегі таңбаларды еске-
ру;

- латын жазуына к�шкен түркі ха-
лық тарының тәжірибесін зерделеу, қа-
теліктерін қайталамау;

- ортақ ғылыми терминқор құруға 
алғышарт қалыптастыру.

3. Жаңа ақпараттық технологиялардың 
мүмкіндіктерін ескеру және соған сай 
болу.

Тіл табиғи, жанды әрі басты құбылыс. 
Технология тілден туындайды. Яғни тех-
нология туынды, жасанды жүйе. Демек, 
тілді, тілдің дыбыстарын бейнелейтін 
таңбалар жүйесін технологияға емес, 
технологияны тілге, тілдің табиғи даму 
жүйесіне бейімдеген ж�н. Десек те, жаңа 
ақ параттық технологиялар, оның құрал-
дары мен тетіктері, ұғымдық аппара-
ты т�лтума �нім емес, �зге елдікі әрі 
халықаралық сипат алғандықтан, оның 
стандарттарын ескермеу, белгілі деңгейде 
оған икемделмеу мүмкін емес. Сондықтан 
жаңа әліпби жобасын жасақтауда бұл 
фактордың да маңызы зор. Мәселе, мұны 
қалай, қандай талаптармен ескеруде. 
Біздіңше, мұнда мынадай �лшемдерге 
сүйену керек:

- еуропа елдерінің латын жазулы әліпби 
жүйелерін салыстыра зерттеу;

- латын жазуын пайдаланбайтын 
іргелі елдердің – қытай, жапон, араб, үнді 
елдерінің әліпбилерін және оның ақпа-
раттық технологияға иемделуін зерделеу;

- техникалық, экономикалық тұрғыдан 
барынша тиімділікті басшылыққа алу;

- ықшамдылық, к�рнекілік, ыңғай-
лылық, тиімділік қағидаттарын ұстану.

Осы айтылған талап-тілектер негізін 
түбегейлі ескерген А.Байтұрсынұлы атын-
дағы Тіл білімі институтының маман-
дары Тәуелсіз Қазақстанның тәуелсіз 
жазу нұсқасын тұңғыш Президентіміз 
Н.=.Назарбаевтың үлгісі ретінде ұсынады. 
Fйткені бұл үлгі Елбасының нақты тап-
сырмалары негізінде жасалып отыр.

дендеп енуі бұл әріптерді кез келген 
адамның қолдана алатынын к�рсетіп 
отыр. Тек қазақ тілінің дыбыстық 
ерек шеліктерін, емле ережелерін  ес-
керетін тиімді нұсқаның қабыл дануы 
қажет деп білеміз. Бұл ретте қазір жаңа 
қазақ әліпбиіндегі әріптердің саны 
к�пшіліктің назарын аударып отыр. 

Елбасы Н.Назарбаев атап к�рсет-
кендей, латын әліпбиі халықтың санасын 
жаңа деңгейге к�теріп, ішкі бірлігіміз 
бен ынтымағымызды бекемдейтін 
құралдың бірі болмақ. =рине, жаңа 
әліпби қабылдау бір күннің шаруа-
сы емес, оған мемлекет тыңғылықты 
дайындық жаса ғаны белгілі. Тіліміз 
үшін тиімді нұсқа қабылданса, біртіндеп 
латын әріптеріне қолымыз да, к�зіміз де 
үйренеді. Сондықтан латын әріптерін 
оқып-жазуды қиынсынудың еш реті 
жоқ. Қайта бұрынғы әліпбиде орын 
алған  кемшіліктерді келмес ке кетіріп, 
тіліміздің бағы ашылады деген үміт 
бар. Бұл жағынан тіл мамандарына 
орасан зор міндет жүктеліп отыр. Ал 
біз �з тарапымыздан латын әліпбиіне 
к�шу ж�ніндегі қозғалысты қолдап, 
ықыласымыз бен ниетіміз оң екенін 
білдіреміз.  

реттелері с�зсіз. Міне, бұл – жаңа 
әліпбидің артықшылығы. 

Компьютер пернетақтасындағы 
қаріптерге келетін болсақ, латын гра-
фикасын жасау барысында жоғарыда 
айтылған жүйелерге ену үшін 26 әріп 
жеткілікті. Сондықтан жаңа әліпби 
нұсқасын қабылдау барысында ескеретін 
мәселелер баршылық. Мәселен, қазақ 
тілінің т�л ерекшеліктерін ұмытпау,  
орысша транслитерацияға мұқият болу, 
сингармонизм ережесін тиімді пай-
далану, �з емлемізді қайта жаңғырту 
және т.с.с. Мұның бәрі филологиялық 
құралдар, әдістер арқылы шешімін таба-
тын мәселелер. Т�л  с�зімізде жоқ деген 
сылтаумен кейбір әріптерді алып тастау 
да қисынға келмейді, �йткені олар 
жаңа с�здерде, математика және басқа 
ғылымдарда жиі кездеседі. Ең бастысы, 
тілші ғалымдар мен бағдарламалаушы 
мамандардың ұтымды ұсыныстары мен 
пайымды пікірлері негізінде ең дұрыс 
шешімді қабылдау қажет дегіміз келеді. 

Осы жайттарға Парламент Мәжі-
лісінде назар аударылуы �те құптарлық. 

Ол үшін, ең алдымен, латын гра-
ф и к а л ы  қ а з а қ  ә л і п б и і н  ж а с а қ т а у 
тұжырымдамасын әзірлеп, мамандардың 
жан-жақты талқы лауы нан �ткеннен 
кейін ресми жоғары деңгейде Елбасының 
жобасы ретінде бекіту қажет.  Бұл 
тұжырымдама жобасында латын гра-
фикасына негізделген қазақ әліпбиін 
әзірлеуде басшылыққа алынатын басты 
қағидаттар тұжырымдалғаны ж�н. 

Біздіңше, бұлар жалпылама алғанда 
мынадай басты қағидаттардан тұруы 
керек:

1. Қазақ тілінің т�лтума заңдылық-
тарын барынша толық қамту.

2. Түркі халықтарынан ірге ажырат-
пай, ортақ ғылыми-ақпараттық кеңістік 
құруға мүмкіндік тудыру.

3. Жаңа ақпараттық технологиялардың 
мүмкіндіктерін ескеру және соған сай 
болу.

Міне, осы іргелі үш қағидаттың 
әрқайсысы �з ішінен шағын к�птеген 

қағидаттан ауытқымау барынша тиімді. 
2. Түркі халықтарынан ірге ажыратпай, 

ортақ ғылыми-ақпараттық кеңістік құруға 
мүмкіндік тудыру.

Бүгінде әлемде 40-тан астам үлкенді-
кішілі түркі халқы бар, олардың ұзын-
саны – 300 миллиондай болады. Бұлар 
ортақ тарихқа, ортақ сенім мен туыстас 
тілге ие. Осынау тарихи даму сабақтастығы 
мен ортақ дәстүрдің Кеңес �кіметінің 
қасақана араласуының салдарынан 
үзілгеніне бір ғасырдай уақыт болды. 
Болашақ – ортақ ақыл-қайрат біріктіру 
мен ынтымақтастықта. Сондықтан түркі 
халықтарының тілдік, мәдени, ғылыми 
тұрғыда бір-бірімен етене араласуы, 
ортақ ғылыми-ақпараттық кеңістік 
қалыптастыруға ұмтылуы – тарихи да, 
табиғи да, материалдық та қажеттілік. 
Осы қажеттілікті �теуде жаңа әліпбидің де 
р�лі зор болмақ. Олай болса, жаңа әліпби 
жасақтауда бұл қағидат та бастылардың 
қатарынан табылуға тиіс.

Соған қарамастан =зербайжан �з ал-
дына 1923 жылы түркі халық-тарының 
ішінде алғаш болып латын графикасын 
қабылдаса, кейін Түркия, Fзбекстан, 
Түрікменстан елдері  осы латын 
әліпбиіне �тіп, араларында Қазақстан 
мен Қырғызстан ғана қалған еді. 
Сондықтан латын әліпбиін қолданысқа 
енгізген түркі халықтарымен ара-
қатынасымыз алшақ болуы да осыдан. 
Арада бір әліпби болса әдебиетіміз 
бен мәдениетіміз, дініміз бен діліміз 
араласып, біртұтас мемлекеттердің 
қатарында болар едік. Алайда, екі түрлі 

әліпбиде болғандықтан түбі бір туған 
бауырларымызбен не орыс тілінде, 
 немесе ағылшын тілінде хат алмасуға 
тура келеді. Сондықтан латын әліпбиіне 
к�шуіміздің бір себебі түркі тектес 
халықтармен ара-қатынасымызды 
жақындату болып табылады деген ой-
дамын. Екінші әліпбиді меңгеру қиын 
болады деген тұжырымдарды алға 
тартатын топтың айтқанындай емес, 
бұл біз үшін қиындық тудырмайтыны 
с�зсіз. Үлкен буын аталарымыз бен 
әжелеріміз осы әліпбиде сауат ашқан 
еді. С�йте тұра қазіргідей ақпараттық 

ғаламтор дүниесі дамымаған 40-жыл-
дары осы адамдар кирилл жазуын да 
оңай игеріп алғандығы баршамызға 
мәлім. Сондықтан ғаламтор жүйесі мен 
бұқаралық ақпарат дәуірі қарыштап 
дамып тұрған бүгінгі кезеңде латын 
графикасын меңгере алмау ойға сый-
майтын дүние.

Бұған қоса латын графикасының 
лингвистикалық жағынан да пайда-
сы ұшан-теңіз. Осы тұрғыда филолог 
ғалымдарымыз ертеректен бері латын 
жазуына к�шудің ұтымды тұстарын 
алға тарта дабыл қағып келген бола-
тын. Түркі тілдерінің ішінде қазақ тілі 
ең әуезді тіл болып табылатындығы 
дәлелденген. Оны әуезді тіл етіп 
тұрғаны үндестік заңы болатын. Алай-
да кирилл әліпбиімен қосарлана кірген 
дыбыстар қазақ тілінің фонетикалық 
заңдылықтарын бұзып, тіл үндестігі 
мен дыбыс үндестігіне кері әсерін 
тигізіп келе жатқандығы баршаға мәлім. 
Бұған қоса кирилл әріптері алғаш енген 
сәтте ғана орыс тілінен енген с�здер 
сол қалпында жазылып-айтылу ке-
рек деген қағидалардың қабылдануы 
к�неден келе  жатқан т іл імізд ің 

заңдылықтары мен нормаларының 
бұзылуына әкеп соқты. Сондықтан 
түркі тілдес халықтар латын графика-
сына к�шу арқылы кирилл әліпбиінің 
кесірінен бұзылған фонетикалық 
заңдылықтарын �з тілдеріне икем-
деп алған болатын. Біз де осы латын 
әліпбиін қолдана отырып, орыс тілінің 
ыңғайына жасалған «Я, Ю, Э, Ь, Ъ, Й» 
тәрізді әріптерден құтылатын бола-
мыз. Бұл тілдік норма жағынан қазақ 
тілінің фонетикалық заңдылықтарын 
дұрыстауға, орфографиялық болсын, 
орфоэпиялық болсын қағидалардың 
сақталуына оң ықпалын тигізетіні 
с�зсіз.

Сонымен қатар еліміз қазіргі таңда 
дамыған 30 елдің қатарына кіруді 
мақсат қойып, сол бағытта жүйелі түрде 
жұмыстар атқарылуда. Бұл жерде ең ал-
дымен экономикамызды дамыту болса, 
тіл саясатына да к�ңіл б�лу қажеттігі 
бар. Баршамызға белгілі, қазіргі таңда 
ағылшын тілі жаһандану тілі ретінде 
қолданысқа ие басты тілдердің бірі бо-
лып саналуда. Осыған орай Елбасымыз 
«Қазақстан – 2050» стратегиясында 
латын әліпбиіне к�шуді – ұлт болып 

шешуге тиіс принципті мәселе дей 
келе «Балаларымыздың болашағы үшін 
осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, 
балаларымыздың ағылшын тілі мен 
интернетті жетік игеруіне, ең басты-
сы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 
туғызады» деген болатын. Иә, бұл 
тұста да латын графикасына к�шудің 
ұтымды жақтары жетерлік. Үш тұғырлы 
тіл саясатын іске асырып, оның 
ішінде ағылшын тілін жетік меңгеру 
үшін әліпбиімізді �згерту бірден-бір 
ыңғайлы тәсіл болмақ.

Қазақстан тәуелсіз ел болған-
дықтан қазақ тілі «Ата Заңымызда» 
белгіленгендей мемлекеттік тіл ретінде 
�зге тілдерден жоғары тұру міндет. Алай-
да қазақ тілінің мәртебесі мемлекеттік 
тіл ретінде тек Конституциямыз бен 
Тіл туралы заңда ғана жазылып қоюы 
жеткіліксіз. Ең  бастысы, қазақ тілі 
тұғырының биік болуы оның қолдану 
аясының  артуына, тұтынушылардың 
к�п болуына байланысты болмақ. 
Сондықтан жаңа әліпбиді үйрену 
арқылы қазақ тілін меңгерушілердің 
саны да арта түсетіндігі анық.

ЕЛДІКТІҢ ЖАҢА 
НЫШАНЫ

УАҚЫТ ТАЛАБЫ 
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ҚОҒАМДЫҚ 
МӘНІ ЗОР ІС

Әділет ҚАБЫЛОВ,
Маңғыстау облыстық «Қазақ 

тілі» қоғамының басқарма 
мүшесі, 

филология ғылымының 
кандидаты, доцент, 

Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі
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Жуырда Алаш қозғалысының 100 
жыл дығына орай «Алаш идеясы және 
тәуелсіздік» тақырыбында жас ақын дар 
мүшәйрасын �ткізіп, балғын талант-
т ардың әд еби қ арымын сар аптап, 
жеңім паздарды дипломдармен және 
ба ғалы сыйлықтармен марапаттады. 
Елбасының «Мәңгілік ел» ұлттық идеясы 
мен «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын, 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласының идеяларын 
жүзеге асыру мақсатында Маңғыстау 
облыстық «Қазақ тілі» қоғамдық бір-
лес тігінің ұйымдастыруымен үсті міздегі 
жылдың қыркүйек-қазан айларында 
т�мендегідей тақырыптарға шығарма 
жазудан конкурстық жарыстар �ткізу 
жос парлануда: Елбасы Н.=.Назарбаевтың 
е ң б е к т е р і ;  қ а з а қ т ы ң  ұ л ы  а қ ы н ы 
Абай Құнанбаев шығармашылығы; 
 Қ а  з а қ  с т а н н ы ң  х а л ы қ  ж а з у ш ы с ы , 
 Қазақ станның Еңбек Ері, белгілі мемле-
кет және қоғам қайраткері, Мемлекеттік 
сый лықтың иегері =біш Кекілбаевтың 
шығармашылығы; қазақ халқының ұлттық 
әдет-ғұрып, салт-дәстүрлерінің қа зіргі 
кездегі қолданылуы мен оның тәрбиелік 
маңызы. 

Қоғамдық бірлестік соңғы жылдары 
қазақ тілі мен салт-дәстүрін үйрету мен на-
сихаттау бағытында к�пшілікке арналған 
танымдық, әдістемелік еңбектер дайын-
дап, басып шығаруды да қолға алып отыр. 
2013-2015 жылдары жарық к�рген «Салт-
дәстүр және қазақ тілі» оқу-әдістемелік 

– =лем елдерінде латын әліпбиі негізінде 
жазудың бірнеше нұсқалары бар екені белгілі. 
Оның ішінде ағылшын, француз және неміс 
халықтары қолданып жүргендері де бар. Яғни 
бірнеше әріп бір дыбысты белгілейді және кей 
жерлерде оқылуы да түрлі болады. Бұл ретте 
біз үшін бір әріпке бір дыбыс ұстанымы дұрыс. 
Стандартты 26 әріппен шектелуге болмайды. 
=ліппені ұсынатындар да, қабылдайтындар да 
осыны ескеретін шығар деп ойлаймын. Fйткені 
оқып, жазуға байланысты кейін туындайтын 
мәселелерді де алдын ала болжау керек. Сондай-
ақ арнайы бағдарламалар арқылы дайын мәтінді 
бір мезетте латын қарпіне аударуға болатынын 
да ескеру міндетті. Ол үшін, әрине, бір әріпке бір 

Д�ңгелек үстел барысында 
б а я н д а м а  ж а с а ғ а н  Қ а з а қ с т а н 
Республикасы Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының тәрбие және 
әлеуметтік-құқықтық жұмыстар 
ж�ніндегі орынбасары, генерал-
майор Мұхаметқали Сатов Елбасы 
Н . Н а з а р б а е в т ы ң  « Б о л а ш а қ -
қа бағдар: рухани жаңғыру» ма-
қаласы ж�нінде айта келе, ұлт құн-
дылықтарын қастерлеу, ұлттық 
м ү д д е м і з д і  н ы ғ а й т у ,  � с к е л е ң 
ұрпақты қазақстандық патриотизм 
рухында тәрбиелеудің маңызына 
тоқталды.

Ал Қазақстан Республикасы 
Ұлттық ұланы «Оңтүстік» �ңірлік 
қолбасшылығы қолбасшысының 
тәрбие және әлеуметтік-құқықтық 
жұмыстар ж�ніндегі орынбасары, 
полковник Сабыржан Сүлейменов 
Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» мақаласындағы ла-
тын әліпбиіне к�шу идеясын қолдай 
келе, бұл  рухани жаңғырудың 
іргетасы екендігін айтып �тті.  

– Қазақ елі қазір тарихи сәттің 
алдында тұр. Біз тәуелсіздік жыл-
дары экономикамызды нығайтып, 
әлеуметтік жағдайымызды түзедік. 

басқарма т�рағасы, белгілі қаламгер, 
Қазақстан Жазушылар және Журналистер 
одақтарының мүшесі,  «Қазақ станның 
Құрметті журналисі» Бектұр Т�леуғалиев 
той қонақтарын Наурыз мерекесімен 
құттықтап, Тауық жылы халқымызға 
жаңа табыстар әкелетін, елдің бірлігі мен 
берекесін одан әрі нығайтатын елеулі 
кезең болсын деген тілегін білдірді. Наурыз 
мерекесіне жи налған қала тұрғындары 
мен қонақтары да той дастарқанынан 
дәм татып, ән-жыр тыңдап к�ңіл к�теріп, 
мерекенің сән-салтанатымен б�лісті. 

Елбасымыздың рухани жаңғыру 
с а л а с ы н д а ғ ы  а л ғ а  қ о й ы п  о т ы р ғ а н 
міндеттерінің бірі – латын әліпбиіне 
к�шу мәселесі. =ліпби – ұлттық жазудың 
негізі, ана тілінің терең табиғатын, ұлттық 
ерекшелік пен дыбысталу заңдылықтарын 
сақтап, тілдің дамуын жетілдіре түсетін 
маңызды құрал, ұлттық бірегейліктің 
пәрменді құрауышы. Осыдан бір ғасырдай 
бұрын А.Байтұр сынұлы, Х.Досмұхамедұлы, 
Қ.Жұбанов секілді арыстарымыздың 
ұлттық тілімізді сақтау жайындағы ғы-
лыми негізделген тұжырымдарын бүгінгі 
күн тұрғысынан жүзеге асырып, ру хани 
жаңғыруымызға енді ғана мүм кіндік туып 
отыр. Сондық тан Елбасы мыздың рухани 
жаңғыруы мыз дың басты бір к�рсеткіші 
ретінде латын әліп биіне к�шуді атап 
к�рсетуі – дер кезінде к�те рілген, кезек 
күттірмейтін �зекті мәселе деп білеміз. 
Демек, латын жазуына к�шудің қазақ 
халқының ұлттық ко дына қатысты 
қарастырылуы заңды болмақ.

Үлкен сапардың алғашқы қадамнан 
басталатыны секілді, к�п болып, тізе 
қосып іске кіріссек, алынбайтын асу 
жоқ. Бұл орайда Алаш арыстарының бірі 
Х.Досмұхамедұлының осыдан бір ғасыр 
бұрын айтқан мына бір с�зін еске сала 
кетелік: «Осы заманғы ғылым – Еуропа 
ғылымы, барлық Еуропа ғылымында 
қолданылатын тіл – латын тілі. Сондықтан 
латын тілі – жұртқа ортақ ғылым тілі болып 
саналады. Ғылым атаулы латынша айтса, 
француз да, неміс те, жапон да, ағылшын 
да түсінеді. Латын тілі, латын с�зі бізге жат 
болса да, қашуға болмайды. Бұл заманда 
ғылым іздеп, қатарға кірем деген халық 
латын с�здерінен қаша алмайды».

Қорыта айтқанда,  қазақ т іл інің 
мәртебесі мен беделін к�теру, жас ұрпақты 
ұлттық рухта тәрбиелеу, ұлттық сананы 
жаңғырту бағытында алда тұрған міндеттер 
к�п. Облыстық «Қазақ тілі» қоғамы �зінің 
жоспарлы жұмыстарымен лайықты үдеден 
шыға біледі деп сенеміз.

абыроймен орындап, ел игілігін арттыруға 
үлес қосты. 

Биылғы жылы облысымызда бар-
л ы қ  с ә н - с а л т а н а т ы м е н  т о й л а н ы п 
�ткен береке мен бірліктің, жарастық 
пен татулықтың нысаны болған Нау-
рыз мерекесін де облыстық «Қазақ тілі» 
қоғамы, халқымыздың салт-дәстүріне 
сай жоғары деңгейде атап �тті. Fлкемізге 
белгілі �нерпаздар �нерден шашу шашып, 
той к�рігін қыздырды, ән әуелеп, күй 
күмбірлеп, жиналғандарға к�теріңкі к�ңіл 
күй сыйлады. Той қонақтарына қазақтың 
беташар салты к�рсетілді.

Мерекеге қонақ ретінде шақырыл ған 
ел ағалары, �ңірімізге танымал ақса қал дар 
қатысты. Облыс әкімі Ералы Ұлық панұлы 
Тоғжанов пен Ақтау қаласының әкімі 
Серікбай Fтелгенұлы Тұрымов бастаған 
облыс пен қала басшылары да той т�рінен 
орын алып, жыл басы –  Наурыз мерекесіне 
арнаған ақ тілектерін айтты. 

Ералы Ұлықпанұлы мұнайлы мекен 
Маңғыстау жеріндегі жаңа қызметінің 
басталуы халқымыздың ұлық мерекесі 
Амал мен Наурызға тап келуін жақсы 
ырым ға балап, осы �лкенің дамуына бар-
лық күш-жігерін жұмсайтынын жеткізді. 
Елбасының тапсырмасын орын дап, 
�лкемізді к�ркейту ісінде барша маң-
ғыстаулықтардың бір кісідей қолдау біл-
діріп, аянбай еңбектенетіндеріне сенім 
білдірді. Fлке тұрғындарына жаңа жылда 
бақ-береке мен толағай табыстар тіледі. 

Облыстық «Қазақ тілі» қоғамының 

ша «жағыңның» деген с�з «zhaghyngnyng» деп 
жазылады, мұнда әріптердің жиі қайталануы 
с � з д і ң  ұ сқ ы н ы н бұ з ы п т ұ р.  =л і п би д ег і 
қосымша таңба лардан қаш удың реті жоқ. 
Еуропаның к�п халқы асты-үстінде белгілері 
бар түрлі таңбаларды қолданады. Бұл қиындық 
туғызбайды деп санаймын. Жалпы жаңа әліпбиді 
қабылдау алдында ұлт және тіл мүдделерін 
естен шығармауға тиіспіз. Қабылданған нұсқа 
латыншаға к�шеміз деп қуанған халықтың 
к�ңілінен шығуына мән беру керек. Сонда қазақ 
тілінің мәртебесі де к�терілетін болады.  

Аршат ОРАЗ,
ІТ-маманы

Талапбек ТЫНЫСБЕКҰЛЫ, 
ақын, «Жезбұйда» жастар қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы

Берікбол ТӨЛЕГЕН, студент

Сабыржан  МҰХТАРОВ,
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 
мемлекеттік университетінің доценті, 
филология ғылымының кандидаты

 Мен атамекенге  2002  жылы 
к е л д і м .  = л - Ф а р а б и  а т ы н д а ғ ы 
Қазақ ұлттық университетінің фи-
лология факультетін тәмамдадым. 
Елім, жерім деп аңсап келген азамат 
ретінде айтарым, ла тыншаға к�шу 
әлем қазақтарының ұлттық бірігуінің 
ұйытқысы. =ліпби ауыстыру әлемдік 
жаһандану дәуірін дегі ұлтымыздың 
біртұтастығын сақтаудың негізі дер 
едім. Сондықтан мемле ке тіміздің ла-
тын әліпбиіне к�шу идеологиясы дер 
кезінде к�терілген бастама деп санай-
мын.

Осы уақытқа дейін әлемнің әр 
жеріндегі бауырларымызбен хат ал-

Қоғамда латынға к�шу туралы 
әртүрлі пікірлер айтылып жатыр. Ол 
заңдылық. Бұл ретте Президенттің 
идеясын бірауыздан қолдаған дұрыс. 
Тек әліпбиді білікті тіл ғылымын 
зерделеуші ғалымдар ұсынса дұрыс 
болар еді. Сонымен қатар «Қамшы» 
ақпараттық порталының жетекшісі 
Қуаныш Біләл таныстырған кирилли-
цадан, арабикадан латын графикасына 
автоматты ауыстыру конвертері к�п 
нәрсеге шешім бола алады. Демек, 
латынға жаңа медианы алмастыру 
қиын мәселе емес. Барлық қазақ тілді 
сайттар тез-ақ латын графикасына 
к�ше алады. Қазіргі ең басты мәселе 

Бүгінгідей жазудың маңызы артқан 
тұста әліпбиімізге мән беруіміз – ұлт 
болашағын ойлау деген с�з. Сондықтан, 
бұл мәселенің маңыздылығы күмән ту-
дырмайды. Екіншіден, латын әліпбиіне 
к�шуге қажеттілік бар.   Себебі әлемдік 
ақпарат  негізінен  латын әліпбиінде. 
Латын әліпбиіне к�шу – сол байлыққа 
қол жеткізудің кілті болып отыр. Бұл 
әліпбиге к�шу – ағылшын тілін иге-
руге де к�мегін тигізеді. Бұл жерде 
Қазақстан Республикасының латын 
әліпбиіне к�шуі – біреуден қашу, 
біреуге қосылу емес, елдің стратегиялық 

масу күрделі мәселе-тін. Себебі бір 
елде т�те жазуды, енді бірінде латын 
әрпін қолданса, кейбірінде кирил-
лицаны пайдаланды. Ауызекі тілде 
с�зіміз бір болғанымен, грамматика 
жағына келгенде, біздің жазғанымызды 
олар түсінбей, олардан келген хатты 
біз дұрыс түсіне алмай, әуре-сарсаңға 
түсіп жатқан кездер болды. Біз, жастар 
қауымы, осы келеңсіздіктердің орны 
толып, жаңа қабылданатын әліпби 
ортақ бір келісімге келуге мүмкіндік 
тудырады деп сенеміз. Ендігі міндет – 
елдігіміздің тұтас ты ғы жолында аянбай 
еңбек етіп, «бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығаруымыз» керек.  

– дұрыс әліпби таңдау. Қалғаны �з 
ретімен жүзеге аса береді.

Қазіргі ақпараттық технология-
лардың заманында латын әріптерінің 
қарапайым компьютер мен электрон-
ды құрылғылардың пернетақтасында 
орналасуын да естен шығармау керек. 
Ғалымдар сол себепті де диграфты 
нұсқаны QWERTY пернетақтасына 
сай болуы үшін жасап шығарған болар. 
Десек те түріктер �з әліпбиіне лайықтап 
пернетақта жасағанын білеміз. Егер 
ғалымдарымыз  тілге жатық, ойға жеңіл 
әліпбиі жасап шығарса, қазақ тілінің 
пернетақтасын жасау керек болатын 
шығар.

мүддесінен туындаған, болашақты 
ойлаудан қолға алынған қадам екенін 
ашып айту қажет. Қазір еліміздің 
экономикалық қуаты �рлеу үстінде, 
бұрынғы кириллицамен жазылған 
мұраны латынға к�шіруге толық күші 
жетеді. Түрлі компьютерлік бағдарлама 
арқылы аудару бұл шаруаны мейлінше 
ж е ң і л д е т е д і ,  х а л ы қ т а р  а р а с ы н -
дағы түсіністікті қалыптастырады, 
жақын  дастырады. Латын әліпбиіне 
к�шкен елдер тәжірибесін біз сара-
лап, дайын әдістемелік к�мек ретінде 
пайдаланғанымыз ж�н.

БІРЕГЕЙЛІКТІ 
САҚТАУДЫҢ НЕГІЗІ

ҚОЛДАУ 
БІЛДІРЕМІЗ

БОЛАШАҚТЫ 
ОЙЛАУДАН ТУЫНДАҒАН

ЕМЛЕ ЕРЕЖЕЛЕРІН ДЕ ЕСКЕРЕЙІК

құралы мен «Маңғыстау облысының 
ауылшаруашылық энцик лопедиясы» жо-
балары осының дәлелі. Б.Т�леуғалиев пен 
=.Қабыловтың «Салт-дәстүр және қазақ 
тілі» оқу-әдіс темелік құралы – ұлтымыздың 
салт-дәстүріне арналған құнды мәліметтер 
мен тағылымды әңгімелерді қамтитын 
және қазақ тілінің лексикасын оқыту 
әдістемесін қарастыратын еңбек. 

Сондай-ақ 2015 жылы «Арыс» баспа-
сынан Ақтау қалалық «Қазақ тілі» қоғамы 
дайындаған «Маңғыстау облысының 
ауылшаруашылығы» энциклопедия-
сы басылып шықты. Fлкеміздің ауыл 
шаруашылығы сала сын жан-жақты 
қамтыған мұндай бірегей басылымды об-
лыс жұрт шылығы жылы қабылдады. 

Маңғыстау облысы – Қазақстанның 
батысында орналасқан, бір жағы Ка-
спий теңізімен ұштасқан, ш�л және 
ш�лейтті белдеудегі  табиғаты қатал 
аймақ. Қысы қатты, жазы ыстық мұн-
дай �лкеде ауыл шаруашылығымен, 
балық шаруашылығымен айналысу оңай 
емес. Алайда ата-бабаларымыздан келе 
жатқан дәстүрді жалғастырып, �ңіріміздің 
еңбеккерлері бүгінгі күнге дейін атакәсібін 
жалғастыруда. =сіресе кешегі кеңестік за-
манда құрылып, жұмыс істеген ТОЗ, артель, 
колхоз, совхоздарда еңбек етіп, ел игілігін 
арттыруға ерен еңбек сіңірген майталман 
малшылар мен балықшылардың, басқа 
да ауыл шаруашылығы еңбеккер лерінің, 
шаруашылық басқарған азаматтардың 
жұмыстары қиын болса да, олар �з істерін 

таңба болуы тиіс. Ал басқаша нұсқаларда оқу-
оқыту мәселелерінен б�лек тек мәтін к�шірудің 
�зі орасан зор уақыт пен қаржы шығынын талап 
етеді. 

Маман ретінде ұсынылып отырған латын 
әліпбиі нұсқасының кемшіліктері бар екенін 
айта кеткім келеді. Мұндағы ең бастысы – 
к�птаңбалылық. Жалпы формасы бойынша латын 
әріптері кириллицаға қарағанда жұқа келеді. Оны 
мәтін транслитін жасаған кезде де байқауға бола-
ды. К�п орын ықшамдалады.

Жаңа әліпбиді қабылдау кезінде орфог-
рафи я, ем ле ережелері н де ескеру қа жет. 
=ріптерді жазғандағы к�рінісіне де назар аудару 
маңызды. Мәселен, ұсынылған нұсқа бойын-

Бұл, с�з жоқ, үлкен жетістік. Ендігі 
кезекте еліміздің алдында одан 
да зор міндеттер тұр. Елбасымыз 
айтқандай, ол – әлемдегі ең дамыған 
30 елдің қатарына қосылу. 

Ендіг і  б ір  мәселе  – латын 
әліпбиіне к�шу. Мұндағы мақсат 
– бүкіл түрік әлемімен бірігу. 
Латыншаға к�шудің терең ло-
гикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 
технологиялық ортаның, комму-
никацияның, ғылым және білім 
беру процесінің ерекшеліктеріне 
байланысты, – деді С.Есентайұлы. 

Аталған жиында Алматы қа-
лалық «Нұр Отан» партиясы фи-
лиалы т�рағасының орынбасары  
 Қайым-Мұнар Табеев, Алматы 
қаласы мәслихатының депутаты 
Нұрия Ниязова, Халықаралық 
білім беру корпорациясы жал-
п ы  г у м а н и т а р л ы қ  д а й ы н д ы қ 
факультетінің деканы Аман Жұмаділ, 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
мүшесі,  «Мемлекеттік тілге құрмет» 
қоғамының т�рағасы Асылы Осман 
және т.б. с�з с�йлеп, �з ойларын 
ортаға салды. 
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Латын әліпбиі: 
ізденіс пен іркіліс

Жаңа әліпбидің пернетақтасы 
қандай болады?

Латын әліпбиіне көшу: дайындық 
барысы қалай?
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7-қыркүйек, авторы: Төрегелді ТҰЯҚБАЙ

Латын әліпбиіне к"шу мәселесіне қоғам белсенділері 
немқұрайдылық танытпай, "з ой-пікірлерін білдіруде. 
Қарапайым оқырман ретінде "з басым мамандардың пікіріне 
құлақ асамын. Т"л әліпбиіміздің тағдыры заман талабына 
сай болса екен деген үміт бар.

Латын әліпбиіне к"шуге оң к"зқарас білдіремін. Бұл, шынымен де, 
қазіргі күннің талабы. Саясаткерлердің пікірімен толықтай келісемін. 
Латын әліпбиіне к"шу арқылы қазақ тілінің мәртебесін к"тереміз.

Латын әліпбиіне к"шуде немқұрайдылық пен асығыстық танытуға 
болмайды. Қазақты басқа халықтардан ерекшелейтін ең басты 
байлығы — тілі. Ата-бабамыздан келе жатқан сол тіліміздің бүкіл 
байлығы мен мән-мағынасын келер ұрпақтарға жеткізу үшін латын 
әліпбиінің мүмкіндігін толық пайдалануға тиіспіз.

Жаһандану заманында "згеріс болуы заңдылық. Бұл 
"згерістерді ұлттық мүдде тұрғысынан қарастырып, 
болашақ ұрпақтың "сіп-"нуі, әлемге танылуы мүддесінде 
жұмыс жүргізілуі керек. «Тіл — тірі организм, "згереді, 
дамиды, кей саласы жаңғырады, кей саласы істен шығады, 
"зге тілдермен байланысқа түседі» деген автор с"зімен 
толық келісуге болады.

Бұл дәуірде біріне бірі әсер етпейтін, бірінен бірі 
үйренбейтін тіл жоқтың қасы. 8йткені заман талабы, 
ғылым мен техниканың даму қарқыны солай. Сондықтан 
қазақ тіліне кейіннен енген әріптер мен дыбыстарды 
қалдыру-қалдырмау мәселесіне біржақты қарауға бол-
майды. Автордың айтып отырғанының жаны бар. Қазақ 
тілінің орфоэпиялық заңдылықтарын ескермеу к"птеген 
т"л с"здерімізді бұзып жазуға алып келеді. Жаңа латын 
әліпбиінде осы олқылықтар түзетіледі деп күтеміз.

Қазақ латын әріптеріне пер не-
тақтадан жаңа орын ойлап табу 
– барып тұрған надандық. Ағыл-
шын орнасымдағы 26 әріп "з ор-
нында қалу керек, ноқат-құй рығы 
бар әріптерге орын таң дағанда 
бүйректен сирақ шы ғармай, мы-
салы, немістің умляут әріптерінің 
орнына бағдар ұстау керек.

Автор үлкен мәселені қоз-
ғаған. Ең бастысы, латын әліп-
биі бойынша пернетақтаны 
қазақ әріптеріне бейімдеу ке-
рек. Және де автордың қазақ 
тілінде жиі қолданылатын 
әріптерді перне тақтада дұрыс 
орналастыру туралы айтқан 
ойы да к"ңілге қонымды.

«К"з қорқақ, қол батыр» демек ші, 
тәуекел етсек, бір нәтиже шығара ты-
нымыз анық.

8зге тілдерді үйреніп жатырмыз ғой, 
тырысып, тырмысып. Оның жанында ла-
тын әлипбиіне к"шу «с"з еместей» к"рінуі 
керек.

Бы, ғы, гі, қы, кі, ыл, ыр, ың, ұу/ 
үу, ый/ій деп айту сорақылық емес, 
қазақ тілінің дыбыстық заңдылығы. 
Кезінде Елдес Омарұлы: «…жат с"здерді 
алғанда, оны тіліміздің заңына келтіріп 
"згертіп алу керек. 8йткені жат с"здің 
асыл түбін бұзбай алсақ: Ондай с"зге 
қазақтың тілі келмейтін болады; Жаңа 
қазақ тілінің заңына келмеген с"зді, оған 
қазақша жұрнақ, жалғаулар жалғап 
"згертуге де болмайды. Ондай с"з қазақ 
тіліне қазақтың "з с"зіндей болып сіңісе 
де алмайды, бір түрлі ерсі с"з болып 
қалады» деп жазса, қазір керісінше 
орыс тілінің дыбыстық заңдылығымен 
жазылып жүрген с"здерді қазақтың 
т"л с"зіндей қылып "згертсек, «бір 
түрлі ерсі с"з болып қалатын» болды.  
Орыс тілінің заңдылығымен жазылған 
«халықаралық» терминдерге қазақы "ң 
беру артта қалғандық деп есептейтін 
болдық. Сондықтан болашақ әліпбиде 
в, ф, х дыбыстарын алып тастай ал-
майтынымыз айдан анық. Қалай деген-
мен де, латын әліпбиіне к"шу арқылы 
емлеміз бен фонетикаға байланысты 
мәселелерді біршама ж"нге келтіре 
аламыз.
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Қазақ хандығы құрылған уақытпен 
бір мезгілде түркі тектес батыс моңғол 
халықтарының тобы, Будда дінін ұстанатын 
қалмақтардың арғы аталарынан тұратын 
Жоңғар (ойрат) мемлекеті бой к�тереді. Бұл 
тұста халықаралық жағдайдың шиеленісіп 
тұрған шағы еді. Сол кездегі үлкен мем-
лекеттер �здеріне жаңадан жер қосып 
алуға �зара талас жүргізуде болатын. Ба-
тыстан – І Петрдің қазақ жерлерін �зіне 
қосуды мемлекеттік саясат деңгейіне дейін 
к�терген Ресей империясы. Қытай им-
периясы тарапынан да басқыншылық 
қауіпі аз т�нген жоқ. Осындай жағдайды 
п а й д а л а н ғ а н  ж ә н е  к � р ш і  е л д е р і н 
түртпектеумен жоңғар-қалмақтар 150 жыл 
бойына, 1599-1750 жылдар аралығында 
қазақ жеріне ұдайы жортуылдар жасап 
тұрды. Осындай қиын заманда қазақ елін 
қорғауға �ңкей батырлар шығады. Олардың 
ішінде Сыр бойының батырлары да болды. 
Қазақ батырларының ең басты ерекшелігі 
дәстүрлі қоғамда олар тек әскери тәртіппен 
айналысты, қазақ хандығында тұрақты 
әскер болмағанмен, соғыс оты тұтанғанда, 
әр ру, әр тайпа, әр ұлыстың батырлары �з 
жасақтарымен бірігіп жауға соққы берудің 
жолдарын қарастырды. Батырлықтың, 
қаһармандықтың �зіне тән дәстүрлері бо-
лады. Қазақ халқы хандарды қалай сыйла-
са, батырларды да солай сыйлаған.

 Айдарбек батырдың тегіне келсек 
 Алшын =лімұлы Шекті. Шекті екіге 
б�лінеді: Сыр Шектісі мен Қыр Шектісі. 
Сыр Шектіс і  – Жақайым,  Есінәлі , 
 Айдарбек. Қыр Шектісі – Б�лек (Айт, 
Бұжыр). Айдарбек батырдың Алтын-
бай, Күлік, Ардана, Татыран атты т�рт 
баласының ұрпақтары т�рт рулы елге ай-
налып Арал теңізінің солтүстік жағалауын 
мекендеген.

 ХVІІ ғасырда осы күнгі Майлыбас 
бекеті тұсындағы кезекті бір ұрыста 
қатты жараланған Айдарбек батырды 
баласы  Татыран батыр қазіргі Қожабақы 
 ауылынан он шақты шақырым жердегі бір 
т�беге жерлейді. Бұл Айдарбек батыр Арал 

Қазақ даласында елге атағы шыққан 
арқалы адамдарға талай мәрте ас берілгені 
тарихтан белгілі. Оның дақпырты мен дабылы 
алты Алашқа жетіп, ауыздан-ауызға тараған. 
Үш жүзге сауын айтылып, есепсіз мал сойы-
лып, жүздеген, мыңдаған үй тігіліп, даланы 
ұлан-асыр думанға б�леген. Асқа әр елдің 
ақылман ақсақалдары мен билері, батырла-
ры, �нерпаздары мен балуандары, к�кпаршы, 
мергендері шақырылып, шашасына шаң 
жұқпас жүйріктері алдырылып, әлеуметтік 
үлкен маңызы бар берекелі шара �ткізілген. 

С�зіміз жалаң болмасын, �ткен заманға 
үңіліп, азырақ еске түсіріп к�рейік. Аңыз 
ретінде де, тарихи нақты дерек ретінде де 
тіркелген әңгімелерге назар аударсақ, сайын 
далада Алаш жұрты айта жүретін талай айтулы 
ас берілген екен. Солардың бірі – 1860 жылы 
Қарқаралы �ңірінде Ерден Сандыбайұлына 
берілген ас. Осы алқалы асқа Арқа т�сінде 500 
киіз үй тігіліп, 160 жылқы, 200 қой сойылған. 
Тұлпардың дүбірі елді аяғынан тік тұрғызып, 
бас бәйгеге 100 жылқы тігілген.

Ел аузында аңыз болып жүрген Абылай 
ханның асы, Fскенбайдың асы, Сағынайдың 
асы сол кезеңдегі қазақ қоғамының бірлігін, 
сынға түсер сындарлығын,  ас  беруші 
ағайынның мырзалығы мен жомарттығын, 
тіпті рудың, елдің бедел биігін танытқандай. 

Қай жерде де, қай �ңірде де ас алдымен 
оны ұйымдастырушы жұрттың намысы мен 
абыройын бағалауға негіз болды. Тарихи де-
ректер ас беруші оны жоғары береке-бірлікте 

Кейінгі кездері Ақт�бе қаласының «ескі б�лігіндегі» №6 
және №11 мектептердегі бала санының артуына байланыс ты, 
Ш.Уәлиханов атындағы к�шенің бойында орналасқан «Сым-
бат» жеке мектебінің ғимараты мемлекет меншігіне алынған бо-
латын. С�йтіп, «жаңа қонысқа» к�шкен «Сымбаттың» бұрынғы 
ғимаратының орнында жаңа оқу жылында №62 жалпы білім 
беретін орта мектеп ашылды. Қазақтың қаһарман ұлы Бауыржан 
Момышұлының есімі берілген жаңа білім ұясы 2 қыркүйекте 
есігін айқара ашып, �скелең ұрпаққа құшағын кең жайды. 

Fзіміз куәсі болған жаңа мектептің салтанатты ашылу 
рәсіміне қала әкімінің орынбасары Ләззат Оразбаева қатысып, 
жаңа ұжым мен оқушыларға, олардың ата-аналарына құттықтау 
лебізін арнады. 

Алғашқы қоңырау соғу құрметіне мектептің алғаш қы жас 
шәкірттері – 1 «а» сыныбының оқушылары =ли  Болатбай мен 
=семай Мырзағұлова ие болды. 

Сәулетті жаңа мектепте жас ұрпақтың сапалы білім мен 
саналы тәрбие алуына барлық жағдай жасалған. 500 орын дық 
білім ұясының жалпы алаңы 4810 шаршы метр. Жаңа үлгідегі 
заманауи талапқа сай келетін мектептің дербес жылу жүйесі 
бар. Мәжіліс залы, кітапхана, спорт залы, асхана және т.б. жаңа 
үлгідегі жиһаздармен қамтамасыз етілген. 

«33 сыныптан жасақталған жаңа мектепте 50 ұстаз сабақ 
береді. Оқушыларымыз екі ауысымда оқитын болады. 
Балалардың терең біліммен сусындап, жан-жақты жетілген, 
тәрбиелі азамат болып қалыптасуы жолында барлық күш-
жігерімізді жұмсаймыз» дейді мектеп директорының міндетін 
атқарушы Б.Сағынбаева. 

Қазақтың даңқты перзенті Бауыржан Момышұлы ның есімі 
берілген білім ұясының жас �ркені желкілдей �сіп, жан-жақты 
білімді де тәрбиелі болып, есен-сау ержетсін. Ең бастысы – 
«Отан үшін отқа түскін күймейсің...» деп ұран тастаған атақты 
қолбасшыдай отансүйгіш азамат болып, ел сенімін ақтауына 
тілекшіміз. 

Г. Т<РЕДИНҚЫЗЫ 
АҚТFБЕ

«Бабалардың ерлігі, бүгінгі буынның 
ерен істері және жас ұрпақтың жасам-
паздығы арасында сабақтастық болса 
ғана біз «Мәңгілік Ел!» боламыз» деген 
 Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың с�зі 
соған айғақ.

 Айдарбек батырдың белгілі ұрпақтары: 
Тайғара батыр – (1713-1795), Атығай  батыр 
Жақсылықұлы – ХІІ ғ. (Арал маңында 
Атығай т�бе деген жер бар), Ақшабай батыр 
– ХІІ ғ. (Арал маңында Ақшабай атты жер 
бар), «Құттыбай» атанған Жансары батыр 
Құтымұлы – ХІІ ғ., Сарыайғыр батыр-
әулие Сатыбалдыұлы – ХІІІ ғ. (Бейіті Арал 
 ауданында), «К�п садақ» атанған Андақұл 
 батыр Түйтеұлы – ХІІІ ғ. 86 жасында қайтыс 
болған. Бейіті Арал ауданы, Ақиректе, 
Сары батыр Түйтеұлы – ХІІІ ғ. Қартайған 
шағында дүние салды. Бейіті Арал ауданы, 
Ақиректе. Қылыш батыр – ХІІІ ғ., Жәнке 
батыр, би Құлым (Жаманк�з) ұлы – ХІІІ 

�ткізуге, асқа жиналғандардың талап-тілегін 
қанағаттандырып, ата-баба дәстүріне сай 
жол-жобасын сақтап, қонақтарға қалтқысыз 
қызмет етуге тырысқанын к�рсетеді. Сол 
арқылы қазақ даласының әр түкпірінен 
келген беделді билер мен ру басылары, 
ақсақалдардың еркін әңгімелесіп, ел 
ішіндегі даулы мәселелерді бірігіп шешуіне 
жағдай жасалған. Сондықтан да ас беру 
дәстүрі дала демократиясында, далалық 
әлеуметтік маңызды сапалық қатынастарда 
елеулі орын алатын пәлсапалық мәселе 
болған деу керек. 

Ас беру дәстүрінің қоғамдық р�лі Шоқан 
Уәлиханов еңбектерінде де айтылады. Ол 
қырғыздың «Манас» жырының к�лемді 
бір б�лігі – «К�кетайдың асын» жазып 
алған. Онда ас берудің ежелгі нұсқалары 
ыждаһаттылықпен суреттеледі. Сол сияқты 
атақты түріктанушы В.В.Радлов қазақтың ас 
беру дәстүрін Ұлы жүз жерінде болған бір асқа 
қатыса отырып жазып қалдырған. Ол ас беру 
дәстүрі қазақ қоғамының бұлжымас заңындай 
биік деңгейге к�терілгенін мегзейді. 

Ал Алашорда к�семі =.Б�кейханов 1900 
жылы «Дала уәлаяты» газетінде жарық к�рген 
«О киргизских поминках» атты мақаласында 
«ас – к�шпелі қазақ халқының ең қасиетті 
дәстүрі» деп бағалаған. Этнограф-зерттеуші 
Құрбанғали Халиди қазақтарда ас беру 
дәстүрінің исламға дейін пайда болған 
құбылыс екенін айтады. Ас беру мәніне 
Мәшһүр-Жүсіп К�пеев те к�ңіл б�лген. Ол 

батырлығымен к�птеген ұрпақтарының 
аты шықты. Солардың ішінде бірнешеуін 
атап �тейік. Күлік батырдың ұрпағы әрі би, 
әрі батыр Жәңке Құлымұлы (Жаманк�з), 
Ақтайлақ атанған Тайлақ батыр Fтеғұлұлы, 
Танық батыр Fтеғұлұлы, Сары батыр 
Түйтеұлы. 

 Тайлақ батыр Інісі Танық екеуі бір 
шайқаста к�п қалмақты қырып (түнгі 
соғыста) қаза болғаны, мыңбасы бо-
лып Кіші жүз қолымен талай соғыстарға 
қатысқаны, ол �лгеннен соң мыңбасы 
болып туысқан інісі Жәңке батыр болғаны 
тарихтан белгілі. 

 Ал Сары батыр Түйтеұлына келсек бұл 
кісі Алтынбай батырдың ұрпағы, Аман�ткел 
мен Ақбай жерлерінің маңайында жерлен-
ген. Бүгінгі күні зиратын табу қиын, жер-
мен жексен болып кеткен. Сары батырдың 
жиен-немересі Ұлытау �ңірінен шыққан тегі 
Найман, атақты Уәйіс батыр, би Байжанұлы 

ас үстінде серт беру, асқа салтанатпен келу, 
кісі күту, бәйге дауы, балуан күресі сияқты 
дәстүрлерді құнды дерек ретінде ұсынып, 
оның қоғамдық мәнін аша түседі. 

Сонымен, ас беру – қазақ халқында 
ежелден қалыптасқан игі дәстүрлердің бірі. 
Аты ас аталғанымен, бұл шараның мағынасы 
халыққа тамақ берумен шектелмейді. Ас ба-
рысында �нер, спорттық, шешендік жарыс-
тар ұйымдастырылып, дала жағдайындағы 
үлкен форум түрінде �ткен. Сонымен бірге әр 
атаның с�з ұстайтын білікті ақсақалдарымен, 
қабырғалы билерімен ақылдаса отырып, 
ортақ мәселеге байланысты маңызды пәтуаға 
келу де болып тұрған. Мәселен, =білмәм бет-
тің асында Абылай, Абылайдың асында Уәли 
хан болып сайланған. С�йтіп, ас барысында 
әлеуметтік мәселелер де шешіліп отырған. 

Қ а з а қ т ы ң  ұ л ы  ж а з у ш ы с ы  М ұ х т а р 
=уезов «Абай жолы» роман-эпопеясында 
астың халықтық дәстүрді сақтаудағы р�лін 
шеберлікпен сомдайды. Бұл жағдай роман-
да Құнанбаймен үнемі теке-тіресте жүретін 
сол заманның азулы шонжарларының бірі 
Б�жейдің асын беру кезіндегі оқиғалар тізбегі 
арқылы суреттеледі. Онда астың халық жа-
дында ұзақ уақыт сақталатыны мынадай 
теңеулермен беріледі:

«...Енді осы жылы түскен келін, осы жылы 
�лген кәрі-жас, осы жылы болған құдалық, 
бала сүндеттеу, күйеу келу – баршасы да астың 
жылымен саналады. Тек адам жайы емес, 
кейіндеп барып атақ алатын бәйгелер болса, 
олар да Б�жейге ас берген жылы тай еді, құнан 
еді немесе іштегі құлын еді деп с�йленетін 
болады. Ұлы дүбір. Үлкен астың осындай боп, 
уақыт �лшеуіне айналып кететіні анық». 

Қазақ даласында к�шпелі тұрмыс кезінде 
Астан үлкен шара болған емес. Ол халықтың 
араласуына,  бірі-бірін жақын білуіне 
мүмкіндік берген. Ас беру арқылы марқұмның 
ұрпақтары �здерінің байлығын ғана емес, 
қолдарынан ұлан-ғайыр іс  келетінін, 

болған. Атап кету керек Уәйіс батыр нағашы 
атасы Сары батырды қатты құрметтеген. Жас 
кезінде әдейілеп келіп сәлем беріп, батасын 
алған. Ал батыр нағашысы оған халықтың 
салт-дәстүріне сәйкес, жиен сыбағасын бер-
ген. Кейін Уәйіс батыр Кенесары ханның 
қозғалысына қатысады, бейіті Түркістандағы 
Қожа  Ахмет Ясауи мазарында. Ал билік 
құрған қазақ хандарының бәрі бірдей 
кесененің ішінде жерленбегенін ескерсек, 
айтқандары  дуалы ел билерінің бір ауыздан 
келіскен шешімімен мазардың ішінен орын 
берілуі, Уәйіс батырдың Алаш жұртындағы 
орны мен беделін айқындайды. 2009 жылы 
Жезқазған қаласынан Сары батырдың 
жиені =лжаппар ақсақал менімен хабар-
ласып, �зі ұлық тұтатын нағашысы, батыр 
бабасы Сары Түйтеұлының ұрпақтарымен 
табыстыруды �тінген. Нәтижесінде Қорқыт 
Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік 
университетінің  жауапты қызметкері, 
 Алтынбай батыр туралы �з бетінше деректер 
жинақтап жүрген Сары батырдың ұрпағы 
Нысанқұлов =мірханмен қауыштырдым. 
Осы жерде =мірхан ағама ризашылығымды 
айтқым келеді. Айдарбек батыр ж�нінде  
мағлұмат жинап жүрген ағам бұдан былай 
бірлесіп жұмыс жасауға �тініш білдірді. Сол 
сияқты зерттеуге ғылыми к�зқараспен қарау 
керектігін, тарихи деректерді бұрмалаудан 
аулақ болуды, тек ақиқатты ғана қағаз бетіне 
түсіріп, тарихты шындықпен жазу керектігін 
айтқан болатын. =.Нысанқұлов �зіндегі 
барлық жинақтаған деректерін талдап, 
�ңдеу жүргізу үшін маған ұсынды және Арал 
ауданындағы жасы үлкен, к�ненің к�зіндей 
құйма құлақ ағаларымен табыстырды. 
Солардың бірі, бүгінгі таңда арамызда жоқ 
=білов Алдамжардың аруағы риза болсын, 
Алтынбай батырдың �мір сүрген жерлерін 
аралауға үлкен к�мек к�рсеткенін айтуды 
парыз санаймын. 

 Сарыайғыр батырға  келсек  Ар-
дана батырдың ұрпағы. Елі бұл кісіні 
қатты құрметтеген. Бейіті Арал ауданы, 
Жаңақұрылыс ауылының маңайында.Ай-
дарбек батырдың ХІХ ғасырда �мір сүрген 
«Аққұлақ» атанған Арыстанбай батыр, 
Т�леш батыр Бұқарұлы, Бекмырза батыр-
хан =лдиұлы, Қарашолақ батыр сияқты 
ұрпақтары Қоқан, Хиуа хандықтарының оз-
бырлығына, Ресей патшалығының бас қын-
шы лығына қарсы шыққан айтулы тұлғалар. 

А т а л ғ а н  б а т ы р л а р  ж � н і н д е  С ы р 
сүлейлері де жырға қосқан. 

«Шашақты ақ найзасын шырқ үйіріп, 
Күліктің, Жәңке, Т�леш жетті ері �ктеп. 
Кешегі қос к�кжалы Ер Күліктің, 
Арынын арқыратып жел Күліктің ай-

қасқан кірді топқа.. шықты тайқып...» деп 
Қаракеней ақын жырлаған.

Қазақта «Fлі риза болмай, тірі байы-
майды» деген нақыл бар. Сондықтан біз, 
кейінгі ұрпақ, кезінде халық мүддесін 
қорғап батырлығымен ел құрметіне б�лен-
ген Айдарбек батырдың және оның батыр 
ұрпақтарының есімдерін ұмытпауымыз 
керек. 

Ахметбек БАҚЫТЖАН,
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда 

мемлекеттік университеті 
«Қорқыттану және @лке тарихы» 

ғылыми-зерттеу институтының 
ғылыми қызметкері 

Тақтайшаның ашылу рәсімін Fнер академиясының 
ректоры Бибігүл Нүсіпжанова және Ұ. Құлымбетовтің 
қызы, белгілі педагог Орынша Қарабалина-Қазыбаева 
атқарды.

Құлымбетовтің құрметіне арналған тақтаның Fнер 
академиясы ғимаратына қойылуының да �зіндік сыры 
бар. Ұзақбай Құлымбетов 1927 жылы Қазақстанның 
әкімшілік орталығын Қызылордадан Алматыға к�шіру 
комиссиясының т�рағасы болып, Алматының к�ркеюінің 
3 жылдық, одан соң 10 жылдық жоспарын жасаған. 
Құлымбетовтің тікелей басшылығымен болашақ 
астанадағы негізгі нысаналар, оның ішінде бірінші ке-
зекте Үкімет үйінің салынуы жоспарланған. Сол Үкімет 
үйі ретінде салынып, 1931 жылы пайдалануға берілген 
ғимаратта бүгінде Т.Жүргенов атындағы Қазақ Ұлттық 
�нер академиясы орналасқан. Ескерткіш тақтаның бүгінгі 
Fнер академиясы ғимаратының қабырғасына қойылуының 
түп мәнісі осында.

Тақтаның ашылу салтанатында Ұзақбай Құлымбетовтің 
қызы, белгілі педагог Орынша Қарабалина-Қазыбаева: 
«Бұл тақтайшаның маңыздылығы сол – Fнер академия-
сына оқуға келген, ғимарат маңынан күнделікті ағылған 
әрбір студент жастың санасында Құлымбетовтің есімі 
қалатынына қуанып тұрмын. Ұзекең осы ғимаратта 7 жыл 
қызмет еткен. Осында отырып Молотовқа хат жазды. 1931 
жылы халықтың жағдайы ауыр екенін, тұрғындардың 
басқа �ңірге к�шіп кеткеніне жаны ауыратынын айтты. 
Алым-салықтың к�птігін жазды. Мұғалімдер тапшылығы 
мәселесін к�терді, соның нәтижесінде 6 облыста екі 
жылдық мұғалімдер институты бой к�терді» – деді. 

Салтанатты шарада с�з алған алаштанушы ғалым, 
академик Мәмбет Қойгелдиев былай деді: «Ұзекеңнің 
тергелу материалдарымен танысқаным бар еді. Сонда үш 
нәрсені байқадым. Біріншіден, Ұзақбай Құлымбетов: «Жас 
кезімде А.Байтұрсыновтың «Қазақ» газеті қ�зқарасымды, 
азаматтық ұстанымымды қалыптастырды», – дейді. 
Бұдан аңғаратынымыз, ол қазақ қоғамындағы сол кездегі 
алдыңғы идеяларды ұстанған. Екіншіден, Ұзекең күрделі 
уақыттың, күрделі заманның тұлғасы. Ол – қазақ қоғамын, 
мәдениетін, қазақтың �мірі мен шаруашылығын терең 
түсінген қайраткер» деді. 

Ескерткіш тақтамен қоса бұл күні Ш.Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология институты қызметкерлері 
дайындап шығарған Ұзақбай Құлымбетовтің құжаттар мен 
материалдар жинағының тұсауы кесілді. 

Қарлыға ИБРАГИМОВА,
Қазақстан Республикасы Орталық 

мемлекеттік архивінің қызметкері

ағайынның ұйымшылдығын, беделінің зор 
екендігін паш етіп, айбыны мен айдынын 
алысқа асырған. 

Береке-бірлікке, ынтымаққа бастаған 
осындай ас беру дәстүр-рәсімі қазақтың 
Адай тайпасының арасында да ежелден 
қалыптасқан. Мәселен, шежіреші Алшын 
Меңдалыұлының айтуынша, 1750-1850 жыл-
дар арасында Маңғыстау, Жем, Үстірт бойын 
жайлаған Адай елінде айтулы тоғыз ас �ткен. 
Олардың жетеуіне 800-1000 үй тігілген. 

Жаңай Қожаназар байға Жем бойындағы 
«Ақкиіз-тоғайда» берілген асқа мың үй тігіліп, 
2 мың қой сойылған. Мерекеге хан кел-
ген. Оны күймеден түскеннен үйге енгенше 
аяғының астына ақ киіз т�сеп қарсы алған. 
Жоғарыдағы жер атауы содан қалған делінеді. 
Осы аста бәйгеге 500 ат қосылып, бас жүлдені 
– 100 атты Шонтының к�к аты алған. 1000 
үй, 750 үй тігіліп, бәйгеге 100 түйе қосылған, 
екі үйге бір байталдан сойылған айтулы үлкен 
астар Назарұлы Тастемірге, Есен Сейіт биге 
берілген. 

Ас беру тәрізді халықтық дәстүрдің түрлі 
саяси жағдайларға байланысты бәсеңдеген, 
тіпті ұмытыла бастаған кезеңдері де болды. 
Қазақстан тәуелсіз ел атанғаннан кейін бұл игі 
дәстүр жалғасын тапты. 1991 жылы Торғайда 
�ткен Ахмет пен Міржақыптың асы, 1992 
жылы �ткен К�кшетаудағы Абылай ханның 
асы, Ақмола облысында �ткен Б�генбайдың 
асы, Талдықорғанда �ткен Қабанбайдың асы 
осының айқын дәлелі. 

Сонымен, жоғарыдағы әңгімелерден қазақ 
баласының �ткенге салауат айтып, ас беру 
арқылы дүниеден �ткен ет жақын туыста-
рын, жақындарын еске түсіріп қана қоймай, 
жалпы жұртты береке-бірлікке, ынтымаққа 
шақыратын келелі іс атқаратынын байқаймыз.

<мірзақ ОЗҒАНБАЙ,
тарих ғылымының докторы, 

профессор

АТАДӘСТҮРБӘРЕКЕЛДІ!

ҚҰРМЕТ

Өткенге – құрмет, бүгінге – өнеге

ҚАЙРАТКЕР ЕСІМІ 
ұмытылмайды

ЖАҢА МЕКТЕП
даңқты қолбасшы 

Бауыржан Момышұлы есімін иеленді

және оның ұрпақтары 

ауданының Ақирек, Ақбай жерлерінде 
қыстап, Сарыарқаны жайлаған. Кейін ба-
лалары Татыран батыр Беларықта, Ардана 
батыр Ш�мішк�лде, Күлік батыр Б�генде, 
ал Алтынбай батыр Ақирек пен Ақбайда 
мекен етіп қалады.

 Ж а л п ы  А й д а р б е к  б а т ы р  т у р а -
лы дерек аз. Тек қазірше сүйенеріміз 
 Айдарбек батырдың батыр болып �ткен 
ұрпақтарының есімдері �здерінің лайықты 
орындарына беріліп отырса  жастарымызды 
ұлттық, патриоттық тұрғыда тәрбиелеуде 
таптырмас дүние болатынына сенімдімін. 

ғас. 2-ші жартысы, ІХ ғ. 1-ші жартысы, 
Қарашолақ батыр Қорлыбайұлы – ХІІІ ғ. 
2-ші жартысы 19 ғ. 1-ші жартысы, Fтім 
батыр – ХІІІ ғасырдың 2-ші жартысы, ІХ ғ. 
1-ші жартысы, Берден батыр – ХІІІ ғ. 2-ші 
жартысы, ІХ ғ. 1-ші жартысы, Бекмырза 
батыр, хан =лдиұлы – (1812-1856), Саты-
балды батыр – ІХ ғ, Т�леш батыр Бұқарұлы 
– (1788-1868), Ізбас батыр – ІХ ғ., Ары-
станбай батыр – ІХ ғ., Саман би, Қазанғап 
әулие Байт�реұлы (1868-1949). 

Айдарбек батырдың ХVІІІ ғасырда 
�мір сүрген ұрпақтарынан елін қорғаумен, 

    

Айдарбек батыр бейіті
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Күздің келгенін ес кіргелі бері асыға 
күтемін. Fйткені есікті қаққан қонақтар 
еселеніп,  еркелікке к�птеп берілер 
жұлдызды сәтім туады. Айызым қанғанша 
ойын ойнап, үй к�рмей кетем. Алғашқы 
кездері жиын-теріннің қызығына ба-
тып, тәттілерге қалтам қампаятын. Одан 
кейінгі  ойымды арбайтыны – алма.  
Жаздағы қышқыл, жасыл алманың орнын 
ауызыңның суын құртатын қызыл, сарысы 
алмастырады. Оқушылар таңмен таласа 
тұрып, мектепке қамданады. «Шіркін, сон-
дай киім киіп, с�мке асынсам» деген арман 
тыным таптырмайды. Құштарлығымды 
мектеп қашасынан сығалап, ағамның 
кітабын ақтарумен қандырамын. =ліп-
педегі әр әріптің аталуын сұрап жүріп, 
бастан-аяқ жаттап алғанымды да аңғармай 
қал дым. Одан кейін «сабаққа барамынға» 
ба сып, байбаламға салатыным тағы бар. 
Бұл мектеп жасына дейінгі аңсарымды 
аударған күз. 

Анам айтпақшы, ел балаларының 
қатарына қосылып мен де мектепке ба-

Шараға облыстық басқарма басшы-
лары, Жетісу ақын-жазушылары, Арда-
герлер кеңесінің мүшелері, әдебиетшілер, 
студентер мен оқушылар және БАҚ 
�кілдері қатысты.

Жиында Мәдениет, мұрағаттар және 
құжаттама басқармасының басшысы Ақан 
=бдуалиев с�з алып, «Ғали Орманов қазақ 
әдебиетіне 20-шы жылдардың соңғы 
ширегінде келген, қазақ поэзиясының 
қалыптасуына, дамуына, �сіп-�ркендеуіне 
ерекше үлес қосқан ақынның бірі. Біз 
осындай кемеңгер тұлғаларды ескерме-
сек, болашаққа жасаған жоспарымыздың 
жүзеге асуы екіталай. Ақынның адуынды 
жырлары жастардың санасына нұр құяды 
әрі рухани жаңғыруына септігін тигізеді» 
деп, болашаққа бағдар жасады.

Расымен де, дарынды талант иесі 
үздіксіз жазып, �німді еңбек еткен ақын. 
Оның таңдамалы шығармалары қазақ 
әдебиеті тарихында к�рнекті орынға ие. 
Кешті ақын Қажет Андас жүргізді. 

– Абыз Жамбылдың жанына  қазақ-
тың  заңғар жазушы-ақындары – Мұхтар 
=уезов, Сәбит Мұқанов,  Ғабит Мүсірепов, 
Сырбай Мәуленов, =бділдә Тәжібаев, 
 Тайыр Жароков сынды  таланттар топтасты. 
Сол жылдары Жамбылдың  қара шаңырағы 
– қазақ әдебиетінің қара шаңырағына 
айналды деуге болады. Сол шаңырақтың 
әдеби хатшысы Ғали Ормановтың осы 
тұстағы қағазға түсірген шығармаларының 
�зі терең  талдауды қажет етеді. Соны-
мен қатар Ғали  Орманов жалғыз қазақ 
әдебиеті ғана емес, орыс әдебиетінің де 
мақтан тұтар тұлғасы. Шебер аудармашы 
орыстың ұлы жазушылары –  Николай 
Тихонов, Леонид  Соболевтермен тығыз 
шығармашылық достық байланыста 
болған. Мұның �зі зерттеуді талап ететін 
маңызды шаруа екендігін айтты, – деді 
ақын шығармашылығына қысқаша баян-
дама жасаған Қ.Андас.

Қазір қаламгердің жазған барлық 
шығармасы қызы Жамиға Орманованың 
қолында сақтаулы. Қаламгерлер осы 
шығармаларды кітап етіп басып шығару 

«Қасиетті жерлерге саяхат» ауқымды 
шарасы шеңберінде Павлодар 
облыстық тілдерді дамыту ж@ніндегі 
басқармасы қазіргі заманғы культтік 
маңызы бар нысан болып табылатын 
Хазірет Ғабдыл-Уахит кесенесіне ар-
найы іссапар ұйымдастырды.  

Хазірет Ғабдыл-Уахит кесенесі 
–  х а з і  р е т  т е р д і ң  б і р і  ж е р л е н г е н 
Қазақстандағы қасиетті жерлердің 
қатарында. Оның ерекшелігі «хазірет» 
атағы Бұхара қаласындағы  «Мір Араб» 
медресесінде мыңдаған  шәкірттердің 
арасында бір ғана адамға тағайындалады. 

ген к�зқарастарын білдірді. Сонау 1997 
жылы қоғам қайраткері Асылы Осман-
мен бірге Қазақстан Республикасындағы 
Тіл туралы заңының балама нұсқасын 
дайындағаны мемлекеттік тілге деген 
жанашырлықтан туындаған шынайы 
перзенттік ниеті, патриоттық, азаматтық 
ұстанымы деп түсінуге болады. 

«Тіл туралы» заң жобасының балама 
нұсқасымен танысқанымда, ондағы 
айтылған мәселелердің �зектілігін 
а ң ғ а р м а у  м ү м к і н  е м е с . М ә с е л е н , 
кіріспе мәтіндегі мына бір жолдарға 
 назар аударсақ: «Егер қазақтың тілін �з 
дәрежесінде, шын мәніндегі мемлекеттік 
мәртебесі бар тіл ретінде қабылдасақ, 
онда оны неге елдің рәміздерінің біріне 
жатқызбасқа? Қазіргі кезде «қазақпын» 
деген қазақтардың белгілі бір б�лігі қазақ 
тілін ана тілі ретінде қанағаттанарлық 
деңгейде  б ілмейтіні  анық.  Қазақ 
тілін меңгеру деңгейіне байланысты 
олардың бір б�лігі үшін қазақ тілі ана 
тілі ретінде �лі, жоқ тіл болса, ал екінші 
бір б�лігі үшін шалажансар болса, енді 
бір б�лігі үшін ол тірі, бар тіл болып 
саналатыны белгілі». Осы ойлардың 
ортаға салынғанына біршама жылдар 
�тсе де, к�кейкестілігі әлі де �з күшін 
жойған жоқ. Тіл мәселесі халықтың 
�зегі, рухани бастауларының түп негізі 
болғандықтан кейіпкерім мұны ұлтының 
ұлы жауһарларына жатқызып, жауһары 
болғандықтан да оны жарқырата к�рсету 
мақсатын ұстанып, құр с�збен емес, 
нақты іс жүзіне асатындай шаруаларды 
қолға алғаны белгілі. Иә, бірі орында-
лар, бірі тіпті ойдағыдай да бола бермес, 
бірақ бағдар айқын – ол қайтсек тәй-тәй 
басқан Тәуелсіз мемлекетіміздің айды-
нын асырып, айбынын күшейту. Барша 
рухани құндылықтарды тәуелсіз сана 
тұрғысынан қайыра бір шолып шығып, 
не жетпей жатыр, кетік-кемшілік қай 
тұста деп олқылықты толықтыруға күш 
салу еді. Осындай келелі шаруалардың 
басы-қасында жасындай жарқылдап, 
ерен қайраттылық танытып, қарапайым 
халықтың жолында жан дүниесін 
мәңгілік мұраттармен астастырып жүрген 
ол шын мәнінде қоғам қайраткері ретінде 
қызмет ете білді. 

Д ә у к е ң  е г е м е н д і г і м і з д і ң  е ң с е 
тіктеуіне, Тәуелсіздік тұғырының нығая 
түсуіне, қоғамдағы, елдегі, қарапайым 
халықты алаңдатқан мәселелердің 
шешілуіне азаматтық, перзенттік зор 
үлес қосқанын айту парыз. Сол жылдары 
дайындаған «Стандарт-модель немесе 
егеменді мемлекет қалыптастырудың 
негізгі идеясы» атты еңбегінде айтылған 
м ә с е л е л е р  д е  Т ә у е л с і з д і г і м і з д і ң 
тұғырын нығайта түсуге бағытталған 
еді. Республикалық «Ауылға араша» 
қоғамдық штабын құрып, бағдарламасын 
әзірлеу арқылы ауылдың мәртебесін 
к�теруге нақты қадам жасады. Міне, 
бірінен соң бірі қолға алынған осындай 
қат-қабат шаруалардың барлығы да �з 
нәтижесін беріп жатты. Қоғам қайраткері 
ретінде ұлт шаруасының басы-қасында 

НамысНамыс

Ғазиз жүрек Ғазиз жүрек 
Ғалидің нұрлы әлеміҒалидің нұрлы әлемі

Киелі жерлерге саяхатКиелі жерлерге саяхат

ратын болдым.  «Тезірек �ссем, ержетсем 
екен» деген тілекпен таңымды атырып, 
кешімді батырамын. Онымды сезген 
әжем:

– Сенің туған күнің күзде, құлыным. 
Сол үшін күздің келгенін күт, ол  к�п кел-
ген сайын, сен де үлкен боласың, – дейтін. 

=жемнің осы с�зінен соң, жапырақ тың 
сарғайғанын тіптен қатты күтемін. Сарғая 
бастаса, қуанып, сыныптастарымды алдын 
ала туған күніме шақырып қоямын. Олар 
елеулі күнде қалам, дәптер, сызғыш алып 
келеді. Жаңа құралдарым пайда болатыны 
тағы бір қуаныш.

Күн артынан күн, ай артынан ай �тіп, 
жылға ұласып жатты. Сол күзде алғашқы 
қоңыраудың соңғы рет соғылатынын 
қайдан білейік. Мектеп партасымен қош 
айты сып, үлкен �мірге қадам бастық. 
Тағы бір күз келіп, «студент» айдарын 
тағып берді. Енді бұрынғыша «оқи ғой» 
дейтін ұстаздарың қасыңнан табыл-
майды.  Уни верситетте, керісінше, 
мұғалімнің соңынан �зің жүгіріп, араға 

К е с е н е  Ш а р б а қ т ы  а у д а н ы н ы ң 
«Ертіс орманы» мемлекеттік табиғи 
орманының аймағында орналасқан. 
Хазірет Ғабдыл-Уахит қасиетті адам 
болды. Сырқат адамдарды емдейтін, 
болашақты болжайтын, мұқтаждарға 
қолынан келген жәрдемін берген, осы 
қасиеттері үшін үлкен құрметке ие 
болған.

Қыркүйек айы «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасы 
шеңберінде қасиетті орындарға бару 
айы болып жарияланған. Басқарманың 
бастамасы бойынша Ертіс �ңірінің 
киелі жерлер картасына енгізілген 

жүріп, талай келелі істі тәмамдап, 
соңына дейін жеткізіп, одан кейін жаңа 
міндет-мақсаттарға бірден ойысып, сан-
салалы сипаты бар, қарасаң к�з ауқымың 
жетпейтін дүниелерге батыл араласты. 
Біле білсек, оның бойындағы туабітті 
ұстанымы әсіре белсенділіктен ада. 
=рбір жасаған ісін байыппен бағдарлап, 
халықтың мұң-мұқтажымен сабақтасып 
жатқан сан түрлі күрделі сауалдардың 
бәріне ақыл-парасат, әділдік-әділеттілік 
тұрғысынан жауап іздеп, сол дәрежеден 
шешілгенін қалады. Ол ұлт жанашыры 
ретінде �зін ешуақытта жарнамалаған 
емес. =лі күнге дейін сол қарапайым 
болмысымен, «мен» деп кеуде соқпай, 
шама-шарқы келгенше халықтық 
мәселелердің шешілуіне үлес қосып 
бағайын деген ниет-ықыласымен кірісіп 
кетеді. Асылы, кейіпкерім жараты-
лысынан, тек-тамырынан қоғамшыл, 
елшіл, мемлекетшіл тұлға болып �мірге 
келді ме деймін. Бір с�збен айтқанда, 
ортадан аласалау бойы бар, қимылы 
ширақ, ісіне мығым, с�зі мірдің оғындай, 
қайраткерлігі бір басынан асып түсетін 
тұлғаны кешегі асылдарымыздың бүгінгі 
жалғасына ұқсатқым келіп тұрады.  

Кеңес Одағы күйреп, еліміз �з 
Тәуелсіздігін алғаннан кейін қоғамдағы 
құндылықтар қайта қарала бастады. 
Ендігі кезекте Кеңес одағы тұсында 
санамызға сіңіп, жүрегімізге ұялап, 
 ойымызда бекіген құндылықтармен �мір 
сүру жарамайтын болды. Серпілетін, алға 
қарай нық қадаммен жылжитын кез туды. 
Демек, ел де, қоғам да жаңғыру керек. 
Жаңғыру жолына түсу керек. Сол 1990 
жылдардың басында қазақтың дербестігі 
мен азаттығына, жерінің тұтастығына 
қауіп т�ндірген ақпараттық шабуылдар 
да болмай қалған жоқ. Осы бір кездер-
де Дәукең қазақтың ұлттық �ркендеу 
орталығы 1992 жылдың 11 қаңтарында 
«Жаңғыру» ұйымын құрды. Ұйымның 
мақсаты, аты айтып тұрғандай, қазақ 
ұлтын �ркендетіп, жаңғырту еді. Бұл 
айтуға ғана оңай шаруа болғанымен, 
орындауға келгенде ыждаһаттылықты, 
қайтпас қайсарлықты, намыс отына 
шыжғырылған жігерлілікті, қажыр-
қайратты талап ететін жұмыстар еді. 

Сол сәтте ол былай деп тебірене 
с�з с�йледі: «Орталықтың үстемдігінен 
құтылып, ақсарбас атап та жатырмыз. 
Ал енді алдымызда талантты да, да-
рынды қазақ халқының күш-қуатына 
ерік-жігерін бір арнаға бағыттау міндеті 
тұр. «Қазақсымақтар» әлі де тілін 
бұрап с�йлеп, арамызда к�бейіп бара 
жатқаны жаныңа батады. =йтеуір, жан 
сауғалаудың кебін киіп біз де бір ел 
болып, «�з тірлігімізді �зіміз жасамасақ 
болмас» деген мақсатпен халқымыздың 
игілігі үшін қызмет ететін «Жаңғыру» 
атты ұлттық орталығын құрып отыр-
мыз. «Жаңғыру» саяси ұйым емес. 
Fзінің аты айтып тұрғандай ол ұлттық 
�рлеу, �ркендеу жолдарын қарастырып, 
ұмыт бола бастаған барлық берлік игі 
дәстүрлерді қайта жаңғыртуға күш сала-

ұқсап бал жинауға кірісесің. Қоржының 
қаншалықты толғанын сессия білдіреді. 
Е н д і г і  к ү з д е н  ж а ң а д а н  т а б ы л ғ а н , 
жанашырың, туысыңнан бетер жақындай 
түскен құрбы-құрдастарыңмен к�рісуді 
күтесің. Жан-жақтан ағылған олар уни-
верситет қабырғасында кезігеді. Содан 
соң қызыққа толы студенттік дәуренің 
құшақ ашады. Естен кетпес естеліктер 
еңсеңді тіктеп, �мірге жаңаша қарауға 
үйретеді.

Жайраңдаған жаз кетіп, күрең күз 
тағы келді. Жер-жерде тынымсыз тірлік 
басталып, ел-жұрт қысқа қамдануда. 
Қолтықтарына шоқ гүлдерін қысып, 
оқушылар алғашқы қоңырауды соғып 
жатыр. «Мен мынаншадан мынаншаға 
к�штім» деп сыбырласқан бүлдіршіндер 
үні  �ткен күнге  қайта  ертеді .  Бірі  
бірінші сыныпқа барғанына шаттанса, 
бірі қалайша он бірінші сыныпқа келіп 
қалғанына таң. Келешек мамандығына 
бір табан жақындап, қызу дайындыққа 
бас сұғады. Олар да осылайша, �з күздерін 
күтіп алуда.

Алтынға бергісіз сары мезгіл алысқа 
жетелейді. Fткенің к�з алдыңнан қаз 
қалпынша, киноның таспасындай �тіп, 
болшағың болмашы елес береді. Міне, тағы 
бір жасқа есейдім. Бұрынғыдай үлкейгенді 
емес, керісінше, тәтті кездерге сапар 
шегіп, кішірейгің келеді. Амал нешік, 
ыр қыңа к�нер уақыт жоқ. Қамшының 
сабын дай ғана ғұмыр зымырауда. Жаңа 
күзді қарсы алып тұрып, сағынышқа толы 
күз деріңді аңсайсың. Басқаларды қайдам, 
�ткен күннің құшағына енген күздерімді 
сағындым...

Мәулен ;НЕРБАЙ 
Алматы облысы

істеп жүрген кездері Қазақстанды ғана 
емес, тіпті шетелдерде шығармашылық  
сапарда болды. Мысалы, 1961 жылы 
КСРО жазушыларының құрамында 
 Румынияда болып қайтты. Азия, Африка 
жазушыларының V мәслихатының деле-
гаты болды, Тбилисидің 1500 жылдығына 
арналған жиынға Қазақстан атынан барды.  
Жалпы  Ғали Орманов туысқан әдебиет 
�кілдерімен айталық, =лім К�шеков 
(Кабардин-Балқар), Давид  Кугультинов 
(Қалмақстан), Мырза Тұрсын-Заде 
(Тәжік-стан), т.б. �збек, түркімен, 
қарақалпақ, қырғыз қаламгерлерімен 
достық қарым-қатынаста қоян-қолтық 
араласты. Мұның бәрі де ақынның 
�мірінің �негелі, ғибраты мол кезеңдері. 

Қазіргі таңда ақын дүниеге келген 
Жетісудың шұрайлы �лкесі Қапал ауы-
лында бұл білім ордасының музейінде 
оның қолжазбалары, жыр жинақтары, 
марапаттары, отбасымен бірге түскен 
с у р е т т е р і ,  т ұ т ы н ғ а н  б ұ й ы м д а р ы , 
Дінмұхамед Қонаев сыйлаған сағаты, 
Ғабит Мүсірепов тарту еткен домбы-
расы, Ғабиден Мұстафин естелікке 
берген М.Горькийдің мүсіні, Грузия 
жазушыларының сыйлығы сақталып тұр.

К�рнекті ақын қазақ әдебиетінде 
бүгінгі ұрпақ үшін �з орнын алған қаламгер 
ретінде кеңінен танылған. Жауһар жырла-
ры қазақ поэзиясын қалыптастыруымен 
бірге заманауи ел �мірінде ерекше к�рініс 
тапты. Оның қазақтың қасиетті қара 
�леңін жаңа қырынан танытқан ұшқыр 
қиялы, �зіндік ұйқасы әдебиетіміздегі 
тамаша үлгіге айналды. Fршіл �мірі мен 
шығармашылық жолы бүгінгі және ке-
лешек ұрпақ үшін үлгі-�неге болып қала 
бермек.

Кеш соңында «Ардагер-әжелер» 
ан самблінің әншісі Шара Б�ркеқызы 
ақын ның «Орамал» атты �леңіне жазыл-
ған =білахат Еспаевтің әнін орындап, 
к�пшіліктің к�ңілін бір к�терді.

Мұхтар КҮМІСБЕК
Алматы облысы 

нысандар ұсынылды. Қазақстан Жазу-
шылары одағы Павлодар филиалының 
т�рағасы А.Қани, «Нұр Ана әлемі» ҚБ 
т�райымы Б.Максилова, Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамы Павлодар облыстық  
филиалы т�рағасының орынбасары 
Қ.Шаяхметов, қалалық, аудандық 
«Қазақ тілі» қоғамының мүше лері және 
қоғам қайраткерлері аталған акцияны 
қолдап, Шарбақты ауданының қасиетті 
жерлерін аралап қайтты. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН
Павлодар облысы

ды» деген болатын. 
Ұйым құрылған кезден бастап талай 

�зекті мәселелерді шешуге бағытталған 
кешенді істердің басы-қасында жүрді. 
=леуметтік-экономикалық, мәдени-
рухани салаларда түйткілдер к�п 
еді. Ұйым ұлттық �ркендеу, �рлеуді 
негізге ала отырып, жүйелі де нәтижелі 
жұмыстарды атқара білді. Алматыдағы 
қазақ мектептерінің к�птеп ашылуына, 
Ермак ескерткішінің алынуына, Семей 
полигонының экологиялық зардап-
тарын азайтуға, баспанасыз жүрген 
қазақтар мәселесінің оң шешім та-
буына зор үлес қосты. «Қыз сыны», 
«Жігіт сыны», «Келін сыны», тағы 
басқа да этнографиялық байқауларды 
�ткізуді қолға алып, сол арқылы ұлттық 
құндылықтарды насихаттады. 

«Жақсының жақсылығын айт нұры 
тасысын» демекші, к�кірек к�зі ояу, к�зі 
ашық, бойын ұлт намысы кернеген, ел 
мүддесін бәрінен биік әрі жоғары қоятын 
қарымды қайраткердің болмыс-бітімі, 
жаратылысы туған жерінен нәр алып, 
тектілердің к�зін к�ріп, тәлімін бойына 
сіңіргенімен ерекшеленеді.Жастайы-

керектігіне тоқталды. Биыл Жетісудың 
100 томдық кітабы жарық к�рмек. Алдағы 
уақытта лирик ақынның да туындылары 
осы топтамалардың тізіміне енетін бо-
лады. Бұл бастаманы �ңір әдебиетшілері 
бірауыздан қолдап отыр. Осы мәселе 
ж�нінде филология ғылымының докто-
ры, профессор Мұратбек Иманғазинов �з 
пікірін ортаға салды.

– Ол кісінің шығармалары қазақ хал-
қы ның �ткен тарихын, шежіресін, к�р-
кемдігі мен сұлулығын жеткізіп тұрады. 
Ақын ның жазғандары шын мә нінде қазақ-
тың болмысын танытатын туын дылар. 
Сондықтан осы шарада к�тері ліп отыр ған 
мәселелер жүзеге асса, жастарға тигізер 
пайдасы к�п болады, – деді профессор.

Ақынның �леңімен сусындаған халық, 
оның шығармашылығына ғана тоқталып 
қалған жоқ. Мәселен, осыған дейін ақын 
есімі к�шеге берілген болатын. Соны-
мен қатар І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетіне қарасты 
кітапхана да ақынның атымен аталады. 
Ақын ескерткішімен іргелес тұрған №4 
орта мектепке оның есімін беру туралы 
ұсыныс та айтылды. Бұл мәселе 2015 жылы 
Талдықорғанда «Ғали Орманов – май-
талман лирик ақын» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференциясында 
айтылған-ды. Бірақ әлі күнге ешқандай 
�згеріс жоқ.

Осы орайда  ақынның жерлес і , 
Б.Римова атындағы облыстық драма 
театрының актері Сағындық Жұмаділов: 
«№4 орта мектепке ақынның атын бер-
сек, ол біздің осы «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасына қосқан үлесіміз болар 
еді. =рі жастардың ақынға деген құрметі 
артпаса, кеми түспейді. Сондықтан бұл 
бастаманы аяқсыз қалдырмау керек» деп 
қолдауын білдірді.

Тағы да айта кететіні Ғали Ормановтың 
журналистік қыры, осы бағытта атқарған 
жұмыстары жайлы зерттеу жұмыстарын 
жүргізсе, құба-құп  болар еді. Ол кісі 
«Социалистік Қазақстан», «=дебиет 
және искусства» газет-журналдарында 

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

нан білім мен ғылымға құмар болып, 
есейіп ер жеткенде, жоғары оқу орнына 
түскен соң ұзақ жылдар топырақтану 
ғылымын зерттеп, осы саланың білікті 
де білгір маманы атанды. Бұл орайда 
мына бір мәселені айтпай кетпеуге 
болмас. Кезінде Алматы қаласында 
�ткен топырақтанушылардың симпо-
зиуымына қатысқан ресейлік әріптесі 
И.В.Рослякова Қазақ топырақтану 
саласындағы ғылыми еңбегіне жоғары 
баға беріп, Нобель сыйлығына лайық 
ғылыми жаңалық деп бағалағаны қазақ 
баласының биік �ресін ғана емес, дарын-
дылығы мен таланттылығын да байқатып 
тұрса керек. =рине, Дәукең ғұмыр бойы 
тек топырақтану мәселесімен айналы-
сып жүре берсе де болар еді. Олай жаса-
са, бәлкім Нобель сыйлығына да қолы 
жетер ме еді. Бірақ ол кісінің бойындағы 
қоғамның шаруаларынан тыс қала 
алмайтын, дұрысы қалдыра алмай-
тын ой мен к�зқарасының сергектігі, 
санасының ашықтығы, намысты лығы, 
қайраты мен жігері, азаматтық белсен-
ді лігі саяси-қоғамдық жұмыстар дың 
бел ортасына алып келді. Ғылымға 
беретін қуатын, күш-қайратын, ба-
сында шо ғырланған �міршең идеялар 
мен ойлы тұжырымдарын ұлт жолына, 
халқы мыздың баянды болашағына ар-
нады. Fзі бір әңгімесінде «Біз қазір тең 
эконо микалық мәселеге к�бірек мән 
беріп кеттік те, ұлтымыздың ең басты 
құн дылығы – рухани құндылық тары-
мыз ды ұмыта бастадық. Ұлттық тәр-
бие ден алыстап, Батыстың болмы сына 
к� бірек к�ңіл аударып кеттік. Ұлттық 
тәрбиені қолға алмасақ, ұлттық құнды-
лы ғы мыздан айырыламыз» деп айтқаны 
бар.

Шынтуайтына келгенде, ол кісінің 
бойындағы елдік мәселелерге бейжай 
қарай алмайтын рухани сергектігі к�зге 
ап-айқын к�рініп тұрады. Замандас-
тарының ерекше құрметіне б�ленген 
тұлға қайтсек ел боламыз деген мақсат 
жолында келеді. Жасқанып қалған кезі 
болған жоқ. Тек алға жүріп, қадау-
қадау мәселелердің оң шешім табуына 
мұрын дық болды. Қысқасы, қазақтың 
қара шалы тындырған, тындырып келе 
жатқан сүбелі жұмыстар аз емес. Олардың 
барлығын бір мақаланың к�лемінде 
қозғап, жазу мақсатын ұстанғанымыз 
жоқ. Тек ол кісі туралы к�ңілге түйген 
ойды, к�кейге қонақтаған пікірді ғана 
ақтардық. =йтпесе, кейіпкерімнің 
тағдыр-талайы, мәнді де мағыналы 
ғұмыр-баяны қоғамдық ғылымға келетін 
кейінгі жас толқынның диссертациялық 
зерттеу еңбегіне айналарына күмән 
жоқ. Мұндай азаматтардың елдік жолда 
атқарған �негелі істері міндетті түрде 
зерттелуі керек деп білемін. Бұдан та-
рихымыз ұтпаса, ұтылмайды деп ой-
лаймын. Және ол бүгін үшін ғана емес, 
келешек үшін де қажетті дүниеге айна-
лары анық. 

Дәуіржан Т<ЛЕБАЕВ

Дәурен Сатыбалдыұлының, ең ал-
дымен, ана тіліне деген жанашырлығын 
ерекше айтсақ болады. Туған тіліңді 
білу бар да, ана тіліңнің �ркен жаюына, 
тұғырының биік болуына білім-білігіңді 
салып қызмет ету тағы бар. Мемлекеттік 
тіл – тұтас ұлттың, күллі республиканың 
аумағын қамтитын кешенді мәселе 
болғандықтан оның бір жүйеге түсіп, 
қалыптасып кетуі де оңай дүние емес 
екені  мәлім.  Fткен шақтарға  к�з 
жүгіртсек, қазақ тілінің жанашырлары 
заң болсын, бағдарлама болсын ондағы 
жазылған, айтылған әрбір с�зге келешекті 
бағдарлай отырып зер салды. Келіспеген 
тұстары болса, мына жерін былай түзеу 
керек, менің мұндай ұсынысым бар де-
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«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лым дардың еңбек ұжымдары М.=уезов атындағы =дебиет және 
�нер институтының директоры, филология ғылымының докторы, 
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі Уәлихан Қалижановқа зайыбы

Үмітжан БАЛТАЕВАНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Басқармасы Қоғам ның 
Алматы қалалық б�лімшесінің бастығы Ғұсман Шалабаевқа анасы  

Мәрзия ШАЛҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лымдардың еңбек ұжымдары белгілі қаламгер Мағжан Садыханға 
анасы

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

БАСҚОСУКӨРМЕ

Моңғолия парламенті Ұлы 
Хурал кезекті сессияда Пре-
мьер-министр Жар ғал тұлғын 
Эрдэнэбат ты до ғарысқа жібе-
руді тал қы лады. Үкімет басшы-
сы ның кетуін мақұлдап 73 депу-
тат тың 42-сі дауыс берді. 

Парламенттің қаулы сы-
на сәйкес премьер-министр 
Жарғалтұлғын Эрдэнэбат және 
ол басқарған үкімет толық құрамда доғарысқа кетті. 
Қазіргі уақытта 7 қыркүйектегі қабылданған Ұлы 
 Ху ралдың қаулысы күшіне енді. 

«Үкімет туралы» Заңға сәйкес келесі үкімет бас-
шысын парламент 30 күннің ішінде тағайын дайды. 
Жарғалтұлғын Эрдэнэбат жаңа Премьер-министр 
тағайындалғанша �з міндетін уақытша атқарады. 

Перудің Икитос қала сында 62 үйді @рт шалып, 
тұрғындар лаулаған жалын ның астында қалды. 

Жергілікті бұқаралық ақ парат құралдарының ха-
барлауынша, тұрғындардың жартысы �ртті с�ндірумен 
әлек болса, �згелері дүние-мүліктерін сақтап қалуға 
тырысқан. 

Жедел жеткен �рт с�ндіру қызметкерлері тілсіз 
 жауды ауыздықтап үлгерген. Зардап шеккендерге 
қандай к�мек берілетіні әзірге белгісіз. 

Қала тұрғыны Аманда Мендриель тілсіз жаудың 
�з үйі жағынан басталғандығын айтады. «Менің 
барлық затым жанып кетті. Апат мен тұратын үй жақта 
басталған еді. Содан кейін жақын маңдарға жедел 
тараған қызыл жалын жолындағының бәрін күлге 
айналдырды» дейді А.Мендриель.

Грекияда Афины-Македониялық ақпарат агент ті-
гі нің ұйымдастыруымен «Жаңа Жібек жолы» форумы 
@тті. 

Шетелдік ұлттық агенттік басшылары бас қосқан 
бұл форумда сауда және мәдени байланыстарды 
нығайтуға бағытталған коммуникацияны жетілдіруді 
к�здейтін ынтымақтастық декларациясы қабылданды. 

Салоникидегі 82-ші Халықаралық жәрмеңке – 
TIF-2017 аясында ұйымдастырылған форумға қаты-
су шылардың басты мақсаты ақпарат алмасып, �зара 
тәжірибе жинақтау. Шара аясында хатшылық құрылса 
деген ниетте. ANA президенті Михалис Псилостың 
айтуынша, хатшылыққа қатысу ерікті. Қызығушылық 
танытқан кез келген адам қатысуға құқы бар. 

<збекстан астанасы Таш-
кентте палау басудан рекорд ор-
натылды. Бұл жолы аспаздар бір 
қазанда 7 тонна 360 келі палау 
пісіріп, жетістіктерін Гиннестің 
рекордттар кітабына жаздырды.

Асты әзірлеу үшін бір жа-
рым тонна қой еті, 1 тонна 
900 келі күріш, 2,5 тоннадан 
астам сәбіз бен 220 келі пияз 
жұмсалған. Оған әртүрлі дәмдеуіштерді қосыңыз. 
Бұл ұлттық тағам «Fзбегім» (O’zbegim) деп аталатын 
дәстүрлі мәдени фестиваль кезінде әзірленгендігін 
айта кеткен ж�н. Оны пісіруге елдің түкпір-түкпірінен 
50 аспаз қатысқан. Ал дайын болған дәм фестиваль 
қонақтарына, балалар және қарттар үйіне таратылды. 

«Ирма» дауылы салдарынан 
Флорида штатында ғы Майами 
қаласының бірқа тар ауданда-
рын, атап айтқанда Майамидің 
қаржылық ауданы Брикеллді су 
басып, ондағы су деңгейі шама-
мен 60 сантиметрге жетті. 

Қаланың к�п к�шелері 
�зен ге айналды. Миллионнан 
астам тұрғын үй электр жары-

ғын  сыз қалды. Бұған дейін штат билігі шамамен 6,3 
мил лион тұрғынның �міріне қауіп т�нгендігін ескер-
тіп, оларды эвакуациялау ж�нінде бұйрық берген 
болатын. 

Күні кеше «Ирма» дауылы Кариб жағалауы 
елдеріне айтарлықтай  шығын әкеліп, 27 адам қаза 
тапқан еді. АҚШ вице-президенті Майк Пенс Пре-
зидент Дональд Трамптың Фло рида жағалауындағы 
дауыл қозғалысына алаң даушылық білдіріп, �з 
қадағалауына алғандығын мәлім етті. 

 ;зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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Жаңа басшысын тағайындамақ

Өрт тұрғын үйлерді шарпыды

Ынтымақтастық декларациясы 

Рекордтар кітабына жазылды

«Ирма» дауылы

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Бүгінде 70-ке толып отырған Бақыт 
сыншы Сарбалаев жазған сыр бұл. 
Сол күн,  яғни сонау Қызылордадағы 

студент Сарбалаевтың республикалық беделді 
басылым бетінде табақтай сын мақаласының 
шыққан күні әдеби қауым үшін де �мірге 
сыншы Сарбалаевтың келген күні болды. 
Fйткені �зінің осынау алғашқы мақаласының 
�зімен-ақ студент Бақыт �лең с�з туралы 
салмақты сыр айта білді. =деби қауым соған 
қуанды.Қазақтың с�з �неріне талантты тағы 
бір қамқоршы келіп қосылғанына қуанды.
С�з �неріне деген сүйіспеншілік Бақыттың 
балалық шағы �ткен елуінші-алпысыншы 
жылдар тіптен айрықша болатын. Кино, 
телевидение тәрізді бұқаралық жойқын �нер 
түрлері әлі күшіне енбеген кез. Ауылдарда 
жыршы-жыраулардан б�лек бірден-бір руха-
ни бұлақ болса ол – кітапхана болатын. Бақыт 
та сол ауыл кітапханасынан шықпайтын 
жарғақ құлақтың бірі болды.Жарықтық 
сол кездердегі кітаптар неткен құнды еді! 
Құдіреті қандай! Қолға алдың екен қиял 
қанатына қондырып ап кете беретін. Күллі 
әлемді шарлататын. К�з алдың кеңейіп сала 
беретін. Бала қиял сол тап-таза әдеби әлем 
құшағында тербелетін. Адам жанының алуан 
бояулы мыңқұбыл әдебиет әлемі. Сол әлемді 
аралаған сайын к�зің қырандай алысты 
шалатын, алысты шолатын. Кітап әлемінің 
қызықтығы сондай тоқтағың келмейтін. 
Тіптен сол ғажайып әдебиет әлемін күн-түн 
демей аралай бергің келетін. Бала Бақыт 
сондай сұрапыл қиял әлемінде жүрді. Қалам 
сиқырымен суреткерлер салған әлем. Сон-
дай суреткердің бірі – Бейімбет Майлин 
еді. Бейімбетті білмей қазақты білем деуің 
бекер екен. Тіпті �зі �мір кешіп жатқан 
қарапайым қазақ ауылын да шала біледі екен. 
Енді Бақыт �з ауылын Бейімбет арқылы 
аша бастады. Мінеки, кітап құдіреті. Тіптен, 
қасыңда жүрген адамдарды танып-білу үшін 
де талантты суреткердің кітабы керек екен! 
Сол арқылы к�зің адам әлеміне ашылады 
екен. Бала Бақыт соны ұқты. Адам �зін-�зі 
тану үшін де алдымен кітапты қолға алу 
керек екен. Бейімбет тілімен халық с�йлеп 
берді. Сайыпқыран суреткер туралы сыншы 
«Алтынның сынығы» мақаласында былай 
толғады: «Ұлы жазушының қай-қайсы да 
маған кенен кеніш болып елестейді. Және де 
тек асыл байлықтар кеніші. =рине, бұл одан 
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майданына бұрды. Ат басын сын майданына 
бұрған қаламгерлерді біз ержүрек егерлерге 
ұқсатамыз, бейбастақ браконьерлерден туған 
табиғатын қорғап жанпида боп жүрген. Егер-
лер туған табиғатын қорғаймын деп айдың-
күннің аманында қауіп- қатерге бас тігеді. 
Айдың-күннің аманында әлдекімдермен 
ашық майдандасады. Бас қамын ойлаған 
адам, браконьердің оғынан қорыққан адам 
ержүрек егер бола алмақ емес. Сыншыны 
қарулыдан қаймықпайтын егерге балауымыз 
сондықтан. Ондай �лермендікке егер не 
үшін барады? Жарымаған жалақы үшін бе? 
Жоқ. Туған жердің ажары болған орманы 
мен тоғайын, елігі мен құралайын қорғау 
үшін барады. Туған елінің с�з �нерін сүйіп, 
әдебиетін әлпештеген Бақыт та осы байлықты 
к�лденең к�к аттыдан қорғайын деп барып-
ты сынға. Қазақ әдебиеті атты қазыналы 
�лкені к�лденең к�к аттыға қор қылмайын, 
әдеби браконьерлерден қорғайын деп ба-
рыпты. Қазақ әдебиеті атты киелі мекенді 
�з қаруымен, с�з қаруымен қорғайын деп 
барыпты. =дебиет атты қазыналы �рісті ке-
лешек үшін сақтайын деп барыпты. Fйткені 
әдебиет – халықтың с�зі. С�зі ғана емес, 
халықтың �зі. =дебиет к�терілген биік – 
ұлт рухының шыққан шыңы. Бақыттың 
жыр қаламын былай қойып, сын қаламын 
қолға алуы содан еді. Сын қаламымен 
ұлттың бұрқ-сарқ қайнаған рухани қазанын 
сапырғысы келгендіктен еді. Тұзы кем болса 
тұз салып, бұрышы кем болса бұрыш салғысы 
келгендіктен. Fйткені суреткер к�зі – қоғам 
айнасы. Оның күнгейі мен к�леңкесін к�ріп 
тұрған айна. Сыншы міндеті сол жазу-
шы к�рген к�леңкемен күресу, күнгейін 
қолпаштау. Жазушы қоғамдық �мірді бейне-
леп айтса, сыншы міндеті соны індетіп ашып 
айту. =леуметтік мәселелерді қазып к�рсету. 
Классикалық орыс сыны, Белинский, Чер-
нышевский, Писарев сыны солай күрес 
салды. Орыс қоғамын жаңғырту үшін ұлы 
орыс әдебиетін тілге тиек ете отырып саяси-
әлеуметтік �мірді талдады. Ол талдаулар, 
кейде, нысанаға алып отырған романдардан 
да �ткір шықты. Сол арқылы классикалық 
орыс сыны қалың халық санасын жаңғыртты. 
Ұлтты рухани түлеуге бастады. Солай. Үлкен 
сыншы қашан да – үлкен әдеби абыз. 
Қарапайым оқырман бара алмайтын, к�ре 
алмайтын тереңдерге сүңгиді. Қарапайым 
оқырман байқамаған бұлтарыстарды 
байқайды. К�рнекке алып шығады. Сарба-
лаев сыншы да классикалық орыс сынының 
осы қасиетін, оның жаңашыл, халықшыл, 
т�ңкерісшіл, күрескерлік қасиетін үлгі 
етті. Бұл үлгі Сарбалаев сыншының қазақ 
әдебиетін аудара-т�ңкере талдауына сабақ 
болды. =деби материалды тілге тиек ете 
отырып, қазақ үшін, қазақ болашағы үшін 
күресуге сабақ – үлгі болды. Солай. Халқың 
үшін күрескеннен артық қандай бақыт болуы 
мүмкін?!. Қаламыңнан туған әрбір с�зің – ұлт 
рухына тамған дәрумен емес пе! Күндеп емес, 
айлап, айлап емес жылдап ұлт тамырына, 
рухани тамырына тамған тамшы. Дәрумен 
тамшы. Ұлт рухын тыңайтып, сауықтырып 
жатқан дәрумен тамшы. Ол тамшы, с�з 
тамшылары үздіксіз, үзіліссіз болуы шарт. 
Тоқтап, тоқырап қалмауы керек. Сонда ғана 
киелі с�з �нерін бойға сіңірген рухы сау ұлт 
бола алмақпыз. Fз ана тілінен, әдеби тілінен 
нәр алған рухы мықты ұлт бола алмақпыз. 
Fз ана тілінен, әдеби с�зінен нәр алмаған 
ноқайларымыз азаймақ. Бұл – с�з �нерін 
сүйген, сүйіп қана қоймай ғұмыр бойы оны 
ту қылып т�бесіне к�терген сыншы ұраны. 
Бақыт сыншының бақыты деуге болады.

Бұл кез келген талантты сыншы ұраны еді. 
Сол ұранды Бақыт та к�терді. Fлең жазуды 
�згеге қалдырып институттың бірінші курсы-
нан бастап с�з �нерінің жауынгер жанрына 
ойысты. Бұл жауынгер жанр мақсаты – қазақ 
әдебиеті үшін күрес еді. Ұлттық руханият 
локомотиві – қазақ әдебиеті үшін күрес 
майданына сыншы Сарбалаев осы ұранды 
к�теріп келді.

табылған жәдігерлігіміз кесек-түйіршіктері 
мырыштай мол, қалайыдай к�п деген с�з 
емес. Ол да кәдімгі алтын-күміс кендеріндей 
аз, сараң береді, бірақ соның �зі саз , телегей. 
Сан емес, сапа таразысы алдыңа тартылады.
Демек, к�з емес, к�ңіл толар сол аз асылдың 
�зі қыруар қазынамыз десек асыра айту 
болмас. Бір ғажабы – әлгі асыл қазынамыз 
к�рген сайын күн сәулесімен құлпырып, 
алуан шуақ шашады. Оны әрқашан тұңғыш 
к�ріп тұрғандай болып таңдана табысасың.
Бейімбет Майлин – міне, осындай келелі 
қазына кеніші» 

Бала Бақыт қазақ прозасынан сусындау-
ды Бейімбеттен бастап сәтті қадам жасады. 
Тұнығы шайқалмаған қазақ с�зінің кәусары 
ғой Бейімбет. Сол бұлақтан қанып ішу, ш�л 
басудың �зі бір бақыт. Сондай бақытты 
бала Бақыт бастан кешті. Тіптен, саңлақ 
суреткердің кейбір әңгімелерін қайта-қайта 
оқыды. Одан сайын бұл шығармаларға де-
ген ілтипаты арта түсті. «Шұғаның белгісі»! 
Қанша рет оқығанын бір Құдайдың �зі 
біледі. Оқыған сайын оқығысы келе береді. 
 Неткен кейіпкерлер! Неткен бояулар! Неткен 
шындық! Неткен сезімдер! Адамды осын-
ша есеңгіреткен сиқыр күш бұл хиқаяттың 
қай жерінде тығылып тұр деп таңырқап 
кітап бетіне олай бір, былай бір үңіледі.
Бірақ сезімді толқынға салған сиқырдың 
шығарманың қай жерінде жатқанын таба 
алмайды. Табу былай тұрсын осынау с�збен 
�рілген сиқыр сырын анықтап, тілі жетіп 
ашып айта да алмайды.Түсініп, түсіндіре 
де алмайды. Бірақ айқай салып айтқысы 
келеді жұртқа, сол бір құдіретті шығармадан 
алған әсерін. Алайда сол бір қуаныш, к�ңіл 
тостағанында лекілдеген сезімін жеткізуге 
тіл дәрменсіз. Тілі тек: «Мына, кітапты 
оқыңдаршы!» дегенге ғана келді. Ал бұл 
қадам – болашақ әдебиет сыншысының �з 
мамандығына қарай жасаған алғашқы қадамы 

 Неткен сұлу адамдар! Неткен эпикалық дала 
бейнесі! К�з алдыңда іңірде пері к�шкендей! 
Ыңырсыған ұжмақ мекен! =сіресе Бақыт боз-
баланы естен тандыра еліткен =уезов суретте-
ген дала келбеті болды. Болашақ сыншы сол 
әсерін соңғылықта былай �рнектеді: «Үдере 
к�шкен баянсыз бұлттардың, дірілдеген 
сәулелі Айдың, екпіндеп соққан жұпар 
самалдың, сыр мен мұңға шомған �ңірдің, 
бірде балғын шағыңды, бірде ауру адамдай 
жүдеу жайлаудың, жаңа жауған ақша қар мен 
тынық түннің, аласұрған боран мен асқар тау, 
биік бел-белестердің суреттерінің де тамаша 
энциклопедиясы».

=дебиетке қадамын �лең жазудан бастаған 
бозбала Бақыт ұзамай институттың бірінші 
курсында жүргенде �зінің алғашқы сын 
мақаласын жазды дедік. Бақыт неге �леңді 
тастап, сынға сырғып кетті? Оған тым ерте 
жастайынан әдебиет әлемін мол шарлауы 
себеп болса керек. Жинаған интеллектуалдық 
жүгі себеп болса керек. Солай, мол әдеби 
білімі себеп. Бақыт бала шағынан қазақ 
әдебиетін оқып тауысып, ауызды орыс және 
әлем әдебиетіне салады. С�з �нерінің шексіз 
мұхитына шығады. Сол сапары бұны әдебиет 
туралы, оның ішінде отандық әдебиеттің 
бағыт-бағдары туралы ойға бастайды. Сын-
шы сыншы болу үшін әдебиет әлемінде мол 
білімімен, к�терілген рухани тәжірибесімен 
�зге қаламдастарынан анағұрлым алда тұруы 
шарт. Онсыз сыншы �згеге бағыт сіл темек 
тұрмақ, әдебиеттің озығы мен тозы ғын 
таразылай алмақ емес. Алуан түрлі ақын-
жазушыны сынау үшін сын шыға терең білім, 
тамаша талғам, тапжылтпас логика керек. Он-
сыз, бала шақтан әлемдік әдебиет мұхитынан 
сусындамаған, тынымсыз ізденбеген жас 
талапкер сыншылық тәрізді к�семдікке қол 
жеткізе алмақ емес.

Сарбалаев сыншы осынау жауынгер жанр 
жүгін жастай түсінді. Түсінді де ат басын сын 

АҚЫТ
СЫНШЫНЫҢ СЫНШЫНЫҢ 

БАҚЫТЫБАҚЫТЫ

Аналар кеңесі форумының салтанатты 
ашылуымен аудан әкімінің орынбасары 
Дәрменияр Қыдырбекұлы құттықтады. 
Форум жұмысының модераторы облыс-
тық аналар кеңесінің т�райымы Жамал 
 Бай мәдиева күн тәртібінде қаралатын негізгі 
тақырыптарды тарқата келіп, әйелдердің 
еңбекқорлығы, ұрпақ тәрбиесіндегі алар 
орны жайлы пікір алмасуға шақырды. Түгін 
тартса майы шығатын Талғар ауданында 
тіршілік жасап отырған аналардың істері 
ілгері басып, ел экономикасының �рлеуіне 
�зіндік үлестерін қосып отырғандығын 
айрықша атап �тті.

Жиында аудандық әйелдер к�шбас-
шысы мектебінің  жетекшісі  Нәйля 
Үмбетованың «Гендерлік саясатты іске 
асыру бағытындағы әйелдердің бизнесте 

алар орны» тақыры бында жасаған баян-
дамасы к�птің қызығу шы лығын тудырды. 
Бұдан кейін аудандық аналар кеңесінің 
т�райымы Мәрия Сихымбаева «Достықтың 
алтын тамыры – халықтар бірлігінде» атты 
баяндамасын оқыды.

Аналар кеңесі қазақстандық патрио-
тизмді, толеранттылықты және этносаралық 
келісімді, ұрпақтар сабақтастығын, ұлттық 
дәстүрлер мен отбасылық құндылықтарды 
нығайту және сақтау міндетін мақсат тұтты. 
Бұл күнде аудан халқының 51 пайызын 
әйелдер құрайды. Талғар қаласы мен 10 
ауылдық округте аналар кеңесі құрылып, 
50-ге тарта мүшесі айтылған мәселелер 
т�ңірегінде жұмыс жүргізіп келеді.

Аудандарда демографиялық �сімге ат-
салысып отырған алтын құрсақты аналар 
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АНАЛАР КЕҢЕСІ – 
ұлағат мектебі

аз емес. Оған аудан бойынша 66 «Алтын 
алқа», 225 «Күміс алқа» иегерлерінің бары 
дәлел.     

Форум жұмысын қорытындылаған 
 Ж а м а л  Қ а с ы м б е к қ ы з ы  Е л б а с ы н ы ң 
Қазақстан халқына арнаған кезекті бір Жол-
дауында: «Қоғамның �ркениетті деңгейі 
оның әйелдерге деген қарым-қатынасымен 
�лшенеді» деп тұжырымдауында үлкен мән 
жатқандығын жеткізді. Ақ жаулықты аналар 
басқосуында Талғар аудандық этномәдени 
бірлестіктерінің к�рмесі ұйымдастырылды. 
Сонымен қатар, «Достық блогы» атты 
театрландырылыған к�рініс те форумға 
қатысушы аналардың к�ңілін серпілтті. 

Ұлбосын ИСАБЕК
ТАЛҒАР

еді. Сондай қадам жасағанын бала Бақыт 
қайдан білсін. =дебиетті былайғы жұртқа 
паш ету, түсіндіру, насихаттау сыншы міндеті 
екенін қайдан білсін. Табиғатына біткен 
тамаша талғам оны содан бастап тынышына 
қоймады. С�з �неріндегі сұлулық сырын 
түсіне алмаса да түсінуге тамсанып ұмтыла 
берді. Сол сұлулықты сімірген сайын талғамы 
ұштала берді. Ұшталған талғам с�з �неріндегі 
асыл мен масылдың аражігін ажырата берді. 
Ажыратқан сайын асылға араша түсудің 
қажетін ұғына бастады. Осы түсінігімен ол 
сыншылыққа қарай екінші қадам жасаған 
еді. Асылға араша түспесе әдебиетті арамш�п 
баспақ. Осы тұста бала Бақыт «Абай жолы» 
әлемін ашты. С�йтіп, с�з �нерінің мұхитына 
шықты. Оқи, оқи �ткірлене жанылған 
талғамы с�з �нерінің сұрапыл сиқырына 
килікті. =уезов әлемі. Бұл бір оқырман бала 
Бақыт үшін бақытты шақтар еді. К�з алдын-
да ұлы дала к�кжиегі к�лбеңдеді, кеңейіп 
сала берді к�кжиек. Алуан бояулы әлем. 
К�шпенділер әлемі. Неткен ірі тұлғалар! 
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«ЭКСПО – 2017» халықаралық к�рмесі, сондай-ақ 
«Бола шаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында 20 суретшінің таңдаулы 45 жұмысы к�рермен 
на зарына ұсынылған болатын. Мұнда келушілердің 
қызығушылығын тудырған екі суретшінің туындысына 
тоқтала кетсек. Оның бірі – халық суретшісі Гулфай-
рус Ысмайылованың «Наки пованың портреті» болса, 
екіншісі – Сабыр Мәмбеевтің «Ыстық к�л» туынды-
сы. Сондай-ақ к�рмеде Қазақстанның еңбек сіңірген 
�нер қай раткері Тоқболат Тоғысбаевтың «Ұйқыдағы 
бала», Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Айнабек 
Оспановтың «Бақытты күн», Алпыс бай Қазығұловтың 
«Жолда», Сейсенхан Маханбетовтың «Түл кібас таула-
ры», Керімбай Қыстаубаевтың «Тау самалы», ҚР еңбек 
сіңірген �нер қайраткері Fсербай Шорановтың «Хан Кене» 
суреттері к�рменің құнды жәдігерлері болып табылады. 
Сурет шілерінің шығармашылық жұмыс та рын, шеберлік 
�нерін, �лкеміздің салт-дәстүрі мен ұлттық мәдениетін 
насихаттау мақсатында ұйымдас тырылған шарада оңтүстік 
�ңірінің �зіндік табиғи географиялық ерекшеліктері мен 
к�з тартар лық орындары және терең тарихтан сыр шертетін 
киелі жерлерін бейнелейтін халықаралық деңгейдегі �нер 
шығармалары қалың жұртшылық назарына ұсынылды.
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Жазушы туындыларына керекті 
оқиғаларды алыстан іздеп азаптанбай-
ды, �зін қоршаған ортадан, күнделікті 
тірліктен табады. Екі-үш әңгімеге 
тоқталып �тейік. 

«Қауырсын гүл» бес жарым беттік 
қана туынды. Солай болса да бір отба-
сының драмасын к�з алдыңа әкелетін 
запырандай ащы �мір шындығын алға 
тартады. Шығарманы талдау, яғни 
оның жетістік-кемшілік терін к�рсету 
мазмұнын айтып шығу болмаса ке-
рек. Десек те, бір-екі ауыз айта кету-
ге тура келеді. Сайраның кішкентай 
кезінде жан дегенде жалғыз ағасы 
Биғазы Сандуғаш есімді сұлу да ақылды 
қызға үйленеді. Қалыңдықты қарсы 
алу сәтінде үлкендер тәтәй апасы-
на гүл сыйлауды бүлдіршін Сайраға 
жүктейді. Қыс мезгілінде ауылда тірі 
гүл қайдан болсын. Қауырсын гүл қолға 
түскені. «...Ал Биғазы к�кесінің қасында 
к�лбеңдеген тәтәй апасы тіптен сұлу! 
Алма жүзі жымыңдасқан жұлдыздармен 
шағылысып, ақ туфлиі ақша қарды 
сықырлата басып келеді. Екеуі де мәз-
мейрам. – Сандуғаш апа, мынау сізге! 
Сайра жүгіріп келіп, қолындағы үш тал 
гүлді тәтәй апасына ұстата салды. – Мы-
нау қауырсын гүл ғой... Fзің ала ғой. 
Жаман ырым болады. – Ала салсаңшы, 
бала ғой, қайдан білсін. Ұят болар. 
– Қасындағы жолдас қызы жәймен 
құлағына сыбырлады...»

Осы жолдарды оқығанда біртүрлі 
т іксініп қалғандай боласың.  Бұл 
автордың тұспал-ишарасы іспетті 
қабыл данады. «Адам бір терінің ішінде 
толады, сосын солады» дегендей, 
алғашқыда Биғазының бағы �рлеп, 
қызметі �сіп, маңдайалды азамат тардың 
қатарында жүреді. Сосын бірте-бірте 
«ащы сумен» әуестеніп, т�мен құлдырай 
бастайды. Ақыры, далада қаңғып 
қалады. Есі ауысқаны сон шалық, әйелі 
Сандуғашты, жалғыз ұлы Бекесті, 
шыр-пыр еткен қарындасы Сайраны 
ұмытады. Қала базарын т�ңіректеген 
қайыршыға айналады. Ағасының тасыр 
тағдырын бойжетіп, ақылы толысқан 
Сайра келін болып табалдырық аттар-
да Сандуғаш жеңгесіне қауырсын гүл 
сыйлаған �зінен к�реді. Fмір бойы 
�зін кінәлі сезінеді. «Қауырсын гүлдей 
қаусап қалыңдар» дегендей болдым-ау 
деп �зегі �ртене �кінеді.

Бұрындары біз �зіміз түсінбеген 
тылсымға тап болсақ, мистика дей са-
латынбыз. Қазір ғылым дамыған сайын, 
бізді қоршаған ортаның іргесі кеңейе 
түсіп, мүлдем тосын сыр-сипатқа ие 
болып жатыр ғой. Мираның «Қауырсын 
гүл» әңгімесінде есі ауысқан Биғазының 
әйдік қаладан басқа емес, ержетіп 
отағасы болған жалғыз ұлы Бекестің 
үйін т�ңіректеуі оқырманға ой салады. 

«Аштық» әңгімесі адам баласының 
ойлап таппайтын қулық-сұмдығы 
болмайтынын паш ететін туынды. 
Бар арман, мақсаты бастық болуға 
келіп тірелген Жұмасбай әзірше бір 
мекеменің қатардағы қызметкері ғана. 
Онда елді елең еткізер ерекше қабілет 
те, т�ңірегін үйіріп әкететін қапысыз 
мінез де, к�птің арасынан дараланып 
тұратын кескін-келбет те жоқ. Ер батқан 
тұғырдай митың-митың еткен бір жан 
иесі ол. Жұмасбай аштық жариялау 
арқылы діттеген жеріне жетуге бел буа-
ды. Ол бастығының алдында «бетегеден 
биік, жусаннан аласа» қалыпта үнемі. 
Айнала беріп, жоғары жаққа арыз-
ды қардай боратады. Іс-әрекеттерін 
қ ы з м е т т е с т е р і н е  с е з д і р м е й д і . 
Ж ұ м а с б а й д ы ң  б ұ л  « и т і р л і г і н » 
қызықтаған басқа мекемелердің бас-
шылары оны қалай қолдағандарын 
�здері де байқай алмай қалады. Ай-
күннің аманында ас-ауқат түгіл, қара 

нұсқа әңгімелерінде шынайы тұрғыда 
суреттейді.

Жазушының «Жүректегі құпия» 
повесін қазіргі кезеңнің асқынып бара 
жатқан «ауруын» ашып к�рсететін шы-
ғарма деп ауыз толтырып айта аламыз.

«Біреу тойып,  секіреді ,  б іреу 
тоңып секіреді» дегендей, Ақпатша 
к�пшіліктің қысқа жібі күрмеуге кел-
мей жүрген кезде патшаның қызындай 
шалқып �мір сүреді. Жекешелендіру 
тұсында аянбай «қарпып» қалған 
ә к е с і н і ң  д ә у л е т і  ж е т і п  ж а т ы р ! 
Институттағы оқу ол үшін қалада 
қатарда жүруге ғана керек. Ақпатшаның 
дәрісханаларда болғанынан г�рі, 
мейрамханалар мен түнгі клубтар-
да сауық-сайран құрғаны безбеннің 
басын мықтап басып тұрады. Арзан 
балға үймелеген шыбын-шіркейлердей, 
Ақпатшаны т�ңіректеген жігіт-желеңде 
есеп жоқ. «Жүйріктің тоқымы кеп-
пес, сұлудың тақымы кеппес» деген-
дей, ересен «еркіндікте» �мір сүріп 
жатқан Ақпатша түбінде бір мықтының 
етегінен ұстап, отана болуды есінен 
шығармайды. Алайда балалы болып 
қалуы себепті, ойлағандай күйеудің реті 
шықпай, жігіттің, жігіттің емес-ау б�рік 
кигендердің ең қоры Мырқымбайды 
күшіккүйеу етуге мәжбүр болады.

Жазушы Мира Шүйіншәлиева әйел 
бейнесін, оның тағдырын, қуанышы 
мен күйінішін, қазіргі қатыгез �мірдің 
талқысын ашып к�рсетуде үлкен 

сияқты таяу жылдарда жазылған туын-
дылардан тұрады. 

Жазушы таңдаған жолынан танбап-
ты. Оқырманды қазіргі �мірдің қайнаған 
қара қазанына үңілтеді. Қалғыған күй 
кешіп, бейжай жүрген ешкім жоқ. 
Бәр-бәрі тіршілік үшін жанталасуда. 
Қарапайым түрде айтсақ, «кедей байға, 
бай құдайға жетсем» деп әлек. Қартаң 
қатындар жасарғысы келеді, ажарсыз-
дар пластикалық ота жасап сұлу болуға 
ұмтылады, қалталының к�ңілдесі болып 
жүрген сылқымдар одан да ауқатты адам 
табуды ойластырады. Қай-қайсына да 
осы бағыты дұрыс, іс-әрекеті ж�н. Жа-
зушы оқырманға �з к�зқарасын күштеп 
таңбайды. «Шығарманы оқы, шешімін 
�зің тап» деген бағдарды ұстайды.

«Fкініш» – күрделі туынды. Кеңес-
тік кезеңнің «анау ақ, мынау қара, 
яғни анау жағымды кейіпкер, мынау 
жағымсыз кейіпкер» деп үйренген 
о қ ы р м а н ы н а  б ұ л  п о в е с т ь  т о с ы н 
к�рінері күмәнсіз. =йтпесе, сұлу да 
ақылды, білімді де қажырлы қыз Ақкүн 
«алпыс пен жетпістің арасында ада-
сып» жүрген Аманның етегінен неге 
ұстайды? Fзі қатарлы жігіттер құрып 
қалған жоқ қой. Оны магнитше тартқан 
байлық па? Егде адамның орнықты 
мінезі ме? Шау тартқан жанның жас 
адамға  деген ынтықтық жалыны 
ма? Ақкүн �зін қоршаған ортаның 
күйкі тірлігінен түңіліп, тыныш бір 
 «пристань», айлақ тапқысы келді ме? 

судан бас тартып, аштық жариялаған 
жігітті олар жүрек жұтқан батыр са-
найды. Бәрі жабылып Жұмасбайды 
қолдап, Ырсақай бастықтың жұмсақ 
орындығына отырғызады.  Билік 
тізгінін ұстауға ұмтылғандар арасында 
Жұмасбай сияқтылар да жүр ғой деген 
ойды ортаға тастайды автор. Иә, бұл 
�мір шындығы!

Жазушы Мира Шүйіншәлиева – 
бір қоғамдық құрылымның екінші 
қоғамдық құрылымға орын босатқан 
т ұ с ы н д а  қ о л ы н а  қ а л а м  а л ғ а н 
буынның �кілі. Яғни біз «кемелден-
ген социализмнің» бақытына кенеліп 
жүргенде, «тосыннан» тап болған капи-
тализм �з билігін құруға ұмтылды. Жер 
үстін мекендеген халықтардың бірінде 
ең ауыр қарғыс «қоғамдық құрылым 
ауысып жатқанда �мір сүр» деген екен. 
Терең мағына жатыр ғой мұнда.

Мира әңгімелерінің ішіндегі ең 
шоқтығы биігі «=демі қыздың күнделігі» 
дер едім. Бұл туындыны талдауға уақыт 
кетірмей, к�рнекті жазушы Дулат 
Исабековтың Мира Шүйіншәлиеваның 
«Шүберек қуыршақ» кітабына жазған 
алғы с�зінен бір үзік келтіргенді ж�н 
к�ріп отырмын. «...Ал енді Мираның 
«=демі қыздың күнделігі» атты шағын 
хикаясы осы қатыгез �мірдің айнасы 
секілді. Күнделікте =демі деген қыздың 
қорлық құрсауынан аман құтылып, 
�мірден саңлау тауып, �з қалауынша 
�мір сүруге мүмкіндік алғанына әрине 
қуанасың. Ал қорлық пен азаптарында 
жандары шырқырап, жақсылықтан 
к ү д е р  ү з і п ,  т о п а с т а р д ы ң  қ а п а с 
құрсауында мәңгі қалған Анка сияқты 
басқа қыздардың тағдыры не болмақ? 
Қатыгез �мір оларға қандай сыбаға 
дайындап тұр? Жалтырбас атанып кет-
кен алаяқтарға тоқтау бар ма, әлде олар 
осы бойы тайраңдай бере ме? Қысқасы, 
«Күнделікті» оқып шығып, оқырман 
Мирамен бірге ой толғайды...»

Жоғарыда аталып �ткеніндей, жа-
зушы �мір құбылыстарын, адамдардың 
�мірдегі іс-әрекеттерін қысқа да 

ізденістер танытып келеді. Оның 
«Шүберек қуыршақ» повесіндегі 
Аягүлдің басындағы трагедия кім-
кімнің де жүрегін қанжылатары хақ. 
Автор кейіпкерлерінің жандүниесіне 
тереңдей үңіліп, тосын оқиғалардың 
болу себебін оқырманға ұқтыруға 
күш салады. «=р адам �з бақытының 
ұстасы» десек те, адамдар қоян-қолтық 
�мір сүрген қоғамда сыртқы әсердің 
ықпалы күшті болады. Адамдар бір-
біріне шуақ шашады, к�леңкесін де 
түсіреді. Пенде пендешілігін істейді. 
Мира адам мінезіндегі қалтарыстарды 
қалт жібермей к�ре біледі. Оның 
кейіпкерлері бір-біріне ұқсамайды. 
Сонысымен де оқырманды баурап 
алады. «Шүберек қуыршақ» повесі 
талантты жазушының мол мүмкіндігін 
байқатқан және �зін әдеби ортаға жан-
жақты мойындатқан туынды екенін 
бұған дейін де с�з �нерін зерттеушілер 
айтып, газеттер де жазып еді. Мен де 
бұл тоқтамға бүкпесіз қосыламын. 

Мира Шүйіншәлиеваның «Жазушы» 
баспасынан 2014 жылы «Қазіргі про-
за», «Жаңа кітап» сериясымен шыққан 
к�лемді кітабы «Fкініш» деп атала-
ды. Бұл 2002 жылы Астана қаласында 
Халықаралық V «Шабыт» шығармашыл 
жастар фестиваліне қатысып, ІІІ 
дәрежелі дипломды �зге �ңірден келген 
бір топ жас қаламгерлер арасында жеңіп 
алып, 2005 жылы «Шүберек қуыршақ» 
повесі арқылы =бдіжәміл Нұрпейісов 
пен Дулат Исабеков бастаған аузы 
дуалылардың назарына ілігіп, сол бой-
да Жазушылар одағының мүшелігіне 
бірден �ткен Мира Шүйіншәлиеваның 
25 жыл бойына к�ркемс�з бағытында 
қалам тербеп келе жақтан ерен еңбегі де-
сем, артық айтқаным емес. Жазушының 
оқырмандарына берген есебі, �зінің 
ә д е б и е т  ә л е м і н е  ш ы н д а п  қ а д а м 
басқанының кепілі! Бүгінде қалың 
оқырманнан жоғары баға алған алты 
жүз бетке жуық кітап «Fкініш» атты по-
весть пен «Служак», «Тақсірет», «Тұяқ», 
«Жұмбақ жан», «Адасқан ару» әңгімелері 
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Елбасы Н.Назарбаев «Рухани 
жаң ғыру: болашаққа бағдар» атты 
мақа ласында «Ұлттық салт-дәстүр-
ле ріміз, тіліміз бен музыкамыз, әде-
биетіміз, жоралғыларымыз, бір с�збен 
айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда 
мәңгі қалуға тиіс. Абайдың даналығы, 
=уезовтің ғұламалығы, Жамбылдың 
ж ы р л а р ы  м е н   Қ ұ р м а н ғ а  з ы  н ы ң 
күйлері, ғасырлар қойнауынан жет-
кен бабалар үні – бұлар біздің ру-
хани мәдениетіміздің бір парасы 
ғана» деген болатын. Осы орайда 
Ықылас атындағы халық музыкалық 
аспаптар музейі ұлттық �нерді жасау-
шы тұлғалардың жәдігер мұраларын 
жинауды жаңғыртып отыр. Ұлттық 
руханиятымыздың қалыптасып да-
муына зор ықпалын тигізген, қазақ 
�нерін биік шыңға к�теріп соңында 
�шпес із қалдырған Ақан сері домбы-
ра сының музей экспозициясына қа-
былдануы соның айғағы. 

Концертті жүргізген ҚР Мәдениет 
қайраткері, күйші Мұрат =буғазы: 
«Ықылас атындағы халық музыкалық 
аспаптар музейінде бұған дейін де 
ұлы тұлғаларымыздың қолдарына 
ұстаған аспаптары сақталып келсе, 
міне бүгін музей қоры тағы бір аса 
құнды жәдігермен толыққалы тұр. Бұл 
Ақан серінің �зі ұстаған домбырасы. 
Ендеше бүкіл қазаққа сүйінші дейік, 
қадірлі ағайын» деді. 

Ақан серінің әндері әуелеген ке-

Бүгінгі таңда елімізде қабылданып 
жатқан жаңа мазмұнды білім беру 
бағдарламаларын нәтижелі ету мұ-
ғалімдердің кәсіби шеберлігіне, 
 заманауи ой-�рісіне, инновациялық 
мәдениеттілігіне тікелей байланыс-
ты. Бұл орайда педагогикадағы ин-
новация, инновациялық білім мен 
мәдениет ұғымдарын жан-жақты 
меңгеру маңызды р�л атқаратыны 
с�зсіз.  

«Инновация» – жаңашылды-
ғымен ерекшеленетін, жаңа тех-
нологияларды пайдалана отырып 
бар нәрсені жетілдіру, тың дүниені 
�ндіріске енгізу, жаңа әдіс-тәсілдер 
арқылы �мірді жаңарту деген ұғымды 
білдіреді.

Ал инновациялық мәдениет 
білім мазмұнын заман талабымен 
ұштастырады. Сонымен қатар мұғалім 
бойында инновациялық мәдениет 
дағдыларын қалыптастыруда да 
ерекше мәнге ие. Осы ретте  Білім 
және ғылым министрлігі бекіткен 
«Педагогикалық әдеп қағидалары» 
бұл мәселенің маңызды алғы-
шарты екендігін атап �ткен абзал. 
Fйткені  мұғалімнің инновациялық 
мәдениеттілігі оның оқушымен 
қарым-қатынас мәдениетінен бастау 
алады. Мұғалімнің ішкі мәдениеті, 
а д а м г е р ш і л і г і ,  ж а н  д ү н и е с і -
нің байлығы оқушыны �зімен 
тең дәрежедегі шығармашылық 
әріптес ретінде қарауынан к�рінеді. 
Сондықтан ұстаз �з пәнін же тік 
білумен қатар, білім беру ісіндегі 
жаңа озық тәжірибеден �зіне қажетін 
алып, баланың рухани  деңгейін 
үнемі жетілдіріп отыруы тиіс.

Мұғалімнің  инновациялық 
мәдениетінің тағы бір к�рінісі – 
�зі қол жеткізген жетістікте ріне 
оқушыны қызықтырып,  тала-
бын ұштай алуы. Сондай-ақ шә-
кіртінің еңбегін әділ бағалау да 
мәдениеттіліктің белгісі.

Елбасы «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты еңбегінде 
«Білімді, к�зі ашық, к�кірегі ояу 
болуға ұмтылу – біздің қанымызда 
бар қасиет» деген еді. Бұның аста-

ремет дәстүрлі кеш соңында с�з алған 
қала әкімі Бауыржан Байбек: «Шы-
нында да бүгін керемет тарихи оқиға 
болып жатыр. Елбасы тапсырмасы 
бойынша елімізде ұлттық дәстүрлерді 
жаңғырту бағытында үлкен іс-шаралар 
атқарылуда. Универсиада қарсаңында 
Алматы қаласында дәстүрлі музы-
камызды, мәдениетімізді к�рсететін 
Алатау дәстүрлі музыка театры ашыл-
ды, оның жанынан Мультимедиялық 
дәстүрлі музыка орталығы ашылып, 
мемориалды аспаптар қойылды. 
Ықылас атындағы халық музыкалық 
аспаптар музейінде де к�птеген 
�згерістер болып жатыр. Осынау та-
рихи ғимараттың бірінші қабатында 
қол�нерді дамыту қолға алынды. 
Дәстүрлі мәдениетті қолдау жалғаса 
береді» дей келе, қала әкімі Ақан сері 
домбырасын музей басшысы Ұлжан 
Байбосынованың қолына табыстады. 
=й гілі тұлғаның қара домбырасы 
му зейдің «Мемориалды аспаптар 
залы ның» экспозициясынан құрметті 
орнын тапты.  

Кешке келген к�пшілік Ақан сері 
шығармашылығымен жақынырақ 
танысып, Арқаның ән-күйінен сусын-
дап қайтты. 

 
Бақытжан ҚАЛНИЯЗ, 

Ықылас атындағы халық 
музыкалық аспаптар музейінің 

аға ғылыми қызметкері

рында ғұмыр бойына білім алуға 
деген ұмтылыс жатыр. Демек, бұл 
қасиет мұғалімге де, оқушыға да тән 
болуы тиіс.

Бүгінгі жүзеге асып жатқан жаңа 
білім беру мазмұнының да негізгі 
арқауы – осы үздіксіз білім алу 
үдерісі. Және оның �зі, ең алдымен, 
инновацияға арқа сүйейді. 

Жаңа мазмұнды бағдарламаның 
�міршеңдігі мен нәтижелі жүзеге асуы 
– мұғалімнің күнделікті жұмысында 
қолданатын әдістерінің  тиімділігімен 
�лшенеді. Қазақтың педагог-жазу-
шысы Жүсіпбек Аймауытов «Сабақ 
беру жай ғана шеберлік емес, ол 
жаңадан жаңаны табатын �нер» 
десе, «Қарапайымнан күрделіге», 
«Теориядан тәжірибеге»,  яғни 
оқушының сауаттылығын дамытуға 
негізделген білім алудың бір сатыдан 
екінші сатыға к�терілуін білдіреді. 
Бүгінгі мұғалімнің рухани әлеміне 
қойылатын маңызды талаптың бірі 
– оның �з ісіне сыни к�збен қарай 
білуі. Fз сабағына талдау жасауы, 
сабақтың сәтті-сәтсіз тұстарын ай-
қындауының �зі мұғалімнің ин-
новациялық мәдениеттілігінің, 
кәсіби дамуының к�рінісі. Пәнде 
қолданылатын барлық тәсілдердің 
орны, сабақтың әрбір кезеңіне лайық 
қолданылу орайы болады. Оны дәл 
анықтап, жоспарлай білу сабақтың 
сәтті �туіне жасалған қадам. Мұндай  
әдістеме жақсы нәтиже берері с�зсіз.

Қорыта айтқанда, бүгінгі біз-
дің елімізде жүргізіліп жатқан 
жаңа білім мазмұнын нақты жүзеге 
асырудағы басты міндет мұғалімдерге 
жүктеледі. Сондықтан мұғалімнің 
�з мамандығын үздіксіз жетілдіріп 
отыруы – білім мен оқу саласына оң 
әсер етеді.

А.БОЛСЫНБАЕВА,
«<рлеу» Біліктілікті артты-

ру ұлттық орталығы» АҚ-ның 
 Алматы облысы бойынша педагог 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының аға оқытушысы

Алматы облысы

АҚАН СЕРІНІҢ ДОМБЫРАСЫ

Заманауи білім бағдары

МҰРА

КӨКСАНДЫҚ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Күн @ткен сайын «I`m a singer Kazakhstan» шоуы 
жақындап келеді. Ол жайындағы құпиялардың да шеті 
с@гіліп жатыр. Ал біз жоба қатысушыларының байқау 
аяқталғанға дейін тәлімгерлермен жұмыс істейтінін 
анықтадық.

Талант-шоудың форматына сәйкес музыкалық сала-
да тәжірибесі мол танымал музыканттар, продюсерлер, 
әртістер импрессарионың р�лін атқара алады. Олардың 
есімі әлі белгісіз. Есесіне, байқау қатысушыларының 
тағдырын шешуде айтарлықтай р�л атқаратын са-
рапшы қазылардың есімдері толықтай белгілі болды. 
Қазақстандық музыка сүйер қауымды ерекше тосынсый 
күтіп тұр. Сарапшы қазылар алқасының құрамында 
елімізге белгілі талант иесі, халықтың сүйікті әншісі 
=лішер Кәрімов бар. =лішер кезінде «Superstar Kz» 
жобасына қатысып, халық арасында танымалдыққа ие 
болған. Одан кейін де к�птеген халықаралық байқауларда 
еліміздің намысын қорғап, бірнеше мәрте медальдармен, 

жүлделермен оралды. Ең бастысы, бүгінде Қазақстанда 
ғана емес, �зге елдерде де оның �неріне табынатын 
жанкүйерлері к�п. =лішермен бірге қазылық ететін тағы 
бір сарапшы – Қытайдағы қазақ әншісі Арай Айдархан. 
Арай «I`m a singer» жобасына қатысқан, шоудың қытайлық 
нұсқасы кезінде ДимашҚұдайбергеннің тәлімгері болған. 
Енді әнші импрессарио р�лін қазылар алқасының 
орынтағына  ауыстырып, екі жақтың да жұмысын жақсы 

білетіндіктен, әділдік пен бейтараптықты ұстануға дайын 
екенін айтты.

Қазылар алқасының үшінші �кілі – еліміздегі му-
зыка нарығының белді продюсері Алуа Қонарова. 
Оның қанатының астынан Айгүл Иманбаева, Рахат 
Тұрлыханов, «Rin`Go», «Renzo»және «Ayumi» сияқты 
топтар түлеп ұшқан.  

Ал әйгілі ән байқауының жүргізушісі  – белгілі шо-
умен, театр және кино актері Азамат Сатыбалды. Оны 
таңдау да кездейсоқтық емес. Азамат бұған дейін де та-
лай телевизиялық талант-шоуларды жүргізген. Бірнеше 
жыл бойы «Қазақстан дауысы» фестивалінің жүргізушісі 
болған. Сол себепті де Азамат байқау барысында алдынан 
қандай қиындықтар мен кедергілер шығатынын жақсы 
біледі. 

Шоудың алғашқы сәтін 24 қыркүйек күні сағат 21.00-
де «31 арна» эфирінен тамашалай аласыздар! Аңызға 
бастап барар шоудан қапы қалмаңыздар.  

Байқау Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен �теді.  

Таланттар байқауы – 31 арнада

Кластасы үйлі-баранды Кенжебекпен 
к�ңіл қосуын қалай түсінуге болады? 
Қаптаған-қаумалаған сұрақтар! Иә, 
бұл кәдімгі �мір. Жазушы алдымызға 
� м і р  ш ы н д ы ғ ы н  ж а й ы п  с а л а д ы . 
Деректі дүниемен болып жататын 
жағдайларды оқырманға жеткізу кез 
келген журналистің қолынан келеді. Ал 
к�ркем прозаның ж�ні б�лек. Жалаң 
 баяндаумен алысқа бара алмайсың. 
Мира Шүйіншәлиеваның к�ркемдік 
әлемі тек �зіне тән ерекшеліктерді 
уысқа жиып тұр.

«Fкініштегі» дараланып тұрған 
кейіпкерлердің бірі – Аманның бәйбішесі 
Асылхан. «Кедейдің керігінен сақтан» 
дегендей, жалғыз шыт к�йлегін түнде 
жуып, күндіз киген Асылхан оқыған-
тоқыған экономист жігіт Аманмен бас 
қосып, келе-келе байлыққа белшесінен 
емес, қылша мойнына шейін «батады». 
Зымырандай зулаған уақыт кімді аяған? 
Асылхан бұғағы салбыраған, бет әжімдері 
қыртыстанған, қарыны шіреп, бұты 
тыртиған кемпірге айналады. Не істеу 
керек? Аманның бұрынғы алып-ұшқан 
к�ңілін қайткенде �зіне қайта бұра ала-
ды? Асылхан Қытай асып, неше түрлі 
ем-дом алып, ш�п дәріні қаптап тасып, 
терісін тірідей сылдырып, жас к�рінем 
деп әуреге түседі. Жазушы Асылханның 
і с - ә р е к е т і н  с а р к а з м  д е ң г е й і н е 
жеткізе әжуәлайды. Негізінде, Мира 
Шүйіншәлиеваны қазіргі заманның 
шындығын бұлтартпай жаза білетін және 
қазақ әйелдерінің бейнесін сомдауда 
�зіндік қолтаңбасымен дараланған да-
рынды қаламгер деп бағалаған ж�н.

Қорыта айтқанда, жазушы Мира 
Шүйіншәлиеваның жарық к�рген 
әңгіме, повестері қазіргі қазақ прозасы-
ның �сіп-�ркендеуін, яғни дамуын, 
содан келіп туындайтын к�ркемдік 
деңгейін к�рсете алған туындылар деп 
толық сеніммен мойындауымыз керек.

Айтқали Н;РІКОВ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
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АНА ТІЛІ

Осы орайда Елбасы  Н.Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» деп аталған мақаласында 
айтылған, іске асырылар шара-
лар ұлтымыздың құндылықтарын 
қалпына келтіруде, жастарымызды 
отансүйгіштікке, салт-дәстүрімізді 
құрметтеуге баулуда аса маңызды 
р�л атқаратыны анық. «Туған 
жерге, оның мәдениеті мен салт-
дәстүріне айрықша іңкәрлікпен 
атсалысу – шынайы патриотизмнің 
маңызды к�ріністерінің бірі. Бұл 
кез келген халықты әншейін біріге 
салған қауым емес, шын мәніндегі 
ұлт ететін мәдени-генетикалық 
кодының негізі»  деп,  Елбасы 
бұрынғыдай тарихи тәжірибе 
мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 
қарамау қажеттігін атап айтты.
Қазіргі күнде осы мақсатта еліміз 
бойынша 100 киелі  нысанды 
анықтау жұмыстары жүргізілуде.
Осы ретте рухани байлығымызды 
арттыратын тәлімі мен тағылымы 
мол киелі жерлер, тарихи орын-
дар Сарыағаш ауданындада аз 
емес. Кезінде отаршылдық  саясат 
ықпалымен аудан аумағындағы 
қасиетті жерлер елеусіз, ескерусіз 
қалды. Тіпті әулиелі, қасиетті 
орындардың талайы жермен-жек-
сен етілді. 

Бүгінде сондай киелі жерлерді 
қалпына келт іру  жұмыстары 
қолға алынып отыр. Заманын-
да қадірі дұрыс бағаланбаса да, 
тәуелсіздігімізді алғаннан кейін 
рухани құндылықтарды жаңғыртуға 
м ү м к і н д і к  т у д ы .  С о н д ы қ т а н 
әулиелеріміздің, ақындарымыз-
дың, батырларымыздың Жарату-
шының �зі қасиет дарытқан жан-
дар екендігін терең ұғынып, білуге 
жетелейтін мәдени-к�пшілік 
шараларды к�бейтуіміз қажет. 
Бүкіл түрік әлемінің пірі Қожа 
Ахмет Ясауи заманынан бері ата-
бабаларымыз ұстанған ислам 
дінінеқайшы келмейтін салты-
мызды, әдет-ғұрпымызды тал-
дап түсіндіру де аса қажетті шара. 
Ұлттық мәдениетіміздің озық 
үлгі  лерін іріктеп, әртүрлі жолмен 

 насихаттау қажеттігін міндеттеген 
Елбасы: «=лемге қанат жайған 
жат идеологияларға біз ұлттық 
қ ұ н д ы л ы қ т а р ы м ы з  а р қ ы л ы 
ғана т�теп бере аламыз» деп 
атап к�рсетті. Осы ретте Келес 
ауданының аумағында «Ердәуіт 
баба», «Шәймерден ата», «Сексек 
ата», «Жабай ата», «Ыса ата», «Ет 
жемес ишан ата», «Кесек атар», 
«Бір шейіт» сынды әулиелер жатқан 
киелі орындар бар. Тәуелсіздік 
жылдарында Сарыағаш қаласында 
Т�ле биге қойылған ескерткіштің 
орны ерекше.Т�ле би бабамыздың 
кесенесі Ташкентте тұр. Ұлы би 
Ташкентте 12 жыл әкім болған 
жылдары Келес даласында да та-
лай рет болып, табанының іздері 
қалған. Сырдария жақта тұрғаны 
туралы да айтылады. Келес құй-
ғанындағы «Күлт�беде» �ткен 
жиындарға қатысқан дейді. Таш-
кент пен Түркістан арасындағы 
елде қызы тұрған екен. Сол сияқты 
Абай ауылындағы Абай ақынның 
ескерткішінің де ұрпақ тәрбиесінде 

халқына суықта пана, ыстықта сая 
болған біртуар перзенттерімізді 
түгендеу, жадымызды жаңғырту 
қазіргі алмағайып заманда �скелең 
ұрпақты рухани жұтаңдықтан 
сақтап, олардың бойында шынайы 
отансүйгіштік, туған жерге тағзым, 
ата-бабаларымызға құрмет сезімін 
сіңіруге септігін тигізері с�зсіз. 

Қазақстанды Орта Азиядағы 
және араб түбегіндегі елдермен 
байланыстырып жатқан к�пір ден 
�тетін бүкіл мұсылман қауымы осы 
жерде міндетті түрде тоқтайтын, 
әруақтарға  Құран бағыш тай-
тын киелі орынға айналар еді. 
 Ес керткіштен ары қарай Сыр дария-
ның �н бойына салынатын жаға-
жай, демалыс орындары мен кем-
пинг терге демалушылар мен ту рис-
терді де к�птеп тартқан болар еді.

Айтайын дегенім, қазіргі орта 
және жоғары білім беретін оқу 
орындарымыз жастарға ана тілі-
мізді, отаншылдықты тереңірек 
үй ретуді естен шығармаса екен.
Fзінің елін,  жерін сүймейтін 
ұрпақ болмауы керек. Ана тіліміз-
дің қажеттілігін де бірінші орынға 
қоймасақ, к�п нәрседен ұтыла-
т ы н ы м ы з  а н ы қ .  С о н д ы қ т а н 
Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты мақаласының 
аясында осы олқылықтарымыз 
бен  кемшіліктерімізд і  ж�нге 
келтірсек игі болар еді. =л-Фараби 
бабамыздың б ір інші  кезекке 
тәрбиені қойғанын ұмытпай, сол ұлы 
с�зді басшылыққа алсақ екен. Туған 
жерді қадірлей білу, мән-маңызын 
түсіне білуді �скелең ұрпақтардың 
санасына сіңіріп, жүрегіне ұялата 
білсек, нұр ұстіне нұр болары анық. 
Осы тұрғыдан келгенде «Туған 
жер» аясында атқарылып жатқан 
к�птеген іс-шаралардың барлығы 
түптеп келгенде �зіміздің шыққан 
тегімізді, халықтық қайнар-бастау-
ла рымызды танып-білуге жол аша-
тыны с�зсіз. 

Оңғар ИСАЕВ,
журналист

Оңтүстік Қазақстан облысы

киелі жерлердің к�п екені белгілі. 
Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласының ая-
сында туған жерді түлетуге қатысты 
нақты шараларды қолға алсақ, 
осының бәрін жас ұрпақ біліп �сері 
анық. 

Т ә у  е т е р  е с к е р т к і ш т е р д і ң 
кереметі – олардың �н бойын-
да белгілі бір кезеңдердің тарихы 
к�рініс береді. Мысалы, бір ғана 
атаудың �зінде қаншама сыр мен 
құпия бар. Атаудан бастау ала-
тын рухани құбылыстар немесе 
тұлғалардың есімдері �з кезегінде 
сол ғасырдың, дәуірдің сипатын 
ерекшелейтіні анық. 

1765 жылы Ташкентті жаулап 
алуға келе жатқан қоқандықтарды 
Піскент елді мекенінде қирата 
жеңген Абылай хан мен қолбасшы 
Б е р д і қ о ж а  б а т ы р  б а с т а ғ а н 
қалың қолдың Келестен ары-
бері  �ткен жері  «Сарыағаш» 
курорты маңында орналасқан. 
Осы тарихи орынды мәңгілікке 
есте  қалдыру  үшін,«Дархан» 

Сондай-ақ «Ақтабан шұбырын-
ды, Алқак�л сұлама» заманын еске 
түсіріп тұратын алып ескерткіш 
Сырдарияға салынған к�пірдің 
шығыс жағындағы қырқалардың 
біріндегі биік тұғырда тұрса кере-
мет болар еді.Осы жаугершілікте 
бар қазақтың жартысы дерлік 
шейіт болды. Бұл ескерткіш сол 
құрбандарды еске түсіріп тұрар 
еді.  Жан сауғалаған ағайынға 
п а н а  б о л ғ а н  о с ы н д а ғ ы  е л д і , 
Сырдың жағаларындағы қамысты 
т о ғ а й л а р д ы ,  А л қ а к � л д е р д і 
ұмытпауға себеп болар еді. Ең 
 бастысы, еңсесі түскен халық осы 
�ңірде есін жиып, қалмаққа қарсы 
бірігіп бас к�теріп, жаудың бетін 
кері қайтарған жер екендігін еске 
салатын орынға айналар еді. 

Осы бас к�теруге он жеті жасар 
Бердіқожа қатысып, бала батыр 
атанған. 1725 жылдан басталған 
әскери жорығы 1786 жылы ат 
үстінде жаудың қолынан қаза тап-
қанға дейін жалғасқан. Мәлімет-
терге қарағанда осы жылдар ара-
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ЖҮЗДЕСУХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Қарбыз – жерден @сіп 
шығатын дақылдар ішіндегі ең 
ірілерінің бірі. Ертедегі араб-
тар оның емдік қасиетін білген 
және егер де қарбызды тамақ 
ішер алдында жесе денедегі 
барлық ауруларды шығаратын 
және бүкіл ағзаны тазартатын 
қасиеті бар деп санаған. 

Қарбыз диеталық тағам 
ретінде құнды және дәрілік қасиеті күшті болып 
табылады. Салауатты �мір салтын ұстанып жүрген 
адамдарға 2-2,5 келі жеу ұсынылады. Қарбыз 
әсіресе бауыр ауруларының түрлеріне, цистит 
(бүйрек ауруы) және тас, тұз жиналған ішкі құрылыс 
мүшелеріне шипа болып келеді. Оның құрамында 
темір к�п. Сондықтан да қарбыз анемия ауруына 
пайдалы. Сонымен қатар қарбыз адам бойындағы 
холестериннің шығуына к�мектеседі, яғни атеро-
склероз ауруына да шипалы. Құяң, артрит, қант 
диабеті ауруларымен ауыратындарға қарбыз жеуді 
ұсынады. Семіздік ауруына шалдыққандар тек қана 
қарбызды диета рационына кіргізулері тиіс, сонда 
нәтижесі �німді болмақ.

Бір қарағанда зиянсыз к@рінетін қарапайым 
шаш бояуының да адам денсаулығына қауіпті екенін 
ғалымдар дәлелдеп отыр.

Шаш бояуларының құрамындағы химиялық 
элементтер денсаулыққа айтарлықтай зиян. 
Мамандардың айтуынша, одан бауыр к�бірек зар-
дап шегетін к�рінеді. Шашын жиі бояп тұратын 
адамдар гипертиреоз (қалқанша без гормонының 
әдеттегіге қарағанда к�п б�ліне бастауы), целакия 
(асқазан-ішек жолдарының созылмалы ауруы) 
мен шорбуын (буынның қабынуы) дерттерінен 
к�п зардап шегеді.

Шаш бояуларын пайдаланатын қыз-келін-
шек тердің 50 пайызынан к�бі бауыр аурулары-
на шалдығатыны дәлелденді. Сонымен қатар 
шаштарын жиі бояйтын қыз-келіншектерде 
түрлі аллергиялық аурулар, бас ауруы, лейке-
мия ауруы мен шаштың түсіп қалуы кездеседі 
екен. Бұдан басқа шаш түсуге күйзеліс, дұрыс 
тамақтанбау, қандағы темір деңгейінің т�мендігі, 
гормондық үйлесімсіздік, тұқымқуалағыштық 
сынды факторлардың әсер етуі де әбден мүмкін.

Егінші құмырсқалар кей-
де жапырақ кеміргіш деп те 
аталады. <йткені олар тро-
пикалық жерлерде ағаш жа-
пырағын жинастырады. 

Бұндай құмырсқалар бір 
түннің ішінде үлкен ағашты 
жапырағынан жұрдай етіп 
кетуі мүмкін. Бірақ олар 
ж а п ы р а қ т ы  т ү й і р л е п , 
б�ліп-б�ліп �з ұяларына жеткізеді де, арнайы 
даярланған орынға әкеліп үйеді. Жас жапырақ 
үйіндісінен іші қызған жылыжай пайда болады. 
Жылыжайға құмырсқалар саңырауқұлақ �сіреді. 
Бір дана саңырауқұлақ алып, оған �з денесінен 
б�летін арнайы сұйықтықты тамызады. Осы-
лай тыңайтылған оларды әлгі жапырақтар 
үйіндісінің арасына тығып қояды. Арада аз уақыт 
�ткен соң, жылыжайдағы саңырауқұлақтардың 
�нгендігін байқауға болады.

Шәкіртке жанашыр,
Мейірман кім, жаны асыл.

Топ, топ бала, топ бала, 
Ойнап жүрген к�п бала. 
Зымырап топты бала 
Қуады допты ғана. 

(Ұстаз)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қарбыздың қасиеті 

Шашты бояу зиян ба? 

Егінші құмырсқа 

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ

Санкт-Петербургтег і 
сан сыз к@п ескерткіштердің 
ішінде жануарлардың мү-
сіндері де аз емес.

Бұлардың ішінде түйе, 
жылан, аю, ит және ат 
мүсіндері бар. Бірақ бәрінен 
де арыстанның мүсіндері 
к�п-ақ. Мәрмәрдан, гра-
ниттен, қоладан, мыстан 

жасалған аң патшасы Нева жағалауларын, ке-
межайларды, к�пірлерді, үйлердің есігін күзетіп 
тұрғандай. 

Арыстанның алғашқы мүсінін І Петрдің 
�зі Италиядан алғызады. Бұл мүсіннің ішінде 
 Пушкин мен Некрасовтың �лең жолдары 
арқылы даңқы шыққан атақтылары да бар. 
Санкт-Петербургтің �зінде және қала маңында 
жүзге жуық арыстан бейнесі тұр. Ең үлкен 
 «табын» Свердловск жағалауында орналасқан. 
Осы жерде бұрынғы бір бай ақсүйектің қала 
сыртындағы саяжайында басты қақпаны 29 
арыстан күзетіп тұр. Бұл үйдің атағын шығарған 
тағы бір жайт – Александр Дюма Ресейге келген 
сапарында осы үйде тұрған екен. 

Ескерткішке бай қала
ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 ;зірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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атқарар  р�лі  үлкен.Осындай 
ұлы кісілердің аузынан шыққан 
с�здердің мағынасын түсіндіретін 
тағылымды әңгімелер айтқызып, 
тұрғындар арасында жарыстар 
�ткізуді дәстүрге айналдыра алсақ, 
тәрбие мәселесінде ұтарымыз к�п 
болмақ.

« Е т  ж е м е с  и ш а н »  а т а н ы ң 
жерас ты мешіті де 120 жылдан 
ас там уақыттан бері аман-сау 
тұр. «Жүзімдік» елді мекеніндегі 
ескі қаланың орны, «Жуант�бе» 
деп аталатын бұрынғы қарауыл 
т�бе, Келестің құйғанындағы 
«Күлт�беге» айналған бекініс қала 
қазақтың тарихына қатысты орын-
дар ретінде лайықты бағасын алуы 
тиіс. Жалпы әр �ңірде осындай 

ауылының жанынан �тетін ха-
лықаралық к�лік трассасының 
арғы жағында бос жатқан он гек-
тар жерде саябақ ашып, оның 
ортасына бірі хан, екіншісі қол-
б а с ш ы  б о л ғ а н  ұ л т ы м ы з д ы ң 
мақтаныштары қос атқа мінген 
алып ескерткішорнатылса, шір-
кін! Еліміздің түкпір-түкпірінен 
келіп шипажайда емделіп жат-
қандар, арнайы маршрутпен жүрген 
�зіміздің туристер, тойлары бола-
тын күні зиярат жасауға келген жас 
жұбайлар осы ескерткіш алдындағы 
аңдатпаны оқыса, суретке түсіп 
естелік қалдырса, қазақтың кешегі 
тарихынан аз да болса хабары 
болып, елімізге деген мақтаныш 
сезімдері арта түсер еді.

ДӘСТҮРДЕН  
ЖАҢЫЛМАУ КЕРЕК

ЖЫЛЫЖАЙ 
құрылысы басталды

КЕЛЕС ДАЛАСЫКЕЛЕС ДАЛАСЫ

сында шанышқылы Бердіқожа ба-
тыр 80 рет шайқасқа түсіпті. Абылай 
ханмен жас кезінен жолдас болып, 
жоғары қолбасшы дәрежесіне дейін 
жеткен, ең сенімді серігі болған. 
Осы сияқты бізге аты белгісіз ба-
тырлар аз емес. Міне, сол ұлан-
ғайыр �лкеміздің әр аймағында 

 – Елбасы Н.Назарбаев �зінің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында: 
«Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, 
ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу» деп атап айтқан болатын. Елбасы 
қазақстандықтарға шығармашылық еркіндік 
пен �мірлік мүмкіндіктер ашып отыр, – деп 
салтанатты жиынды жүргізген аудан әкімінің 
орынбасары Дәрменияр Қыдырбекұлы рухани 
құндылықтарымызды әспеттеп, дәріптеуді мақсат 
еткен зиялы қауым �кілдерінен құралған жоба 
мүшелерімен таныстырып �тті. 

Құрамында есімдері елге мәлім облысымыздың 
50 зиялы қауым �кілдері бар жобаның басты 
мақсаты – ел ішіне шығып, аудан тұрғындарымен 
кездесу, пікір алмасу. Аудан активімен кездесуде 
с�з алған облыстық дін істері басқармасының бас-
шысы Рахмет Разбекұлы аталған жоба аясындағы 
жұмыстың барлығы да жастарға арналатындығын 
атап �тті. Fйткені Елбасы атап айтқандай, 
«Қазақстанның болашағы – жастардың қолында» 
екендігін ескеріп, құрақтай жайқалған жастармен 
жұмыс жасаудың маңыздылығына тоқталды. 

– Елбасының тарихи маңызға ие бағдарла-
ма лық мақаласында бүгінгі күнгі �зекті мәселе 
– рухани жаңғыруымыздың қажеттілігі баса 
айтылады. Мемлекет басшысы жаңа бастама 

Облыс к@лемінде мұнай-
газ @ндірумен айналысатын 
«Коммұнай» компаниясы бірнеше 
жылдан бері ауданның әлеуметтік 
экономикалық дамуына елеулі 
үлес қосып келеді. Осы күнге 
дейін аталған компания Қызан, 
Ақшымырау ауылындағы 
әлеуметтік нысандардың бой 
к@теруіне ықпал еткен еді.

Жыл сайынғы әлеуметтік к�мек 
бағдарламасы аясында биыл ау-
дан орталығы Шетпе ауылы мен 
Қ ы з а н  а у ы л д а р ы н а н  к � к � н і с 
�німдерін �сіретін жылыжай салу 
жоспарланған болатын. Осыған 
байланыс ты аудан әкімі Ж.Айтуаров 
Шетпе және Қызан ауылдарынан 
жылыжай салатын «Коммұнай»  
ЖШС басшыларымен кездесті. Кез-
десуге аудандық мекеме басшылары, 
мердігер компания басшылығы, 
арнайы мамандар қатысты. Жиын 
барысында  аудан орталығынан са-
лынатын жылыжай орны белгіленіп, 
мамандардың аталған құрылысқа 
қатысты ұсыныс-пікірлері тыңдалды.  
«Строй-К» ЖШС басшысы алдағы 
апта ішінде құрылыс жұмыстарының 
басталатындығын жеткізді. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ

Маңғыстау облысы
Маңғыстау ауданы

к�теріп, даму жолымызды жан-жақты айқындап, 
бағдарлап берді. Біріншіден, конституциялық ре-
форма арқылы саяси-экономикалық жаңғыруға, 
екіншіден, елімізді технологиялық дамудың 
жаңа деңгейіне к�теру, үшіншіден, рухани 
жаңғыруымызға жол ашып отыр, – деді жиында 
с�з кезегін алған «Нұр Отан» партиясы облыстық 
филиалы т�рағасының бірінші орынбасары 
Ғалиасқар Сарыбаев. – Ғалиасқар Т�лендіұлы 
рухани жаңғыруда қойып отырған маңызды 
мәселенің бірі – «сананың ашықтығы», сол 
себепті, жаһандану үрдісіндегі басты талап – 
әлемдік тілдерді меңгеруге ұмтылу екендігін 
тарқатты. Сондай-ақ баяндамашы ұлттық 
кодымыз дың негізгі белгілері мен қазақ халқының 
салт-дәстүрінің басты қағидаларын атай келе, 
ұлттық сананы жаңғырту жолында жауапкершілік 
пен сенімді құстың қос қанатындай тең ұстау 
қажеттігімен ой қорытты. 

Актив жиынында жарысс�зге шыққан Еңбек-
ші қазақ ауданының Құрметті азаматы Нысанбай 
қажы Рәтбекұлы мен ақын Кәмнұр Тәлімұлы 
тәуелсіздігіміздің тұғырлы, мемлекетіміздің 
қуатты болуы жас ұрпақтың ұлттық салт-дәс-
түрді сіңіре отырып, рухани �сіп-�ркендеуіне 
тікелей байланысты екенін ортаға салды. К�пті 
к�рген к�нек�з қария қоғамда жиі ұшырасатын 

жағымсыз әрекеттерден жастарды сақтандыру, 
имандылыққа ұйыту, адамгершілікке баулу ортақ 
міндет екендігін айтты. 

Санаға жарық сәулесін т�ккен салтанатты 
жиын соңында аудан �нерпаздары ән-жырдың 
тие гін ағытып, жүректерді күмбірлі күймен 
тербетті. Рухани жаңғыруға �зіндік үлес қосуды 
діттеген «Рухани керуен» жобасы ауданның 
бірнеше мекемесінде түрлі тақырып аясын-
да жалғасты. Айталық, аудандық кітапханада 
«Дінаралық татулық – болашаққа нық қадам» 
тақырыбында «д�ңгелек үстел» ұйымдастырылды. 
Онда дінтанушы Тимур Нүсіпханұлы терроризм 
мен экстремизмге қатысты ойын ортаға салса, 
Кәмнұр Тәлімұлы дін тазалығы турасында әңгіме 
�рбітті. Сонымен қатар аудандық ауруханада, 
халыққа қызмет к�рсету орталығында да Рухани 
жаңғыруды арқау еткен тұщымды тақырыптар 
т�ңірегінде кездесулер ұйымдастырылып, 
тұрғындармен ашық пікір алмасулар болды. 
Жобаға қатысушы жастарға «Рухани жаңғыру: 
туған жер – алтын бесік» тақырыбындағы кітап 
және сурет к�рмесі де ерекше әсер қалдырды. 

Ұлбосын ИСАБЕК
Алматы облысы
Талғар ауданы
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МАҚАНШЫДАҒЫ 
МЕРЕЙТОЙ

ОҚУШЫЛАР 
сахналаған қойылым  

ТЕКЕЛІ – 
туризмнің төрі

ТАҒЗЫМ

ӨНЕР

АТАМЕКЕН

соры, филология ғылымының канди-
даты С.Қожағұл «=сеттің әдеби мұра-
сының зерттелуіндегі �зекті мәселелер», 
Қытай халық республика сынан келген 
=сет мұрасын зерттеуші А.Иген «Ру-
хани асыл мұра», Шәкәрім атындағы 
Семей мемлекеттік университетінің 
доценті, филология ғылымының кан-
дидаты Ж.Аитова «=сет Най ман байұлы 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  ғ ұ м ы р  б а я н ы н ы ң 
белгісіз беттері», Құр манғазы атындағы 
Қазақ Ұлттық кон серваториясы Халық 
әні кафе драсының оқытушысы, әнші 
Е.Шүкіман «=сет әндері хақында», 
Алматы қаласынан келген күйші, 
күй тарихын зерттеуші М.Таңғытұлы 
«=сет және =сет �нерінің ашылмаған 
тағы бір сыры», =сет Найманбайұлы 
мұражайының меңгерушісі =.Разуев 
«=сет Найманбайұлы мұражайының 
тарихынан», Абай музейінің ғылыми 
қызметкері,  Мәдениет қайраткері 
М.Мұхамедова «=сет Найманбайұлы 
мұрасын музейлендіру» тақырыбында 
ж а с а ғ а н  б а я н д а м а л а р  к � т е р і л г е н 
мәселелердің �зектілігімен, мағыналы 
баяндалуымен тыңдарман қауымның 
к�ңілінен шықты. 

Конференцияға қатысушыларға 
арнайы дайындалған баспа �німдері: 
=.Найманбайұлының 2 томдық шы-
ғармалар жинағы мен «Абай музейінің 
хабаршысы» журналы ұсынылды. 

Мерейтойлық шаралар респуб-
л и к а л ы қ  а қ ы н д а р  а й т ы с ы ,  қ а з а қ 
күресінен республикалық жарыс пен 
бәйгеге жалғасты. 

А.ЖАСАНҰЛЫ

аудара қоймапты. Тағы бір жас әртіс 
дос іздеп т�рт мектеп ауыстырған 
екен. Яғни достық, сенімділік, 
адалдық жастар үшін маңызды екен. 
Олардың айтуынша, құрбыластармен 
қарым-қатынас мәселелерін шешуде 
мінезді шыңдау қажет және онсыз 
к�шбасшы болу мүмкін емес. 

«Сценарий дайындау, режиссура, 
актерлік шеберліктің қыр-сырын 
ашу кезінде жас�спірімдерге кәсіби 
мамандар к�мектесті. Қойылымға 
«АРТиШОК» театрының актері 
 Дмитрий Копылов басшылық жа-
сады. Дайындық жұмыстары жаз 
кезінде «Салауатты жетекшілік 
уақыты» лагерінде �тті» дейді «Білім-
Орта Азия» білім беру орталығының 
басшысы Лариса Горбунова.  

Спектакльдің қайғылы аяқталуы 
тегін емес.  Бұл ата-аналар мен 
педа гогтардың назарын аударып, 
мәсе ленің �зектілігін жеткізуден 
туған шешім. Қойылым баланың 
сенімін жоғалтпау, оларды шыдамды, 
мейірімді, жанашыр болуға үйретуді 
естен шығармауды ескертеді. 

Дана ХАЛЫҚ

ЖАРАЙСЫҢ, ҚАНАТ!

С а л т а н а т т ы  ш а р а  М а қ а н ш ы 
а у ы  л ы н ы ң  о р т а л ы ғ ы н д а  = с е т 
 Н а й м а н  б а й ұ л ы н ы ң  е с к е р т к і ш і н е 
гүл шоқтарын қою рәсімімен ба-
сталды. Абайдың «Жидебай-Б�рілі» 
мемлекеттік қорық-музейінің директоры 
Б.Жүнісбеков �зінің құттықтау с�зінде 
ақын шығармашылығы – ұлт руханияты 
ұлттық кодының бір кілті екенін атап 
�тті. Ақын рухына тағзым етуге жиналған 
қауым «=сет мерекесіне тойбастар» 
атты жаңа әнді авторы Қ.Нұрқасымның 
орындауында тыңдады. Бұдан соң 
жиналғандар Абайдың «Жидебай-Б�рілі» 
мем лекеттік тарихи-мәдени және әдеби-
мемориалдық қорық-музейінің б�-
лімі: =сет Найманбайұлының әдеби 
мұ ражайының жаңадан жасақталған, 
кеңейтілген экспозициясымен танысты. 

Шаралар легі Мақаншы ауылының 
Мәдениет үйінде Абайдың «Жидебай-
Б�рілі» мемлекеттік қорық-музейі 
мен М.О.=уезов атындағы =дебиет 
және �нер институты ұйымдастырған 
«=сет Найманбайұлы: әдеби мұрасы 
және әсеттану мәселелері» атты рес-
публикалық ғылыми-тәжірибелік кон-
ференциясы жұмысымен жалғасты. 

Конференция жұмысын Абайдың 
«Жидебай-Б�рілі» мемлекеттік му зейінің 
директоры Б.Жүнісбеков жүргізді. ҰҒА 
академигі, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері С.Қасқабасов баян дамаларға жан-
жақты талдау жасап, конференцияны 
қорытындылады.

К о н ф е р е н ц и я  б а р ы с ы н -
да  І .Жан сүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университеті, қазақ тілі 
мен әдебиеті кафедрасының профес-

«Шеврон» компаниясының �кілі 
Лейла Айтмұханованың айтуын-
ша, компанияның әлеуметтік қыз-
метінде жастардың кәсіп таңдауына 
жәрдемдесу ерекше орын алады. 
Білім беру бағдарламалары аясында 
инновациялық тәсілдерді қолдана 
отырып, балаларға �мірге қажетті 
н е г і з г і  м а ш ы қ т а р д ы  ү й р е н і п , 
қ а з а қ с т а н д ы қ  қ о ғ а м н ы ң  б е л д і 
мүшелері болуына баса мән беріледі. 

Жаңа оқу жылының алғашқы күн-
дері қойылған спектакль шынайы 
мектеп �мірін к�рсетуді мұрат тұтқан. 
Балалар сыныптастарымен қарым- 
қатынастағы мәселелерді �здері ше-
шуге тырысып, нағыз достық пен 
�мірдің мәнін іздейді. Бұл әрекеттер 
�зара к�шбасшылық үшін талас, жаңа 
ортаға бейімделу, �зін к�рсете білу 
барысында жақсы к�рініс тапқан. 

Спектакльдің сюжеті жас�спірім-
дердің бастарынан �ткен жағдайларға 
негізделген. Кейіпкерлердің бірі 
�зін жаңа мектепте қалай қарсы 
алғанын әлі ұмытар емес: сыныпта-
старын оның киімінің бренді, шаш 
үлгісі қызықтырғанмен, білімі мен 
адамгершілік құндылықтарына назар 

Айтулы бокс кешінің басты 
кездесуі  саналған бірінші орта 
салмақтағы WBO, NABO және WBA 
Inter-Continental чемпиондық бел беу-
лерінің иегері Қанат Ислам мен ка-
надалық Брэндон Куктың арасында 
�ткен жекпе-жекте отандасымыздың 
асығы алшысынан түсті.  Қанаттай 
қазақтың қайсар ұлы канадалық 
боксшыны кездесудің тоғызыншы 
раундында техникалық нокаутпен 
жеңді. Бұл жекпе-жектен соң отанда-
сымыз бірінші орта салмақтағы WBO, 
NABO және WBA Inter-Continental 
белдіктерін қорғап қалды. 

Қанат Ислам кәсіпқой бокста 
бұған дейін 24 кездесудің бәрінде 
жеңіске жетсе, Кук 18 кездесудің 
 11-ін  де нокаутпен қарсыластарын тізе 

Бізді Текелі қаласының тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық және тұрғын 
үй инспекциясы б�лімінің басшысы 
Ғалым Қызылбаев күтіп алды. Қаладағы 
қайта ж�ндеу жұмыстарынан �ткен 
нысандарды аралауды бірден бастап 
кеттік. Алдымен, Ардагерлер саябағына 
ат басын бұрдық. Жеңіс к�шесінде 
орналасқан Екінші  дүниежүзілік 
соғыстың ардагерлеріне орнатылған 
ескерткіш, кіреберісте үлкен 6 және кіші 
2 қақпа менмұндалап тұр. 2016 жылы 
күрделі ж�ндеу жұмыстары жүргізілген 
ардагерлер саябағы бүгінде қала к�ркіне 
айналған. 

Текелідегі үйлердің ауласында бала-
лар шат-шадыман шаттыққа б�леніп, 
асыр салып ойнап жүр. Тәуелсіздік 
к�шесіндегі №24 үйге қарсы орналасқан 
ойын алаңқайына к�зіңіз  түспеуі 
мүмкін емес. Сырғанақ, әткеншектің 
е к і  т ү р і ,  к і ш к е н е  м ұ н а р а л а р д а н 
тұратын үйшіктер, темірден жасалған 
жаттығу, ойнау құрылғылары тұр. Ойын 
алаңқайындағы құрылғылар ж�нделіп, 
қайта қалпына келтіріліпті .  «Бар 
жақсымыз балаларға» деген осы шығар. 
Текелі қаласының №4 балабақшасына 
б а с  с ұ қ т ы қ .  А у л а д а  б а л а л а р д ы ң 
 риясыз күлкісі естіледі. Жалпы Текелі 
қаласында бес балабақша жұмыс істесе, 
соның т�ртеуі мемлекет қарауында, 
біреуін жеке кәсіпкер тұрғызыпты. 
Біз есігін аттаған №4 балабақша 2012 
жылы «Балапан» бағдарламасымен 

бүктіргені к�пке мәлім. Жеңілістің 
ащы дәмін татып к�рмеген қос 
боксшының деңгейін осы кездесу 
анықтап берді. =рине, Қанаттың 
жеңіске жететініне барша жанкүйер 
сенген еді. Қазақ даласында, Аста-
на т�рінде ел мерейін асқақтатқан 
Қанат пен оған лайықты қарсылас 
бола білген Куктың шаршы алаңдағы 
текетіресіне аз-кем тоқталып �тейік.   

Он екі раундқа жоспарланған кез-
десу басталысымен екі боксшы да 

іске қосылған. Меңгеруші Жәмила 
Тұрарқызы балабақша пайдалануға 
берілген күннен бастап қызмет істеп 
келеді. Бүгінде балабақшада 140 бала 
бар, олар алты топқа б�лінген. Ойын 
алаңдары есіктен кіргеннен ерекше әсер 
беріп, шаттық сезімге б�лейтінін айтты.  

Мәдениет және демалыс орталығына 
кіргенде алдыңыздан құлынды бие 
мен таутекенің мүсіні шығады. Жал-
пы саябақ ішіндегі бұғы мен жолба-
рыс, қар барысы, түйе, қанатты барыс 
сияқты мүсіндер келушілерге ерекше 
әсер етеді. Саябақтың ортасындағы 
үлкен субұрқақ та к�зге бірден түседі. 
Саябақ ішін аралап жүргенімізде «Қара 
жорға» әнінің сазын әуелетіп, үш киіз 
үйді ұлттық нақышта безендірген қымыз 
сатушыларға к�зіміз түсті.  

Саябақта балалардың жаз бойы 
еркін ойнауға мүмкіндіктері  бар. 
Кіреберісіндегі есікте: «Ертегілер еліне 
қош келдіңіз!» деген жазу тұр. Тап бір 
ертегілер еліне сапар шегіп жүргендей 
сезінесіз.   

Келесі  к�з тоқтатқан нысан – 
су электр стансасының құрылысы.  
«АСПМК-519» ЖШС Қора �зенінен 
қуат тылығы 21,5 МВт болатын СЭС 
құры лысын жүргізіп жатыр. Болашақта 
қала тұрғындары қуат тапшылығын 
к�рмейді деген с�з. Текелі мен Шажа 
қосылып, Қора �зеніне тоғысқан тұстың 
к�рінісі ғажап! 

Ғалым Т�легенұлы �зі аралатып, 

аңдысып жатпай бірден шабуыл ға 
к�шті. Алғашқы раундта қос бокс-
шының басымдығы байқалмады. 
Ал екінші раундта шаршы алаңда 
Қанат үстемдік құрды. Оның бірнеше 
ауыр соққысы діттеген жеріне д�п 
тиіп жатты. Үшінші раундта Қанат 
қарсыласын нокдаунға жіберді. 
Алайда Кук есін тез жиып ала білді. 
Т�ртінші раундта Қанаттың айқын 
басымдылығы анық байқалды. Ал 
Куктың бар ойлағаны құлап қалмау 
болды. Ширақ қимылымен, жойқын 
соққысымен алаңда кімнің қожайын 
екенін танытқан отандасымыз бесінші 
раундта қарсыласын тағы бір құлатты. 
Жылдам ес жия білген канадалық 
боксшы қорғана жүріп қарсыласқа 
�з соққыларын да дарытты. Сондай 
ұрымтал сәттердің бірінде ол Қанаттың 
қабағын жарып жіберді. Алтыншы 
 раундта Брэндон Кук белсенді бол-
ды. Оның бірнеше соққысы Қанатқа 
д�п тиіп жатты. Жетінші, сегізінші 
раунд бойы Кук таяқ жеумен болды. 
Ал тоғызыншы раунд басталысымен 
тоңқалаң асқан Кук күрсі жұдырық 
иесінің жойқын соққысына шыдас 
бере алмады. Қазақтың қайсар ұлы 
кездесуді сенімді жеңіспен аяқтады. 
Осылайша Қанат кәсіпқой бокстағы 
жиырма бесінші жеңісіне қол жеткізді. 

мән-жайын айтқан бес нысан бізге 
ерекше әсер етті. Одан кейін қала 
әкімі Бақтияр Fнербаев журналистерді 
қабылдап, ілтипат к�рсетті.

– Мәдениеттілік амандасудан баста-
лады. Қазір бір кіреберісте тұрып, күнде 
кездессе де амандаспайтын адамдар 
бар. Таңғаламын. Мәдениетті әркім 
�зінен бастауы керек, бүгін к�ршіме мен 
бастап амандассам, ертең ол амандаса-
ды. Ең алғаш Текеліге студент кезімде 
келдім, табиғатын керемет ұнаттым. 
Бірақ осы қаланың әкімі боламын де-
ген ой үш ұйықтасам түсіме кірмеген. 
Есімде, сол бір жылдары аналарымыз, 
әжелеріміз үйіндегі қоқысты шелекпен 
алып шығып, арнайы к�лікке тиеп 
жіберетін. Қазір, керісінше, үйінің жа-
нында тұрған қоқыс жәшігіне салуға 
ерінеді, к�лігінің терезесінен лақтырып 
тастайтындар да бар. Біз Швейцарияға 
қызығамыз, оны да жасаған адамдар ғой. 
Біздің де қолымыздан келеді. Ескірген, 
қ и р а ғ а н  ғ и м а р а т т а р д ы  қ а л п ы н а 
келтіріп, ж�ндегім келеді. Бұл орайдағы 
жұмыстарды бастап кеттік. Нәтижесі 
жақсы, – деді  Текелі қаласының бас-
шысы.

Бүгінде Текеліде «Нұрлы жер» 

Қанат Ислам мен канадалық 
Брэндон Кук бокс кешінің андер-
картында рингке шыққан сегіз қазақ 
боксшысы да жеңіске жетті. Рингке 
алғашқы болып орта салмақтағы 
боксшылар: қазақстандық Мейірім 
Нұрсұлтан мен  бразилиялық Исмаэль 
Буэно шықты. Жекпе-жек 1-раудтың 
50-ші секундында қазақстандық 
боксшының жеңісімен аяқталды. 

Екінші кездесу Қазақстанның 
тумасы, Америкадан келген Димаш 
Ниязов пен бразилиялық Эдуардо 
Перейра дос Рейес арасында болып, 
6 раундқа созылған жекпе-жек бара-
сында т�решілер жеңісті Ниязовтың 
қанжығасына байлады. С�йтіп, 
 отандасымыз кәсіпқой бокстағы 
 12-ші жеңісіне қол жеткізді. 

Кәсіпқой бокс кешінде үшінші бо-
лып рингке шықан Айдос Ербосынұлы 
бірінші раундтың 2:34 секун дында 
қарсыласы Джонатан Жеронимо 
Барбадильоны нокаутпен жеңді. Ал 
=ли Ахмедов он раундтық кездесудің 
сегізінші раундында америкалық 
боксшы Томас Джастинді техникалық 
нокаутпен жеңді.

Шаршы алаңға бесінші болып 
к�терілген бірінші орта салмақта 
жұдырықтасқан Нұрсұлтан Жаңабаев 
бразилиялық Алекс Сандро Дуартені 
бірінші раундта нокаутқа түсірді. Аса 
ауыр салмақта  Руслан  Мырсатаев 
т�ртінші раундта аргентиналық 
А н д р е с  А ф р а н л и д і  н о к а у т п е н 
тізе бүктірді. 2013 жылы бокстан 
әлем чемпионы атанған Жәнібек 
=лімханұлы алты раундқа созылған 
жекпе-жекте бразилиялық Перейро 
Дос Сантостан басым түсіп, кәсіпқой 
бокстағы екінші жеңісіне жетті.

Титулды күрес алдында �ткен 
соңғы жекпе-жек к�рермендерге 
керемет к�ңіл-күй сыйлады. Ол жер-
де бірінші орта салмақта Жаңқош 
Тұраров пен аргентиналық  Бруно 
Леонардо Ромей �нер к�рсетті. 
А р г е н т и н а л ы қ  б о к с ш ы  р и н г -
ке қазақтың шапанын киіп шықса 
да, жеңіс отандасымыз Тұраровқа 
б ұ й ы р д ы .  Ж а ң қ о ш  к ә с і п қ о й 
бокстағы 22-ші жеңісін тойлады.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

бағдарламасымен 430,4 миллион теңгеге 
80 пәтерлік тұрғын үй салынып жа-
тыр. Ол мұқтаж жандарға, зейнеткер-
лерге және жас мамандарға беріледі. 
Қалада Неке сарайын, үлкен кітапхана, 
архив ғимаратын салу – әкімнің ар-
маны. Бүгінде тозығы жеткен қауіпті 
тұрғын үйлер тізімге алынған. Ондай 
үйдің тұрғындарына қаланың келесі 
аумағынан жер, болмаса үй беру жайы 
қарастырылуда.  

Биыл 20 қазанда облысымызда бүкіл 
аудандардың, қалалардың қатысуымен 
халықаралық туристік форум �теді. Бұл 
– туризмді дамытудың бастамасы. Біз 
қойған сұрақтарға тұшымды жауап бер-
ген Бақтияр =лтайұлына алғысымызды 
білдірдік. Сол күні Текелі қаласының 
әкімі Ресейден келген кәсіпкерлермен 
қоқысты қайта �ңдеу және оны пайдаға 
жарату мәселелері бойынша жолығып 
с�йлеспек екен. Бұл – күн сайын атқа-
ры лып жатқан игілікті істердің бірі ғана.     

Істері ілгерілеп келе жатқан Текелі 
қаласының бүгінгі к�рінісі, тыныс-
тіршілігі, міне, осындай.  
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