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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Ер-тұрман – 
ердің намысы

Көне Көкжардың 
жаңғыруы

9-бет

12-бет

11-бет

Адамдар �те ерте кезден-ақ бір-

бірімен  сауда жасасқан. Алғашқыда 

сауда бір жерде бар, екінші �ңірде жоқ 

нәрселер мен құнды заттарды айырбас 

жасау ретінде жүргізілді. Кейін келе 

оларды ақшаға сату, керектілерін са-

тып алу жүзеге аса бастады. Бұл сауда 

орындары – базардың, жәрмеңкенің, 

сонымен қатар ел мен елді, қала мен 

халықты бір-біріне жалғаған сауда 

жолдарының пайда болуына мүмкіндік 

туғызды. Еуропа мен Азияны жалғаған 

Ұлы Жібек жолы да осылай пайда 

болды. 

Ұлы Жібек жолы – 16 ғасыр бойы 

халық игілігіне жарап келе жатқан 

керуен жолы. Оның жалпы ұзындығы 

7 мың шақырымнан асып жығылады. 

Ұлы Жібек жолының бірінші тармағы 

Мысыр мен Вавилон, Иранда �те 

қымбат бағаланатын әдемі к�к тас 

тасымалданған «К�к тас  жолы» 

 (Лазурит жолы) деп аталған. Екінші 

тармағы Қытайдағы императорлар мен 

ақсүйектердің сүйікті әшекейлерін 

жасау үшін пайдаланған нефрит та-

сын тасымалдайтын «Нефрит жолы» 

болған. Ал үшінші – «бұлғын жолмен» 

қымбат бағалы терілер тасылған. «Ұлы 

Жібек жолы» ежелден келе жатқан атау 

емес, бұл тек 1877 жылы пайда болды. 

Оны неміс географы  Фердинанд фон 

Рихтгофен қалыптастырды. Жібек 

жолы тұрақты жол емес, уақыт ізімен 

�згеріп отырған, бірақ тарихтағы 

дәстүрлі бағыты �згермеген. Қытайда 

�ндірілген жібек сол кездегі сауданың 

басты тауары еді. Сондықтан да жол 

«Жібек жолы» атанған. 

Ұлы Жібек жолы Еуразияның 

кіндігіндегі қазақ жерін де басып 

�ткен. Керуен жолы Тянь-Шань 

«БАҚ және тіл мәдениеті» 
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ЖИЫН АТАМЕКЕН

Журналистерге арналған шараның 

мақсаты – қазақ тіліндегі баспа 

�німдерінде және газет-журналдарда 

с�здерді дұрыс қолдану, тіл тазалығы 

мен мәдениеті,  с�здік қор және 

терминдерді қолдануда бірізділікті 

сақтау болды. Шын мәнінде назар ау-

даратын �зекті мәселені ҚР Мәдениет 

және спорт министрлігі Тілдерді да-

мыту және қоғамдық-саяси жұмыс 

комитеті дер кезінде қолға алған екен.

Жиын барысында БАҚ тақыры-

бына арналған сан алуан ой-пікірлер 

ортаға салынды. Кәсіби мамандар 

дәріс оқып, шеберлік сабақтарын 

к�рсетті. Белгілі тіл маманы, про-

фессор Шерубай Құрманбайұлы «Бұ-

қа ралық ақпарат құралдарындағы 

с�з қолданысы» атты жұмысында 

тіл тазалығы, сын, терминдердің 

қолданысы жайында ой қозғаса, 

Ұ л т т ы қ  а у д а р м а  б ю р о с ы н ы ң 

үйлестірушісі, «Жас Алаш» газеті 

редакторының орынбасары Есей 

Жеңісұлы «Ақпарат айдынындағы 

қазақ тілі: қандай қателіктер жіберіп 

жүрміз?» деген тақырыпта с�йлеу 

мә дениеті, тіл нормаларының сақта-

луы тұрғысында тұщымды пікірлерін 

ортаға салды. 

«Республикалық радио» ЖШС 

Бас директорының орынбасары Серік 

Сейтіман телерадио журналистері 

ескеруге тиісті маңызды қағидалар 

ж�нінде әңгімеледі. Сонымен бірге 

к�ркемдік кеңестен �тпей, эфир-

ге сәтсіз шыққан �леңдерді талда-

ды. Til-audit.kz сайтының редакто-

ры Жасұлан Наурызалиевтің «Орта-

л ы қ  ж ә н е  ж е р г і л і к т і  а т қ а р у ш ы 

органдардың ресми интернет-ресур-

сындағы мемлекеттік тілдің ахуа-

лы» тақырыбындағы ойлары да тың-

дармандарға ой салды.
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АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ

Бұл ұлттық парктің ашы-

луы бiр игiлiктi шаруа бол-

ды десек те, оның «Бұйратау» 

деп аталуы ел ішінде әлі күнге 

дейін дау тудырып келеді. 

Бұған себеп, ұлттық паркке 

б�лiнген 88 968 гектар жердiң 

60 мың 814 гектары Ереймен-

тау ауданының аумағында 

орналасқан. Қалған 28 мың 

154 гектары ғана Қарағанды 

облысына қарасты Осакаров 

ауданының жерінде. 

Бүгінде Ерейментау ауда-

нының әкімдігі де, жергілікті 

халық та бұны әділетсіздік деп 

тауып отыр. Неге дейсіз ғой? Ең 

бірінші, ұлттық паркке б�лінген 

аймақтың негізгі б�лігі Ерей-

ментау ауданының аумағын-

да деп айттық. Екіншіден, 

«Бұй ратау» деген атауды кім 

ұсын ған және оның ұлттық 

паркке қаншалықты қатысы 

бар? Ереймен тауларының 

оңтүстік жақ шетінде Бұйра 

деп аталатын шағын ғана 

адырлы қырат бары рас. Бірақ 

бұл Ерейменнің ішіндегі к�п-

теген жер атауларының бірі 

ғана. Ал әділдігіне келсек, 

ұлттық табиғи парктің атауы 

«Ерейментау» болуы керек 

еді. Тіпті �зі сұранып тұрған 

атау ғой. Себебі Ерейментау 

жалпы қазаққа белгілі аймақ. 

Б�генбай батыр, Үмбетей жы-

рау, Бапан мен Саққұлақ би-

лер, Сәдуақас (Сәкен) халфе 

Ғылмани, Олжабай Нұралыұлы 

с е к і л д і  т а р и х и  т ұ л ғ а л а р 

шыққан шежірелі �ңір. Ерей-

ментау десе, екі қазақтың бірі 

біледі. Ал «Бұйратау» деген атау 

шы  нын айтқанда, жауыр атқа 

жіп құйысқан секілді, ұлттық 

паркке жараспай-ақ тұр. Кім 

ойлап тауып, ұлттық паркке кім 

әкеліп жапсырғаны белгісіз. 

Жалпыға белгілі, Қазақ стан-

дағы Ақсу-Жабағылы, Науры-

зым, Барсакелмес, Қорғалжын, 

Үстірт, Марқак�л, Алак�л, Ал-

тай, т.б. ұлттық парктер мен 

табиғи қорықтар сол жерлердің 

тарихи атауын иеленген. Ал 

Ерейментауға келгенде, бұл 

дәстүр неге �згеріп кеткені 

белгісіз. Бұл жоғарыда отырған 

ел-жер тарихынан хабары ша-

малы шенеуніктердің тағы 

бір былығы демеске амалың 

жоқ. Бірақ болар іс болды. 

Енді Ерейментау ауданының 

тұрғындары республикалық 

ономастикалық комиссияға хат 

жолдаймыз деп отыр. Мүмкін 

сонда ғана ұлттық парктің 

 атауы дұрысталар деп ойлай-

мыз.

Т а ғ ы  б і р  а й т а  к е т е т і н 

жайт,  «Бұйратау»  ұлттық 

табиғи паркі  Ерейментау 

орман шаруашылығының 

негізінде құрылған. Бірақ 

бір түсініксіз жері, оның ор-

талық кеңсесі  Қарағанды 

облы сының Молодежный 

кентінде орналасқан. Бұл да 

жоғарыда отырғандардың 

орайсыз әрекеттерінің белгісі. 

Lйтпесе, орталық кеңсе �зінің 

ондаған жылдар қалыптасқан 

шаруашылық базасы бар Ерей-

ментауда болуы керек еді... 

Екiншi бiр айта кететiн 

жайт, кезiнде отаршылдықтың 

салқыны молырақ тиген бұл 

аймақтағы жер атаулары орын-

сыз бұрмаланып кеткен. 

(Жалғасы 3-бетте)

тауларының б�ктерімен жүріп, Сыр-

дария, Талас, Шу, Іле, К�ксу, Қаратал 

алқаптарынан �тіп, Шығыс Түркістан 

арқылы Қытайға жетті. Осы жолдың 

бойында ертеректе даңқы асқан Сақ, 

Үйсін, Қаңлы мемлекеттері, орта 

ғасырларда Түрік қағанаты, Түркеш 

мемлекеті, Қарлұқ, Оғыз қағанаттары, 

Қыпшақ пен Қалмақ хандықтары 

�мір кешті. Ұлы жолдың бойында Екі 

оғыз (Екі �гіз), Қойлық (Қиялық), 

Дүнгене, Талхиз (Талғар), Алматы, 

Аспара, Құлан, Тараз, Сайран, Ар-

субаникат, Отырар, Түркістан, Сау-

ран, Сығанақ, Янгикент, Сарайшық 

қалалары бой к�терді. Lсіресе Жетісу 

�ңірінде жаңа қалалардың пайда бо-

луы �ңірде егіншілік пен қала �мірін 

жандандырды. 

(Жалғасы 7-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ШӘКӘРІМ 
АУДАРМАЛАРЫ
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МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ 

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

Тағдыр
(Жазушы Несіпбек Дәутаевтің 

«Құдірет пен қасірет» романы хақында)

ТАРИХИ АТАУЛАР 
ТАСАДА ҚАЛА БЕРЕ МЕ?

ҚОЙЛЫҚ – 
ЖЕТІСУ ШАҺАРЫ
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Сенат отырысында Парламент жоғарғы 

Палатасының Т�рағасы және Т�раға орынба-

сарын сайлау мәселелері қаралды. Қазақстан 

Республикасының Президенті  Нұрсұлтан 

Назарбаевтың ұсынуы бойынша Парламент 

Сенатының Т�рағасы лауазымына Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың кандидатурасы ұсынылды. Жасы-

рын дауыс беру барысында жоғарғы Палатаның 

Т�рағасы болып Қ.Тоқаев бірауыздан сайлан-

ды. Қ.Тоқаев �зіне жүктелген зор сеніміне орай 

Мемлекет басшысына алғыс айтты. Парламент 

Сенаты Т�рағасының орынбасары болып Бектас 

Бекназаров қайта сайланды. Палата депутат Дархан 

Қалетаевты Халықаралық қатынастар, қорғаныс 

және қауіпсіздік комитетінің құрамына сайлау 

 туралы қаулы қабылдады.  

Ү к і м е т  б а с ш ы с ы  ж ұ м ы с  с а п а р ы н 

Атыраудағы мұнай-газ саласы мамандарын 

даярлайтын «APEC Petrotechnic Жоғары 

техникалық колледжінен» бастады. Са-

пар аясында «Теңізшевройл» бірлескен 

кәсіпорнында болған Премьер-Министр 

Б.Сағынтаев Атырау, Маңғыстау, Ақт�бе, Ба-

тыс Қазақстан, Қызылорда облыстарындағы 

ірі мұнай компанияларының басшыларымен 

кездесті. Атырау облысының әкімі Н.Ноғаев 

аймақтың әлеуметтік-экономикалық жағдайы 

туралы баяндап, бүгінде �ңірде 600-ден астам 

�неркәсіп кәсіпорны жұмыс істейтіндігін 

а т а п  � т т і .  « Қ а з а қ с т а н д ы қ  м а з м ұ н н ы ң 

үлесін к�бейту туралы шетелдік компания-

лармен келісімдер жасалды. Алайда құрал-

жабдықтарды жеткізу мен орналастыруда 

жергілікті жердің мүмкіндігі әлі де толық 

пайдаланылмай келеді» деді облыс әкімі. 

Энергетика министрі Қ.Бозымбаев мұнай-газ 

саласындағы кәсіпорындарды технологиялық 

жаңғырту, Ақпарат және коммуникация-

лар министрі Д.Абаев «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламасының шеңберіндегі іс-шаралар, 

«ҚазМұнайГаз» АҚ-тың басшысы Сауат 

Мыңбаев кәсіпорын жұмысы жайлы баян дады. 

Сондай-ақ «СНПС – Ақт�бемұнайгаз», «Петро 

Қазақстан Құмк�л Ресорсиз», «Теңізшевройл» 

және т.б. компаниялардағы технологиялық 

жаңғыртулар да назардан тыс қалмады.

«Атамекен» ҰҚП \ңірлік кеңесінің мүше-

лерімен болған кездесу барысында шағын 

және орта бизнесті дамыту, мұнайлы �ңірде 

шағын индустриялық аймақтар құру, ауыл 

шаруашылығы саласы бизнесін несиелендіру 

секілді �зекті мәселелер жайы с�з болды. 

Үкімет басшысы Б.Сағынтаев мұнайлы 

�лкеде болған жұмыс сапарында аймақтағы 

атқарылып жатқан жұмыстарға к�ңілі толаты-

нын білдіріп, жауапты мекеме басшыларына 

нақты тапсырмалар жүктеді.

Б.БАЛАУБАЕВА

болып саналатын «Тәуелсіздік және гума-

низм» монументіне гүл шоғын қойды. Одан 

соң Н.Назарбаев �збек басшысымен бірге 

«Т�ле би кесенесі» сәулет кешеніне барды. 

Сәулет кешенін аралаған соң Н.Назарбаев 

пен Ш.Мирзиёев бұқаралық ақпарат құрал-

дары үшін қысқаша брифинг �ткізді және 

«\збек стан-Қазақстан: ынтымақтастықтың 

жаңа кезеңі» атты �неркәсіп к�рмесін аралап 

к�рді. 

Елбасының \збекстанға мемлекеттік сапа-

ры аясында екіжақты және кеңейтілген құрамда 

келісс�здер �тті. Сапар барысында ел басшыла-

ры 2018 жылы Қазақстанда \збекстан жылын 

�ткізуге келісті. \збекстанда Қазақстан жылын 

да �ткізу күн тәртібінде тұр. Осы бастамалар ая-

сында түрлі іс-шаралар �ткізіліп, олар бауырлас 

халықтарымыздың жақындастығын одан әрі 

тереңдетуге септігін тигізбек. Шавкат Мирзи-

ёев Н.Назарбаевтың «Ғасыр лар тоғысында» 

атты кітабы �збек тіліне аударылғанын ай-

тып, кітапты к�рсетті. Сондай-ақ бұл кітап 

\збекстанның Мемлекеттік басқару академи-

ясында оқу үдерісі бары-сында пайдаланы-

латынын атап �тті. Баспас�з мәслихатының 

соңында \збекстан Президенті Қазақстан 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа \збекстан 

Республикасының «Ел юрт хурматы» («Халық 

пен Отан құрметі») орденін табыстады. 

Мемлекет басшысының \збекстанға мем-

ле кет тік сапары аясында 10 маңызды құжат-

қа қол қойылды. Жиын соңында Қазақстан 

«Нұр Отан» партиясының партия жанындағы 
«Мирас» республикалық кеңесінің кезекті 
отырысында  мемлекеттік тілді латын 
қарпіне к$шіру жайы мен әліпбидің бірыңғай 
стандартын қалыптастыру мәселесі 
талқыланды. 

Партияның орталық кеңсесінде �ткен 

басқосуға «Мирас» республикалық кеңесінің 

т�рағасы,  Парламент  Мәжіліс ін ің  де-

путаты Мәулен Lшімбаев жетекшілік етті. 

 Жиында А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының директоры, Мемлекеттік тілді 

латын қарпіне к�шіру ж�ніндегі жұмыс тобының 

Жиында с�з алғандар латын әліп -

биіне к�шудің маңыздылығына тоқ-

талып, оның уақыты келгенін, бұл 

жұмысты қарқынды жүргізу қажеттігін, 

оған Қазақстан халқы Ассамблеясы 

тікелей қолдау білдіретінін жеткізді. 

Алдымен ҚХА т�рағасының орын-

басары – Хатшылық меңгерушісі 

 Дархан Мыңбай ел алдында тұрған 

ке ле лі мәселенің мән-жайын былайша 

түсіндірді: 

– Біріншіден, Қазақ тілінің ла-

тын әліпбиіне к�шуі рухани жаңғырту 

бағдарламасының �зегі болып та-

былады... Латын графикасындағы 

мем лекеттік тіл шетелдердегі латын 

әліп биін қолданатын миллиондаған 

азаматтардың тілге деген қызығу шы-

лығын арттырады. Қазақ тілі үйрену 

үшін қолжетімдірек, ал халықаралық 

бизнес пен туризмді дамыту тұрғы-

сынан тартымдырақ бола түседі. 

 Шетелде тұратын отандастарымыз 

үшін ана тілімен жазуды дамытудың, 

тарихи Отанымен жақындасудың 

жаңа мүм кіндіктері пайда болады. Біз 

 Қазақ станға инвестициялар мен техно-

логияларды трансферттеудің қосымша 

к�здеріне ие боламыз. Екіншіден,  латын 
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 ЖӘНІБЕК ТАРХАН – 
ЕЛ ЕСІНДЕ

«СЫР ТҰНҒАН АЙСБЕРГ»

ЖАС АҚЫНДАР МҮШӘЙРАСЫ

«МАҒАУИЯ МАҚАМЫ»

Тарихи тұлғаларға құрмет к$рсету қашанда парыз. 
Осы орайда Қостанайда қазақтың белгілі батыры, 
мәмілегер Шақшақ Жәнібектің ескерткіші бой 
к$терді. Тағылымды шараға ҚР Парламентінің 
депутаттары, елімізге танымал ақын-жазушылар 
қатысты. 

Рәсімнің ашылу салтанатында с�з с�йлеген 

Қостанай облысының әкімі Архимед Мұхамбетов 

батыр бабаға арналған ескерткіштің мән-маңызына 

тоқталды. «Бұл игі іс Елбасы ұсынған «Туған жер» 

бағдарла масының шеңберінде ұйымдас тырылып 

отыр. Елдікті к�рсетер сәулетті ескерткішті қаланың 

кіреберісіне қойғанымыз да бекер емес. Қалаға 

келген қонақтар тархан бейнесіне қарап, қазақ 

батырының рухын бойына сіңіреді. Жәнібек ердің 

құнын екі ауызбен шеше алатын к�сем болған деседі. 

Жас ұрпақ мұны білуі тиіс» деді облыс әкімі.

Шақшақ Жәнібектің тікелей ұрпағы Рахым 

Жұмағұлов пен академик Кенжеғали Сағадиев ба-

тыр ескерткішін салтанатты түрде ашып, белгілі 

жазушы С.Досанов, ақын С.Тұрғынбекұлы �здерінің 

жүрекжарды лебіз дерін білдірді.

Қазақ театр және кино $нерінің абызы Асанәлі 
3шімовтің  80 жасқа толған мерейтойы Жамбыл 
$ңірінде де атап $тілді.  

Асанәлі Lшімовтің 80 жылдығына арналған 

кештің шымылдығы облыстық қазақ драма 

 театрында ашылды. Мерейтой иесін облыс әкімі 

Кәрім К�кірекбаев құттықтап, жамбылдықтар 

атынан ыстық ықыласын білдірді. Еңбек Ерінің 

80 жылдығына арналып түсірілген  «Сыр тұнған 

 Айсберг» атты деректі фильм к�рсетілді. Одан 

соң шағын концерттік бағдарламаға кезек бері-

ліп, күй күмбірлеп, ән т�гілді. Кеште жазушы, 

«Алматы Ақшамы» газетінің бас редакторы  Қали 

Сәрсен бай, Қазақстан Жазушылар одағы басқар-

масы т�рағасының орынбасары, ақын Маралтай 

Райымбекұлы құттықтау с�з с�йледі. Атақты �нер 

иесіне арналған құрмет келесі күні Сарысу ауданын-

да жалғасты. 

Павлодар облысының тілдерді дамыту ж$ніндегі 
басқармасы С.Торайғыров атындағы облыстық 
кітапханада «Алаш арыстары» атты жас 
ақындар мүшәйрасының жеңімпаздарын мара-
паттау рәсімін $ткізді. 

Аталған шара Алаш Орда қозғалысының 100 

жылдық мерейтойына және Қаздауысты Қазыбек 

бидің 350 жылдығына орай ұйымдастырылды. 

Байқауға 16-25 жас аралығындағы талапкерлер 

қатысып, �з �нерлерін к�рсетті. Жыр додасында 

облыстың қала, аудандарынан келген үміткерлер �з 

бақтарын сынады. Бәйгеде С.Торайғыров атындағы 

Павлодар мемлекеттік университетінің І курс 

студенті Досжан Мұратбекұлы �з қарсыластарынан 

оқ бойы озып, І орынды иеленді. ІІ орынға 

Ы. Алтынсарин атындағы дарынды балаларға 

арналған облыстық қазақ гимназия-интернатының 

10-сынып оқушысы Ердәулет Lбдіраимов, ІІІ 

орынға Павлодар мемлекеттік педагогикалық 

институтының ІІ курс студенті Данагүл Күмісбек 

ие болды. 

Жақында Қарағанды қа ла-
сындағы «Арко» бас паха на-
сынан жазушы Жанболат 
Башардың құрас тыруымен 
Қазақ КСР-ның халық 
әртісі, күйші, сазгер Мағауия 
Хам зиннің туғанына 90 жыл 
то луына орай $мірі мен 
шығармашылығы жайлы 
«Мағауия мақамы» атты 
естеліктер жинағы жарық к$рді. 

Шағын таралыммен шыққан еңбекте шерт пе 

күйдің шебері атанған, әйгілі домбырашы туралы 

белгілі с�з зергері, ақын Жеңіс Қаш қынов, қаламгер 

Нұрперзент Домбай, �нер танушы Жанғали Жүзбаев, 

�лкетанушы, ҚР Мә дениет саласының үздігі Күләш 

Сардарбек, Манап Анықбеков және Мағаңның за-

мандастары Айтмағанбет Құсайынов, Т�леуқадыр 

Тоқ тамысовтар естеліктерімен б�ліссе, Тамара 

Григорьева, Береке Шалова және Қуандық Сәденов 

және т.б. сыр-сұхбаттары берілген. Аталған кітапты 

әйгілі күйшінің �мірі мен мұрасын насихаттаудағы 

сүбелі еңбек деп айтуға болады. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

БАУЫРЛАС ЕЛДЕР 
БАЙЛАНЫСЫ НЫҒАЯ ТҮСПЕК

Рухани жаңғырудың өзегі

Тиянақты дайындық қажет

 Республикасы Президенті мен \збекстан 

Республикасы Президентінің бірлескен 

мәлімдемесі қабылданды. 

* * *

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

 Назарбаев \збекстанға сапарынан кейін бірден 

Түрікменстан астанасы Ашғабатқа аттан-

ды. Елбасы осы елге жұмыс сапары аясында 

жауынгерлік �нер түрлері бойынша �тетін V 

Азия ойындарының ашылу рәсіміне құрметті 

қонақ ретінде қатысты. Азия ойындарының 

ашылу салтанаты басталғанға дейін Қазақстан 

Президенті мен Түрікменстан Президенті 

екіжақты кездесу �ткізіп, ынтымақтастық 

мәселелерін талқылады. Сонымен қатар 

Н.Назарбаев Қырғыз Республикасының 

Президенттігіне кандидат \мірбек Бабановпен 

кездесті. 

 * * * 

 Президент Н.Назарбаев жұмыс сапа-

рымен Жамбыл облысында болды. Елбасы 

Тараз қаласындағы «К�не Тараз» тарихи-

мәдени кешені жанынан бой к�терген Достық 

үйі ғимаратын аралап, �ңірдегі этномәдени 

бірлестіктердің �кілдерімен кездесті. Сондай-

ақ, Н.Назарбаев құрылыс материалдарын 

шығарумен айналысатын «КазУпакТрейд» 

ЖШС-нің зауытында және Айша бибі к�ше-

сінің жол �ткелі құрылысында болды. Мемле-

кет басшысына еліміздің индустриялық-инно-

вациялық даму бағдарламасының �ңірдегі 

орын далу барысы туралы баяндалды. 

жетекшісі Ерден Қажыбек пен Ш.Шаяхметов 

атындағы Тілдерді дамытудың республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығының директо-

ры, жұмыс тобының мүшесі Ербол Тілешов 

баяндама жасады. 

Талқылауда мемлекет және қоғам қайрат-

кері ,  филология ғылымының докторы 

 Мырзатай Жолдасбеков жалаң ұранға салынбай, 

әркім �з саласында кәсіби маман ретінде айна-

лысу керектігін к�пшіліктің қаперіне салды. 

Бейне-конференция арқылы онлайн-режімде 

�ткен жиында Алматы қаласынан байланысқа 

шыққан А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас ғылыми қызметкері, фи-

* * *

 Кеше Елбасы Н.Назарбаев Алматы 

қаласына жұмыс сапарымен келді. Сапар 

барысында жаяу жүргіншілерге ыңғайланып 

қайта ж�нделген Жібек жолы, Панфилов 

к�шелерін және «Астана» алаңын аралап к�рді. 

Қала әкімі Б.Байбек қаланы абаттандыру, жаяу 

жүргіншілер мен жол қозғалысындағы к�лік 

жүргізушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің тиімділігіне бағытталған заманауи 

шешімдер ж�нінде баяндады.  

Елбасы сондай-ақ Наурызбай ауданының 

жаңа әкімшілік-іскерлік орталығына барды. 

Наурызбай ауданының әкімі С.Сайфеденов 

Мемлекет басшысына салық түсімдерінің 

11 есе артқаны, шағын және орта бизнес 

субъектілерінің саны т�рт есе �скені және 

Алматының полицентристік стратегиясы 

аясында табысты дамып келетіні ж�нінде 

баяндады. Елбасы ауданның Ардагерлер 

кеңесі мүшелерімен әңгімелесіп, «Туған жер» 

бағдарламасы аясында салынған жаңа емха-

нада болды. Н.Назарбаев Алматы қаласын 

дамыту ж�нінде кеңес �ткізді. Қаланың 

теңгерімді дамуы және оның экономикалық 

әлеуетіне әсер ететін бірқатар мәселелерді 

шешудің маңыздылығын атап �тті. Мем-

лекет басшысы Алматы біз үшін Мәңгілік 

Тәуелсіздігіміздің алтын бесігі  болып 

қалатынын айтты.

Дина ИМАМБАЕВА

лология ғылымының докторы, профессор 

Lлімхан Жүнісбек қазіргі қолға алынып жатқан 

тірліктің бәрі болашақ ұрпақ үшін жасалып 

жатқан дүние екенін баса айтты. Сондай-ақ 

отырыста Қазақстан халқы  Ассамблеясы 

Т�рағасының орынбасары Дархан Мыңбай, 

«Егемен Қазақстан» газетінің басшысы Дархан 

Қыдырәлі, Парламент Мәжілісінің депутаты 

Бекболат Тілеухан, қоғам қайраткері Алдан 

Смайыл мен Оразкүл Асанғазы  латын әліпбиіне 

к�шу мәселесіне қатысты ой-пікірлерін ортаға 

салды. 

Дана ХАЛЫҚ

\збекстан билігіне Шавкат Мирзиёев 

келгеннен бері Қазақстанмен байланысты 

бекемдей түсуге айрықша мүдделілік та-

нытып отыр. \збек басшысының биылғы 

наурыздағы Қазақстан сапарынан бері қазақ-

�збек қатынасы жаңа белеске қадам басты. 

Екі ел Президенттерінің жүздесулері шешімін 

күткен к�п мәселенің жиналып қалғанын және 

ынтымақтастыққа жаңаша серпіліс жасаудың 

қажеттілігін к�рсетеді. 

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

 Назарбаевты Ташкент әуежайынан \збекстан 

Президенті Шавкат Мирзиёев қарсы алды. 

Ресми рәсімдерден кейін Президенттер 

\збекстан халқының жалпыұлттық символы 

әліп биін дегі мемлекеттік тіл қазақ стан-

дық лингвистикалық кеңістіктің халық-

аралық коммуникациялар мен әлемдік 

экономикаға қосылуының жаңа арна-

сына айналады, – деді ол. 

Дархан Мыңбай латын графика-

сын қолдану әлемдік үрдіске айнал-

ғанын айта келіп, экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымының 

басым к�пшілігі, 35 ел латын әліпбиін 

пайдаланатынын, тіпті Жапония мен 

Қытайда иероглиф жазуымен қатар 

латын графикасына негізделген жа-

пон және қытай тілдерінің осындай 

әліпбилік транскрипциялары бар 

екендігін тілге тиек етті. 

Қ Р  М ә д е н и е т  ж ә н е  с п о р т 

 ми  нистрлігі Тілдерді дамыту және қо-

ғамдық-саяси жұмыс ж�ніндегі коми-

тет т�рағасы Қуаныш Асылов  латын 

әліпбиіне байланысты жұмыстар ко-

митетте осыдан 6 жыл бұрын қолға 

алынып, к�птеген шаралар таза ғылыми 

негізде жүргізілгенін, бірнеше әліпби 

графикасы даярланып ұсынылғанын, 

бұл іске қазақ тілі мамандарымен қатар 

орыс, ағылшын, түрік және еуропа 

тілдерін терең меңгерген мамандар мен 

ғалымдар тартылғанын айтты. 

А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі 

институтының директоры  Ерден 

Қажыбектің айтуынша, латын әліпбиіне 

к�шу туралы мәселе сонау тоқсаныншы 

жылдары қозғалған, сол кезде туысқан 

түркі тілдес елдер латын әліпбиіне к�ше 

бастаған. Сол кездері Елбасы алғаш 

рет тапсырма берген екен, одан кейін 

2006 жылы  Ассамблеяда Н.Назарбаев 

бұл мәселе бойынша нақты тап-

сырма берді. Ал 2012 жылы латын 

әліпбиіне к�шу 2050 стратегиялық 

бағдарламасында к�рініс тапты. Биыл 

жыл аяғына дейін мемлекеттік тілдің 

латын графикасындағы әліпбиінің 

бірыңғай стандарттарын енгізу нақты 

қолға алынды. 

Ал ҚХА Т�рағасының орынбасары 

Сергей Вишняк Елбасының шешімі 

�з уақытында, халыққа ешқандай 

алаң  дау шылық туғызарлық жағдай 

жоқ кезде қолға алынып отырғанын, 

сондықтан Президент тапсырмасын 

орындау қажеттігіне назар аударды. 

Латын әліпбиі нұсқасындағы қосар-

ланған дыбыстар ж�нінде айта келіп, 

Түркі академиясының профессоры, 

фи  ло логия ғылымының докторы Lділ 

Ахметов: «Латын әліпбиіне бұрын 

да к�ш кенбіз, соған қайтып оралып 

келеміз. Кезінде қазақтың бірінші 

дипломанты Нәзір Т�реқұлов латын 

әліпбиінің �з нұс қасын ұсынғанда апо-

стропты латын әліпбиіндегі дауысты 

дыбысты жіңіш кер тіп айтудың үлгісі 

ретінде ұсынған» деді. 

 Ғалым латын әліпбиінің талқылауға 

ұсынылған нұсқасын қабылдауға әлі 

де ертерек екенін, оны жете зерттей 

түсу қажеттігін айта келіп, жалпы 

Елбасы ның, Парламенттің бастамасын 

қолдауға шақырды. 

М ә ж і л і с  д е п у т а т ы  Н а т а л ь я 

 Жұма діл даева: «Кез келген халықтың 

тілі – оның байлығы. Латын әліпбиіне 

к�шу дің тарихи алғышарты қалыптасты. 

Lліп биді �згерту саясаты Қазақстанның 

тілдерді дамыту ж�ніндегі саясатына еш 

әсер етпейді. Бұл, ең алдымен, қазақ 

әліпбиін реформалауға бағытталған 

шара. Ата Заңымызда қазақ және орыс 

тілдерінің, �зге тілдердің үйлесімді 

д а м у ы н а  б е р і л г е н  к е п і л д і к  с о л 

мызғымас қалпында» дей келіп, латын 

әліпбиіне к�шу ж�ніндегі бастаманы 

Ассамблеяның Мәжілістегі депутатта-

ры қызу қолдайтынын білдірді. 

«Латын қарпіне к�шу – біздің 

ортақ міндетіміз» атты Қазақстан 

халқы Ассамблеясының Ғылыми-

сараптамалық кеңесінің кеңейтілген 

мәжілісінде, сондай-ақ «Қазақстанның 

« Б а р б а н г »  к у р д  қ а у ы м д а с т ы ғ ы » 

республикалық қоғамдық бірлестігінің 

т�рағасы Князь Мирзоев, «Беларусь 

мәдениет орталығы» республикалық 

қоғамдық бірлестігінің т�рағасы 

 Леонид Питаленко, поляк этномәдени 

бірлестігінің мүшесі Олег Мецик, «Ал-

маты облыстық әзербайжан этномәдени 

б і р л е с т і г і н  б а с қ а р ы п  о т ы р ғ а н 

 Асылы Осман, Қарағанды облыстық 

«LITUANICA» литва этномәдени бір-

лес тігінің т�рағасы Виталий Тварионас 

және басқалар �з ойларын ортаға салды. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
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   ҚҰРМЕТ

ОҢ БОЛСЫН!

ЖИЫН

САЙЫС

«Түркістан» халықара-
лық саяси апталы ғының 
Бас редакторы болып 
Жаңабек Шағатай 
тағайындалды. Ол бұған 
дейін осы басы лым Бас 
редакторының бірінші 
орынбасары болып қызмет 
атқарды. 

Оқырмандар Ж.Шағатайды қарымды 

қаламгер ретінде жақсы біледі. Ол «К�к�зек 

шақ», «Ызғырық» және басқа да жинақтардың 

авторы. Кезінде «Қазақ әдебиеті», «Халық 

кон гресі» газеттерінде, «Парасат» журналында 

қызмет етті.

Біз әріптесімізге жаңа қызметінде жетіс-

тіктер тілейміз!

Қазақстан Жазушылар одағының 
3дебиетшілер үйінде к$рнекті жазушы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Дүкенбай 
Досжанның туғанына 75 жыл толуына орай 
салтанатты кеш $тті. 

Оны Қазақстан Жазушылар одағы басқар-

ма сының т�рағасы Нұрлан Оразалин с�з с�йлеп 

ашты. «Дүкенбай Досжан бір дәуірдің үлкен 

әдебиетін жасаған буынның ішіндегі орасан 

еңбекқор, орны б�лек қаламгер» дей келіп, 

сахнаға жазушының ұлы Ардақ Досжанды 

шақырып, иығына шапан жапты.

Кеште жазушылар Сұлтан Оразалин, Дулат 

Исабеков, Марал Сқақбай, академик Ғарифолла 

Есім, белгілі баспагер Ырым  Кененбай с�з 

с�йлеп, естеліктер айтты.

Дулат Исабеков: «Біз Дүкенбайдан үйрене 

алмадық. Бәрімізден бұрын тарихи тақырыпқа 

барып, к�зімізді ашты. \те �німді еңбектенді. 

К�п жазды» десе, Марал Сқақбай: «Ол �те бия-

зы, мінезі жұмсақ, кіршіксіз таза, артық с�зі жоқ, 

ешқашан біреудің сыртынан ғайбат с�йлемейтін 

адам еді» деп, жазушының адамгершілігі ж�нінде 

с�з қозғады. Кеш соңында с�з алған қаламгердің 

қа рын дасы Ләйлә және ұлы Ардақ Досжанов-

тар жиын ға қа тысушыларға ризашылықтарын 

білдірді.

3л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде «Мемлекеттік тілдің 
бірыңғай стандартты әліпбиінің ғылыми-
әдіснамалық негізі» атты республикалық 
ғылыми-практикалық конференция $тті. 

Жиынды университет ректоры, академик 

Ғалымқайыр Мұтанов кіріспе с�зімен ашты. 

Кон ференцияда латын әліпбиіне к�шудің 

маңыздылығы, жаңадан жасалған емлелердің 

си патын анықтау, әліпби мен жаңа емле-ере-

желерді оқыту мазмұны жайлы Алматы қал-

асы ның Тілдерді дамыту, мұрағаттар және құ-

жат тама басқармасының жауапты қызметкері 

Нұрмұқа Шаймерденов, А.Байтұрсынұлы атын -

дағы Тіл білімі институтының аға ғылыми 

қыз  меткері, профессор Зейнеп Базарбаева, 

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың «Рухани жаң-

ғыру» ор та лығының жетекшісі Кенжехан Маты-

жанов, «Qamshy.kz» порталы мен «Attila group» 

интернет компаниясының жетекшісі Қуаныш 

Біләл, орыс филологиясы және әлем әдебие-

ті кафедрасының профессоры Валентин Ли, 

«Қазақ тілі» кафедрасының меңгерушісі, доцент 

Съезд Ақымбек және т.б. тілші-ғалымдар баян-

дама жасады. Конференция туралы мақаланы 

газетіміздің келесі н�мірінен оқи аласыздар.

Жуырда Халел Досмұхамедов атындағы Аты-
рау мемлекеттік университетінде  Қазақ станда 
тұңғыш рет парадзюдодан «Гран-при 
Қазақстан – 2017» халықаралық турнирі $тті. 

«Мұнайшылар» мерекесіне орай жарыс ты 

Атырау облысы дене шынықтыру және спорт 

бас қармасы, ҚР Паралимпиа далық дзюдо фе-

дерациясы мен Атырау облысы ның паралим-

пиадалық дзюдо федерациясы ұйымдастырды. 

«Гран-при Қазақстан – 2017» спорттық сай-

ысы Қазақстанда �ткен парадзюдо тари хындағы 

ең алғашқы ірі шара болып отыр. Келесі жылы 

да бұл турнир жалғасын таппақ. Жарысқа АҚШ, 

Оңтүстік Корея, Грузия, Ресей, Қырғызстан 

және Қазақстан құрамаларынан 50-ге жуық 

спортшы қатысты. 

ЖАҢАБЕК ШАҒАТАЙ –
«Түркістан» газетінің Бас редакторы

ДАРҚАН ДАРЫН

ТІЛШІ-ҒАЛЫМДАР 
БАС ҚОСТЫ

ЕЛІМІЗДЕГІ АЛҒАШҚЫ 
ПАРАДЗЮДО

– Мұндай к�рмені 162 мемле-

кет �ткізгісі келді. К�рмелердің 

тарихы 100 жылды құрайды. Lр 

тақырыпта, әр бағытта дүниежүзінде 

к�рмелер �ткізіледі. Осының алдында 

Миландағы к�рмені барып к�рген 

едім. Ол жай уақытша жасалған 

ғимараттардың ішінде �тті. Біткеннен 

кейін барлығын таратып алып кетті. 

Сондықтан, ең маңыздысы, біз жас 

ел болғаннан кейін Қазақстанды 

дүниежүзіне к�рсете білуіміз керек. 

Мұның т�ңірегінде әлі талай жұмыс 

істеу қажет, – деді Елбасы. 

Э К С П О  қ а л а ш ы ғ ы н  с а л у ғ а 

жұмсалған миллиардтардың толық 

а қ т а л ғ а н ы н  м ә л і м д е г е н  П р е -

зидент к�рме аяқталса да оның 

ғимарат-тарының барлығы бекер 

қалмайтынын тағы бір еске салды. 

Павильондарда қаржы орталығы, 

Қазақстанның к�рмесі және ІТ-

стартаптар паркі ашылады. Онда 

жастарға, ғалымдарға жаңалықтар 

ашуға барлық мүмкіндік жасалады. 

Сонымен қатар тағы бір  павильонда 

м е к т е п  о қ у ш ы л а р ы н  б і л і м г е , 

мамандыққа баулитын орталық ашы-

лады. Қазақстан Президенті к�рмеге 

қанша адам келгенін, оның қандай 

пайдасы болғанын да айтып берді. «2 

милллион адам келеді деп ойлап едік, 

4 миллионға жуық адам келді. Жалпы 

әрі-бері кіріп шыққан адамдардың 

саны 25 миллионнан асты. Астанаға, 

Қазақстанға пайдасы к�п болды. 1400 

қазақстандық компания қатысып, 

құрылыс материалдарын берді, 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ 
КӨШУДІҢ МАҢЫЗЫ ЗОР

құрылыс жұмыстарына қатысты. 

Олар 640 млрд теңге қаражат игерді. 

Қонақүйлердің, мейрамханалардың, 

дүкендер мен концерт залдарының 

барлығы серпіліп қалды. Олардың бәрі 

де ақша тапты, бизнес к�теріліп, қала 

бюджетіне үлкен қаржы құйылды. 

Негізгісі, бүкіл дүниежүзінен, 185 

елден адамдар келді, Қазақстанның 

облыстарынан мүлдем Астананы 

к�рмегендер келді» деді Мемлекет 

басшысы. 

Қазақстан Президенті, сонымен 

қатар Сириядағы жағдайды реттеу-

ге бағытталған Астана келісс�здері 

ж�ніндегі ойын ортаға салды. «Бұл 

мәселе бойынша Женева келісс�здері 

жүріп жатыр. Оған к�птеген ел-

дер қа тысуда. Олардың бір кездері 

тығырыққа тіреліп қалған тұстары 

да болды. Сол уақытта Иран, Ре-

сей,  Түркия мен �зге  де  елдер 

Қазақстанның барлық мемлекет-

термен қарым-қатынасы жақсы 

болғандықтан, маған келді. Келіс-

с�з дерді жүргізу алаңы керек еді. Біз 

келісімімізді бердік, келісс�здер жүріп 

жатыр, келесі раунды бүгін басталады. 

Осы келісс�здердің арқасында кей бір 

жерлерде соғысты тоқтатып, шие-

леністі бәсеңсітудің үш ошағын құруға 

мүмкіндік туды. Бейбітшілік орнай 

бастады, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

– Міне, сондықтан біз Қазақстанда 

тұрақтылықты қадір тұтамыз». 

Сондай-ақ Елбасы жуырда АҚШ 

президенті Дональд Трамппен теле-

фон арқылы с�йлескенде қандай 

мәселені талқылағанын да тарқатып 

айтты. «Мемлекет басшысының те-

лефонмен с�йлесулері – қалыпты 

жағдай. Қажет кезде қоңырау шала-

мыз. Ол президент болып сайланған 

кезде, қарашада телефон шалдым. 

Ол уақытта ұзақ әңгімелестік. Ол 

біздің �ңірдегі, Ресейдегі, Қытайдағы 

ахуалға қызығушылық танытты. Одан 

кейін біз АҚШ пен араб елдерінің 

кездесуі �ткен Эр-Риядта кездестік. 

Кейін ол маған қоңырау шалды. 

Оның алдында АҚШ Энергетика 

министрлігінің басшысы ЭКСПО-

ға келіп, мен қабылдаған едім. Ол 

риза болып, экспонаттарға, к�рмені 

ұйымдастыру деңгейіне таңғалды. 

Барғаннан кейін басшылығына баян-

дап, ол маған қоңырау шалуға шешім 

қабылдаған сияқты» деді Елбасы. 

Баспас�з мәслихатында Мемле-

кет бас шысы қазақ тілін жетілдіру 

м е н  л а т ы н  ә л і п б и і н е  к � ш у д і ң 

маңыздылығына тоқталды. 

– Латынға к�шу жайы барша-

ны алаңдатып отыр. Бұл жайында 

к�п айтылды. Біздің ғалымдар менің 

тапсырмаммен ұзақ уақыт жұмыс 

істеп, барлық тарихты қарап шықты. 

К�ршіміз \збекстан, Түркия қалай 

енгізгендігін, олардың тәжірибесін 

қарады. Компьютерге бірден қоя салу 

үшін ілік болмау керектігін айттым. 

Ноқаты, үтірі бар, тек қазақ дыбы-

сына тән 8 әріп бар. Міне, соларды 

нақтылау қажет. Барлық мәселе осын-

да, – деді Елбасы. 

Осы ретте Мемлекет басшысы 

ол тілді  түсінбейтін азаматтар-

ды ренжітпеу үшін оларға аударып 

беретін боламыз» деді Нұрсұлтан На-

зарбаев. 

«Осы күзде девальвация болуы 

мүмкін бе?» деген сұраққа Елбасы 

дәл қазір оған ешқандай алғышарт 

жоқтығын, мұндай негізсіз алып-қашпа 

әңгімелерге сенбеуге кеңес берді. 

«Теңгенің еркін бағамы дұрыс. Егер 

оны тізгіндеп ұстар болсақ, мемлекет 

қаржысын жұмсауға тура келеді. Lрине, 

мұнай бағасы 135 доллардан 40 долларға 

дейін құлаған жағдайда күрт �згерістер 

болар еді. Ал қазір ондай алғышарттар 

жоқ. Мұнай бағасы қазір 52-55 доллар-

ды ұстап тұр» деді Президент. 

Елбасы мазмұны жаңартылған 

оқулықтарға қатысты қазақстан-

дықтар тарапынан сын к�п деген 

пікірге орай да �з ойын айтты. «Бала-

ларды дұрыс тәрбиелеп, дұрыс оқыту 

үшін, сұранысты қанағаттандыру үшін 

дұрыс оқулықтар керек. Ата-аналар 

да риза болуы тиіс. Білім және ғылым 

министрлігіне проблеманың неден 

туындағандығын анықтап, түсіндіруді 

тапсырамын» деді Елбасы.  Журналистер 

міндетті әлеуметтік медициналық 

сақтандыру қорына жиналған ақшаның 

жайына да алаңдаушылық танытты. Бұл 

ретте Мемлекет басшысы жиналған 

ақшаның ешқайда кетпейтінін, оның 

тиісті мақсатта жұмсалатынын айтты. 

Қазақстан Президенті жастарды 

түрлі діни ағымдардың жетегінде ке-

туден сақ болуға шақырды. «Дүниеде 

неше түрлі діни ағымдар бар. Сирияда 

қақтығыстар болып жатыр. Олар әр 

жерден жастарды шақырды. Ақша 

т�леп, соғысқа бейімдеді. «Елдеріңе 

қайтып, лаңкестік жасаңдар» деп 

үйретіп жатыр. Бізден де барып жатқан 

адамдарды білемін. Ол жастар бұл жер-

де �з орнын таба алмаған, не жұмысқа 

орналаспаған, не білім алмаған. Біздің 

жастар үшін ол жақта ешқандай 

болашақ жоқ» деді Президент. 

Елбасы шолақ шалбар мен қара 

киімнің қазаққа жат екенін тағы да 

ескертті. «Қазақтың әйел азаматтары 

еш уақытта бетін бүркемеген. Қызда-

рымыз бұрымын жіберіп, шолпы-

сын сыңғырлатып жүретін. Біздің 

аналарымыз батыр болған. Сонша 

ғасырлық тарихымызға, дәстүрімізге 

қарамай бүгін басқаша жолға түсеміз 

бе? Шалдардың шолтитып шалбар 

кигенін қайдан к�рдіңіздер? Сақалын 

беліне түсіріп жүру мұсылмандықтың 

белгісі емес қой. Ол Құранның қай 

жерінде жазылыпты? Онда тұрған 

қандай ерекшелік бар? Ол біздікі емес. 

Ол салтымызды бұзады» деді Елбасы. 

Lр минуты алдын ала жоспарла-

натын, жұмыс кестесі қауырт Елбасы 

бір жарым сағат бойы журналистермен 

емен-жарқын әңгімелесіп, қойылған 

сұрақтың бәріне егжей-тегжейлі жауап 

берді. С�з соңында Президент БАҚ 

�кіл дерімен жиі кездесіп тұруға уәде 

етті. 

Дина ИМАМБАЕВА

латын әліпбиін енгізуді Парламентте 

талқылауды ұсынғанын тілге тиек 

етті. «Ымыра болғанда, тіл білімі 

мамандары мен тарихшылар ортақ 

келісімге келгенде мен жаңа әліпби 

жайында жария етемін. Бұл ертең 

осы әліпби қолданысқа енеді дегенді 

білдірмейді» деп атап айтты Мемлекет 

басшысы. Кирилл әрпі де �з қызметін 

жалғастыра бермек. Сонымен қатар 

2022 жылдан бастап 1-сыныптардың 

латын әліпбиімен оқитындығын 

жеткізді. 

– Меніңше, бұл тез �теді. \йткені 

бүгінде барлық балалар ағылшын 

тілінде оқиды. Ал ол латынша. Сіздер 

мен біз үшін де бұл үлкен проблема 

болмайды, – деді Елбасы. 

Сонымен қатар Елбасы латын 

әліпбиіне к�шу жобасы соңына дейін 

тыңғылықты дайындалуы керектігін 

ескертті. «Қазақ тілінде щ, ю, я 

әріптері жоқ. Японияны қазақтар 

Жапония дейді. «ч», «ю», «я», «ь», «ъ» 

белгілері жоқ. Яғни біз осы әріптерді 

қолдану арқылы нағыз қазақ тілін 

бұрмаладық. Сондықтан бұл маңызды 

шара және онда ағаттыққа жол беруге 

болмайды» деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Мемлекеттік тіл латын әліпбиіне 

к�шкеннен кейін барлық ісқағаздар 

сол тілде жүргізіледі. Құжат айна-

лымы мен ісқағаздарындағы ла-

тын әліпбиінің р�лі туралы сұраққа 

 Президент осылай жауап берді. 

«Мемлекеттік тіл латын әрпінде 

болғаннан кейін барлық жүргізілетін 

құжаттар сол тілде болады. Бірақ 

(Басы 1-бетте)

Мысалы, осы парктің құрамындағы табиғи 

қарағай �сетiн Қарағайлы деген аймақ бар. 

Сол жерде Ақшоқы, Жаушоқы, Орташоқы 

деген тарихи атаулары бар биіктер орналасқан. 

Кезінде орыстілді ағайындар бұл жерлерді �з 

ыңғайларына қарай бұрмалап, «Соколиные 

горы» немесе «Соколинка» деп атап кеткен. 

\кінішке орай, осы �ңір ұлттық парктің 

құрамына еш �згеріссіз  «Соколиные горы» де-

ген атаумен кіріп кетіпті. Бұдан басқа, Ереймен 

тауларының оңтүстік жақ пұшпағында тұрған 

Күншалған, Ақдің деп аталатын белгілі биіктер 

бар. Орыстілді ағайындар кеңес уақытында 

осы Ақдіңді белден басып, Белодымовка атан-

дырып, сол жерде «Белодымовка» атты қаумал 

(заказник) болған. Қазір осы Белодымовка 

да еш �згеріссіз сол атаумен ұлттық парктің 

құрамына кіріп кеткен.

 Іздей берсек, жер атауларына қатысты 

бұдан басқа да қателіктер жетерлік. Қарап 

тұрсақ, осының бәрі к�рер к�зге �з та-

рихымызды �зіміз табанға басу. \зімізді 

�зіміз келемеж ету. Бұл жерлердің тари-

хи атауы бар шығар, жергілікті халықтан, 

�лкетанушылардан сұрайықшы дейтін де 

жанашыр адамды байқамадық.  Биылғы жылы 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласы жарияланған соң, ел 

іші кәдімгідей қозғалысқа түсіп, �лке тарихы-

на  байланысты бұрынғы кеткен ағаттықтарды 

қайтадан дұрыстамаққа ниет етіп жатыр. 

Сондықтан да, «Бұйратау» атауына да қатысты 

осы бір шаруа да назарға алынса екен дейміз. 

Себебі ертеңгі күні шет жұрттан қонақтар 

келіп, ұлттық парктi араласа, «Соколинка», 

«Белодымовка», «Вячеславка», «Змеиный», 

«Кривая гора», «Песчанный» секілді жер атау-

ларымен таныстыру ұлтымыз үшін жарасымды 

бола қоймас. 

Сайлау БАЙБОСЫН

– Біздің міндетіміз тілдерді дамыту мен 

қолдану ж�ніндегі мемлекеттік бағдарламаны 

орындауға бағытталған кешенді шара-

ларды жүзеге асыру. Мемлекеттік тілдің 

қолдану аясын кеңейту, тіл үйрету курстарын 

ұйымдастыру, �зге ұлт �кілдерінің мемлекеттік 

тілді үйренуіне ықпал ету, орталық және 

жергілікті атқарушы органдардың жұмысында 

тіл туралы заңнамаларыдың сақталуын 

қамтамасыз ету, – дейді ол.

– Қала тұрғындарының мемлекеттік тілді 
үйрену мәселесі қалай? 

– Бұл бағытта тілдерді оқыту курстары 

бар. Нәтиже жаман емес. Азаматтардың 

�здері ынта білдіріп қатысып жатады, 

мемлекеттік тілді үйренудің қажеттілігін 

сезіне бастағандар жетерлік. Мәселен, биыл 

осы курс  бойынша 1500 тыңдаушы қамтылды. 

Былтыр да осы м�лшерде тыңдаушылар 

болған.  Олар кімдер? Міне,  848 адам 

мемлекеттік тілді үйренуге �з еркімен �тініш 

білдірген. Медициналық мекемелерден 

260 тыңдаушы, мемлекеттік мекемелерден 

53 тыңдаушы, білім мекемелерінен 267 

тыңдаушы, ұлттық мәдени бірлестіктерден 41 

тыңдаушы тіл үйренді. Биылғы бір ерекшелік, 

«ЭКСПО – 2017» халықаралық к�рмесіне 

даярлық барысында сәуір-шілде айлары 

аралығында қызмет к�рсетуші әлеуметтік 

салалар мен Ішкі істер департаменті және 

Т�тенше жағдайлар ж�ніндегі департамент 

қызметкерлерінен 600 тыңдаушыға ағылшын 

тілін оқыту курстары жүргізілді. Соның 588-і 

арнайы сертификат алып шықты. Бұл жерде 

мына жайды айта кеткен дұрыс болар. Оқыту 

курсы үш деңгейлі. Бастауыш деңгейде 3, 

жалғастырушы деңгейде 40, тереңдетілген 

деңгейде 5, барлығы 48 топ болды. 

СҰХБАТАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ТАРИХИ АТАУЛАР 
ТАСАДА ҚАЛА БЕРЕ МЕ? ТІЛІ БІРДІҢ – ЕЛІ БІР

– Тіл үйрету тек оқытумен шектелмесе ке-
рек. Қазақтың салт-дәстүрін қоса насихаттай-
тын шаралардың маңызы да үлкен ғой?..

– Lрине. Ондай шаралар жыл басында 

түзілген жоспарға сәйкес атқарылады. Түрлі 

семинарлар, д�ңгелек үстел басындағы 

әңгімелер, алуан түрлі байқаулар, кештер 

ұйымдастырылады. Мысалы, «Мемлекеттік 

тілде іс жүргізуші үздік мекеме» байқауы 

�ткізілді. Сол бойынша 28 мемлекеттік 

мекемеде және 32 медициналық мекемеде 

«Тіл туралы» Заңның орындалуы тексеріліп, 

бақыланды. Этнос жастары арасында «Тіл 

– парасат» атты байқау ұйымдастырылды. 

Оған 17-22 жас аралығындағы қыз-жігіттер 

қатысты. Үш тапсырма берілді. Бірінші, 

ұсынылған тақырып бойынша ауызша 

тұсаукесер жасау, екінші, қазақ тілінде эссе 

жазу және жұп құрып �зара әңгімелесу, 

үшінші, «Шабыт жұлдызы» атты шы ғар-

машылық тапсырма. Онда қазақтың халық 

ән дері мен заманауи әндерін орындау, 

қазақ тіліндегі к�ркем шығармадан үзінді 

қойылым к�рсету талап етілген. Байқауға 

қатысушы жастардың ынта-ықыласы 

ерекше болды. Нәтижесінде №6 мектеп-

гимназиясының оқушысы Диана Валиева 

оза шауып, республикалық байқауға жол-

дама алды. Гуманитарлық колледж студенті 

Ангелина Вихель екінші орынды иеленсе, 

«Шипагер» медициналық колледжінің 

студенті Мамед Садыков пен Қазақ эко-

номика, қаржы және халықаралық сауда 

университетінің студенті Хайтова Мохина 

�зара үшінші орынды б�лісті.Мұндай ша-

ралар қазақтың тілін үйренсем деген ын-

талы жастар үшін �те пайдалы, олар �здері 

�мір сүріп отырған елдің болмысын, салт-

дәстүрін жандарына жақын тұтады. Дәл 

осындай негізде «Тілі бірдің – елі бір» атты 

мерекелік кеш, «Туған жер – тұғырың!» атты 

рухани-патриоттық кеш, «Абай әлемі және 

рухани жаңғыру» және басқа да к�птеген 

шаралар қолға алынды. Біз Абайдың руха-

ни құндылықтарын к�рсете отырып, әдеби 

мектебін, тіл мек тебін, ұлт пен рух мектебін 

ашуды, ұлы ақын ның мұрасын жастардың 

бойына сіңіруді мақсат еттік.

– «Тіл туралы» Заңның талаптары сақтал-
майтын жағдайларда кездеседі. Осы ж$нінде не 
айтар едіңіз? 

– Иә, ондай жағдай болады. Арнайы 

тексерістер нәтижесінде анықталған 

кемшіліктер қала әкімінің орынбасары 

Е.Аманшаевтың т�рағалығымен �тетін 

мемлекеттік тіл саясатын одан әрі жетілдіру 

ж�ніндегі жұмыс тобының отырысын-

да қаралады. Негізі, орталық атқарушы 

органдардың құрылымдық б�лімшелерінен, 

қалалық мемлекеттік органдардан, кез 

келген меншік нысанынан тіл туралы 

заңнаманы орындауы ж�нінде есеп алынып 

отырады. Биыл, мәселен, 28 мемлекеттік 

мекемеде «Тіл туралы» Заңның орында-

луына бақылау жүргізіліп, мемлекеттік 

тіл саясатын жүзеге асыратын жұмыс то-

бында талқыланды, олардың кемшіліктері 

к�рсетіліп, тіл саясатына байланысты дұрыс 

іс-қимыл жасау тапсырылды. 

Түйсінгеніміз, елорда әкімдігі тарапынан 
«Рухани жаңғыру» аясында атқарылып 
жатқан жұмыстар бүгінгі талапқа толық 
жауап береді. 3сіресе биыл, халықаралық 
к$рме аясында $ткен к$птеген игілікті іске 
барша халық куә болды. Сол ауқымды ша-
раларда Тілдерді дамыту басқармасының 
Тілдерді дамыту және үйлестіру б$ліміде $з 
үлестерін қосты.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

АСТАНА
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ұлттық бірегейлікті бекітуұлттық бірегейлікті бекіту
МАҚСАТ –МАҚСАТ –

«ЕҢ БАСТЫСЫ – ҚАЗАҚ ТІЛІН 
ЖАҢҒЫРТУҒА ЖАҒДАЙ ТУҒЫЗАДЫ»

Жақсылыққа жетелейтін қадам

Жаңа әліпбиді қолдаймын

Ең тиімді нұсқаны таңдайық

Тіліміздің өркендеуіне жол ашады

Құралай КҮДЕРИНОВА,
Сүлеймен Демирел атындағы 

университеттің профессоры,
филология ғылымының докторы

Анар БҮРКІТБАЕВА,
Ш.Есенов атындағы 

Каспий Мемлекеттік
 технологиялар 

және инжиниринг 
университеті қазақ 

тілі және әдебиеті 
кафедрасының доценті

Гулам УМАРОВ, 
Жамбыл облыстық 

«Қан» орталығының 
директоры, облыстық 

мәслихаттың депутаты

Бақытгүл ҚАРШАЛОВА, 
Алматы облыстық 

«Тіл» оқу-әдістемелік 
орталығының 
Іле аудандық 
филиалының 

директоры

 : . . 

Егер латын әліпбиін енгізуге ақылмен келе алсақ, 

біз компьютер тіліне к�шеміз, балаларымызға және 

бізге экономикалық және ғылыми кеңістікке енуге 

оңайырақ болады. Бұдан қашып құтыла алмаймыз, бұл 

– келешектің талабы. Сондықтан біз осыған ұмтылуға 

тиіспіз. Бірақ бұл мақсатқа біз үлкен сарабдалдықпен, 

байыптылықпен келуіміз керек» деп атап �ткен бола-

тын. Бұған қоса, Елбасы Н.L.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында бұл мәселеге 

қайта оралып, қазақ әліпбиінің тым тереңнен  тамыр тар-

татынын с�з ете келіп: «Біріншіден, қазақ тілін біртіндеп 

латын әліпбиіне к�шіру жұмыстарын  бастауымыз ке-

рек. Біз бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін 

терең түсініп, байыппен қарап келеміз және оған 

кірісуге Тәуелсіздік алғаннан бері мұқият дайындалдық. 

2025 жылға қарай ісқағаздарын, мерзімді баспас�зді, 

оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып шығара 

бастауға тиіспіз. Ол кезең де таяп қалды, сондықтан 

біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты осы бастан қолға 

алуымыз керек. Біз осынау ауқымды жұмысты бастауға 

қажетті дайындық жұмыстарына қазірден кірісеміз» 

деді. Бұл – ел болашағы үшін жасалған, еліміздің әлемдік 

қауымдастық алдында беделінің артуына �лшеусіз үлес 

қосып келе жатқан Елбасының тағы бір маңызды 

бастамаларының бірі және ана тіліміздің келешегі үшін 

жасалған ғылыми-әлеуметтік мәні зор батыл қадам.

Қазіргі қазақ жазуында қолданылып жүрген әліпбиді 

латын әріптерімен ауыстыру ана тілінің дамуына 

жаңа мүмкіндіктер ашады, қолданыс аясын одан әрі 

кеңейтуге айтарлықтай үлес қосады. 

Алдымен, латын әліпбиіне к�шу – компьютерлік 

жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат 

кеңістігіне еркін еніп, қазақ тілінің халықаралық 

дәрежеге шығуына жол ашады.

Екіншіден, генетикалық тамырымыз, рухани 

Президенттің «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласы 

қазіргі кезеңдегі қазақ елінің бүгінін 

сараптап, ертеңгі бағытын айқындаған 

б а ғ д а р л а м а л ы қ  е ң б е к .  Б і з  о с ы -

нау маңызды еңбектегі ұлттық сана, 

ұлттық бірегейлікті сақтау, интеллек-

туалды қоғам қалыптастыру сияқты 

мәселелердің аса �зекті екендігін 

сезіне отырып, олардың ішінде бір 

ғана мәселеге – латын әліпбиіне к�шу 

мәселесіне тоқталмақпыз.

Латынға к�шу – қазақтың тілінің 

болашағы, сондықтан кейбір қиын-

шылықтардан қорқудың, алаңдаушы-

лық тың қажеті жоқ. Қазақ халқы да осы 

уақытқа дейін талай тарихи кезеңдерден 

�тсе де, �зінің тілін жоғалтпай, тарих 

толқынында тура жолдан адаспай, бір-

неше әліпби ауыстырса да жазба  мә дени 

мұрасын �зімен бірге алып келеді. 

«Латын әліпбиіне к�шудің ең басты 

қажеттілігі неде?» деген сұрақ әркімнің 

к�кейінде жүргені  анық.  Елбасы 

Н.L.Назарбаевтың Жолдауда с�йлеген 

с�зінде: «...ең бастысы — қазақ тілін 

жаңғыртуға жағдай туғызады» деп 

айтылған. 

Шынында да, әліпби ауыстырудың 

саясатқа да, басқаға да қатысы жоқ, 

ең басты қажеттілігін тілдің �зі та-

лап етіп отыр. Тілдің ішкі-сыртқы 

жағдайы қазіргі жазудың айтылымға 

кері әсер етіп, �зге тілден кірген 

с�здердің салмағы арта түсіп, кірме 

дыбыстардың т�л с�здеріміздің 

ф о н е т и к а - г р а м м а т и к а л ы қ  т а -

лаптарын бұза бастауы, бір тілдің 

жазу заңдылығы екі тілдің жазу 

заңдылығына бағынуы әліпби �згерту 

мәселесін алға тартты.

әлеміміз, тарихымыз бен тіліміз ортақ түркі халықта-

рының біразы латын графикасын қолданады. Жазуды 

алмастыру арқылы түбі бір түркі дүниесінің тек тілдік 

коммуникацияда ғана емес, олармен рухани, мәдени, 

ғылыми, экономикалық қарым-қатынастағы байланы-

сына да оң ықпалын тигізеді. 

Үшіншіден, қазіргі қолданыстағы кирилл-қазақ 

әліпбиімен салыстырғанда, таңба саны азаяды. Бұл 

дегеніміз – экономикалық маңызы да зор мәселе. Таңба 

санының азаюы оқу-жазу жұмысын жеңілдетумен қоса, 

уақыт, материал және қаржы мәселелерін үнемдеуге де 

ықпал етеді. 

 Т�ртіншіден, латын графикасына к�шу қазақ 

орфографиясындағы түйткілді мәселердің шешілуіне 

де жаңа мүмкіндік туғызады. Кезінде орыс тілінен 

енген с�здер үшін енгізілген в, ф, ч, ц, щ сияқты ды-

быстармен қоса, жасан ды лықпен енгізілген и, у, ю, я 

дыбыстарының �зі т�л орфографиямызды қиындатып 

жіберді. Мый, сыйыр деп айтқанымызбен, и әрпін 

қолданысқа енгізу үшін ми, сиыр деп жазып үйрендік. 

Тіліміздің табиғатында дауысты у дыбысы жоқ болса 

да, келіу, қазыу деп айтылатын с�здерді келу, қазу 

деп жазу арқылы жасанды дауысты дыбыс жасадық. 

Сондықтан латын графикасына �туде орфографияны 

ж�ндеп алу – ұлт ұпайын асыратын маңызды шара. 

Себебі кирилл графикасы мен латын графикасындағы 

қазақ дыбыстарының таңбалануындағы �згешеліктер 

орфографиялық мәселелерді туындатады. Осы 

мәселелер шешілмей, сауаттылық та жоғары деңгейге 

к�терілмейді. Сондықтан орфография мәселелері 

кезек күттірмейтін бірінші кезектегі мәселе болып 

саналады. Қазақ әліпбиіндегі дыбыстар құрамын 

қайта қарау арқылы жоғарыда аталған дыбыстар мен 

әріптерге бола енгізілген 60-қа жуық емле ережесі 

�згеріп, оның саны 3-4 есеге дейін азаятынын ғалымдар 

 Келер ұрпаққа қазақ тілінің қаді-

рін жоғалтпай, таза жеткізу бүгінгі ұр-

пақтың, әсіресе тіл саласында жүрген 

біз дің, басты міндетіміз деп білемін. 

Тілімізде �зге тіл с�здері  к�п 

болғаны бір басқа, ата-баба дәстүрімен 

жеткен табиғи дыбыстау әуеніміз де 

�згере бастаған екен. Біз �зге тілдегі 

с�здердің барлығын түсіне бермесек 

те, олардың дыбыстау әуеніне қарай 

француз с�зі ме, неміс, қытай, жапон 

с�зі ме ажырата аламыз. Ал бұрынғы 

қазақ с�йлегендегі әуені қандай еді?! 

Оны �зіміз қазақ болған соң білмеуіміз 

мүмкін, бұрынғы жазбаларды қарасақ: 

«Қазақтар  с�йлегенде  ән  салып 

тұрғандай» деп жазып кеткен екен. 

Мұның бір себебі, мысалы, тілімізде 

с�з қос дауыссыздың басталмауы, бір 

дауыс ты – бір дауыссызды соңына 

ертіп немесе бір дауыссыз бір дауыс-

тыны ертіп, �зара үндесіп айтылуы, 

дауыстылардың с�зге ән беруі болса 

керек.

Латын әліпбиіне к�шудің, әлбетте, 

кейбір қиындықтары болады. Деген-

мен, қиындықсыз �тетін реформа да 

болмайды. Мәселенің маңыздылығы 

о н д а й  қ и ы н д ы қ т а р д ы  е ң с е р у д і 

қажетсінеді. Еліміз үшін де, ұлтымыз 

үшін де тиімді боларлық мәселенің 

ш е ш і л у і н е  б а й л а н ы с т ы  қ о ғ а м д а 

әртүрлі пікірлер қалыптасуда десек, 

сол ойлардың к�пшілігі жаңа әліпби 

таңдауды қолдайды.

Алтын ЕРЖАНОВА, 
Қарабалық ауданы әкімдігінің 

тілдерді оқыту орталығының 
директоры

Қостанай облысы

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясында қазақ жазуын 

латын әліпбиіне ауыстыру мәселесі дер кезінде к�теріліп 

отыр. Қазіргі уақытта жаңа әліпбиге к�шудің қажеттілігі 

күмән тудырмайды. Бұл, бір жағынан, тағдырдың 

 жазуымен жер бетіне тарыдай шашылған, әлемнің әр 

елінде �мір сүріп жатқан қазақ халқының бірлігі үшін 

керек. Мәселен, шетелдерде 5 миллионға жуық отан-

дастарымыз тұрады десек, Еуропадағы қазақтар латын 

әліпбиін, Қытайдағы қазақтар т�те жазуды қолданады. 

Олар біздің кирилл әріптерімізді түсіне бермейді. Бірақ 

бүкіл әлем ағылшын тілін біледі. Осы тұрғыдан алғанда 

шеттегі қазақтар біздің латынша әліпбиімізді жылдам 

игеріп алары с�зсіз. Жазуымыз бір болса, бүкіл әлемдегі 

қандастарымыз да бірлікте болып, байланысымыз нығая 

түсе ме деген үміт бар. Сондай-ақ латынша әліпби 

 заманауи озық технологияларды игеруімізге де тигізер 

септігі мол деп есептейміз. 

Мен қазақ және орыс, �збек тілдерінде еркін с�йлеймін. 

Еліміздің барлық құндылықтарын қастерлеймін. Латын 

қарпіне к�шу үрдісін толық қолдаймын. Бұл қаріпті 

меңгеріп кетуге әлеуетіміз, мүмкіндігіміз жетеді. Lсіресе 

жас буын бұл қаріппен едәуір таныс. Қаріптің ауысуы 

аса қиындық туғызбайды деген ойдамын. Бұл нұсқаның 

жетілмеген тұстары болса ғалымдар �з ой-пікірін айтатын 

болар. Біз латын қарпінің ең тиімді нұсқасы таңдалса екен 

деп тілейміз. Сол тиімді нұсқасы бекітіліп, нақтыланғанда 

оны үйреніп алуға бар ықыласымды саламын. Менің 

тілегім – қазақ латын жазуында тіл дыбыстары айты-

луда т�л, байырғы қалпын, әуезін сақтаса екен деймін. 

Латын әліпбиі арқылы биік белестерге жететінімізге еш 

күмәнім жоқ. Еліміздің әрбір жасы бұл қаріпті қолдап 

кетуге қабілетті. Сондықтан бұл бастаманы мен де қызу 

қол даймын. Бұл ж�нінде біздің мекемеде де жиын �тіп, 

бастама біраз талқыға түсті.Тәуелсіз елім �зіне лайық 

қаріпін талқылау үстінде. Тәуелсіз еліміздің �ркендеуіне 

тілектеспін! 

Lліпбиді латынмен алмастырғанда ұтатынымыз, 

бүгінгі компьютер заманында ғаламтор жүйесінде 

үстемдік ететін латын әліпбиі екендігін мойындауымыз 

керек. Бәріміздің электрондық поштамыз бар. Ол пошта-

мыз кирилл, араб, немесе басқа емес, латынмен жазылған. 

Астымыздағы к�лігіміздің н�міріндегі әріптер латынмен 

берілген. Куәлігіміз бен т�лқұжатымызда  латын әліпбиі 

тұр. Осындай мысалдарды к�птеп келтіре беруге болады. 

Яғни латын әліпбиі бізге таңсық емес. Ол біздің қоғамға 

еніп кеткен. Оны еліміздегі кез келген сауатты адам белгілі 

дәрежеде біледі. Ал латынның бізге берері дегенде толып 

жатқан тиімді тұстарын к�рсетуге болады. Біріншіден, 

тіл тазалығы мәселесі. Тіліміздегі қазіргі жат дыбыстар-

ды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ 

тілінің табиғи таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. 

Екіншіден, қазақ тілін оқытқан уақытта басы артық 

таңбаларға қатысты емле, ережелердің қысқаратыны 

белгілі. Ол мектептен бастап барлық оқу орындарында 

оқыту үрдісін жеңілдетеді. Уақыт та, қаржы да үнемделеді. 

Үшіншіден, латын әліпбиіне к�шу – қазақ тілінің 

халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ тіліне 

компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық 

ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. 

Т�ртіншіден, түбі бір түркі тілдес халықтармен рухани, 

мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, 

тығыз байланысты күшейтуімізге жол ашады. 

айтып жүр. Жалпы әлемдік тәжірибеде әріп саны мен 

емле ережелерінің к�птігі – ол әліпбидің әлсіздігін 

к�рсететін факторлардың бірі. Сондықтан латын 

графикасына к�шу арқылы, біріншіден, әріп санын, 

екіншіден, емле ережелерін қысқарту арқылы т�л 

әліпбиімізді оңтайландыруға, жетілдіруге нақты қадам 

жасаймыз. 

Lрине, қандай реформа болмасын, қиындықсыз 

болмайтыны белгілі. Сол сияқты латын әрпіне 

к�шуде қиындықтар болады. Оның алғашқысы 

әліпби қабылданғанға дейінгі кезеңде болады. Ең 

бастысы – қай графиканы таңдауға байланысты 

қоғамдағы әртүрлі к�зқарастың болуы. Бұл – кез 

келген демократиялы қоғамға тән құбылыс. Бір топ 

латын графикасынан г�рі тарихи тамырымыз – к�не 

түркі жазуына, екінші топ дініміз біріктіретін араб 

графикасына к�шуді жақтаса, үшінші топ үйреніп 

қалған кирилл әліпбиінен ажырағысы келмейді. С�з 

жоқ, к�не түркі жазуы – терең тарих қойнауындағы 

рухани асыл қазынамыз. Lзірге сала мамандарының 

ішіндегі ең азғантай топтың ғана уысындағы бұл 

кәусар бұлаққа түркі баласының түгел сусындай-

тын заманы да болар. Екінші қиындық қаріп таңдау 

мен емле ережелерін бекітуге байланысты. Lртүрлі 

сала мамандары ұсынған 100-ден асқан жобаны 

ұсынушылардың әрқайсысының �з уәждері бар. 

Бірақ оның 90 пайызы – графика ауыстыруды тек бір 

графикадағы әріпті екінші графикадағы әріппен ауыс-

тыру деп тар шеңберде қарастырудан туған пікірлер. 

Ал шын мәнінде әріп – дыбыстың шартты таңбасы. 

Lліпби жасауда белгілі бір дыбысты бейнелеу үшін 

оның дыбыстық құрамы, жасалымы, айтылымы, 

естілімі, қолданыстағы позициясы, т.б. факторлар-

дан туындайтын, сол арқылы тілдің орфографиялық 

заңдылықтарының түзілуіне ықпал ететін тек 

қана лингвистер, оның ішінде фонетист ғалымдар 

аңғаратын, солардың құзырындағы біраз түйткілді 

мәселенің бар екенін назарда ұстауымыз керек. Lрине, 

әліпби таңдауда компьютер білгірлерінің, психологтар 

мен баспагерлердің, басқа да сала мамандарының 

кеңесі ауадай қажет. Бұл аталған шараның бүкіл 

қоғамға ортақ ауқымды іс екенін аңғартады. 

Тыныштық ЕРМЕКОВА,
 Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық 

университетінің профессоры, 
филология ғылымының докторы 
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Бетті дайындаған 
Айгүл 3МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

Ерте заманда ру-тайпалар арасында асқынып бара жатқан дауды 

қарастыру үшін дауласушы жақтардың істің ақ-қарасын ажырататын 

белгілі билерді �здерінің құқықтық мүддесін қорғау үшін шақыруы. 

Елдің тұтастығына қатты қауіп т�ндіретін даулардың бір саласы, әсіресе 

шешімі қиын жер дауымен байланысты болды. Сондықтан дауласушы 

жақтар билер сотында �здерінің с�зін ұстап баратын бидің кім бола-

тынына ерекше к�ңіл б�лген. Дау атаулының дұрыс шешімі шындық 

пен әділдікке негізделді. Даудың түр-түріне қарай бидің ұстанатын 

әдіс-тәсілдері әрқилы болды. Осылайша қазақ қоғамында бүтін 

елдің тұтастығына, тұтас елдің бүтіндігіне қауіпті болған ру-

тайпааралық жер дауы, құн дауы, т.б. дауларға байланысты 

қарама-қарсы екі жақтың да мият жариялап шақырған 

білікті билер соты шындық пен әділдіктің 

негізінде дұрыс шешімін, әділ т�релігін 

тауып отырған. 

МИЯТ ЖАРИЯЛАУ

Балқұндық – балауса балғын шақ Сөз – адамның айнасы 

ССөз сырыөз сыры

ББілгенге – маржанілгенге – маржанХХалық даналығыалық даналығы

өзтанымөзтанымөзтаным
ССөз төркініөз төркіні

АҚ ҮЙЛІ АМАНАТ – ежелгі қыпшақ 

заманынан қазақ хандығы жойылғанға 

дейінгі дәуірде дипломатиялық қатынас-

тағы қолданылған тәсілдердің бір түрі. 

Ақ үйлі аманатқа кіретін міндеттемелер: 

соғыстың шығынын т�леу, бұдан былай 
қару к�термей, жауласпай, бейбіт отыру. 

Жаугершілік замандарда екі жақ мәмілеге 

келіп, іс бітімгершілікпен аяқталғанда, 

жеңілген жақтың басшысы мал-мүлік 

жабдықталған, жасаулы ақ үй тігіп, �з 

ұлын қасындағы адамдарымен бірге топ 

қыз қосып, аманат ретінде береді. Ежелгі 

заманда ақ үйлі аманат алу жеңудің зор 

к�рсеткіші болып саналды. К�не түркі 

тілінде мұндай құқықтық дипломатиялық 

тәсіл тұнық деп аталған. L.Марғұланның 

еңбектерінде мұндай жағдай �ткен 

ғасырларда қазақ даласында жиі болып 

отырғаны туралы жазылады. Мысалы, 

жоңғар қазақ соғыстарында, қытай-қазақ 

шапқыншылығында, Хиуа хандығы мен 

қазақ келісімге келген кездер к�п болған. 

Мұндай үлкен іс басында мемлекет ішінде 

беделді би, батырлар мен шешендер, 

атақты ақсақалдар, тіпті, хандардың �здері 

де жүрген. Тарихта Абылай хан 1779 

жылғы қырғыздарға соңғы рет жорық 

жасап, қырғыздар атынан ақ үйлі етіп 

(Омбы мұрағаттық деректерінде к�п 

кісіні тұтқындап әкелді деген мәлімет 

келтірілген), қырғыздың солту руынан 

шыққан Жамансарттың ұлы Тілеубердіні 

бас қылып, аманатқа алып, қырғыз ру-

ларын Арқаға алып келгендігі айтылады 

(бір жыл Құдайменде сұлтанның қолында 

тұрған ол еліне аман-есен оралған деседі) 

[1]. 

СҰЛТАН ЛАУАЗЫМЫ – хандық дәуір-

дегі қазақ қоғамында айрықша құқықтар 

мен ерекше артықшылықтарға ие болған 

таңдаулы әулет �кілдері, әлеуметтік жік. 

Сұлтан мәртебесінің тағы бір белгісі 

– елдің әлеуметтік-экономикалық 

құрылысы мен жағдаяттарына сұлтандар 

к�п кірісе алмайды. Бірақ мемлекеттік 

билік жергілікті  аймақтық басқару 

ұлыстық-иелік басқару ісіне араласуға, 

әскери дипломатиялық іске қатысуға 

саяси құқығы болды. Қоғамның басқа 

мүшелерінен сұлтандардың тағы бір 

артықшылығы – оларға дүре соғылмайды 

және билер сотына бағынбады. Этникалық 

Тіл жүйрігі – басқа, 

Қол жүйрігі – асқа. 

***

С�з мәнісін білмеген с�зді 

�зіне келтірер, 

К�ш мәнісін білмеген 

к�шсе к�лік �лтірер. 

***

С�йлей білмес жаман с�зді 

�зіне келтірер. 

***

С�з – адамның айнасы. 

***

Lділ с�здің алды ашық. 

***

Аңдамай с�йлеген ауырмай 

�леді

***

Тыймаған ауызда бәле бар. 

***

С�з білмесең үндеме, к�п 

ішінде отырсаң. 

***

Жақсы с�з жан сүйіндірер, 

Жаман с�з жан күйіндірер. 

***

Тілі – тәтті, к�ңілі – қатты. 

\тірікшінің шын с�зі зая 

кетер.

***

К�ңіл кірі айтса кетеді, 

К�йлек кірі жуса кетеді. 

***

Жақсы с�йлеген жігіт 

 шешен. 

***

Тіл қаруы – с�з. 

С�з қаруы – ой. 

нормалар бойынша қарадан шыққандарға 

олардың атын атауға болмайды, тек 

«тақсыр» деп қана тіл қатады. Сұлтанмен 

бетпе-бет келіп қалған қара халық �кілі 

аттан түсіп, бір тізесін бүге сәлем беретін 

бол ған. Сұлтан оның иығына қолын салып 

тұрып «Мал-жан аман ба?» деп амандаса-

ды. Киіз үй ішіне де осы тәртіп сақталған 

[2, 157 б.].

3З – байырғы қазақ қоғамында 

қазақ мемлекетінің негізін қалауда, 

саяси құрылымдарын жетілдіруде, 

сыртқы жаудан қорғауда, мәмілегерлік 

(дипломатиялық) қатынастар орнатуда 

айрықша еңбегі сіңген мәртебелі тұлғаларға 

халық таңған ерекше құрметті атақ. «Lз» 

деп атануға Жәнібек хан мен Тәуке хан 

ғана лайық болған. Олар әз-Жәнібек және 

әз-Тәуке деген атпен тарихқа енді. �з с�зі 

«ізгі қасиетті, ардақты, аяулы, ғазиз, сый-
лы» деген ұғымды білдіреді.

БАЙСА – к�шпелі халықтардың 

қағаны тарапынан билік иелері бек-

терге, әмірлерге, мәмілегер билерге, 

елшілерге, саудагер керуенбасыларға, 

үкімет адамдарына берілетін арнайы 

құқықтық белгі. Байса к�бінде алтын, 

күміс секілді бағалы металдан жаса-

лып, оған иесінің шеніне сәйкес әртүрлі 

хайуанаттардың (лашын, жолбарыс, т.б.) 

суреттері салынатын болған. Байса – 

қытай-манжұр тілінде белгі деген с�з. 

Осы белгімен жүрген үкімет адамдары 

басқа елдердің шекарасына еш кедергісіз 

�туге құқылы болып, азық-түлік, мініс-

к�лікпен қамтамасыз етілетін болған. 

Бұл дәстүр әлемдік дипломатияның та-

рихында үлкен қызмет атқарған, қазіргі 

халықаралық заңнамадағы виза деген ұғым 

осы негізден қалыптасқан. Байсалардың 

лауазымдық айырмасы болған, мәселен 

жүздік, мыңдық ұлығына арыстан  басты, 

күн, ай бейнесі бедерленген байса, 

түмендік ұлығына арыстан басты байса, 

мыңдық ұлығына алтын сары байса, �лке 

билеушісіне сұңқар суреті салынған ал-

тын байса берілген. Ресей музейлерінде 

Алтын орда ханы \збектің, Абдулланың, 

Келдібектің байсалары сақталып отыр.

Қой дегенде бір шапқан,
Құястан жап-жас қана Жұмай бар.
Балаңқылар батпаған,
Байсасы тудай Мәмбет бар, – деп 

Белегір – бел, белестеу жер. 

3здекте – еркелету, әздек ету. 

3леміш – әшекей, �рнек. 

Атерін –  аттың ерні тәрізді 

�рнек. «Атауыз», «атерін» деп ата-

латын �рнектер мал дың аузын, 

үстіңгі және астыңғы еріндердің 

түйісіп тұрған бейнесін еске 

түсіреді  (С.Қасиманов,  Қаз.

қол�нері).

Атпақыл – асық не томпай атып 

жырлаған Шалкиіздің «Ер Шобан» жы-

рынан байсаның Ноғайлы дәуірінде де 

қолданыста болғанын аңғаруға болады.

АЛА АРҚАНДЫ ҚИЮ немесе АЛА 
ЖІПТІ КЕСУ – елдің ішкі мәселелерін 

дипломатиялық түрде шешудің рәсімі. 

Бұл рәсім екі түрлі жағдайда орын алған: 

біріншіден, ала жіп кесу дауласушы екі 

жақтың келісімге келіп бітіскенін білдіреді, 

екіншіден, ру-қауымның демографиялық 

м�лшері тым артып, осыған байланы-

сты жер (жайылым) тапшылығы айқын 

сезілгенде сегізінші атадан ары қарай 

б�лінетін келесі ру-қауымдық топ пен 

б�летін ру-қауымның екі айырылысуын 

рәсімдейтін ғұрып. Ел арасында мал, 
құн, қыз, жесір, жетім, даулары сияқты 

кикілжің, араздық  тудыратын даудың 

ақ-қарасын анықтап, әділ шешімін беру 

ауыл ақсақалдарының үлесіне тиетін. 

Дәстүрлі ортада кез келген дау үлкендердің 

тоқтамымен түйінделіп, ақсақалдар та-

рапынан шешімін таппаса, дауласқандар 

биге жүгінеді. Даушарға т�релік айтып, 

қазылық құру үшін болған отырысты 

дау жиынына жиналып, �те маңызды 

болса, бір мал құрбандыққа шалынып, 

жиналғандар қолдарын қанға малып 

дұғалар оқылады. Салт бойынша, дау 

соңында қарсы жақтар ала жіп керіп 

отырады. Осы ала жіп ортасынан шарт 

кесіледі. Бұл ғұрыптың орындалуы даудың 

аяқталуын, қарсы жақтардың мәмілеге 

келуін, қазылыққа разылығын аңғартады. 

АЛАПА – орта ғасырлық түркі-

моңғол елдерінде мемлекеттің тұрақты 

қызметіндегі әскердiң ат-к�лiгiн ұстауға 

қажетті мемлекет тарапынан б�лінетін 

қаражат.  Бұрынғы кезде хан орда-

сын күзетуге, қаланы қорғау сияқты 

мемлекетт iк  қызметтердi  атқаруға 

тұрақты әскерлер ұсталынған. Олардың 

азық-түлiгi, к�лiктерiнiң жемдерi мем-

лекет тарапынан қамтамасыз етiлiп, ол 

үшін «алапа-улепе» деп аталған белгiлi 

м�лшердегі қаражат т�ленiп отырды: 

үлепе деп адамдарға б�лінетін жалақыны, 

алапа – аттардың азығына б�лінген 

қаражатты атаған. Пошталық бекеттерде 

елші,  жаушы, хабаршылардың мінген 

к�ліктері  мен ауыстыратын аттарын 

ұстауға жұмсалатын қаражат та алапа деп 

аталған. Алапа жергілікті халықтан салық 

БИЛЕР КЕҢЕСІ – дәстүрлі қазақ 

қоғамында �кілетті негізде қызмет 

атқарған ең жоғарғы кеңесші ор-

ган. Руаралық, тайпааралық, тіпті 

ұлысаралық шиеленіскен дауларды 

шешуге шақыры латын бірнеше билер-

ден тұратын билер құрамы. Билер со-

тын үш сатыға б�леді. Біріншісі – жеке 

би немесе ауыл ақсақалының билігі, 

екіншісі – бір немесе екі би, кейде 

1-6 дейінгі ауыл ақсақалдар билігі, 

үшіншісі – ең беделі жоғары сатысы, 

құрамы 6-дан 24 биге дейін жеткен би-

лер кеңесі. Билер кеңесі дауды шешуге 

кіріспес бұрын араларынан даудың 

соңғы нүктесін қойып, шешімін ай-

татын т�бе би сайлаған. Билер үлкен 

 дауда �з руы немесе тайпасының 

атынан түскен с�з ұстаушы би, ол 

жақтаушы немесе айыптаушы, соны-

мен қатар тергеуші міндетін де атқара 

береді. Билер үкімін жақтаушы да, 

қабылдаушы да, сынаушы да халық. 

Себебі қандай дау болмасын халық 

алдында ашық �теді. 

Д А У  Ж И Ы Н Ы  –  д а у - ш а р ғ а 

т�релік айту үшін жиналған билердің, 

ел ақсақалдары мен ел ағаларының 

алқалы кеңесі.  Ертеде руаралық 

– жер дауы, жесір дауы сынды ірі 

даулардың болатын күні алдын ала 

белгіленіп, дауласушы жақтың билері, 

ақсақалдарымен қатар беделді, бетке 

ұстар игі жақсылары шақырылған. 

Даудың �тетін жеріне арнайы жер 

таңдалып, үйлер тігілген. Алыстан 

келген даушыларға қонақасы беріліп, 

ертеңіне дау шешу ісіне кіріскен. 

Дау аясы кең, түйінді болса, арнайы 

мал сойылып, Құран оқылған. Дау 

жиынында алдымен ара би, т�бе би 

тағайындалып, дауласушы екі жақтың 

с�з ұстаған билері белгіленген. Дау 

 жиыны алқалы ашық түрде �теді. 

Дауласушы жақтардың бір-бірімен 

мәмілеге келуі, билікке разылығы ала 
жіпті кесумен аяқталады. 

ДАУШЫҒА ЖІП КЕСЕР – даулы 

іс ше шіл  ген кезде істің аяқталғанын 

білдіретін, екі жақты татуластыру, 

мәмілеге келтіру мақсатында жа-

салатын ғұрып. Бұл ғұрыпты «ала 
жіп» ыры мымен байланыстырады, 

оның мағынасы дау шешілгенге дейін 

үстінен ісі қозғалған адамның аяғын 

ала жіппен тұсау арқылы, ерікті емес 

екендігін білдіру.

АРА АҒАЙЫН – ішкі диплома тия-

лық қатынастарды реттеуші, қазақы 

дәстүрлі ортада әртүрлі әлеуметтік 

деңгейдегі адамдардың арасындағы, 

топтар арасындағы дүрдараздықтың, 

сондай-ақ ауыл және руаралық 

араздасудың, тіпті осыдан �ршіген 

шиеленістің шешімін табушы – та-

раптарды бітістіруші адам немесе 

бүтіндей үшінші ру. Бітімгерлік жасау-

шы араздасқан тараптарға туысқандық 

жағынан бірдей, яғни бейтарап болуы 

шарт. Араздық немесе шиеленістің 

сипаты, ауқымы және барысына бай-

ланысты ара ағайын функциясын 

атқаратын субъектілер де әртүрлі бо-

лады. Яғни бір ауылдағы екі адамның 

арасындағы дүрдараздықты, әдетте, 

үлкен үйдің �кілі – ақсақал немесе 

ауылдың туыстық жақындығы екі 

жаққа бірдей сыйлы адамы ара ағайын 

ретінде шеше берсе, руаралық тым 

�ршіген шиеленісті сый ағайын болып 

жүрген басқа үшінші ру-қауымның 

игі жақсылары араағайындық жасап, 

түрiнде жиналды. Осы мағынада алапа ата-

уы Алтын Орда заманындағы мемлекеттік 
ресми құжаттарда кездеседі. Мемлекет 

қызметіндегі адамдардың аттарын күтіп 

ұстауға б�лінетін қаражат ретінде алапа 

Қазақ хандығы кезінде де қолданылған. 

Бұқар жыраудың Абылай ханға арнаған 

толғауында:

Айбалтасын алтынменен булатқан,
Алапасын арттырып,
Арпалап атын қунатқан, – деп жыр-

лауы мұндай хан қызметіндегі аттардың 

азығына мемлекеттен б�лінген қаражат 

қазақтарда беріде, Абылай заманында да 

болғанын к�рсетеді. Алапа атауы кей-

де «олжа, пайда, табыс» «пара, алым, 
ауыз бастырық» деген мағыналарда да 

қолданылады. Егін жақсы шықса, халыққа 
үлкен алапа (мақал). Ерте заманда жаудан 

түсетін олжа алапай деп аталған. 

АНДА – дәстүрлі этномәдени ортада 

адамдардың достығының ең жоғарғы «жан 
аямас» түрі. \йткені адамдар осы ретте 

�зара ант беру арқылы достасады. Яғни 

мәңгілік адал дос, тамыр болуға, ол үшін 

тіршіліктің нелер бір қиын сәттерінде 

қажет болса бірі үшін бірі жан қиятын бо-

лып с�з байласады. Анда рәсімі кейінірек 

екі достың арасында ғана емес, қоғамдық 

кең ауқымды мәнге ие болып, жеке тұлға та-

рапынан ел үшін немесе ұлыс әміршісі хан 

үшін анда беру рәсіміне ұласып, далалық 

ғұрыптық заңның бір түріне айналып кетті. 

Мысалы, ежелгі анда болу кейін анттасу 
деп аталатын мәмілегерлік жосынға ай-

налды. «Моңғолдың құпия шежіресіндегі» 
тұлғалар Керей Уаң хан мен Есукей батыр 

немесе Тэмүжин мен Жамуха арасындағы 

«андалық» саяси ірі одақтастыққа ұласып, 

билік пен байлықты б�лісудің құралына да 

айналды деуге болады. Бұндай мағынадағы 

анттасулар мемлекеттің болашақ тағдырын 

шешетін ірі саяси тетік болды [2, 157 б.].

ТЫМАҚ ҰРУ немесе ТЫМАҚ ТАСТАУ 
– бітімге шақырудың ең үлкен жолы. 

 Айыпкер жағының беделді адамдары мен 

жасы үлкен, ж�н білетін ақсақалдары 

құныкер ауылындағылардың алдына 
барып «Құдай кешсе кеш! Білместік, оқыс 
кездейсоқтық (қасақана емес) іс болды, 
кешірім!» деп �тінген кезде ортаға ең үлкен 

ақсақалы б�ркін немесе тымағын тастап 

с�зге, мәмілеге шақырады.

шешіп беріп отырды. Мысалы, тарих-

тан белгілі тобықтының ішіндегі жігітек 

руының ұрда-жықтары Абайдың ауы-

лына баса-к�ктеп кіріп, оны соққыға 

жығуы Абайдың жақтастары мен 

жігітектің адамдарының арасын-

да қатты шиеленіс туғызады. Осы 

шиеленісті бүкіл тобықты тайпасы-

на сый ағайын болып жүрген Керей 

мен Семіз найманның игі жақсылары 

шешіп берді. 

БІТІСТІРУ – қазақтың дәстүрлі 

әдеттік заңында ел бірлігін к�здеген 

құқықтық ұстанымдардың бірі. Қандай 

да бір даудың асқынып, ел іші айықпас 

араздыққа ұласып бара жатса, билер 

�зара ақылдасып, екі жақты бітімге 

келуге шақырады. Ондайды бітіспес 
дауға қалды деп атайды. Осындай бір 

істің қалай атқарылғаны ж�ніндегі 

т�мендегі дерек к�п жайдың басын 

ашады: «Ауыл ішіп отырған к�лшік ба-
сында балалар суға түсіп жатады. Бір 
шал айғайлап балаларды қуады. Шалдың 
астындағы байтал үркек екен, балалар-
ды қуа бергенде тымағы түсіп кетіп, 
байтал содан үркіп, шалды құлатып 
кетіп, шал содан �леді екен. Ол заманда 
ер адамның құны мың қой немесе жүз ірі 
қара екен. Екі жақ келісе алмай екі-үш 
жыл жүріпті. Бітісе алмай жүргендерін 
естіп Сырым: «Билігін маған берсе 
бітірер едім» дейді. Ауыл ақсақалдары 

келісім береді. Сырым:

�уелі қаққа шомылған бала тентек,
Екінші, оны қуған шал тентек.
Үшінші, ұшып түскен б�рік тентек,
Т�ртінші, үркіп жыққан байтал 

тентек, – деп құнның т�рттен бірін 

т�леткен екен [4, 157 б.].

ЕР КИІМІ. Мемлекетаралық сый-

ларда бағалы заттар әртүрлi  саяси 

қатынастардың мәнiн,  деңгейiн 

белгiлейтiн дипломатиялық тiлдiң 

элементi болды да, осы дәрежедегi 

сый ретiндегi қолданылуында, ер 

киімінің белгілік функциясы ескерiлдi. 

Сондықтан екi елдiң, мемлекеттiң 

арасындағы елшiлiктермен жiберiлетiн 

арнаулы сыйлардың құрамына мiндеттi 

түрде ер киімі де кiретiн. Lртүрлi 

мәнiне байланысты ер киімі бұл  саяси 

қатынаста тұрған екi елдiң не тең 

дәрежесiн, не бағыныштылығын, 

сюзерендік-вассалдық қатынасын 

к�рсетеді.

ЖАРҚЫН ҚҰН – дәстүрлі ортаның 

әдет-ғұрыптық «заңына» сәйкес құн 

т�лемінсіз, бірақ үлкен айып т�леу 

арқылы бiтiмге келу жолы. Байырғы 

кезде билер мен ақсақалдар қандай 

да бір қылмыстық істі қарастырғанда 

бұрынғының жолымен аталы с�зге 

тоқтап, әділ icті бағамдап, шариғат 

қағидатына, елдің ежелден қалыптасқан 

әдет-ғұрыптық «ережелеріне» сүйенген. 

Осының негізінде дауласушы екі жақты 

келісімге келтіріп, бітістіру жолда-

рын қарастырған. Ал жарқын құнды 

билердің, ел үлкендерінің осындай 

игі мақсатына негізделген тоқтамы 

десек қателеспейміз. Ол – есе алу, кек 

қайтару емес, екi елдi татуластыру, 

бipiктipу, дау-шарды ұмыттыру жо-

лына қызмет етеді. Мұндай жағдайда 

айыпты жақ билер шешімімен айып 

ретінде нар, ат бастатқан тоғызбен 
бipгe тұлымды қыз, айдарлы ұл беретін 

болған. Тоғызды алған даулаушы оны 

осы елдің беделді азаматтары мен 

ақсақалдарының босағасына байлап 

кеткен. 
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ойнайтын ойынның аты. Жүргенде 

атпақылды атып ойнап, Кетіпті 

бір кемпірдің жібін үзіп (Қозы 

К�рпеш). 

3лпейім  – бірде олай, бірде 

бұлай, құбылмалы. 

3уек – үйір, топ. Қасқырдың аба-

ны әуегіндегі басқа қасқырлардың 

атасы да, мықтысы да болса керек 

(Қазақ тілі. аймақ).

Бакенші – судың тереңдігін 

�лшеп, соған қарай бакеннің ор-

нын ауыстырып, оны бақылаушы, 

реттеуші адам. 

Балқұндық – балауса балғын 

шақ. 

Бойра – қамыстан тоқылған 

т�сеніш, яки кереге сыртынан ұста-

латын зат. 

Ашадды – қатыгез, қатал адам. 

Асырсоқ – қамсыз, жайбарақат. 

Барқынды  – к�к майсалы, 

қалың жынысты. 

Белдемпая  – ақсүйек ойы-

нындағы лақтырылған сүйек 

түскен жер мен к�мбенің дәл ор-

тасына қойылатын белгі. Ақсүйек 

жетіп түсетін мәре мен к�мбе 

аралығында тең ортада бір белгі 

болады. Мұны белдемпая деп атай-

ды. 
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келген қасиетті бүгінде ол жайып салып 

отыр. Жазушылық т�л, тума қасиет бол-

са, ол жарыққа шығып, к�рінбей қалуы 

екі талай іс. «Жазмыштың жазуы» деген 

�мірбаянында �зі айтқандай бозбала 

Дүкенбай бойындағы қасиетіне �ріс бо-

латын жағдайға тап болды, елде қалмай 

халқымыздың рухани астанасы Алматыға 

келді. Мұнда �зі сияқты екі �кпелерін 

қолға алып, жазушы болам деп келгендер 

Lбіш Кекілбаев, Қалихан Ысқақов, т.б. 

жүр. \ткен �мірге �кпе артуға болмас, 

оның үстіне елуінші жылдар қолына 

қалам ұстағандарға шабыт беретін мезгіл 

еді. Осы кезде жастар қауырт білім мен 

�нерге араласа бастады. Елуінші жылдар 

«Хрущев жылымығы», яғни алпысыншы 

жылдарға ұласты. Бұл кездерде ақын, 

жазушыларға қоғамнан сұраныс туып, 

халыққа тың шығармалар қажет болды, 

сол рухани қажеттілікке Дүкенбай  Досжан 

�нері де д�п келді, бәлкім сонсын да бо-

лар, ол �ндіріп жазды. Дүкенбай қаламы 

жүйрік жазушы, бірақ ол заманда жазу-

шыны �лшеп-пішіп қоятын – социалистік 

 реализм тәсілі болатын. Ал Дүкенбайдың 

болса, аяқ-сирағы социалистік реализм-

нен асып шығып жататын. Ол к�ркем 

шығарма шындықтың к�шірмесі деп 

қарамаған. Шындықты қаз-қалпына 

түсіру үшін жазушының қажеті шамалы, 

ол ғылымның ісі. Шындықты тұп-тура 

айтып беретін немесе айтқысы келетін 

психологтар мен социологтар, тіптен та-

рихшылар бар. Жазушы айтқысы келген 

шындық пен �мір шындығы сәйкес келе 

бермейді, себебі жазушы болмыстың 

к�ркем әлемін бейнелей отырып жасайды, 

ал нақтылы �мір шындығы ол �ткінші, 

ол тұрмыстық шындық. Жазушы �мірдің 

к�ркем шындығын жасаушы. Міне, осы 

тұста жазушылықтың шын құпиясы 

ашылмақ. Тұрмыстық шындықты жазуға 

машықтанып та жазушы атануға болады 

және ондайлар әдетте к�птеу болады, 

әрі олар шулылау, айғайшылдау және 

д�рекілеу келеді.

Күнделікті тұрмыстан шаршаған адам 

енді к�ркем шындықта �мір сүргісі келеді, 

міне, осы кезде нағыз әдебиет керек, нағыз 

жазушы керек, сондай қаламгер еді – 

Дүкенбай Досжан. 

***

Ж а з у ш ы н ы ң  к � п  ж а з у ы  н е м е -

се аз жазуы да мәселе. Lдетте тым к�п 

жазғандарды графоман деп айтып жатады. 

Ол нағыз әдебиеттің к�леңкесіне жататын 

рухани жұтаң к�рініс. Графомандар не 

болса соны жаза беретіндер, шимайшы-

лар. Ондай «�нерді» уақыт қабылдамайды. 

Ал шынымен к�п жазатын нағыз жа-

зушылар да болған, әлі де бар, соның 

ішінде мысалға Мұхтар Lуезовті алсақ 

жеткілікті. Қазір оның елу томдық толық 

шығармалар жинағы жарыққа шығып 

жатыр. Мұны қалайша түсіндіреміз, менің 

ойымша, мұндай қаламгерлер �здерін тек 

жазушылыққа ғана арнаған майталмандар, 

олардың жазушылық кәсіби деңгейлері 

кең әрі биік болады. С�з �нері – құдіретті. 

Сол құдіреттің құлы болып қызмет ететін, 

осындай қаламгерлерге адамзат бас иеді. 

Француз жазушысы Бальзак заманында, 

Наполеон әлемді қылышпен жауласа, 

мен қаламмен «жаулап» алам деп биік 

мақсат қойған екен, сонысы орындалды. 

Мұхтар Lуезов те әлемге қаламымен 

тұрақты бір қағидасына айналған. 

«Адам ұрпағымен мың жасайды» 

деп, болашаққа үміт артуы, елі мен 

жұртын мың жасатар ұрпағының 

дені сау, �ресі биік азамат болуы 

– бүгінгі �мір қажеттілігі» деген 

болатын. Осы с�зді негізге алған 

шара ұйымдастырушылары жас 

отбасыларға айрықша демеу к�рсетіп, 

жарыстың жақсы �туіне барын-

ша атсалысты. Жастар ресурстық 

орталығының директоры, «Жас Отан» 

ЖҚ облыстық филиалының т�рағасы 

Бақтияр Жақсыкелдинов байқауға 

қатысушыларды құттықтап:

– Lр қазақ отбасында тірегі, 

жүрегі және де тілегі болуы тиіс. 

Тірегі дегеніміз – үйдің қайсарлы да 

қажырлы әкесі. Жүрегі дегеніміз – 

табанының астында жұмағы бар аяулы 

да, мейірімді анасы. Тілегі дегеніміз 

– шынайы махаббаттан дүниеге са-

налы келген сәби, – деген ізгі тілегін 

жеткізді. 

 Бұл жарысқа әрбір отбасының 

тек жеңіс үшін келгені к�рініп тұрды. 

Алайда байқаудың бас жүлдесін 

қарсыластарына қарағанда қарымы 

мол Қаратал ауданынан келген 

 Какимовтар отбасы жеңіп алды. 

Ал бірінші орыннан кербұлақтық 

Тұрысбековтар отбасы к�рінді. 

Екінші орынды Жамбыл ауданының 

намысын қорғап келген Тауырбеков-

тар отбасы алса, үшінші орынға 

Сарқан ауданының саңлақтары Ма-

ратовтар шаңырағы лайық деп та-

былды. Қалған қатысушылардың 

барлығына Алғыс хат пен бағалы 

сыйлықтар берілді.

Мұхтар КҮМІСБЕК 
Алматы облысы

орны ерекше. Мынадай сәулетті ке-

сене жастарымыздың бойына рух 

бітіреді, Отанға деген сүйіспеншілігін 

арттыруға септігін тигізеді» деп, батыр 

бабаның тарихтағы орнының ерекше 

екендігіне тоқталды. 

Жиында Кейкі батыр туралы қоғам 

қайраткерлері де пікір айтты.  «Кейкі 

К�кембайұлы – ұлтының азаттығы 

жолында күрескен ұлт қаһарманы. 

Оның жарқын бейнесі  ұрпақтан-

ұрпаққа жетіп, ерлігі елін рухтанды-

рып тұра бермек» деді жазушы Сәбит 

Досанов. 

Кейкі батыр ұрпақтары атынан 

Серік Ақылбай с�з с�йлеп, ғасыр 

бойы сырт елде жатқан батыр сүйегін 

елге әкелуге себепші болған Елбасына 

алғысын білдірді.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН
түрме болды, одан қашып шығудың 

бір-ақ жолы бар, ол �з �мірін �зі қиюы 

керек. Түрме-тағдырдан қашып шығудың 

жалғыз жолы осы. Автор бұл халды былай 

суреттейді: «Қала орталығындағы аядай 

екі б�лмелі пәтеріне баяғы Айбар емес, 

құр сүлдер енді. Есігін ашып сүлесоқ 

қана орындыққа отырды. Балбал тасқа 

айналып қанша ошарылғаны жадында 

жоқ. Есік жанындағы к�к телефон да-

мылсыз безілдейді. Телефон құлағына 

қол созбады. Тағы ызыңдады. Ұй  қы-

сынан шошып оянған кісіге ұқсап ыты-

рыла түрегеліп, бара сап телефон сымын 

жұлып алды, екінші ұшы қабыр ғадан бо-

самап еді. Аяғымен басып тұрып шіреніп 

қап, бырт үзді. Жалма-жан орын дықты 

аспалы шамның астына туралап қойды. 

Орындыққа шығып, әлгі сымның бір 

ұшын аспалы шамның ілгегіне мықтап 

байлады, келесі ұшын дұзақ қып иіп мой-

нына салды. Ойланып жатпастан оң аяғы-

мен астындағы орындықты қағып жіберді.

Жанарының оты жарқ еткендей 

сезіліп, дүние т�ңкерілгеннен т�ңкеріліп, 

асылып қалды» (Дүкенбай Досжан. Үш 

тағдыр. Алматы «Қасиет», 2005. 226 б.)

Жазушы СПИД деп аталатын жұқпалы 

ауруға душар болған адамның психи-

касын шебер суреттеген, кей-кейде 

тіптен ол маман дәрігерге ұқсап кетеді. 

Осы мәселені жете жазу үшін, оның к�п 

ізденгені білініп тұр. Кейбір жерлерде 

осы дерттің анатомия сын жазушының 

толық бейнелегенінен жан түршігеді. 

 Ойлаймын, бұл шығарманы ВИЧ қаупінен 

сақтандыру мақсатында, әсіресе жастарға 

арнайы оқытса деген тілегімді де қоса 

айтқым келеді. Жазушы былай дейді: 

«Иммуножетіспеушілік вирусы әлемдік 

гармонияға қайшы әрекеттен жанартау 

секілді жаңадан туған, адамзатты жоюға 

ұмтылған ұлы әміршінің сұсты назары» 

(Ол да сонда, 225 б.).

Мүмкін, мүмкін бұл адамзаттың шеттен 

тыс жайылған нәпсісінің �теуіне жіберілген 

жаза да болар, бәлкім. Емі жоқ дерт туралы 

осылай айтпағанда не деуге болады. Маған 

хикаяның эпилогі әсерлі к�рінді. Айбар 

«Болашақ» бағдарламасымен Кембридж 

университетін тәмамдап елге оралған – 

маман, оның сүйген адамы Жансая. Ару 

қыз білімді, белгілі отбасының перзенті. 

Осы аяулы бойжеткен Айбардың дертке 

ұшырауына себепші болған, мүмкін оны 

қасақана ұйымдастырған Жұма дегенге 

тұрмысқа шығады. Мұның сырын жазушы 

ашпаған, бірақ оқырманға ой тастаған. 

Lлемдегі пәктік, тазалық және оған қоса 

дерт дегендер не? \мірдегі сау адам кім? 

Айықпас дерттен жанын қиған Айбар ма, 

әлде жымысқы Жұмамен тұрмыс құрып 

отырған Жансая ма? 

Бұл жалған тіршіліктің тиянағы неде? 

Міне, осы сауалдарды заманымызға қарата 

айтып, оны баяндап әрі сұраққа айналды-

рып отырған қаламгер еді – Дүкенбай 

Досжан.

***

«Пайғамбардың �лімі» деп аталатын 

хикаясы – философиялық шығарма. \лім 

деген тірі адамға түсініксіз жаратылыс 

құпиясы. Ал пайғамбар �лімі, тіптен ауыр 

мәселе. Бұл шығармада басты кейіпкер 

�з заманындағы Мырқы мырза. Ол хикая 

барысында неше түрлі әлеуметтік түрлі 

түске еніп отырады. Жазушы уақыт дегенді 

Ұлттық Намыс. Осы идея оны қилы-қилы 

тарихи тақырыптарға �зек етті. Ол істері 

сәтті болды. «Құм жұтқан қалалар» (1967), 

«Құмда қалған кемелер» (1987) үшін 

М.Lуезов сыйлығын алды, «Құм кітабы» 

(1996) – Мемлекеттік сыйлық алған, одан 

�зге «Жібек жолы», «Абай айнасы», т.б. 

шығармалары бар.

Тарихи тақырыпқа Дүкенбайдың 

қатарластарынан бармағандары жоқтың 

қасы. Оның мәдени-тарихи себебі бо-

латын. Кеңестік заманда тарих идеоло-

гия құралына айналып кеткенде, тарих 

беттерін ақтара бастаған қаламгер бол-

ды. Бұл істе Ілияс Есенберлин, Lбіш 

Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, т.б. іргелі 

қаламгерлер бой к�рсетті. Осы қатардан 

Дүкенбай да �з орнын тапты. Lдебиеттің 

тарихпен айналысуы ежелден бар дәстүр, 

себебі тарихшылар болған істерді саралап 

бергенімен, жеке адамның жан қиналысы, 

оның қуанышы мен қайғысы жазыл-

майды. Тарихтағы болған оқиғалардың 

психологиялық болмысы жазушылардың 

үлесіндегі іс. Осы міндетті Дүкен айта 

қаларлықтай орындап келді. 

Тарихи сана – негізінде халқымыз дың 

ел болуға деген ниетінен к�рінбек, бірақ 

тақырыбы тарих болғанымен, жазушы 

бәрібір к�ркем шығарма жазуға міндетті, 

осы биік мұратты атқаруда шеберлік та-

ныт қан қаламгер еді – Дүкенбай Досжан.

***

Жазушыға �зі �мір сүріп отырған 

заманды бейнелеуден ауыр іс жоқ. 

Бүгінгі күн тарихқа �тпей не демексің. 

Оның тарихқа айналуын тоссаң, �мір 

үрдісінен қалып қоймақсың. \мірді дәл, 

сол күйінде бейнелесең, оның ертеңгісі 

туралы не айтпақсың. Мәселе, сонда, 

жазушы бүгінгі күнді баяндай отыра, 

оның ертеңгісін айта алуында. «Ине 

ұшындағы �мір» деп аталатын хикая 

бүгінгі �мірге арналған. Басты кейіпкер 

осы заманның бел баласы, оқуға зерек, 

шет елден оқыған, тәп-тәуір қызметте, 

мұның бар жетістігін �мірлерінің мәніне 

айналдырған әке-шешесі бар. Тек �мір 

сүру керек. Алайда сол, құрғыр �мір 

тоқтағалы, шам с�нгелі, үміт түнекке 

айналғалы тұр. \ркениетті деп аталатын 

мәдени-тарихи заман ағысымен келген 

дерт Айбарға кесел болып жабысты, оны 

енді уысынан шығарар емес. Автор хикая-

ны «Ине ұшындағы �мір» деп турасынан 

қойған, себебі дерт ине ұшымен келіп 

отыр. Инемен енген дерт �мірдің мәнін 

жойды. Айбарды шешімі жоқ іске салды, 

ол түпсіз тереңге түсті, енді одан шығу 

жоқ. Адамның экзиценциясы туралы 

француздардың мен білетін Жан Поль 

Сартр, Альбер Камю сияқты қаламгерлері 

адамды айдаладағы қораға қамап  тастап, 

онымен бірге қайғырып, міне, �мір 

дегеніміз осы деген сияқты философия 

ұсынушы еді. Олар адамның бұл �мірге 

б�гделігін алға тарта беретін. Дүкенбай 

шығармасында б�гделіктің физикалық 

халы, яғни жұқпалы дертке қатысты 

жағы баяндалған, себебі қазақ қоғамында 

адамның �мірге б�гделігін айту құнарлы 

тақырып емес, ұлттық дүниетаным да 

«жалған ғұмыр» деген ұғым к�бірек 

әсерлі. Бұл жерде ғұмырдың жалғандығы 

да  с�з  болмаған,  мәселе адамның 

тағдырдың қорасына қамалуында. Тағдыр 

ешқайда ерік бермейтін Айбар үшін 

Б а й қ а у  ж а с т а р д ы  о т б а с ы л ы қ 

құнды лық тарды құрметтей білуге 

шақыру, қазақ халқының салт-дәстүр, 

әдет-ғұрпын сақтап, берекесі ұйыған 

отба сы  ларды жан-жақты насихаттау, 

болашақ жастарға патриоттық тәлім-

тәрбие беру, мемлекеттік жастар саяса-

тын жүзеге асыруға бағытталған. Шара 

шымылдығын ашқан облыс әкімінің 

орынбасы Жақсылық Омар: 

 – Қазіргі жаһандану дәуірінде 

рухани мәңгүрттіктен сақтану мен ха-

лықтық тәрбиенің мазмұнын сақтап 

қалу үшін �ткен тарихымыз бен 

ұлт тық құндылықтарымызды зер-

делеуде тәрбиенің мәні ерекше. Ал 

тәрбиенің бастауы – отбасы. Отбасы 

– тәрбиенің бас тапқы әліппесі, яғни 

бала бойына ең алғашқы мейірімділік 

пен қайырым ды лық, адалдық пен 

жауап кершілік қа сиеттерін қалып-

тастыратын �мір мек тебі, тәрбие 

діңгегі, – деді. 

 Байқау «Жүйрік болсаң, шауып 

к�р», «Ата к�рген оқ жонар, ана к�рген 

тон пішер», «Таныстыру», «\нерліге 

�ріс кең» сынды кезеңдерден тұрады 

және 2012 жылдан бастап, үзбей 

�ткізіліп келеді. Тартысқа толы бәсекеге 

қазақ киносы тарихында �шпес із 

қалдырған белгілі актер Lлімғазы 

 Райымбеков т�релік етті. Осы байқауға 

қатысу үшін алдымен әр ауданда 

іріктеу �ткен. Сол кезеңнен мүдірмей, 

жолдамаға ие болған жас отбасылар 

ғана қа тысып отыр. Бір қуаныштысы, 

жыл сайын жас отбасылардың қатысу 

саны артып келеді. \ткен жылы 9 отба-

сы �нер к�рсетсе, осы жылы 16 отбасы 

бағын сынады. 

 Елбасы: «Қазақ халқының от-

басы тәрбиесіндегі  қағаз бетіне 

түспеген заңы іспеттес, �мірдің 

Батыр сүйегін жерлеу рәсімі алды-

мен баба рухына құран бағыштаумен 

басталды. Сүйекті жер қойнына тапсы-

ру рәсіміне ҚР Мемлекеттік хатшысы 

Гүлшара Lбдіқалықова, ҚР Мәдениет 

және спорт министрі Арыстанбек 

Мұхамедиұлы, Қостанай  облысының 

әкімі Архимед Мұхамбетов, Вен-

грияның Қазақстандағы елшісі Барани 

Андраш, ҚР Парламенті депутаты 

Қуаныш Сұлтанов, жазушы Сәбит 

 Досанов және т.б. қатысты.

Қ о с т а н а й  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 

 Архимед Мұхамбетов с�з алып, «Жаңа 

мемориалдық кешеннің құрылысы 

бойынша барлық жұмыстар белгіленген 

уақытта  аяқталды. Оның барысын үнемі 

қадағалап отырдық.  Міне, Үкіметтің 

келісімімен батыр сүйегін салтанатты 

түрде жерлеу рәсімін ұйымдастырып 

отырмыз. Кейкі батырдың тарихтағы 

 
 ...

алып тастап, адамды отқа да, суға да салып 

к�реді. Уақытты секіртіп отыру дәстүрін 

америкалық қаламгер Уильям Фолкнер-

ден кездестіріп ем. Осы тәсілді жазушы 

шебер қолданған. Бар мәселе адамның 

күнәсінда. Ол ж�нінде Дүкенбай Досжан 

мынандай уәж айтады: «Тіфә-тіфә! Тіл-

аузым тасқа! Қапелімде не ойлап кеттім 

осы? Жалғанда жұмыр басты, екі аяқты 

пендені күнәһар ететін ойы мен қиялы 

білем. Күнәлі іске әуелі ой бастайды. 

Жасасам қайтеді?.. Нем кетеді?.. Ешкім 

біліп болжамайды!.. деумен кісінің әуелі 

ниеті бұзылады, ойы арамданады. Ойы 

бұзылған кісі дүниеде айнығыш, айнып 

жүріп шалыс басады, күпірлік қылады, 

күнәға батады. Қарап отырып қиялдап 

кетіп, Алла тағала мен момындар арасын 

алалаған, ажыратқан маңдайдағы қос 

жанар дей жаздағанымды қарашы!» (Ол да 

сонда, 101 б.).

Мырқы белгілі бір уақыт ішінде �мір 

сүрген кейіпкер емес, ол Сервантестің 

Дон-Кихоты сияқты идея-кейіпкер. 

Оның ғұмыры екі ғасырға созылып жа-

тыр. Ол басында бетіне жан келмеген, 

жел тимеген жақсы кісі, Қазақстан 1991 

жылы Тәуелсіздік алғанда, елде нарықтық 

қатынастар үрдісі �ршігенде, жұрдай боп 

тоналып, далада қаңғып қалады. Енді ол 

мүсәпір – Мырқы, сонда да арманы бар, 

ол Меккеге қажылыққа бару. Ол адам 

ретінде �зінің қай заманда �мір сүргенін де 

білмейді, істі болғанда одан судья:

« – Жасыңыз нешеде? – деп сұрады, 

– с�зіңізге, ісіңізге, мінезіңізге қараса 

�те к�п жасаған адам секілдісіз, ал түріңіз 

алпысты алқымдаған.

– Шырағым, �зім де солай ойлаймын. 

Баз бірде жатып алып қиялдап кетсем 19 

ғасырда �мір сүрген адам секілдімін, баяғы 

жазушы Lуезов жазған Құнанбай қажы, 

Алшынбай би, Ш�же ақын, Ботов к�песті 

к�ріп-біліп, солармен кәдімгідей айты-

сып-тартысып, тіресіп �ткен байбатша бо-

ламын. Ал осынау жүрісіме, тұрмысыма ой 

жүгіртсем 21 ғасырдың кілең беті жылтыр, 

б�ксесі шымыр салдақыларын т�ңіректеп 

сасай теке секілді әл-дәрменін алдырған 

мүсәпір мүскін сорлымын. Осы жағдайды 

�зім де түкпірлеп түсіне бермеймін; білгіш 

тәуіпке, тамыршы к�ріпкелге к�рінсем-ақ 

деймін...» (ол да сонда, 140 б.)

Жағдай түсініксіз. Иә, бұл �мірде 

түсінікті не бар? \мір түсінікті дейтіндер 

�мір туралы ойлана қоймайтын Абай 

айтқан қайғысыз асаулар.  Байқап 

қ а р а с а қ ,  м ы н а  қ а т - қ а б а т  д ү н и е 

Мырқының түсінігіне сияр емес, оның 

бар мүмкіндігі тек тірі болу. Мырқы тірі 

�лік, бірақ жазушының баян еткісі кел-

ген жай ол емес. Мәселе пайғамбардың 

�лімінде .  Пайғамбар  ол  да  адам, 

оның �лімі түсінікті, �зекті жанға бір 

�лім – деген Тағдыр жазуы баршаға 

ортақ. Жазушы мәселені тереңдетіп 

адамдардың бір-біріне ниеттері бұзылса, 

пайғамбардың рухы �лмек дейді. Онда 

жағдай ауырлап, ақырзаман нышаны 

к�рінбек, сондықтан жарық дүниеге 

келген жанның жыламағаны керек. Ол 

қиынның қиыны. Адамзаттың алпары-

сып шеше алмай келе жатқан ісі. Бүгінде 

қауіп бары анық, ол жазушы айтқандай, 

адамдар пайғамбардың рухын �лтіріп ал-

маулары керек, сол үшін ізгіліктің үстем 

болуы, қараңғы үйдегі шамның жарығы 

сияқты қажеттілік. Ол үшін не істемекпіз 

деп, оқырманға жазушы сұрау салған. 

Күнәһар болудан сақтану қажет. Мәселе 

– күнәда.

Иә, солай да шығар. Мен күнә де-

ген мәселеге келгенде, оны күнә және 

кінә деп ажыратам. Күнә Жаратушы 

алдындағы – айып болса, кінә адамдарға 

жасалатын қиянат. Lрине, адамға қиянат 

жасау да күнәға бастайтын әрекет. Алайда 

адамдар Алласына құлшылық етпестен 

бұрын, алдымен адамдарға адал болғаны 

ж�н. Меккеге барып Мырқы сияқты 

күнәдан арылу қажет пе, әлде сол Мек-

кеге жеткенге дейін адамдарға жақсылық 

жасау қажет пе екен? Кім білсін, мүмкін 

Меккеге барып, қажы атанғаннан дұрыс 

болар бәлкім, бірақ �мір ағысына қарамай 

мейлінше ар мен ұятты сақтау одан да биік 

іс пе деп ойлаймын, жазушымен бірге, 

себебі осы ой хикая �рісінен аңғарылып 

қалады. Жазушы пайғамбардың �лімі 

туралы былай дейді: «Жер бетінде жақсы 

адамдар таусылған күні, адамдар бір-біріне 

жақсылық жасаудан, бір-біріне қол ұшын 

беруден, жүрек жылуын б�лісуден әбден 

жалығып туа жат бола бастаған кезде 

пайғамбар ғалейкіссаламның рухы �леді 

дейді. Қасиетті кітапта осылай жазылған» 

(Ол да сонда, 157 б.).

Хикаяны да осы ойға құрған – жазушы-

лығын ойшылдықпен құнарландырған 

қаламгер еді – Дүкенбай Досжан.

***

С�з соңында айтарым: Алғашқы 

шығар масынан бүгінге дейін қаламгер 

Дүкенбай Досжанның тыныш таппай, 

үнемі ізденіс, толғаныс үстінде келе 

жатқан бір кейіпкері бар, ол жазушының 

нақ �зі. Жазушы не туралы жазбасын, 

ол �зін-�зі  жазумен болады. Бірақ 

жалғанның шамы с�нді. Ол мәңгілікке 

аттанып кетті .  Соңынан мол мұра 

қалдырды. Дүкенбай айтты деген с�здер 

қалды. Lр жағдайға байланысты к�рінген 

қылық, мінездері тірілер есінде сақталды. 

Дүкенбай жазушылық �нерге адал еді. Ол 

туғызған к�ркем шындық игілік, ізгілікке 

толы, Дүкенбай Досжан осындай қадірлі 

замандасымыз еді. Иманы жолдас бол-

сын!

. 
 

 

***

Дүкенбай қаламгер ретінде нені 

нысанаға алып жазса да,  �зіне тән 

стильдік мәнерінен бір жаңылмайды. 

Бұл шын таланттар үшін заңдылық, 

мысалы, телегей-теңіз к�ркем туынды-

лар қалдырған Бальзактың кез келген 

шығармасын оқысаң да одан Бальзакты 

бірден танисың, сол сияқты жазушының 

қай шығармасында болмасын Дүкенбай 

«менмұндалап» тұрады. Олай болса, оның 

басты-басты қаламгерлік қасиеттері не 

деген сұраққа жауап іздесек, мен мынан-

дай жайларды атап �ткенді ж�н к�ремін. 

Дүкенбай Досжан жүре-жүре жазу-

шы болмаған, ол жазушылық қасиетін 

 тумысынан ала келген. Сол Жаратушыдан 

танылды, ерінбей-жалықпай, күн-түн 

демей шығармашылық толғаныста бол-

ды, с�йтіп, әлемді �зіне қаратты, �зін 

құндылық ретінде бағалайтындай 

еңбек етті. 

О с ы  ұ с т а з д а р ы н д а й  ү н е м і 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  т о л ғ а н ы с т а 

жүріп, �зін ұмыттырмай, жиі-жиі 

сан алуан тақырыпқа к�птеген 

шығармалар жазып жүрген, к�п 

жазатын, к�п жазса да, жұртты 

�зінің шығармалары арқылы 

ізгілік ниетке шақырушы қаламгер 

еді – Дүкенбай Досжан.

***

Дүкенбай тарихтың наси-

хатшысы, оның нысанасы – 
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Тараз қаласындағы №53 мектеп-гимназиясы 
мемлекет және қоғам қайраткері, к$рнекті 
ғалым Қаратай Тұрысовтың есімімен аталатын 
болды.

Аталған шешімге орай №53 мектеп-гимна-

зияда �ткен салтанатты жиынға зиялы қауым 

�кілдері, ардагерлер, мәдениет, ақпарат, білім 

саласының қызметкерлері қатысты. Жиын баста-

лар алдында білім ошағының кіре беріс фойесіне 

қойылған Қаратай Тұрысовтың бюсті салтанатты 

түрде ашылды. 

Ж и н а л ғ а н д а р  а л д ы н д а  о б л ы с  ә к і м і 

 К.К�кірек баев мемлекет және қоғам қайраткері, 

к�рнекті ғалым Қаратай Тұрысовтың �мір жолы, 

оның қазақ халқына сіңірген �лшеусіз еңбегі жайлы 

айтып �тті. «Жамбыл ауданы Жас�ркен ауылында 

балалығын �ткізген Қарекең биік асуларды бағын-

дырды. Мәскеуде жоғары білім алды. Орталық 

партия комитетінде қызмет етті. 1990 жыл  дары 

елімізде Министрлер Кеңесі т�рағасының орын-

басары болды. Тәуелсіздік жылдары Парламент 

Мәжілісінде бюджет-қаржы саласына қатысты 

комитетті басқарды. Осында білім алған балалар 

қоғам қайраткерінің �негелі жолынан үлгі алып, 

ұлағатты болып �седі деп ойлаймын. Қайраткердің 

атына Тараз қаласынан к�ше берілген, енді, міне, 

мектепке аты беріліп жатыр. Қайраткер Қаратай 

ағамыз мәңгі бізбен бірге» деді облыс басшысы. 

Облыстың Құрметті азаматы, облыстық қо-

ғамдық кеңес т�рағасы Жандар Кәрібайұлы қай-

раткердің Парламент қабырғасында еңбек еткен 

сәттеріне, оның елімізге пайдалы бірнеше Заңның 

қабылдануына ықпал еткеніне тоқталды. Сондай-

ақ ол Қ.Тұрысов жайлы «Тұлға» атты кітап жарық 

к�ргенін жеткізді. 

Қаратай Тұрысұлының жұбайы Lскеркүл 

Жамбайбекқызы осындай құрмет үшін облыс 

әкімдігіне шынайы алғысын білдіріп, жолдасының 

�мірлік ұстанымын, адамгершілік қасиеттерін 

тілге тиек етті. Мектептің 1-сынып оқушылары 

Қаратай аталарына арналған �лең жолдарын 

жатқа оқыды. 

Жиынға қатысушылар мектептегі Қаратай 

Тұрысовқа арналған б�лмені  аралап,  су-

рет к�рмесін тамашалады. Тілек кітабына �з 

естеліктерін қалдырды. Осылайша, ер есімі ел 

есінде жаңғырды.

Есет ДОСАЛЫ,
 журналист

Мұхамеджан Тынышпаевтың пайым-

дауынша, қала 1400 жылдары шамасында 

қираған. Оған тарихтың �зі куә. Қойлық 

қаласы аймағының ұзындығы 20, к�лденеңі 

10 шақырым. Қаланы «Қойлық» деп атау 

біздің арғы тегімізден бері халқымыздың 

қой �сіруге бейімдігін байқатады. Малға 

ыңғайлы жерлерді осылай атай берген ғой. 

Кезінде Ташкент түбінде де Қойлық деген 

жер болған. Оны орыстар «Куйлюк» деп 

�здерінше ыңғайлап алған. Қазақстан жері 

арқылы сапар шегіп келе жатқан француз 

королі Людовик ІХ-дың елшісі Рубрук 

Қойлықтан 16-17 шақырым жерде шіркеуі 

бар Мәжүнсиді (Несториан) байқаған. 

Мәжүнси Гавриловканың орнындағы, яки 

сәл батыс жағындағы елді мекен-ау деп 

топшылауға болады. Гавриловканың ор-

нында бұрын әлдебір ескі ауыл болған. 

Гавриловкаға дейін бұл мекен «Тал ды-

қорған» деп аталған. Сарқанттың Антоновка 

селосын кейінгі кезде «Қойлық» деп атады. 

Мен бұл жерде Қойлық немесе Қиялық 

қаласы Антоновкада емес, біздің жерде деп 

дәлелдеуден аулақпын. Оны тарихшылар мен 

археологтардың еншісіне қалдырайық. Ал 

Екіоғыз (Егі �гіз), Дүнгененің, Т�рткүл керу-

ен сарайының К�ксу �ңірінде болғандығына 

ешқандай күмән жоқ шығар. Бұл жерде ескі 

қорған, к�не қала мен қалашықтардың орны, 

ежелгі керуен жолдарының ізі сайрап жатыр. 

Бір кездерде мұнда �мір базары қайнап, 

сансыз ұрпақтардың күн кешкені белгілі. 

Аудандағы к�не қалалар жайлы археолог-

Қайраткер 
атындағы мектеп   

ҚҰРМЕТ

Жуырда Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапха на-
сының К$рме залында белгілі жазушы-саяхатшы Ис-
маилжан Иминовтың «Арал: жоғалған теңізді іздеуде» 
атты жаңа кітабының тұсаукесері $тті. 

Шараға зиялы қауым �кілдері, қоғам және мәдениет 

қайраткерлері, кітапхана қызметкерлері, журналис-

тер қатысты. Жиынды құттықтау с�зімен ашқан 

Аралды құтқару Халықаралық Қоры атқарушы 

дирекциясының директоры Болат Бекнияз туындының 

мән-маңызына тоқталып �тті. Шара барысында 

С.Елемесова, Ж.Айтхожин, Ш.Надыров, Р.Терлікбаев 

А.Бейсеуов және т.б. азаматтар �з ойларымен б�лісті. 

С�з с�йлегендер кітаптың �зекті мәселеге арналғанын 

жеткізді. Қаламгер Исмаилжан Иминов �з с�зінде 

туындының жазылу тарихы туралы әңгімелеп берді. 

Айта кетейік, кітап Qazaq Geography-дың Арал 

�ңірі мен Кіші Арал теңізінің жағалауларына ұйым-

дастырылған «Ұлытау-Арал» ғылыми-танымдық 

экспедицияның нәти жесі болып табылады. Экспеди-

ция мүшелері Астана, Жезқазған, Қоск�л, Қаратерең, 

Арал-Асар қалашығы, Барсакелмес қорығы, Қазалы, 

Жусалы тәрізді бағыттар бойынша жүріп �тті. Туынды 

Қазақ ұлттық географиялық қоғамы  мен Қазақстан 

Республикасындағы Аралды құтқару Халықаралық 

Қорының атқарушы дирекциясының қолдауымен 

жарық к�рген еңбекте автордың жеке, шынайы әсерлері 

негізінде жазылған жолжазбалар мен Арал �ңірінің 

тарихы, географиясы мен мәдениеті туралы танымдық 

дүниелер қамтылған. 

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ТҰСАУКЕСЕР

Саяхатшының 
жаңа туындысы

Елбасы Н.Назарбаевтың 2017 жылғы 31 

қаңтардағы Жолдауында  «Аграрлық сектор 

экономиканың жаңа драйверіне айналуы 

керек» деген маңызды мәселе к�терілген 

болатын.  Бұл «Қазақстан – 2050» Страте-

гиясында айтылған 2050 жылы жалпы ішкі 

�німдегі (ЖІ\) ауыл шаруашылығының үлесін 

5 есе арттыру туралы к�зделген межеге жетудің 

сілтемесі іспеттес. Алайда қазіргі кезде ауыл 

шаруашылығы саласының ЖІ\ үлесі 5%-дан 

т�мен деңгейде екенін атап �ткен ж�н.  Яғни 

межелі уақытқа дейін ауыл шаруашылығы 

�ндірісі к�лемі кемінде 6-7 есе артуы керек. 

Қазіргі кезде бұл сала әртүрлі мемлекеттік 

бағдарламалардың арқасында бірқалыпты да-

мып келе жатыр. Мысалы, ауыл шаруашылығы 

секторы саласында жалпы �німнің �су қарқыны 

2016 жылы 5,5% құраса, соның ішінде �сімдік 

шаруашылығы 7,8%, мал шаруашылығы 

2,7%-ға �скен. Алайда бұл саланың даму 

қарқыны еліміздің экономикасының орташа 

даму к�рсеткішінен т�мен, ал еңбек �німділігі 

еліміздегі орташа к�рсеткіштен 3,5 есе аз бол-

са, дамыған елдермен салыстыруға мүлдем 

келмейді. Бұл саладағы �су тиімді технология-

ларды қолдану арқасында емес, тек �ндіріс 

к�лемін арттыру арқылы ғана жүзеге асыры-

лып жатыр. Бұл к�рсеткіштер алдағы уақытта 

ауыл шаруашылығын экономиканың жаңа 

драйверіне айналдыру  жолында күрделі де 

қиын міндеттер күтіп тұрғанын к�рсетеді.

Ежелден егіз ұғым саналатын ғылым мен 

�ндірісті ұштастыру жайы �те маңызды. \ндіріс 

пен ғылымды ұштастыру, ғылыми жетістіктерді 

коммерцияландыру, технологияларға транс-

ферт жасау секілді мәселелер бүгінде кең 

талқыланып жатыр. Қазір бұрынғыдай емес, 

жер де, мал да жекенің қолында. Ғалымдарға 

олармен жұмыс істеу қиын. Десек те, ғалымдар 

нарық жағдайында жаңаша жұмыс істеуге 

бірте-бірте бейімделіп келеді. Екі жыл бұрын 

құрылған Ұлттық аграрлық білім және ғылым 

орталығы осы орайда жаңаша жұмыс істеу 

тәртіптерін қалыптастырып жатыр. Дамыған 

елдерде ғылымға б�лінетін қаржы к�лемі жал-

пы ішкі �німнің 4-5 пайызын  құрайды, егер 

бізде осыған жетсек жағдай бұдан да жақсы 

болар еді деп үміттенеміз. 

Мал шаруашылығын дамытамыз десек, 

бірінші кезекте жем-азық мәселесін шешуіміз 

керек. Қазақ сиырдың сүті оның тілінде 

екенін д�п басып айтқан. Яғни экономикалық 

тұрғыдан алсақ, мал �німі бағасының 40-45 

пайызын оның жеген азығы құрайды екен. 

Құнарлы жем жесе, еті мен сүті де сапалы бо-

лады. Еліміздегі 180 миллион гектардай жайы-

лым, 25 миллион гектар егістік – бізде ғана бар 

байлық. Шабындықтар да жетеді. Дегенмен, 

соның әуелеті толық игерілмей жатыр. Lрі 

оларды ұзақ уақыт бойы ешкім күтіп-баптаған 

жоқ, сол себепті құнарлығы т�мендеп кет-

кен. Бұрын шабындықтар мен жайылымдық 

жерлерге жеті-сегіз жылда бір рет әртүрлі 

ш�птердің тұқымдары себіліп тұратын. Қазір ол 

да жоқ. Бір жерде жылда мал жая бергендіктен 

жайылымдар деградацияға ұшырады. Солтүстік 

аймақтарда егістіктерде к�бінесе бидай егіп, 

мал азығы дақылдарының үлесі аз болып тұр. 

Жүгері, бұршақ тұқымдас дақылдардың к�лемі 

азайып кетті, нәтижесінде малға құнарлы жем-

азық бере алмай отырмыз. Қазақстанда малдың 

80 пайызы жеке қосалқы шаруашылықтардың 

қолында, олардың жақсы жем-ш�п дайындауға 

шамалары жетпей жатады. Сондықтан бұл 

мәселеге кешенді түрде қарау керек.  Мал азы-

ғын �ндіретін арнайы бірлестіктер құрып, оның 

құнын арзандату жолдарын қарастырған ж�н.

Ең алдымен,  ауыл шаруашылығына 

білікті ма мандар қажет. Қаржыны тиімді 

игере тін де, ғылым жаңалықтарын енгізу 

арқылы ауыл шаруашылығы �ндірісін дамы-

татын да білікті мамандар екендігі белгілі. 

Осыдан кадр мәселесін қалай шешуге бола-

ды, ауыл шаруашылығы мамандығына жа-

старды тарту туралы мәселелер туындайды. 

Осы орайда жастарды ауыл шаруашылығы 

мамандықтарына тарту �те �зекті мәселе. 

\кінішке қарай, жастардың мемлекеттік 

грант алу үшін мамандыққа кездейсоқ келуі 

жиілеп кетті. Оның оқуға деген ынтасы т�мен 

болады, әйтеуір диплом алсам деген мақсатты 

к�здейді. Нәтижесінде қаншама қаржы мен 
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Ауылды дамыту бағдарламасы қажет
уақыт бостан-босқа желге ұшып жатыр. Бұрын 

ауыл шаруашылығы мамандықтарында ер ба-

лалар басым болатын, ал қазір 70-80 пайыздан 

астамы қыздар. Олардың басым к�пшілігі алған 

мамандықтары бойынша ауылға барып жұмыс 

істемейтіні белгілі. Соның нәтижесінде кадр 

тапшылығы мәселесі туып отыр. Сондықтан 

мектептен бастап балаларды белгілі бір 

мамандыққа бейімдеу керек. Осы мақсатта біз 

институтымыздың білім тарату орталығында 

Кіші аграрлық академия, жас фермерлер 

мектебі деген бағдарламаларды жүзеге асыруды 

жоспарлап отырмыз.

Тағы бір маңызды мәселе – ауылды да-

мыту бағдарламасын жасау керек. \кінішке 

орай, аудан аймағын дамытудың кешенді 

бағдарламасы жасалмай тұр. Ол бағдарламада 

сол ауылдық округ аясында �ндіріс салаларын 

орналастыру, белгілі бір бағытқа бейімдеп ма-

мандандыру қажет. Бұрын әр совхоз бен колхоз 

құрамында бригадалар болатын, егіншілікпен 

айналысатын шаруашылықтарда мал азығын 

дайындау бригадасы, тұқым шаруашылығы 

бригадасы, басқалары тауарлы астық �ндірумен 

айналысатын, яғни белгілі  бір бағытқа 

мамандандырылған бригадалар жұмыс істейтін. 

Демек, барлығы тұтас шаруашылық деңгейінде 

белгіленген жоспар бойынша жұмыс атқарады. 

Осы моделді ауылдық округ немесе аудан 

аймағында ендіріп, кәсіпкерлерді белгілі бір 

мақсатқа жұмылдырып жұмыс істеуге бейімдеу 

қажет.  «Қазақстан – 2050» Стратегиясында  

айтылғандай, ауыл шаруашылығын к�лемді 

түрде жаңғыртып, шаруашылық жүргізудің 

жаңа тиімді жолдарын қалыптастыруымыз 

керек. Сонда ғана «біз әлемде ірі аграрлық 

экс порт тық �нім �ндірушілердің бірі бола 

аламыз». Lлемдік стандарттарға сәйкес  ғылым 

мен �ндірісті тығыз ұштастыру арқылы таза да 

сапалы �німдер шығарып, «Made in Kazakhstan» 

брендін қалыптастыра аламыз. 

3йіп ЫСҚАҚОВ,
Солтүстік Қазақстан мал және 

$сімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу 
институтының бас директоры,
биология ғылымының докторы  

ғалым К. Байпақовтың «Оңтүстік Қазақстан 

мен Жетісудың ортағасырлық қала мәдениеті 

(VI-XVIII ғасырлар)» атты зерттеуінде нақты 

жазылған. 

Екіоғыз (Екі �гіз) және Дүнгене қалалары 

жайлы тарихтан к�п сыр тартуға болады. 

Мәселен, Рубруктың күнделігінен алынған 

үзіндіде Эквиус қаласының аты аталады. С�з 

жоқ, Эквиус Екіоғыз қаласының дыбыстық 

�згеріске ұшыраған аты. Бұл қалада зерттеу 

жұмыстарын �з уақытында А.Н.Бернштам 

басқарған Жетісу археологиялық экспедици-

ясы жүргізген. Мұхамеджан Тынышпаев �з 

кітабында к�кірек к�зі ояу азамат, шежіреші 

Керімқұл Назарұлының пікіріне сүйеніп, 

Дүнгене қаласы Балпық би ауылының баты-

сында деп жазады. Яғни қазіргі қант зауыты 

мен Құрманов мектебінің аймақтарында 

орналасқан. Ал Екіоғыз қаласы одан сәл 

т�менірек Амангелді, Қаратал, Кеңарал 

ауылдарының орнын қамтиды. Оған дәлел 

Құрманов мектебінің іргетасын қазарда 

к�птеген қыштан жасалған ыдыстар, 

құмыра, тостаған, қылыш, қанжар және 

басқа к�не заттар к�п табылған. «Дүнгене» 

деп аталуы осы жазықта дүнгендер бау-

бақша, к�к�ніс, қауын-қарбыз �сірген 

к�рінеді. Кеңаралдағы қорған жерлер-

де жаңадан қазылған ақымнан қыштан 

жасалған су жүйесінің құбырлары табылған. 

Кеңарал ауылының тұрғыны, округтегі 

ақсақалдар алқасының т�рағасы Қошан 

Қожабергеновтың айтуы бойынша, сол 

жердегі үлкен шоғыр-т�бе Шыңғысхан 

ұрпақтарының хан ордасы болған к�рінеді. 

Ал қаланың «Екіоғыз» деп аталуы, тура сол 

жерде Қаратал мен К�ксу �зендері тоғысады. 

Сондықтан «Екіоғыз» аталуы мүмкін деп 

топшылайды. Осының �зі-ақ сол заман-

да �ркениеті дамыған үлкен қалалардың 

болғандығын к�рсетеді. Кезінде Екіоғыз 

қаласы жайлы Махмұт Қашқари «Диуани 

лұғат ат-Түрік» шығармасында жазған. 

Жетісу қалаларының картасын сызған. 

Соған қарағанда Махмұт Қашқари Екіоғыз 

қаласында болған деген тұжырым бар. 

Жарлы�зек қалашығы ауылға кіреберістегі 

Жарлы�зек �зенінің сол жағалауында орна-

ласқан. Республикамыздың белгілі �лкетану -

шысы М.Ф.Милощенко ұзақ жылғы зерттеу-

лері нәтижесінде тапқан тарихи мағлұ мат-

тарға сәйкес, Жарлы�зек қалашығы бұрынғы 

 Октябрь, қазіргі Жарлы�зек ауылының 

аймағын алып жатқан алқап. 1987 жылда-

ры ғалымдар АҚШ-тың архивінен Жібек 

жолының картасын алып келген болатын. 

Сол картада  Октябрь ауылының аумағында 

үлкен қаланың бар екендігі к�рсетілген. 

Ғалымдар бір-екі жылда қазба жұмыстарын 

жүргіземіз деп жүргенде Кеңес Одағы тарап, 

бәрі де қожырап кетті. Жарлы�зек қалашығы 

– тоғыз жолдың торабында орналасқан 

үлкен қаланың орны, себебі айналасы 7-18 

шақырым аралықта к�птеген қала шықтар 

шоғыры бар. Олар Аталық баба мыздың 

жатқан жеріндегі т�мпешік, Бесқайнар, 

Бесағаш, Кеңарал, Амангелді ауылдарының 

а й н а л а с ы н д а  о р н а л а с қ а н  б ұ р ы н ғ ы 

қалашықтардың орны. М.Милощенконың 

зерттеуі бойынша Жібек жолының 8 бағыты 

осы Жарлы�зек қалашығына келіп тоғысады 

екен. Бұл бағыттар ж�нінде Lміре Lрін 

 «Кенен жерім – К�ксуым» атты кітабында 

нақты жазған. 

Қорыта айтқанда, бұл қалашықтар 

ішкері жақтағы қамал ретінде Оңтүстік 

пен Шығыстан келетін жаулардан қорғап 

тұрған. Жетісу арқылы �тетін керуендердің 

бір де біреуі бұл алқапты айналып �тпеген. 

Сондықтан сол заман үшін Жарлы�зек 

қалашығының маңызы �лшеусіз болатын.

Жарлы�зек ауылындағы Т�рткүл қамалы 

IX-XIV ғасырларда сауданың қайнаған қызу 

ортасы болған Қойлық, Екіоғыз, Дүнгене 

қалаларымен бірге жау қолынан қираған 

деген аңыз бар. Кешеннің бұрыштары т�рт 

тарапқа қаратылған, сыртқы қоршауы 500-

550 метрдей болса, ішкі қоршауы 200х180 метр 

тік т�рт бұрышты алаңнан тұрады. Кешеннің 

Солтүстік Шығыс жағын Жарлы�зек �зенінің 

суы шайып жатыр. Бұрынғы дуалдардың 150 

метрге дейінгі жалғасы жойылып біткен. 

Топырақ жалдың Оңтүстік Батыс б�лігі жер 

қазу жұмыстары салдарынан к�п бүлінген. 

Қазір кешен дуалының жұрнағы 3-4 метр, 

іргетас ені 15-16 метр топырақты жал болып 

жатыр. «Т�рткүл» деп аталуы кешеннің т�рт 

бұрышында жан-жағында т�рт терезесі бар 

биік мұнара орналасқан. Мұнараның басына 

түнде сексеуілмен от жағатын болғандықтан, 

содан түскен күлдің себебінен «Т�рткүл» деп 

аталған. Бұл арада «к�л» деген с�збен шата-

стырмау керек. Ұлы Жібек жолында бұндай 

к�лемдегі бір-біріне ұқсас Т�рткүл керуен 

сарайлары к�п болған-ды. Соның бірі – Та-

раз қаласындағы 1948 жылы археолог-ғалым 

Lлкей Марғұлан тауып зерттеген «Т�рткүл» 

керуен сарайы. Ал біздегі «Т�рткүл» қаржы 

тапшылығынан ба, жоқ әлде ғалымдардың 

назарынан тыс қалған ба, әлі күнге дейін 

зерттелмей келеді. Қамалдың халық арасында 

тарап кеткен құпия үңгірі туралы ел аузында 

аңыз-әңгіме к�п. 

Аудан тарихи жәдігерлер мен к�не 

ескерткіштерге �те бай. Мәуленбай ауы-

лын дағы «Адам ата», \ндірістегі «Хан 

қызы», Алғабастағы «Байкісі», Амангелді 

ауылына жете берістегі «Дарабоз-ана» 

қорғандары, К�ксу �зенінің бойындағы, 

Шаған тауының етегіндегі «Балбал тас», 

к�птеген петроглифтер, Талапты ауылының 

шығыс жағындағы Андронов дәуіріне тән 

қола ескерткіштер әлі күнге дейін зерт-

телмеген. Елбасы «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» мақаласында «Туған жер» 

бағдарламасы жалпы ұлттық патриотизмнің 

нағыз �зегіне айналу керектігін баса айтқан 

болатын. Президент мақаласына орай 

«Қазақстанның киелі жерлер географиясы» 

жобасы бастау алғаны белгілі. Сондықтан 

ауданымыздың киелі жерлер географиялық 

картасына осы тарихы терең, �ткені кемел 

жерлерді кіргізіп, болашақта жас ұрпаққа 

аманаттай білу қажет-ақ. 

Бақыт ШЕҢГЕЛБАЕВ,  
К$ксу ауданының Құрметті азаматы, 

 «Үш ұрпақ» қоғамдық бірлестігінің 
т$рағасы 

Алматы облысы

ҚОЙЛЫҚ – 
ЖЕТІСУ ШАҺАРЫ

(Басы 1-бетте)

Мәселен, тек Солтүстік Шығыс Жетісуда 

ІХ-Х ғасырда 10 қала болса,  ХІ-ХІІІ 

ғасырдың басында олардың саны 70-ке 

дейін к�бейген. VІІ-ХІV ғасырларда елшілік 

сауда керуендерінің дені Жібек жолымен 

жүрді. Сан ғасырлар бойы оның бір б�лігі 

айрықша к�ркейіп жатса, екінші бір аймағы 

қаңырап, ондағы қалалар мен сауда бекеттері 

бос қалды. Біздің К�ксу ауданының жерінде 

«Қойлық» (Қиялық), «Дүнгене», «Екі оғыз» 

(Екі �гіз) деп аталып жүрген қалалар болған. 

Ғалым-инженер М.Тынышпаев �зінің «Кок-

суские развалины и город Койлык» атты 

кітабында Қойлық қаласы К�ксу �ңірінде 

екендігін жазса, ақын-жазушы Lміре 

Lрін ауданымыздың 60 жылдығына орай 

шығарылған «Кенен жерім – К�ксуым» атты 

кітабында тарихқа жүгіне отырып, нақты 

дәлелмен осы қалалардың орналасқан жерін, 

қай ғасырда �мір сүріп, қалай қирағаны 

туралы жазған болатын. Сонымен, Қойлық 

қаласы туралы біз не білеміз? 
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 .Тоқа! 

А л а ш т ы ң  а р д а қ т ы  а қ ы н ы , 

 ха лық ара лық Абай сыйлығының 

тұңғыш иегері Ғалым Жайлыбай сен 

туралы «Бауыр» деген �лең жазды. 

Мен сол �леңді тұтас қалпында есіңе 

қайта салғанды ж�н санадым.

Аға таптым, дос таптым, к�ңілі ерен,

Жеті �зеннің қалықтап к�гіменен

\мір-�лең екенін ерте ұқтырды,

Бесігіңді тербеткен Қоңыр�лең.

Сендей болса, дүние-ай мұқым қазақ,

Бағым ғажап болар ед, құтым ғажап.

Жігіттер аз қазақта Тоқтарбайдай, 

Тоқтарбайдай аз және бүтін қазақ.

Сен толғасаң кей кезде сүлейлердей,

Қайғы к�рмей жүрерміз, үрейге ермей.

Дүниесі түп-түгел жан секілді,

Су иесі киелі Сүлеймендей.

Жан екенсің ары аппақ, таза иманы,

Жүрегімде тербеттім нәзирәні,

Жаға таптым, жігіттер қамқа тонға,

Аға таптым Жаркенттен жазиралы.

Тоқа, сен ақылыңмен �зің шыққан 

биіктіктен ешқашан т�мендемеген 

доссың. Мына фәни жалғанда �зіңдей 

азаматтар к�бірек болса, бәлкім, 

 Фариза ақын: 

Асау ғасыр, іріні үгіп демің,

Бара жатса, с�нердей үміттерің

Мен тілеймін күңшіл мен �сектерден,

Сақтағай деп қазақтың жігіттерін, – 

деген �лең шумағын жазбас па еді, кім 

білсін...

Біз алпыстағылар мен сол алпыс-

ты алқынбай ауыздықтағандармыз. 

Кеше ғана армандарымыз асыл 

еді, болашағымызға үмітпен, жан-

жағымызға сеніммен қарайтындар 

едік. Ал бүгін... \ткеніміз – күмән, 

жетпегіміз – тұман. Ептілер байлыққа 

кенеліп, тексіздер т�рге шықты. 

Ұяты бар деген азаматтардың �зі 

к�ңілжықпастық жолмен жүріп, 

солардың сорақы ойын тәртібін 

қабылдауға к�шті.  \тірік айту 

� н е р г е  а й н а л д ы .  \ т і р і к ш і н і ң 

�тірігіне бәріміз де �тірік сенетін 

мінез пайда бола бастады. Қоғамдық 

формацияның ауысуымен бірге 

а қ ы л ы м ы з  д а  а у ы с ы п  ж а т қ а н 

мына заманда Тоқа, сен сияқты 

�згермейтін к�зк�ргендер аса қажет 

болып тұр. Міне, бұл бәлкім, басты 

торап болуы да мүмкін.

\мір сүрудің бағасын, қадір-

қасиетін �зіңдей сезініп білетіндер 

ғана қазақ деген феноменнің психо-

логиясын ашуға, �мір салтын, фило-

софиясын түсінуге қауқарлы. Жар-

кент �ңірінің алдындағы абырой-

беделің, үлкенмен де, кішімен де, 

қасқамен де, басқамен де тіл табы-

сып, араласа білу �нерің осының 

айқын айғағы. Осы ретте к�птен 

к�ңілімде жүрген бір сауалым бар. 

Ол �зің тоқтап ат байлаған тағы бір 

тамаша торап туралы. «ЖУСАН» 

достық одақтарыңның осы атауының 

авторы кім? Жалайыр, ұйғыр, суан, 

албан,  найман руларының бас 

әріптерінен жасақталған достық 

клубтарыңда бір дүнген де бар екен 

ғой. «ЖУСАННЫҢ» авиатурасын 

Консерватория студенттері мен 

ұстаздары кәсіби шеберліктерінің 

б и і к  д е ң г е й д е  е к е н і н  т а ғ ы  б і р 

дәлелдеді. Концерттің шымылдығы 

« С е р п е р »  с ы й л ы ғ ы н ы ң  и е г е р і 

 Абылай Тілепбергенов пен Халық-

ара лық конкурстардың лауреаты 

Қанат Омаровтың жетекшілігімен 

қазақ ұлттық аспаптар оркестрі 

және сим фониялық оркестрдің 

орын дауындағы Түркештің «К�ңіл-

ашар» күйімен ашылды. Қазақтың 

халық әндерін әуелетіп шырқаған 

әншілеріміз жиналған қауымның 

құлақ құрышын қандырды. Жәния 

Lубәкірова орындаған классика лық 

музыка шығармаларымен бірге «Гарри 

 Поттер», «Кариб теңізі қарақшылары», 

«Шиндлер тізімі» кинофильмдерінен 

саундтректер,  хор дирижері  Ян 

Рудковскийдің домбырамен ән ай-

туы, тіпті сахнаға дирижер ретінде 

Дарт Вейдердің шығуы концерттің 

тартымдылығын асыра түсті. 

Елімізде бұрын-соңды креа-

тивті жобаны дайындап, халыққа 

ұ с ы н ғ а н  ұ ж ы м н ы ң  р е к т о р ы 

Ж.Lубәкірованың айтуынша, кон-

церттің идеясы мен режиссурасы 

– консерваторияның белсенді сту-

денттерінің еңбегі. Екі оркестрдің 

орындауындағы туындыларды да 

консерваторияда оқитын жас компо-

зиторлар дайындаған. Сахнаның ке-

Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласын іске асыру мақсатында 
облыстық ардагерлер кеңесінің, 
аудандық ақсақалдар алқасының 
ұсынысымен және аудан әкімінің 
қолдауымен «Жарасымды к$ршілер – 
сенімді әріптестер» атты шара $тті. 

Қай ел, қай ұлт, халық болсын 

«к�рші» деген ұғымды қастерлеген. 

Соның ішінде қазақта к�ршіні құрметтеу 

ықыласы ерекше. Осыны алға тартқан 

к�ксулықтар шарада ұлтымыздың салт-

дәстүрін, мәдениетін, ұлттық таным 

мен рухани құндылықтарын паш етті. 

С�з алып, халықтың алдына шыққан 

аудан әкімінің орынбасары Ұлан До-

сымбеков Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы аясында аудандағы атқарылып 

жатқан жұмыстарға тоқталды. «Жара-

сымды к�ршілер – сенімді  әріптестер» 

Жуырда Түркістан қаласында 
Елбасының «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласын талқылау мақсатында 
Түркі әлемі әдеби журналдары 
редакторларының VІІІ конгресі $тті.

«Түркістан – түркі мәдениетінің 

астанасы» мәдени жобасының аясын-

да �ткен конгресс жұмысына 19 елден 

ТҮРКСОЙ халықаралық ұйымының 

Б а с  х а т ш ы с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы 

 Фырат Пурташ, Еуразия Жазушылар 

одағының т�рағасы Якуб Омероглы, 

Қазақстан Жазушылар одағының 

хатшысы, «Жұлдыз» журналының бас 

редакторы, Мемлекеттік сыйлықтың 

иегері,  ақын Ұлықбек Есдәулет 

бастаған отызға жуық әдебиет және 

мәдениет қайраткерлері қатысты.

Конгресс барысында Түркия, 

И р а н ,  И р а к ,  Қ ы р ы м  ( У к р а и -

н а ) ,  L з е р б а й ж а н ,  \ з б е к с т а н , 

Қырғызстан, Алтай (РФ), Дағыстан 

(РФ), Татарстан (РФ), Башқұртстан 

(РФ), Кабардин-Балқар (РФ), Са-

ха-Якутия (РФ), Косово, Маке-

дония, Солтүстік Кипрдан және 

түсінген сол дүнген: «Мен қайда 

қалдым сонда?» деп қайырылғанда: 

«Саспа, ұлы орыс халқының жазба 

тәртібіне сүйене қалсаң болды, бәрі 

�з орнына түсе қалады». Бұдан-

былай «ЖУСАН» емес, «ДЖУСАН» 

болып, сен алдыға шығасың» деп, 

тапқырлық танытыпсыңдар. Сол 

рас па? Отбасыларыңмен арқа-

жарқа араласып, елді таңғалдырған 

сендердің осы достық клубтарың 

менің есіме еліміздегі Халықтар 

 Ассамблеясын түсіреді де тұрады.

Тоқа, сен құрметтің келерінде 

– қиын, кетерінде – құйын екенін, 

ыза – желіп келсе, ашу –  шауып 

ш ы ғ а д ы  д е г е н  Е с к е л д і  б и д і ң 

�сиеттерін ерте түсініп, түйсініп 

қана қоймай, оны ешуақытта естен 

шығармаған, әрі ұмытпай ұстанған 

замандасымызсың. Осыны барлық 

қызметтестерің де, қатар жүрген 

ремет безендірілуі тыңдаушылардың 

музыкалық әсерін күшейте түсті. 

Жалпы концертке 300-ге жуық 

адам қатысты. Классикалық шоу 

концерттің бағдарламасын да йын-

даған А.Тілепбергенов, Қ.Омаров, 

Я.Рудковский,  М.Той болды кон-

церттің жоғары �туіне бар �нерлерін 

с а л д ы .  L р т ү р л і  а у д и т о р и я ғ а 

арналған, түрлі талғамдағы репер-

туар таңдау концерттің сәтті �туіне 

үлкен септігін тигізді.

Шетелден келген атақты му-

зыканттар концерттің к�ркін аша 

түсті. «Грэмми» сыйлығының иегері, 

скрипкашы Геза Легоцки (Швей-

цария) орындаған В.Монтидің 

«Чардаш» және «Шиндлер тізімі» 

фильмінен Дж.Уильямстың музы-

касы жиналған қауымның к�ңілін 

бірден баурап алды. Скрипканың 

керемет дауысы мен орындаушы 

шеберлігі тамаша әсер қалдырды. 

Сонымен қатар Астанаға алғаш рет 

келген белгілі итальяндық труба-

шы Марко  Пьеробон сахна т�рінде 

нағыз динамикалық шоу к�рсетті. 

Осылайша консерваторияның 

талантты жас студенттері ұсынған 

концерт классикалық музыканың 

жарқын мерекесіне айналды. Осын-

дай жобалардың арқасында класси-

калық �нерге, қазақтың халықтық 

музы касына деген ынтызарлық арта 

атты тақырыппен ұйымдастырылған 

игі  шараның маңызы мен мәніне 

тоқталып, «Туған жер» бағдарламасын 

іске асыру аясында �ткен бұл шараның 

негізгі мақсаты халқымыздың  салтын, 

мәдениетін, бүгінде ұмыт қалған кейбір 

дәстүрлерді жандандырып, бүгінгі жас 

буынға үйрету екендігін жеткізді.  

К�ршілер жарасымы татулық пен 

бірліктің бастауы. Балпық ауылдық 

о к р у г і н д е г і  Т . Н ү с і п о в  м � л т е к 

ауданының тұрғындары мерекелік 

шара ұйымдастырып, бар �нерлерін 

ортаға салып, тату-тәтті �мір сүріп 

жатқандықтарын танытты.  Мәселен, 

қазақтың ұлттық киімімен ортаға 

шыққан к�ршілер к�рініс арқылы 

«к�рші» ұғымының қадір-қасиетін 

к�рсетті. Бұдан б�лек, жүн иіріп, ою 

ойып, құрақ к�рпе к�ктеп отырған сол 

ауданның ақжаулықты әжелері тары 

қуырып, талқан жасап, халыққа ұсынды. 

Ақ әжелердің ішінде кезінде трактор 

Қазақстанның бірнеше қаласынан 

келген белгілі әдебиетшілер ба-

яндама жасады. Түркі әлемінің 

болашағын бағамдап, әдебиеті мен 

мәдениетін сақтау, тілін, ділін, 

ынтымақ, бірлігін одан әрі дамыту 

мәселелерін к�терді.

Конгрессте Қазақстанның латын 

әліпбиіне к�шу мәселесі қызу талқыға 

айналды. Осы ретте «ТҮРКСОЙ» Бас 

хатшысының орынбасары Фырат 

Пурташ латын әліпбиіне к�шу қазақ 

тілі үшін жасалған игі қадам екеніне 

тоқталып,  Президент Н.Назарбаевтың 

б ұ л  б а с т а м а с ы  т а р и х т а  а л т ы н 

әріптермен орын алатынын айтты. 

Сондай-ақ Еуразия Жазушылар 

Одағының т�рағасы Якуп \мероғлу: 

«Қазақ елінің латын қарпіне к�шуі 

бастамасын құптарлық дүние. Бұл 

дегеніміз Түркі елдерінің бауырластығы 

тек тілінде ғана емес, жазуында да 

жақындай түсетіндігінің белгісі» деген 

ыстық лебізін жеткізді.

Түркістан т�рінде �ткен конгресс 

жиыннан соң қаламгерлер Оңтүстік 

Қазақстан облысының әкімі Жансейіт 

Түймебаевтың қабылдауында бол-

Тоқтарбайдың тұрлаулы – тұрақты 

торабы деп аталары даусыз.

Қашанда жүйесін табар жүйелі 

с�зіңе әбден риза болған бір сәтте 

ж у р н а л и с т и к а ғ а  к е л с е ң ,  б і з д і 

жұмыссыз қалдырар ма едің деп, 

түсінгенімді жасыра алмап едім. 

Ал Жәкең, Жанболат тартылған 

т а б а қ т а ғ ы  е т т і  с е н  а с ы қ п а й 

жапырақтап, біркелкі, бір ет, бір 

май етіп әдемі турай бастасаң бол-

ды, мамандығы ғой деп, білім алған 

кәсібіңнің зоотехник екенін еске 

 салып, күліп, күлдіріп отырады. 

 Партия, совет қызметтерінде де, 

сен тура сол �зің ет тураған �ткір 

пышақтай болғаның к�пке мәлім. 

Есіңде ме, Жанболат Байжанов 

екеуміз де сондай бір тойдың идео-

логиясы мен мәдени шараларының 

бір шетінде жүрдік. Азат Машуров 

марқұм кеңшар басшысы, сен сондағы 

партия ұйымының жетекшісісің, 

шаруашылықтың 60 жылдығын атап 

�ткенде, колхозшылардың да, жан-

жақтан тойға келген меймандардың 

да, аудан, облыс қала берді респуб-

лика басшылығының да к�ңілінен 

шыққан сауапты да, жауапты іс-

әркеттеріңді к�зімізбен к�рдік, жас 

парторгтың іс-қимылына түйсіндік, 

сүйсіндік. Одан кейін �зің кеңшар 

басқардың. Ешкімді жерге қаратқан 

жоқсың. Қорыққа да қамқоршы 

болдың,  ешкім ренжіген жоқ. 

 Аудан әкімдігінің аппарат басшысы 

қызметін атқардың. Үш-т�рт жыл 

бұрын �ңірдің су шаруашылығының 

тізгіні қолға тиіп еді, «Су патша-

с ы  –  С ү л е й м е н » ,  а т а н д ы ң  д а 

кеттің. Еу ропада испандықтардан 

барып үйренгеніңді, шекараның 

арғы бетіндегі к�ршілеріңмен су 

түсері с�зсіз. Концертке жинал ған 

қауымның ықыласына қарағанда, 

жаңа жоба кез келген жастағы 

тыңдарманның к�ңілінен шықты. 

«ЭКСПО – 2017» к�рмесін тама-

ша лауға Ресейден арнайы кел-

ген қонақ Ирина  Максема кон-

церт бағдарламасының керемет 

ұйымдастырылғанын, тіпті екі сағат 

тік тұрып, уақыт қалай жылдам 

�ткенін байқамағанын атап айтты. 

«Мен �мірімде бірінші рет сахна-

да екі оркестрді к�ріп отырмын. 

Оркестрлердің музыканы синхрон-

ды түрде орындауы, әрине, дири-

жерлердің үлкен еңбегі. Қазақ кон-

сер ваториясының кәсіби деңгейі �те 

жоғары екен» деген пікірін білдірді. 

«ЭКСПО – 2017» к�рмесінің 

 басты идеясы – болашақтың жа-

сампаз энергиясы болса,  кон-

серваторияның талант ты жаста-

р ы  � з д е р і н і ң  и н н о в а  ц и я  л ы қ 

ізденістері арқылы қазіргі за манауи 

Қазақстанның жарқын келбетін 

к�рсете білді деп айтсақ артық бол-

мас. 

Ғалия ҚАЛЫМОВА,
Құрманғазы атындағы Қазақ 
ұлттық консерваториясының 

аға оқытушысы
 Гүлсая МАҒАЗОВА,

 4 курс студенті 

жүргізіп, ер азаматтың жұмысын атқарған 

Күлтәй апа жастарға ақылын айтты. 

Ауданның Құрметті азаматы, ел анасы 

атанған Lсет апа да шара барысында 

ұлттың рухани коды дегенге тоқталып,  

сан ғасырлық тарихымызды мирас бо-

лып келе жатқан атамұра �нерімізді, 

�зге елден ерекшелеп тұратын дәстүр-

салтымызды, әдет-ғұрпымыз бен діни 

ұстанымымызды, білім-ғылымымыздың 

мәңгі �шпейтін ошағы екенін айтты. 

Ал жастар жағы би билеп, ән әуелетіп, 

айтыс �нерін де к�рсетіп, халықтың 

қошеметіне б�ленді. Қазақтың киіз үйін 

тігіп, ақ дастарқан басында мерекелік 

шара жалғасын тапты. Ақсақалдар, 

әжелер, аналар ұлттық салт-дәстүрімізді 

айтып, рухани құндылығымызды жан-

дандыра түсті. 

Жадыра ЕРМҰХАНОВА
Алматы облысы

К�ксу ауданы

ды. Облыс әкімі Түркі әлемі әдеби 

ж у р н а л д а р ы  р е д а к т о р л а р ы н ы ң 

VIII конгресінің табысты �туімен 

құттықтады.

«Елбасымыз Нұрсұлтан Lбішұлы 

Назарбаев: «ТҮРКСОЙ» түркі әлемінің 

ЮНЕСКО-сына айналуы тиіс» деген 

болатын. Яғни біз ТҮРКСОЙ ұйымына 

мүше елдер арасында ынтымақ-

бірлігімізді арттырып қана қоймай, 

мәдени және экономикалық, туристік 

тұрғыда соны серпін аларымыз, сер-

гек тартарымыз с�зсіз. Кешегі �ткен 

жиында салиқалы с�здер, ұтымды 

ұсыныстар айтылып, орнықты ойлар 

ортаға салынды деп ойлаймын» деді 

Жансейіт Қансейітұлы.

Кездесуде с�з алған қонақтар 

Түркі  әлемі  әдеби журналдары 

редакторларының VIII конгресінде 

айтылған ұсыныстар мен қозғалған 

пікірлер түркі тілдес халықтардың 

ортақ тарихын интеграциялауға зор 

ықпалын тигізеді деген сенім білдірді.

Нұршат ТUКЕН 

Оңтүстік Қазақстан облысы

азаматтар да, туған-туыс аралас 

жегжаттарың да бәрі біледі, әрі 

түсінеді. Оған сенімдімін. Бұл да 

сенің бір байланса қайта шайылмай-

тын торабың іспетті. С�з түсінетін, 

сол с�зге тоқтаған қазақ екенімізге 

нұқсан келетіндей сәттер де болып 

тұрады. Ондайда �зің сияқты шын 

сыйластарға қарай тартып кетеміз. 

Жаркент жайсаңдарының әзіл-

қалжыңдарын тыңдап, Lділшайық 

марқұмның тапқыр танымдарын 

еске алып, езу тартып, масайрап 

қала ты нымызды қалай айтпайық. 

Ермек Lбілмәжінұлының жымиып 

қойып, тереңнен тартар табиғатын, 

Ж а н б о л а т  Б а й ж а н о в  д о с т ы ң 

не айтса да, үтір-нүктесін түгел 

тәптіштеп, ұмытпай түгендейтін 

мінезін, ағынан жарылған Азаттың 

аңғарымпаздығын, аузын ашса 

жүрегі к�рінетін Серік Ақсубаев 

ініміздің ашық әңгімелерін, Т�лебай 

замандастың Зибаш-ау, қасыңның 

қара қиғашы-ау дейтін ақындығын 

нағыз фольклор демей к�р. Ал 

Кәрім құданың Жаркентте жуырда 

жолыққандағы әзілін айтсаңшы. 

Бақытгүл қызымыздың мейрамха-

насында қонақ күткен кеш есіңде 

ме? Жақсы отырдық, арқа-жарқа 

әңгімелестік, немерелер де мәз-

мейрам, біз де жадырап, үйге бірге 

қайттық. Ертеңгісін ұйқыдан оя-

нып, Кәрім құдамен амандасып 

жатырмыз. Қалай, Кәреке, туған 

топырағыңызда жақсы демалдыңыз 

ба, деймін ғой баяғы, ойда түк жоқ. 

Кәрім күрсінгендей сыңай таны-

тып, терең демалды да, түнімен 

ұйықтай алмадым, к�зімді жұмсам 

болды, әбден толған екі рюмка не 

жеткізбейді, не ұзамайды, алдымда 

жорғалап жүрді де қойды. К�зімді 

ашсам болды, ана екеуінен айы-

рыламын да қаламын ғой деп ой-

лап, бірақ жете алмай, ұстай алмай 

ұйықтамадым, к�зім ілінбей қойды. 

Кеше сол екеуі болғанда, қатып 

қалатын едім дегенде бір-ақ түсіндім. 

Күлем десең �зің біл. Міне, Тоқа, 

бұл да сенің байыппен байлаған 

торабыңның бірі болса керек.

«Адам баласының миындағы 

Алланың коды – с�з» дейді Серік 

Ақсұңқарұлы шайыр. Қазақтың қара 

с�зді қадірлеп, кепиетінен қорқатыны 

да бәлкім сондықтан шығар. Сенің 

танысып қалғандарыңмен табысып 

кететінің тегін емес. Ол екінің бірінің 

қолынан келмейді. Не нәрсенің де 

т�ркінін түсініп, тарихына үңіліп, та-

ныммен таразылай алатын қабілетің 

кез келген мінберге шыға қалсаң, 

кез келген аудиторияны тыңдатар 

шешендігің, ел-жұртыңның алдын-

да жүйрік атқа мінген к�семдігің, 

той-томалақта Дәнеш әнін тамыл-

жыта шырқайтының, отбасыңда 

хан к�терген кішкентай Ханкелді 

бастаған немерелеріңе ардақты ата, 

балаларыңа қамқор әке, жарыңа 

сенімді сүйеу бола білер қарымың, 

ең бастысы қарапайымдылығың 

б�ліс кеніңді, асау \сек аңғарын 

бағындырып, су үнемдеп, аудан 

бойын ша оны пайдалануды тәртіпке 

салуды жолға қойғаныңды қазіргі 

әріпестерің жыр қылып айтып жүр. 

Қай жерге қызметке барсаң да, 

жұмысты жандандырып жіберетініңді 

білетін кәсіпкер Серік ініміз: «Lттең, 

бос аудан болмай тұр. Lйтпесе 

Тоқтарбай әбден піскен дайын әкім» 

деп әзілдесе де, билікке наз айтса 

да, шындықтың жүзін жарқыратып 

тұрған жоқ па?!

М і н е ,  о с ы н ы ң  б ә р і  к е ш е  е л 

басқарған марқасқалардың �мір 

тәжірибесінен, дала академиясының 

даусыз сабақтарынан алған дәрістің 

н ә т и ж е с і  е к е н і н е  с е н і м д і м і н . 

 Молдахан Сағынбаевтың жастық 

жалыны мен комсомолдық нұсқауы, 

�зіңді «комиссар» деп еркелете атаған 

Екі мәрте Социалистік Еңбек Ері 

Николай Никитич Головацкийдің, 

аудан басшысы болған Lділшайық 

Ы б ы р а й ы м о л д а е в  п е н  к е ң ш а р 

т�рағалары Сүлеймен К�шкіновтің, 

Азат Машуров пен  Ыбырайымжан 

Қ о ж а х м е т о в т ы ң ,  А с ы л м ұ р а т 

Тұрғанбеков, Ғалым Тұрғанбаев 

пен Шаймұрат Келдібековтің �мір 

мектептерінен �тіп, ақ баталарын 

алғандығыңның нәтижелі жемісі  десем 

келісетініңді білемін, Тоқа. Тоғыз 

тораптың Тоқаңды байлаған т�бе 

 торабы бәлкім осы болар. 

Бірді айтып бірге кетті деме, ендігі 

айтарым еркін ойдың қайырмасы 

деп ұқ. Менің мінезіме  байланысты 

болса керек, бірде сен неден, кімнен 

сескенесің деп сұрадың. О жолы 

күлістік те қойдық. Бүгін соның жа-

уабын тыңда. Баяғыда бір білімді 

ұстаз :  «Мен шын достарымнан 

қаймығамын» депті. \йткені олардың 

ары таза. Сол тазалыққа дақ түсіріп 

аламын ба деп қорқамын деген екен. 

Сендей досым барына шүкір айтып, 

мен де осы ұстаздың тұжырымының 

соңына қолымды қоямын. Тәуелсіздік 

ұғымы кең ғой. Соны адами тұрғыдан 

алайықшы. Сол мағынадан қарағанда 

қазір шын достыққа тәуелдімін, сен 

сияқты адал замандастарыма тәуелді 

болғым келеді. Тап-таза арларына 

дақ түсіріп алмас үшін тәуелді болғым 

келеді.

Тоқа, тағы бір тоқтаған торабың 

болсын, алпыстың биігінен қарап 

т ұ р ы п ,  ж а у а б ы  б е й м ә л і м ,  о с ы 

қарапайым сұрақтарыма зер салып, 

үңіліп к�рші және бұл ашық хаттағы 

сауалдарға жауап қайтару міндет емес, 

тек қаперіңде болсын. Мен білсем, 

бұл мерейтой тек Тоқтарбайдың ғана 

тойы емес, ел-жұрттың, жазиралы 

Жаркенттің тойы. Ендеше, бәріміз 

бай-қуатты болайық!

Нұр тілеумен 
Нұртілеу ИМАНҒАЛИҰЛЫ,
Алматы облысының Құрметті 

азаматы, Қазақстанның 
Құрметті журналисі

АЛМАТЫ 

    

ӨНЕР

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

БІР БӘЙТЕРЕК БҰТАҒЫМЫЗ

КЛАССИКАЛЫҚ МУЗЫКАНЫҢ 
ЖАРҚЫН МЕРЕКЕСІ

Жарасымды көршілер

Түркі қаламгерлері бас қосты
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Британия мұражайында 
«Скиф тер  – ежелг і  Сіб ір 
жауын герлері» атты экспозиция 
ашылды. Британия мұражайы 
Сібір жауынгерлері экспозиция 
Лон дондағы игі шара к$шпелі 
тайпа – скифтердің тұрмыс-
тір шілігіне, т$л мәдениеті мен 
$не ріне арналып отыр. 

К�рмеге басты қатыс ушы-

ның бірі – Қазақстан Республикасының Ұлттық 

мұ ражайы. Экспозицияда, сонымен қатар жылқыға 

арналған әшекей бұйымдары қойылған арнайы 

б�лім де бар. Британиялық музей директоры Хартвиг 

Фишер: «Біз үшін шынымен де ғажап дүние. Бұл тек 

Ұлыбритания тұрғындары үшін ғана емес, бүкіл әлем 

үшін де жаңалық деп ойлаймын» деді. 

Музейге келушілер 500 жыл бұрын Қытай, Қара 

теңіз және Балқан аумағында к�птеп мекен еткен 

к�шпенділердің �мірінен хабардар бола алады. Бұл 

Ұлыбританияда Скиф мәдениетіне арналған соңғы 

40 жылдан бері алғаш �ткізіліп отырған ірі к�рме. 

Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшілігі мәдени 

және тарихи мұраларымызға арналған дүниелердің 

таныстырылымын арнайы шара ретінде �ткізуді 

жоспарлап отыр.

Араға т$рт жыл салып $т-
кізілетін Жазғы олимпиада 
ойын  дарының 2024 жылы Па-
риж қаласында, 2028 жылы 
Лос-Анджелесте $тетіндігі 
белгілі болды. 

Айта кетерлігі, аталған 

екі қалада да екі мәрте жазғы 

ойындар �ткізілген бола-

тын. Атап айтқанда, әлемдік 

дәрежедегі ауқымды спорт сайысын Париж 1900 және 

1920 жылы, ал Лос-Анджелес 1932 және 1984 жылы 

�ткен. Ал алдағы 2020 жылғы жазғы Олимпиада ой-

ындары Токио қаласында �теді.  

Италияда халықтың $мір сүру жасының ұзаруына 
байланысты елдегі нәзікжандылар зейнеткерлікке 
шығатын әйелдердің жасы 66 жас 7 ай деп белгіленіп, 
ер азаматтармен теңестірілді. Бұл Заң 2018 жылдың 1 
қаңтарынан бастап күшіне енеді. 

Елде зейнеткерлік реформасын жүргізу осыдан 

алты жыл бұрын басталған еді. Еңбек құқығының 

профессоры Раффаеле Фабоццидің айтуынша, 

қаржы мәселесі күн тәртібінде тұрған тұста, 

мемлекет бюджетінің мүмкіндігі осыған саятын 

к�рінеді. «Зейнеткерлікке қатысты реформаны 

бұдан кейінге шегеру мүмкін емес. Адам жасының 

ұзаруына байланысты мемлекет зейнетақы т�лемін 

арттыратындығы бәріне белгілі жайт. Екінші 

жағынан алсақ, қазіргі жастар 30-ға толып ба-

рып қана жұмыс істеуді бастады. Сондықтан 

олар зейнетақы жарнасын аз т�лейді. Бүгінде 

қаржы мәселесі �ткір тұр. Мемлекет бюджетінің 

мүмкіндігі осындай» дейді Р.Фабоцци. 

Ирак парламенті күрдтердің 
автономды аймағында тәуел-
сіз дік ж$нінде референдум 
$ткізу мәселесін дауысқа са-
лып, саяси шараны қолдамай 
тастады. 

Шешім депутаттардың ба-

сым б�лігімен қабылданды. 

Алайда Ирактағы Күрдістан 

басшылығы қыркүйектің 

 25-іне белгіленген референдумнан бас тартпай-

тынын мәлімдеді. Премьер-Министр Хайдер 

әл-Абади шара қарулы қақтығысқа әкеліп соғуы 

мүмкін екенін ескертті. Үкімет басшысының айту-

ынша, күрдтер мұндай қадамға тек аймақтағы мұнай 

қорларын бақылауды �з қолында ұстап қалу үшін 

барып отыр. Референдум �ткізуді АҚШ-та сынға 

алды. Түркия мен Иран «саяси шара аймақтағы аху-

алды шиеленістіреді» деп одан бас тартуға шақырды. 

10 шілдеде Германия чемпионатының 3-ші 
кезеңінде «Герта» $з алаңында «Вердер» команда-
сын қабылдады. Кездесу «Olympiastadion» стадио-
нында $тіп, 1:1 есебімен аяқталды. 

Ойынның 38-ші минутында «Гертаның» авс-

тралиялық жартылай қорғаушысы Мэтью Лэки 

есеп ашты. «Вердер» ойыншысы Томас  Делейни 

59 минутта жауап қайтарды. Бұл кездесудің 

ерекшелігі Бундеслига тарихында және еуропалық 

ерлер футболының дивизионында әйел адам 

т�релік етті. 38 жастағы Бибиана Штайнхаус 

ойынның 36-шы минутында «Гертаның» жарты-

лай қорғаушысы Пер-Сильян Шелбредке сары 

қағаз к�рсетті. Бибиана Штайнхаус Ганновер 

қалалық полициясында жұмыс істейді. Бұрындары 

ол екінші дивизиондағы ойындарға т�релік ететін. 

2015 жылы ол ойын кезінде дюссельдорфтық 

«Фортуна» ойыншысына қызыл қағаз к�рсетіп, 

ойыннан шығарғаннан кейін, наразы болған 

футболшы «әйелдерге футболда орын жоқ» деген 

болатын.

 3зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ТҰМАНДЫ АЛЬБИОН

ФРАНЦИЯ

ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ИРАК

ГЕРМАНИЯ

Сақтарға арналды

Олимпиада Парижде өтпек

Зейнеткерлік жас ұлғайтылды

Референдумды дауысқа салды

Бибиана төрелік етті
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соның берілу формасы тіл де, тілдің 

к�ркемдігі мен байлығы да, онда 

кездесетін тың оралымдар мен сурет-

бейнелер де – бір-бірімен ажырағысыз 

тығыз байланыста. 

Осы ретте жай қалыптан б�лек, 

елең еткізетін бейне-с�йлем құрылым-

дары мен с�з орамдары Н.Дәутаев ро-

манында біршама кезігеді. «Дүниенің 

демі салқын». «Жылдар бойы ішіне 

шемен болып қатқан шерменде шер 

зеңбірек атты». « – Lй, Lбжал, амансың 

ба? – деді даусы қаңсып». «Сол сол-ақ 

екен, мұны елдің үрейлене, жиіркене 

қараған к�зқарасы �кшеледі». «Енді 

қыздың �зімен с�йлесуді ойлап еді, 

бұлаңдаған жас сұлу �зінен жиырма бес 

жас үлкен, �ңі тасбақаның терісі реңдес 

Қожанияздың атын естігенде, бас са-

лып бетін тырнап жіберердей к�рініп, 

тыйылып қалды». «Шал аспанға қарап 

әңірейді», тағы басқалар. Сондай-

ақ роман тілінде диалекті с�здер де 

біршама кездеседі. Шығарма тіліндегі 

(Жазушы Несіпбек Дәутаевтің (Жазушы Несіпбек Дәутаевтің 
«Құдірет пен қасірет» романы хақында)«Құдірет пен қасірет» романы хақында)

Сол балаларды жетілдіру үшін ауыр 

жарақатына қарамай, әр келген сайын 

станса басында ақ тер-к�к тер болып 

жұмыс істеуі. Ыңғайымен табылған 

сюжеттік байланыс Досмағанбеттің 

соғыс уа қытындағы адамдық қасиетін, 

таза жүрегін жарқыратып ашып к�р-

сетуге к�ркемдік қызмет жасаса, оның 

Қызбалтаймен де, Ақтамақпен де 

арадағы байланысын сенімді арнаға 

айналдырған. Дүниенің астаң-кестеңі 

шығып жатса да, жүрекке бала күнінен 

егілген Адамдық қасиетін сақтайтын, 

сол жолмен әрекет ететін ерік-жігері 

мықты адамдар болады. Олардың �мір 

жолы, тағдыр талайы да жеңіл бол-

майды. Сонда да олар Адамдықты 

бірінші орынға қояды. Адамдыққа дақ 

түсірмеуге тырысады. Адамдықтың 

атымен әрекет жасап, бейопа �мір-

тіршілікке баға береді. Романдағы 

Досмағанбет образының тағылымы да 

осында.

Автор Досмағанбет пен Қызбалтай, 

басының қамымен ғана емес, ең ал-

дымен, ортамен, �зге пенделермен 

қарым-қатынаста танылады екен. Ол 

– жауыздықпен, арамдықпен бетпе-

бет келгенде, шегініп, тайсақтамау. 

Күш тең,  тең  болмасын әділдік 

үшін күресу, сол жолда азап шексе 

де, соққы алса да, ұстанған бағытын 

жоғалтпау. Құлап жатып, қайта тіктелу 

– Досмағанбеттің соғысқа дейінгі бүкіл 

�мірінің мағынасы болып к�рінген. 

Адамдықтың екінші  мәні  �згеге 

қайырым, жақсылық жасаумен бай-

қалады екен. Романдағы ең жарқын, 

әсерлі беттердің бірі – Досмағанбеттің 

�зі қиналып, күйзеліп жүрсе де, �згенің 

қайғысын б�лісуге, қолынан келген 

к�мегін жасауға ұмтылуын суреттейтін 

эпизодтар. Станция басындағы соғыс 

уақытындағы қараусыз қалған аш-

жалаңаш балаларды арбасына салып, 

�з үйіне әкелуі, тағы бір барғанында 

тағы екі-үш баладан Қызбалтайдың, 

Ақтамақтың үйлеріне апаруы, оларға 

жылы с�йлеп, басынан сипап, бауы-

рына тартуы, олар үшін станцияға әр 

барған сайын бойындағы соғыс салған 

ауыр жарақатына қарамастан жүкші бо-

...Еркек �лім аузында, үш әйел 

жарат қаннан оның тілеуін тілеп отыр. 

Кейін үш әйелге Тақабек шал ертіп кел-

ген тергеуші қосылады. Біраздан соң 

�лім аузында жатқан Досмағанбеттің 

бала күнгі досы, кейін �мір бойғы 

жауына айналған Lбжал келеді. Бұл 

образдардың әрқайсысының тереңде 

жатқан �ткені бар және сол �ткен тари-

хының бір ұшы шыжымдалып келіп 

Досмағанбетпен байланысып жатады.

Бірі оған қазақ қоғамының ең қиын 

кезеңі – голощекиндік асыра сілтеу, 

соғыс, соғыстан кейінгі жылдарда 

�міріне сүйеу болса, енді бірі �мір бойы 

жұлдызы қарсы болып, �шпенділіктің 

о т ы н а  � р т е н і п  � т е д і .  А п ы р - а й , 

Досмағанбеттің осыншалықты қуғын 

к�ріп қудалануының сыры неде екен 

деп ойлайсың. Соғыс бітіп, заман бір 

арнаға түсті-ау дегенде де, тағы да 

мінеки, қайта тергеуге ілігіп отыр...

Не  себеп?  Былайғы мамыра-

жай тірлікте адам бір-біріне бауыр, 

тілекші к�рінгенмен, қоғамды астан-

кестен етіп, саясаттың аласапыран 

құйыны соғып �тсе, адамдардың �зі 

іштей жіктеліп, туған еліне, халқына, 

 ауылына ауыр зардабы тиетін пенделері 

де іріктеліп шыға келеді екен. Олар 

белсенді қимылдайды. Қолына тиген 

билікті асыра пайдаланады. Обал-сау-

апты ұмытып, елді қан қақсатады.

Н.Дәутаевтің романы сол уақыттың 

психологиясын, халық басына түскен 

қасіретті ашуға бағыт талған. Lсіресе 

30-жылдардың басындағы кеңестік 

биліктің жүргізген саясаты мен оның 

елге алып келген ылаңы, одан кейінгі 

ашық жүргізілген сталиндік репрессия 

мен соғыс және одан кейінгі уақыттың 

еңсені к�тертпеген қиындығы қазақ 

қоғамының бір пұшпағы – Ақбұлың 

ауылының адамдарының тағдыр талайы 

мен қансоқта болса да, зұлымдыққа 

қасарыса қарсы тұрған қайсарлығы 

суреттеледі.

Жазушының романы – тәуелсіздік 

кезеңнің жемісі. Сондықтан мұндағы 

авторлық мақсат та айқын. Кеңестік 

кезеңдегі тұншыққан шындықты, 

қайғы-қасіретті кульминациясына 

жеткізе жайып салады. Туындының 

жаңалығы – қазақ НКВД жендеттері 

мен оның құйыршықтарының бір-

шама терең суреттелуі.  Милиция 

бастығы Қожанияз, жансыз Lбжал, 

кейінгі  тергеуші жігіт  пен оның 

 ойымен �рілетін бастығы бірін-бірі 

толықтырған үйірлі қаск�йлердің обра-

зына айналған. Олардың �зара қарым-

қатынасында қызметтік, пенделік, 

т а ғ д ы р л ы қ  ш ы н д ы қ т а р ы  а ш ы л а 

түссе, шығарманың бас кейіпкері 

Досмағанбетпен байланыста замана 

ызғары мен олардың аяусыздығы, 

қаск�йлігі к�рінеді. Милиция бастығы 

Қожанияз Lбжалды Досмағанбетке 

қатысты ұстап, қысым жасап, оны 

НКВД-ның жансызы етеді. Кез келген 

сәтте оны қорлаумен, қорқытумен бо-

лады. Ақырында Қожанияздың ажалы 

Lбжалдан келеді.

«- Жо... жоқ. Сен туғаннан жан-

сызсың. Опасыздық сенімен бірге 

жаралған. Туа бітетін жез�кшелік 

сияқты, опасыздық сатпай, сатылмай 

тұра алмайды. С�йтіп сен досыңды 

саттың, маған сатылдың. Lгент ет-

пегенде, не істеймін. Болдың, болып 

жүрсің, бола бересің енді. Тағы біреуге 

опасыздық жасағың келген екен, оба-

лы саған, мә, қағаз, қане жаз», - деп 

Lбжалды қуырып, тағы бір жалалы іске 

бастайтын Қожанияздың басына күн 

туғанда, ол одан асып түседі. Автор оны 

былай мінездейді.

«Қожанияздың к�зінен пора-по-

ра жас шықты. ...Lбжалдың айызы 

әбден қанды. Ол қазір кісі �лімі бола-

тыны жайлы қаперіне де алған жоқ, 

мына күндіз �ңінен, түнде түсінен 

кетпейтін құбыжықтан енді біржолата 

құтылатынын біліп, шексіз масайраған.

– Lбеке-ай... – бірте-бірте қуаты 

кетіп бара жатқан пәлекеттің даусынан 

ғажап ләззат тауып, тіпті еш уақытта 

күтпеген, ойламаған жеңісіне басы 

айналды. С�йтіп отырып, ол �зінің 

адамды аяушылық сезімінен ада-күде 

болғанына таңғалды. Қазір әне, япыр-

ай, адам �ліп барады ғой дейтін кісіге 

тән әттеген-ай мен �кініш-наладан 

жұрдай». Осындай қараниет, қорқау 

адам дардың күні туып, билік тізгіні 

солардың қолына тигенде, қарапайым 

халықтың, оның ішінен бас к�терер 

адал азаматтардың күні не болмақ.

Ана сүтімен, әке тағылымымен 

сүйекке дарыған адамдық қасиет 

қашан да биік екен. Таза, қуатты 

жүрекке егілген адамдық дәні дүниені 

�рт шалса да, адамдық жүрекке тән 

қасиетінен, бағытынан танбайды екен. 

Досмағанбеттің басына үйірілетін қара 

бұлт та осымен байланысты. Жүрек 

тазалығын сақтау, соның әмірімен, 

қалауымен қарекет жасау – ол �з 

лып жұмыс істеуі, тапқанын балаларға 

б�ліп беруі – ұлы �ртке қанатымен 

су сепкен қарлығаш әрекетіндей бол-

ғанмен, нағыз адамдықтың к�рінісі еді.

Шығармадағы қандай да бір сю-

жеттік дамудың болмасын дәлелі, 

қисыны болуы тиіс. Жазушы шеберлі-

гінің к�рінетін бір тұсы да осы. 

 Досма ған беттің үш әйелдің ортасында 

болуы сол уақыттың «мораліне» мүлде 

қайшы болса да, романда әлеуметтік-

психо ло гиялық жағынан сенімді 

берілген. Адам – тылсым жұмбақ иесі. 

Оның жан дүниесінің құбылысы мен 

қарекеті бір ізге, таптаурын сүрлеуге 

к�нбейді.

А д а м  ж а н ы н ы ң  ж ұ м б а қ т ы ғ ы 

мен ке  ре ғарлығын қазақ прозасын-

да тұң ғыш терең суреттеуші Мағжан 

Жұмабаев болды. Оның «Шолпан ның 

күнәсі» әңгімесі – терең психоло-

гия лық, ішкі иірімі мол шығарма. 

Туындыдағы Шолпан қарекетін кей 

тұста моральдік тұрғыдан айыптағың 

келгенмен, физиологиялық жағынан 

жоққа шығара алмайсың. Жаратылыс 

заңы, жаратылыс күші кейде моральдік 

қағидаңнан биік, тым жоғары тұрады.

М і н е ,  о с ы л а й ш а  т е б і р е н і п 

толғанған Қызбалтайдың Досмаған-

бет  ті жақсы к�руін жоққа шығарып 

к�ріңіз. Оны жақсы к�руге қақы жоқ 

деп айтып к�ріңіз. Қоғамның заңына 

жараты лыстың күш-қуаты бағына ма 

екен? Жоғарыда айтып �ткеніміздей, 

автор Досмағанбет пен үш әйелдің ара-

сындағы байланысты сенімді �рбіткен. 

Зылиқа тағдыр қосты әйелі болса, 

Қызбалтай Досмағанбетті жақсы к�рсе, 

Ақтамақты Досмағанбет іштей ұнатып, 

қадірлегенмен, оның �мір-тағдырына 

араласам деп еш ойламаған. Бірақ 

романда басына Қожанияз-Lбжал 

тарапынан басына қара бұлт үйіріліп 

келіп, милиция бастығының аяқ асты 

�лімімен зұлым әрекеттен аман қалған 

Ақтамақтың Досмағанбетті бағалауы 

да, оның жанының соншалықты таза, 

мейірімді екенін түсінуі де оқиға үстінде 

к�рінеді.

Қайбір сәтті орындалған шығармада 

ойыңа ұмытылмастай әбден бекіп 

қалатын, �шірсең де �шпейтін сюжет-

тік шиеленіс, кульминациялар бо-

лады. Романдағы сондай сәттердің 

бірі – Досмағанбеттің стансаға барып, 

ондағы қараусыз жүрген �зге ұлттың 

аш-жалаңаш балаларын арбасына са-

лып, ауылына алып келіп, пана болуы. 

Ақтамақ желілерінде әйел мен еркек-

тің жақындасуын, әсіресе әйел дік 

күш-қуаты бойын �ртеп, жандырып 

тұрған Қызбалтайдың күллі әлемді 

ұмытып ләззат құшағына енуін да-

мыта суреттейді. Бұл ретте жазушы 

Н.Дәутаевтің қаламы ұшқыр. Ер-

кек пен әйелдің жақындасуының 

физиологиялық,  психологиялық 

иірімдерін шебер, асқақтата жазады. 

Жазушы мұнымен шектеліп қалмай, 

ретіне орай �мірлік, философиялық 

толғаммен бекітіп отырады. Дос-

маған бет пен Lбжал, Lбжал мен 

Қожанияз арасындағы сюжеттік 

байланыстар адамдар арасындағы 

қарым-қатыстың күрделілігін таны-

тады. Олардың арасындағы бітіспес 

тартыстың күшейе түсуінде қоғамның, 

саясаттың ықпалы бар. Қожанияздың 

Қожанияз, Lбжалдың Lбжал болуы 

– заманның жемісі. Заман олардың 

асқынуына жағдай жасады. Автор 

солардың тірлігі, жауыздық қарекеті 

арқылы қоғамның шындығын �ткір 

бейнелейді.Шығарманың компози-

циясы шымыр. Романның басындағы 

«Иосиф Сталиннің демі түгесілуге үш 

күн қалған...», одан кейінгі  «Иосиф 

Сталиннің соңғы демі бітуге екі күн 

қалған...», «Иосиф Сталиннің �луіне 

бір күн қалған...» деп келетін маңдайға 

соққандай аңдатулар уақыт пен мекенді 

жинақтап, шығарманың динамикасын 

күшейткен. Бүгінгі ұрпақ Сталиннің 

атын естігенмен, оның бүкіл қарекетін, 

қазақ халқының басына әкелген алапат 

қайғы-қайғы қасіретін түгел білмейді. 

Сондықтан бұл жұмбақтың шешімін 

тарқатуға ұмтылыс оқырманды романға 

еліктіре түсетін тәсіл болып шыққан.

Кейіпкерлердің �ткенді еске алуы 

мен үш күндегі қарекеті біте қайнасқан 

шығарма домбыраның қатты тартылған 

қос шегіндей ширыққан тартысқа 

құрылған. Қай пернесін басып қалсаң 

да, бірін-бірі толықтырып аңыраған 

�мір үні естіледі. Диалогтері қысқа да 

�ткір, кей тұстарда ауыл адамдарының 

с�зіне сәйкес қатқыл, сәл д�ркелеу, 

тік келеді. Кей тұста кейіпкерінің �зін-

�зі жеңе алмаған айтысын да автор 

ұзаққа созбай қысқа қайырады. Келімі 

келіскен әдеби  туындыда к�ркем тіл мен 

терең ойды, суреткерлік дүниетанымды 

жіліктеп б�ліп алып, жеке қараудың 

қажеттілігі жоқ деп білеміз. \йткені ой 

еркіндігі, қиял алғырлығы, дүниетаным 

тереңдігі қаншалықты дәрежеде болса, 

ырғақ,  дыбыс үйлесімділіг і  мен 

әуезділігі де назар аудартады. «Қорлау, 

қорлау тудырған ашу-ыза, ашу-ыза-

дан атып шыққан дүлей долылық, 

долылықтан �ре түрегелген �шпенділік 

ақыл-есін, сабыр-таға тын айналып 

�тіп, ешкімнің ойына келе қоймайтын 

оқыс бір әрекетке жетеледі». 

«Келіншек ботадай боздап қоя бер-

ген. Ағыл да, тегіл ал, жыла. Қуанып 

отырғаны, �кініп отырғаны, долда-

нып отырғаны белгісіз, бір еңіреу. 

Қалай тез жыласа, солай тез тыйыл-

ды». Романның тіліндегі осындай ішкі 

ырғақ пен әуезділік кейіпкердің жан 

толқынысымен астасып жатады. Автор 

с�здің сыртқы сұлулығын қуаламайды, 

кейіпкер жан дүниесінің динамикасы 

с�йлес құрылымын, интонациясын 

белгілейді.

« – Lй, қаншық! Сталин к�сем 

�лді» деп қамшысына жармасатын 

Lбжалдың қамшысын қолынан тар-

тып алып, басынан бір-ақ тартып, 

�рімі мен сабын қосып ұстап, тізеге 

салып қақ б�ліп, лақтырып жіберетін 

Қызбалтайдың долы, адуынды к�ңіл 

күйі жоғарыда келтірген үзіндідегі бүкіл 

с�йлемнің құрылымын, интонациясын 

түзген. Иә, қазақ деген халықтың ба-

сынан не �тпеген. Бір кездері еліне қан 

қасап қырғын әкелген Сталин �лгенде, 

қара аспанды су алғандай түсінсін, 

түсінбесін зар еңіреп жылаған. Енді 

таң атып, күн шықпайтындай к�рген. 

Енді қайтіп күн к�реміз деп аңыраған. 

Бұл саясаттың қыспағы еді. Шүкір, ол 

заман да �тті. Қазақ халқы орнында. 

Тәуелсіздігін алған. Жаңа, жарқын 

�мірді орнатып жатыр. Романда сол бір 

қысталаң кездегі адал адамның қиын 

тағдыры сурет теледі. Ол бастық та, 

әкімқара да емес. Қарапайым к�птің 

бірі. Бірақ жүрек тазалығын, адалдығын 

сақтай білген. Lлсіздерге мейірімділік 

танытқан. Туған жерін, елін �лердей 

сүйген. Басын бәйгеге тіккен. Соны-

сымен үлгі. К�ңілге жақын. Жазушы 

Н.Дәутаевтің «Құдірет пен қасірет» 

романының идеялық тағылымы да біз 

білгенде осында.

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
М.Х.Дулати атындағы 

ТарМУ профессоры,
филология ғылымының 

докторы
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БӘРЕКЕЛДІ!

Елбасының «Қазақстанның Үшінші жаң-
ғы руы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Жолдауында к$рсетілген т$ртінші 
басым дықты іске асыру мақсатында Алматы 
облы сында алғаш рет «Welcome to Zhetysu» 
фильмінің түсірілімі қолға алынды. Алма-
ты облыстық жастар саясаты мәселелері 
басқармасының игі бастамасына $ңір 
басшысының орынбасары Жақсылық Омар 
келіп, сәттілік тіледі.

Бірінші кезекте Жақсылық Мұқашұлы 

түсірілім алаңына барып, жұмыс барысымен 

танысты. Актерлер мен техникалық құрамға игі 

тілегін білдіріп, алғысын жеткізді. 

– Киноның талабы бойынша б�лінген 

қаржының к�лемі �те аз, бірақ біздің облыс үшін 

бұл бірталай ақша. Фильмді түсірудің қарқыны 

жақсы, жастардың да талабын байқадым. Ертең 

алғашқы туынды деп жарыққа шығарамыз, 

тарихта қаласыздар. Сәтті шығып жатса, келесі 

жылы да жалғастырамыз. Республика к�лемінде 

к�р сететін боламыз, – деген Жақсылық Омар 

фильмнің тұсау ке сері Тәуелсіздік күнімен тұс-

па-тұс келетінін айтты.

Lрмен қарай облыс әкімінің орынбасары 

«Welcome to Zhetysu» фильмінің сценарийін 

жазған Lділет Жұмабек, актриса Салтанат 

Құдайбергенова қатысқан брифинг �тті. Ол 

жерде фильм жайлы толық айтылып, жобаның 

іске асу барысы баяндалды. С�з тізгінін алған 

Жақсылық Мұқашұлы жастар ұсынған жобаларға 

қашан да қолдау білдіру керектігіне тоқталып, 

туындыға облыстық бюджеттен 13 млн 800 мың 

теңге б�лінгенін тілге тиек етті. 

Cценарист әрі актер Lділет Серікұлы �з 

с�зінде: «Бізге үлкен үміт артылып отыр. Сол 

үміт ті ақтауға тырысудамыз. Фильм комедиялық 

жанр да түсіріледі. Дегенмен де, жеңіл-желпі 

әзілді қолданбауға тырыстық. Керісінше, жас-

тар ды жақсылыққа шақыратын, �зіндік тәр-

биелік мәні бар к�ріністерді к�рсетпекшіміз 

және к�рермен к�ңілінен шығады деген сенім-

деміз» деп, фильм Жетісудің к�рікті жерлерінде 

түсірілетінін айтты. Акртиса Салтанат Қанат-

қызы болса, киноға Темірбек Жүргенов атын-

да ғы Қазақ ұлттық �нер академиясының білім-

гер лері мен жергілікті жастар үлкен үлес қосып 

отыр ғанына тоқталды.Фильмнің негізгі мақсаты 

– Же тісудің тұмса табиғатын, тамаша жерлерін 

к�р сету, елге  насихаттау, ішкі туризмді дамыту. 

Бір жарым сағат к�леміндегі  фильмде Кенже 

есімді жігіт туризмді дамтыу үшін ұйымдас ты-

рылған бейнероликтер байқауына қатысып, 

шытырман оқиғалар мен кедергілерге кезігеді. 

Соңында қасындағы серіктерімен бірге жеңіске 

жетіп, армандары орындалады. Халық тамаша 

туындының жарыққа шығуын асыға күтуде.

Мәулен 3НЕРБАЙ

Жаңа фильм жарыққа шықпақ
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ай нәрсенің де бағасы – 

салыстыру. Осы тұрғыдан 

алғанда ақынның таланты, 

білім мен білігі, парасаты мен пайымы 

сан қырлы шығармашылығында оны 

�згеден ерекшелендіріп тұрады. К�п 

оқып, к�п білетін, талмай ізденетін 

Аманхан ақын айтарын ой сүзгісінен 

�ткізіп, дүние құбылыстарына дана 

к�збен де, бала к�збен де қарайды. Иә, 

�лең құдіреті, �лең ғұмыры ақындық 

талантқа да, ақындық қуатқа да бай-

ланысты. Осы екі асылдың  Аманхан 

ақынның бойында да, ойында да 

бар екенін  поэзия алыптары атанған 

 Хамит, Ғафу, Сағи, Қуандық, Қадыр, 

Тұманбай тәрізді ағалары кезінде талай 

айтқан, замандастары мойындаған, 

кейінгі жас толқын үлгі етеді, сол 

себепті басты тақырыбымызға қайта 

оралайық. 

Кейбір ақынның �леңдері  бір 

қарағанда келісті ұйқас, к�ркем с�з, 

керемет теңеумен таңғалдырады, 

тіпті  мін таба алмайсың. Алайда 

қайтара оқығаныңда жалыны басы-

лып, суып қалғандай әсер етіп, тіпті 

біртіндеп қызуы қоламтаға айнала 

береді. Ал Аманхан �леңін қайталап 

оқыған  сайын оның жұмбақ қырлары 

жарқырап к�ріне бастайды. \йткені 

онда ой бар. Поэтикалық тегеурін 

тізгіні әуелгіде еркіне жіберіліп ала-

ды да сосын біртіндеп ойға ойысады. 

Мысалы, табиғат пен адамның тыл-

сым әлемін қатар қойып шендестіру 

(параллелизм) арқылы к�ңілдің де, 

Айдың да сыр пернесінен сыр тарта-

тын �леңдерде �мір-�зен ағысы айқын 

сезіледі. Lлгінде айтқан талай ақын 

жырлаған оның Айы да б�лек. Ақын Ай-

мен сырласады, қуанышын жеткізеді, 

мұңын шағады, жабырқайды. Ақын ның 

к�ңіл күйіне орай к�ктегі Ай да кейде 

жарқырайды, кейде жабырқайды, кейде 

жалғызсырайды, кейде қырын қарайды. 

Кітаптың беташар �леңі «К�ңіл 

күй» деп аталыпты. Ақын к�ңіл күйінің 

барометрі – Ай. Күздің жайсыз желі 

мен жаңбыры, к�ңілсіз, құлазыған бақ.

Түнгі жаңбыр. Тағы да байқағаным,

К�ңілсіздеу қағады Ай қабағын.

Қара суық ұрып тұр ұрымталдап,

Тартқан тағдыр бұл деген қай табағың?

Тимей тұр-ау, табиғат, күзің жайлы,

Бағана да к�ңілсіз ызыңдайды.

Майда жаңбыр, желең жел, қара суық,

Жуылмаған ұқсаттым жүзімге Айды.

Түнгі, мына, к�ріністей к�зімдегі,

Кетті-ау, білем, т�гіліп сезім легі...

К�ңілімде қауіп бар, жан ұқпайтын,

Біле білсең, Жаратқан, �зіңде емі!

Ақын жанының қиналысын к�ңілсіз 

қаққан Ай қабағы арқылы білдіреді. 

\зге жан ұқпайтын, �зіне ғана белгілі 

сезім легі, �ткенге сағыныш па, �кініш 

пе, әйтеуір жанға тыным бермеген 

к�ңіл күй ауанын табиғаттың күз мау-

сымымен астастырып, Ай жылуының 

суып бара жатқанына жабырқаған ақын 

жан дауасын іздеп Жаратқанға жүгінеді. 

Бұл �лең – ақынның таңдамалы 

�леңдері енген осы жыр жинағының 

түп  бастауы, темірқазығы.

Аймен, күзбен сырласу, олар куә 

болған қайталанбас сәттер жыр жолда-

рымен мұң шертеді. Жастық шақтағы 

«махаббат, қызық мол жылдарға» ора-

лады. Жас кезіндей күйіп-жанбайды, 

�рек пімейді .  Сырдың ағысындай 

сырбаз дықпен, сағынышпен, сабырмен 

жыр лайды. Ай мен махаббат Аманхан 

�леңін де қоса �ріледі. Егіз. Ғашығын 

Айға теңейді, сырлы сезіміне Айды куә 

етеді.

Қыз ернінде тұратын еріп демім,

Бір кездері бозбала, к�рікті едім.

Lбекең осылай басталатын «Ай» деп 

тақырып қойылған �леңінде:

Тіршілік бере ме екен бұйығы алдай,

К�ңілім бұ к�ріністі түйіп алды-ай!

Биіктен к�ріп тұрсаң айтшы, ей, Ай,

Анамның қабірінің күйі қандай?!

Сол жерде жатыр атам, нар ағам да,

Биіктен біртүрлі ме, қарағанда?! –

Жылылық сездірмейсің неге сонша, 

Түсіргің жоқ па, әлде жара жанға, – деп 

�зінің де, �згенің де бастан кешетін 

сәттерді д�п басып кетеді. Ай сәулесі 

тап сол сәтте анасының қабіріне де түсіп 

тұр-ау деген анаға деген сағынышын 

ақын осылай жеткізеді. Ал келесі «Ай» 

аталатын �леңінде:

«Тары жұлдыз себілді к�к т�сіне,

Түсіретін түбегей жоқты есіне.

Сынап сынды сырғыған сыралғы Ай да,

К�нбіс түннің кепілдей �тпесіне»  

деп к�ңіл күйді, айлы түндегі ғажап 

к�ріністі с�з маржанымен құндақтап 

тастайды. 

«Қыз күлкісі» �леңінде кеше мен бүгінді 

қатар қойып шендестіру әдемі әдіптелген.

Елең қылмай ызғарлы күздің �тін.

Сидаң бақта жалаңаш біз білетін, –

«К�кте Ай, саған жерде қол жетпейді,

К�ңілді қайда қоям алақұйын».

«Белгідей бір, елеусіз, түртіп алды,

Сол кез �тіп, бүгінде жұрты қалды».

«Алла жалғыз, ол оған жарасады,

Сырыңды о, жалғыздық, 

алғызба, елге!..»

«Жариямайдай» жыр жинағында 

ақынның Айға айтылған бейнелі 

с�здер мен теңеулер жеке зерттеу мен 

зерделеуді қажет ететін тақырып екені 

айтуға тиіспіз. Мысалы: ай қабақ, саяқ 

ай, жырынды ай, ай жанары, қиыл-

ған ай, мысықк�з сықпа ай, сықпа 

ай, сыралғы ай, құныс ай, үлпек ай, 

қайық басты ай, атжақты ай, түйме ай, 

жетім ай, салқын ай, бақпа ай, бұла ай, 

ай жүрек, алқа ай, жәудір ай, кебісбас 

ай және т.б. 

Осы бейнелі тіркестің ішінде екінің 

бірінің, бұл арада ақындарды айтып 

отырмыз, қаламына іліге бермейтін 

«сықпа ай», «мысықк�з сықпа ай» 

теңеуін Аманхан ақын жиі қолданады. 

«Мезгілсіз хабар беріп сызды шақтан,

Мысықк�з сықпа Ай-ай ізді баққан, –

Жүрмін мен іздеп бұла жастығымды,

Түн іші, селдір-селеу күзгі бақтан».

«Сығалап бұлт ішінен,

Қызыққа сықпа Ай тоймайды...»

Осы �лең жолдарын оқығанда 

басқан ізді баққан «мысықк�з сықпа 

ай» мен бұлт ішінен сығалаған «сықпа 

ай» к�з алдыңызға ап-айқын сурет бо-

лып келе қалады. Айға қарата айтылған 

«ат жақты» деген теңеу де елең еткізеді. 

Суреткерлік шеберлік тіл бай лығымен, 

ой алғырлығымен әдіптелгенде ғана 

к�зге түсіп, к�ңілге қонады.. 

«Ат жақты Ай сәулесі күміс тізгін, 

Сынаптай суда салқын жалтырайды».

«Мен жалғыз, ат жақтанған 

Ай да жалғыз,

Тілінен дәм татырған қайда бал қыз?!»

«...Құлағанда ат жақты Ай қырға талып,

Сан отырдық аяқты Сырға малып».

«Қараңғы түннен күзетіп, 

Ат жақты Ай к�кте жүзе ме?»

Аманхан ақын �леңдерін бейнелі 

с�з тіркестерімен бедерлеп, айтар ойын 

айшықтап отырады. С�з құдіретімен 

жасалған сурет галереясының к�ш-

тізбегін осы жыр жинағын оқығанда 

сан мәрте кездестіре аласыз. Ендеше, 

мына бейнелі с�з тіркестерін оқып 

қараңызшы: «Түн болатын қақпаған 

Ай қабағын», «Ұқсайтын Ай да туды 

балық басқа», «Толқыған толған Ай», 

«К�зіме к�рінеді күзгі Ай шерлі», «Ауыл 

мен дарияның арасында, Lңгелектей 

д�ңгелеп Ай жүргенде», «Іліп қойыпсың 

Ай-тағаңды», «Қасықтай қақты тұнған 

олқысынбай, Шомылып жатып алды 

жол тұсында Ай», «Жүргендей ем алқа 

тағып Айдан кілең», «Келе жатыр желіп 

Ай», «Ілініп Ай тұратын тораңғылға», 

«Сап-салқын дарияның тұр астында, 

Қалтылдап қаңтарылған қайықбасты 

Ай», «Айдау қара жол жатыр Айға 

қашқан», «Ілмиген Ай аса алмай тал ба-

сынан, Шәниіп жатып алды жамбасы-

нан», «К�ңілсіздеу қағады Ай қабағын», 

«Қиылған қасың қою қақпа қылық, 

Теңіздің үстіндегі Ай-ау жүзген», «Та-

мып кете жаздап тұр Ай тамызда», 

«Толған Ай к�кке ілінген алтын табақ» 

және т.б. Осындай бейнелі с�збен 

�рілген �лең жолдарын тек тұшына 

оқып, таңдайға дәмін алып, талантты 

мойындап, тамсана білу керек. 

Осы мысалдарда келтірілгеніндей, 

Ай әңгелектей д�ңгелей ме, д�ңге-

ленеді, тағадай ілініп тұра ма, ілініп 

тұрады, су бетінде ай жүзе ме, жүзеді, 

ал осы сияқты әдемі к�ріністі сіз де, 

біз де к�ріп жүрміз. Аманхан ақын 

сондай к�ріністерді қалт жібермей 

�леңмен �рнектей білген.  Ақын 

аңғарымпаздығына жыр жинағынан 

талай мәрте к�з жеткізесіз. 

«Жариямайдай» жыр жинағына 

енген ақын �леңдерінің тек Айды 

жырлаған, Айға қатысты тұстарын 

ғана әңгімеге арқау еттік. Lйтпесе онда 

оқырман талғамын тап басатын басқа 

тақырыптағы жыр жауһары қаншама 

десеңізші. Кітаптың мазмұны бой-

ынша атауы қойылған 239 �лең бар, 

ал мәтінді қарағанда жұлдызшамен 

берілгендері де аз емес екен. Мына 

қ ызықты қараңыз, 141 �лең А йға 

арналған, 220 шумақтың ішінде Ай 

бейнесі жарқырайды. Аз ба, к�п пе, 

�зіңіз бағамдай беріңіз. Lбекеңе «Жаңа 

жыр жинағыңызда Айды жақсылап 

жырлапсыз ғой» дегенімде: «Айды 

армансыз жырлаған Жапонның Мёэ 

(1177-1232) деген ақыны болған, оны 

«Ай ақыны» деп атаған» деп аймен 

сырласқан ақындар туралы шабыт-

тана әңгіме бастады... «Ендеше, Сіз 

біздің Ай ақынымыз болдыңыз ғой» 

деп әңгіме түйінін әзілге бұрдық. 

Сонда ақын шығармашылығы тура-

лы осы ойтолғамға «Ай ақыны» деп 

тақырып қоймағанда қайтеміз?! Ақын 

жыр жинағын оқып қараңызшы, сон-

да оған Сіздің де к�зіңіз жетіп, Аймен 

де, А манхан ақынмен де сырласа 

аласыз.

Самат ИБРАИМ

Ұқсайтұғын еріні Айға оймақтай,

\тті сол қыз кезінде қайғы ойлатпай.

Екеуміз де елітіп жайлы лепке,

Сүйісуші ек куә етіп Айды к�кте.

Құлағанда атжақты Ай қырға талып,

Сан отырдық аяқты Сырға малып.

Осы �лең жолдарын оқи отырып, 

Ай адам жады екеніне к�зіңіз жете 

түседі. Туған Айдан толған Айға дейін 

одан к�зін айырмайтын қыр қазағының 

к�кірек сарайындағы қазынасын 

ештеңемен теңестіру мүмкін емес. 

Қазір рухани жаңғыруға орай ұлттық 

коды туралы жиі айтатын болдық. 

Ал ұлттық кодының бірі қазақ үшін 

– Ай. \йткені Айды қазақтай �зіне 

меншіктеген, қазақтай қадіріне жетіп, 

қастерлеген халық жоқ та шығар-ау. 

Аманхан ақынның «Аймен сырла-

су» деген �леңі поэма жүгін к�теріп 

тұр десек артық айтқанымыз емес. 

«Туды екен сондағыдай Ай неліктен?» 

деп, «сағымның ішіндегі сағынышын» 

іздеп жаны байыз таппаған ақын Айды 

сырласуға шақырады.

Дертім бар жанымда бір айықпастай,

Ел-жұртқа айта алмайтын жайып 

тастай, –

Оңаша сырласайық қайықбасты Ай,

Келісесің бе?

...Lлденеден жүрегің сыздайды ма,

Неге күзгі жанарың мұздай, мына,

Ұқсап бір тұрушы едің қызға-ай, бұла,

К�рінді не?

...Сеземін жоқ құлқың сырласуға,

Сап-салқын түсіп сәулең тұрды асуға,

Жетпесе, шамаң мұңды бір басуға,

Қайтем енді?!

Бес шумаққа бауланған �лең жол-

дары бес күндік тірліктің бар болмы-

сын, бастауы мен баянын түйіндейді. 

Адамның жас кезінде Айдан к�ркем, 

сұлу ештеңе жоқ, бірақ уақыт �те 

келе, жас ұлғайғасын Ай да алыстай-

ды, сұлулығы солғын тартып, жылуы 

 азаяды, баяғыдай сәулесін де, нұрын 

да т�кпейді, сырласуға да құлқы жоқ. 

Ақын Айға «күзгі жанарың мұздай» 

деп адам-ғұмыр мезетін меңзеп, қызға 

балаған жас дәурен жаздағы жанарын 

аңсайды. Аспан т�рінен т�гілген сәуле 

де енді салқын тартып, жарығымен жан 

жарасын емдеуге шамасы жетпейді. 

Поэзиядағы элегияның нағыз үлгісі 

осындай-ақ болар. 

Бір қарағанда ақын Ай мен Күзге 

қайта-қайта оралып, тақырып пен 

�лең жолдарын қайталағандай болып 

к�рінеді. Жоқ, бұл кемшілік емес. Оны 

ақынның таланты мен ше берлігі деу 

керек. \йткені табиғат ме зеттері мен 

адам ғұмырының к�ңіл күй сәттері 

қайталанып отырады. \ткен күннің 

сол к�рінісі тап сондай қалпында 

к�з алдыңызда тұрады. Бірақ к�зге 

к�рінбейтін Уақыт шіркін к�ңілде 

сайраған кеше мен бағасына жете 

бермейтін бүгіннің аралығын ал-

шақтатып тастайды. Аманхан ақын 

осы бір к�ңіл к�піріне қайта оралып, ой 

түйеді. Айталық:

«Отырған сүйеп, ей, Ай, күзге басын,

Неліктен айтшы, сонша, сызданасың?!

Мен болсам жалғыз-жарым 

жүрмін бақта,

Сен болсаң кірпік қақпай із баға сың.

Сенің де жерден сырың бар-ау баққан,

Құрғандай бір жықпылға қарау қақпан.

Қиылған қастай кейде к�рінесің,

Тұрғандай мен мұндалап жер аулақтан» 

– деген �лең шумағындағы теңеу лер 

мен с�з тіркестері жыр жинағында жиі 

кездеседі. Бірақ оның әрқайсысында 

айтары басқа, к�ңіл күй ауаны да б�лек. 

Ай нұрына ақ жүзін аймалатып,

Елітіп еркелеу бір қыз күлетін.

Иеленіп жүргенде дара бақты,

Қайран со кез қайырла қарамапты, – 

Қыз күлкісі біртіндеп салқын тартып,

Сосын, �зі алыстап бара жатты.

Сол Ай қалды, сол бақ пен қалды түн де,

Үміт артып үркердей алғы күнге.

Сартап болған сағыныш санаға ұрып,

Сарыуайым салмағын салды кімге?!

...Ауыр тартқан ағаштың сыз білегі,

Сондағыдай сидаң бақ, күз күні еді, –

Ай нұрына ақ жүзін аймалатып,

Елітіп бейтаныс бір қыз күледі.

\мір-�зен арнасымен ағып жа-

тыр. Табиғат к�рінісі де, жастық та 

сол қалпында. Тек уақыт шіркін ғана 

бір орында тұрмайды екен, осындай 

философиялық түйін кім-кімді ойға 

шомдырады. Аманхан лирик ақын. 

Ойшыл ақын. Оның лирикасы жүрек 

қылын шертіп, нәзік иірімдерді тап 

басады. Жаратылыстың ақиқатын 

аттай алмай, �ткенге қимастықпен 

қарағанымен уақыт-т�решінің әділ 

т�релігін к�лденең тартатын тұстары 

аз емес. Оған мына �лең жолдары куә.

...Табатын жан дауасы, қонарға емді,

Кең пішті, тірлік шіркін, болар жеңді...

\терміз күз де, мен де... қалар жастық,

Е, Алла, �мір бергін, соларға енді.

Ақын Айдың жылы қабағын да д�п 

басады. Оны �зінің шалқыған к�ңіл 

күйімен, шалқар шабытымен к�мкеріп 

кетуі қандай әдемі десеңізші!

Жаны нәзік, сызба бел, сезімі ілме,

Ұқсайтұғын қырмызы �зі гүлге, –

Прометай сияқты аспан жақтан,

От ұрлаған қыз к�рдім к�зі күлме.

Мысалы, жүзі жылы, Ай қабағы,

К�ргесін жаның қалай жай табады.

К�ңілім желді күнгі к�лге ұқсап,

Кеудеме сыймай шексіз шайқалады.

Lр �леңінде айтарын жеріне жет-

кізіп айтатын ақынның соңғы шумақта 

пәлсапалық түйін жасаудан жаңылмауы 

�зіндік ерекшелігі екеніне бұл жинақта 

мысал к�п. Ақынның �леңі басталғанда, 

одан әрі қарай лирикалық к�ңіл күймен 

асып-т�гілгенде оқырманын қиял 

қанатына іліп алып, шабытымен 

шалқытып әкеліп соңғы шумағында 

айтарын бір ауыз с�збен түйіп кетеді. 

\леңнің �н бойындағы манағы жан 

еліткен сезім, әлгіне ғана к�з суарған 

ғажап к�рініс, к�ңілді к�к д�нен еткен 

к�ңіл күй сап тыйылып, оқырманын 

ойландырып тастайды. Мысалы:

«Ел қарамас бақыты тайған ерге,

Аспан мәңгі мекен Ай қам жер ме?

«Бізді қайдам.. тік тұрып құлайды анық,

Жалғыз ағаш жапырақ жайған жерге».

   «  :  » 
         
.   ,    –  -  

         
.        

  «  »     .

Құрамында облыстың басқарма 

басшылары, �лкеміздегі танымал 

�нер тарландары мен зиялы қауым 

�кілдері бар керуен алдымен Жам-

был ауданында болып, екінші күні 

қасиетті Қарасай жеріне ат басын 

тіреген. Ұлтымыздың салт-дәстүрін 

ұлықтайтын жұртшылық �з жұмысын 

дәстүр бойынша ата-бабалар рухына 

тағзым етуден бастап, Ұлы Отан со ғы-

сында қаза тапқан боздақтарға арнал-

ған ескерткішке гүл шоқтарын қойды.

Осыдан кейін аудан әкімдігінің 

жиын жайында аудан активі, діни 

бірлестіктердің басшылары және 

бұқаралық ақпарат құрал дары �кіл-

дерінің қатысуымен «Дін аралық 

т а т у л ы қ  –  б о л а ш а қ қ а  қ а  д а м » 

тақырыбында жиын бастау алған. 

Алқалы басқосуды ашып, жүр  гізіп 

отырған Қарасай ауданы әкімінің 

орынбасары Айжан  Назарбаева 

жиылған қауымға «Рухани керуеннің» 

м а қ с а т - м ұ р а т т а р ы н  т а н ы с т ы -

рып �ткеннен кейін, алғашқы с�з 

кезегін осы топты басқарып келген 

облыстық дін істері басқармасының 

басшысы Рахмет Есдәулетовке берді. 

Lлемде �ңірлік соғыстар толастамай 

келеді. Осылардың к�пшілігіне діни 

мәселелер негіз болып отырғаны да 

жасырын емес. Алдымен ақпарат 

құралдары мен әлеуметтік желілер 

арқылы адамдардың санасын улап, 

соңынан бір-біріне �шіккен түрлі діни 

ағымдардың �кілдерін қаруландырып, 

бір-біріне айдап салып отырған 

жайлар мыңдаған, миллиондаған 

адамдардың тағдырын тәлкекке ай-

налдырып, �мірлерін қиып жатыр. 

Мемлекет, шекара дегенді білмейтін 

осынау қауіптен қалай қорғану ке-

рек? Бастауында бейбітшілік, ізгілік, 

қайырымдылық құндылықтары 

жатқан дін атын пайдаланып, арам 

ниеттерін жүзеге асырып жатқандарды 

қалай құрықтаған ж�н?! Елімізде 

экстремизм мен терроризмнің етек 

алуына жол бермей, ата-бабалары-

мыз мінәжат еткен ислам дінінің 

тазалығын сақтау үшін не істеуіміз 

керек?! Рахмет Разбекұлының баянда-

масы осы жайларды қамтыған.

Осыдан кейін мінберге к�терілген 

«Нұр Отан» партиясының облыстық 

филиалы т�рағасының бірінші орын-

басары Ғалиасқар Сарыбаев  Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Бола-

шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында айтылған маңызды 

мәселелерді жүйелей келіп, зайырлы 

әрі демократиялық мемлекетте қоғам 

мен діннің �зара келісімде қатар �мір 

сүруі турасында жан-жақты әңгіме 

қозғады. 

Астана қаласының әкімдігі елор-
даның оқушылары мен студенттері 
үшін Ильинка тұрғын үй алабына 
жақын жерде орналасқан к$не 
Бозоқ қалашығы орнында ашық 
сабақ $ткізді.

Шара барысында белгілі тарих-

шылар мен археологтар жастарды 

VI-XV ғасырларға жататын Бозоқ 

 қа ла шығының тарихымен таныс-

тырды. Астана қаласы әкімінің 

орынбасары Ермек Аманшаев �з 

с�зінде бұл шара «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында ұйым дас-

тырылып отырғанын жеткізді . 

 Қа  ланың барлық мектептерінде 

туған �лкенің, жалпы ел тарихына 

арнал ған сабақтар �ткізілгенін тілге 

тиек етті.

– \скелең ұрпақ �зінің туған 

жерінің тарихына қызығушылық 

танытуда. Бүгінгі сапар барысында 

балалар уақыт байланысын сезініп, 

бұл тарихи орын туралы біліп, ерекше 

әсер алды деп ойлаймын. Қазір біз 

«Киелі Астана» картасын дайындауда-

мыз. Оған 20-ға жуық тарихи, мәдени 

ескерткіштер енеді. Сондай-ақ біз ол 

ескерткіштерді консервациялау, қайта 

қалыпқа келтіру, мұражайландырудан 

Талғар ауданының Құрметті 

азаматы, ақын әрі сазгер Кәмнұр 

Тәлімұлы с�з қадірін �з қадірім деп 

түсініп, «\нер алды – қызыл тіл» де-

ген ұстанымға бас иетін халқымыздың 

дінге қатысты �леңдерін тілге тиек 

ете келіп, жұртшылықты ізгі істерге 

шақырса, Қазақстан Мұсылман-

дар діни басқармасының Алматы 

�ңірі бойынша �кіл имамы Қуаныш 

Нұржанов жастардың діни сауатты-

лығын к�теру мәселесіне тоқтала оты-

рып, осындай рухани керуендер аудан 

орталықтарына ғана емес, ауылдарға 

да барса деген тілегін жеткізді.

Аудан әкімдігіндегі үлкен жиын 

аяқталғаннан кейін керуен мү-

шелері бірнеше топқа б�лініп, түрлі 

тақырыптарда к�птеген кездесу-

лер �ткізген. Атап айтқанда, Алтын 

ауыл орта мектебінің спорт залында 

діни бірлестіктер жетекшілерінің 

қатысуымен «Дін бірлігі – ел тұтас-

тығы» деген ұранмен спорттық жа-

рыстар �тсе, аудандық еңбек және 

әлеуметтік бағдарламалар б�лімінде 

«Рухани жаңғыру: жарқын істердің 

бастамасы» деген тақырыппен 

деструктивке шалдыққан отба-

сы мүшелерін қоғамға бейімдеу 

ү ш і н  ә л е у м е т т і к  м ә с е л е л е р і н 

шешудің жолдары сарапқа салын-

ды. Ал аудандық ауруханада �ткен 

басқосуда діни себептермен екпе 

егуден, науқастарға қан құюдан 

бас тартқан азаматтармен жұмыс 

мәселелері талқыланды.

Осы мезгілде аудандық кітапханада 

топ �кілдері ардагерлер кеңесінің 

мүшелерімен, аудан ақсақалдарымен 

келелі әңгіме �ткізген болатын. 

«Ұлттық рух: рухани жаңғырудың 

негізі» деген тақырыпты �зек еткен 

бұл басқосуды Рахмет Разбекұлы 

ашып, соңынан «Ұлы мұра» қорының 

директоры, Алматы қаласы дін істері 

басқармасының ақпараттық түсіндіру 

тобының мүшесі Тимур Нүсіпханов, 

дін істері басқармасының теолог- 

маманы, облыстық ақпараттық 

түсіндіру тобының мүшесі Қанат 

Мүтебаев, Қарасай ауданының бас 

имамы Ернар Мажен тұрғындардың 

діни сауаттылығын арттыру, жа-

старды жат ағымдардан сақтау және 

күнделікті тірлікте діни негізде туын-

дап жататын түрлі оқиғаларға қатысты 

ойларын ортаға салды. Соңынан аға 

буын �кілдерінің тақырыпқа қатысты 

к�зқарастарын біліп, сауалдарына 

жауап берді.

Қуат ҚАЙРАНБАЕВ
Алматы облысы

Қарасай ауданы

�ткіземіз. Оның ішінде бұл карта ая-

сында Бозоқты да мұражайландыру 

мәселесі қаралу керек. Сонда бұл 

тарихи мекенге тек оқушылар ғана 

келмейді, қаланың қонақтары  да 

ат басын бұратын болады, – деді 

қала басшысының орынбасары. Айта 

кетейік, Елорда әкімдігі ерекше та-

рихи орындарды сақтау үшін кешенді 

шаралар әзірлеуде. 

Б.РЫСБЕРГЕН
АСТАНА

Дін бірлігі – ел тұтастығы

Тарихи жерді аралады

РУХАНИЯТ
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АНА ТІЛІ

    

Х Х  ғ а с ы р д ы ң  е к і н ш і 
жартысынан бастап адам-
зат денсаулығына т$нген 
қауіптердің бірі – жүрек-қан 
тамыр аурулары болды. 

Бұл сырқаттар бүгінгі 

е р е с е к т е р  а р а с ы н д а ғ ы 

науқастанудың, мүгедек-

тіктің және �лім-жітімнің 

негізгі себепшісі болып 

отыр. Дегенмен, жүрек-қан тамыр ауруларының 

алдын алуға болады. Алдын алудың жаппай ша-

раларын қолдану нәтижесінде АҚШ,  Австрия, 

Жапония, Канада сияқты елдерде бұл аурудан бо-

латын �лім-жітім кеміген. Мұндай жұмыстардың 

жетістігі тек дәрігерге ғана емес, сонымен бірге 

халықтың �зіне де, яғни олардың саламатты �мір 

салтын ұстана білуіне де байланысты. 

Жүректің ишемиялық сырқатының негізі 

болып табылатын атеросклероз адамның 

балалық шағынан-ақ дами бастайды және ұзақ 

уақыт бойы еш белгі бермейді. Атеросклероз 

және жүректің конорарлық қан тамырлары 

қызметтерінің жетімсіздігі салдарынан жүрек 

ишемиясы мен миокард инфаркті секілді ауру-

лар пайда болады.  

Антикалық Олимпиадада спорт ойынының 
жалғыз ғана түрі болған. Ол қашықтыққа жүгіру 
еді, кейіннен оны «марафон» деп атады.  

К�не Олимпиада ойындары Грекияның 

«Олимп» тау сілемдерінде �ткізілгендіктен со-

лай аталған. Қазіргі Олимпиада – т�рт жылда бір 

�ткізілетін спорттық жарыс. Заманауи олимпиа-

да ойындары 1896 жылы к�ктем мезгілінде �тті. 

Сол кезде католик, протестант және православие 

сынды христиан дінінің негізгі 3 тармақшасының 

Пасха мерекесі тойланған болатын. Бірінші рет 

�ткізілген дүбірлі сайысқа 13 мемлекеттің 311 

спортшысы қатысты. 

Жер бетінде су к$п бол-
ған мен, мұхиттар мен теңіз 
сулары ішуге жарамсыз,  
ащы болады. Ал адамдардың 
пай далануына тек тұщы су 
қажет.

Тұщы сулар �зен-к�л-

дерде, мұздықтарда және 

жер астында кездеседі. Жер 

бетіндегі тұщы су қоры күн-

нен-күнге азаюда. Оның азаюына адамдар-

дың әсері �те к�п. Адам күн сайын 2-3 литрге 

дейін су ішеді. Су адам бойындағы қан айналы-

мын жақсартады, күш-қуат береді. Адамға ауа 

қандай қажет болса, су да сондай керек. Адамдар 

суды ішуге, тамақ пісіруге, жуынуға, кір жууға 

қолданады. Судан электр қуатын алады. 

Су �сімдіктерге де қажет. Ол �сімдіктерді 

қызып кетуден қорғайды. Егер �сімдіктерді күнде 

суармаса қурап, �ліп қалады, егін �спейді. 

Жануарларға да су керек. Адамдар сияқты олар 

да сусыз тіршілік ете алмайды. Сондықтан әр адам 

тұщы суды қорғап, үнемдеп, пайдалануы қажет. 

Егер су құбырының шүмегінен судың тамшылап 

тұрғанын к�рсең, оны ерінбей бұрап бекіт. Суды 

ретсіз шашып, ысырап етуге болмайды. Себебі, 

су – тіршілік к�зі, сусыз тіршілік жоқ.   

Талдың басында, жемі бар қасында,

Там тұр саялы, достары аялы.

Сен �лше, ол �лшер,

Сол �лшем, сол м�лшер. 

(Құс ұясы)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Адам ағзасының патшасы

«Олимп» сөзінің шығу тарихы

Су – тіршілік көзі

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН  

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Бағалы металдың тарихы 
тым тереңде жатыр. Адамзат 
алтын $ндіруді біздің дәуі-
рімізге дейінгі V ғасыр да, яғни 
неолит дәуірінде бастаған. 

Адамның алтынмен та-

ныс  тығына кем дегенде 

6500 жылдай болды. Қа-

зіргі Болгарияның Вар-

на қала сы ның маңында 

қазба жұмыс та рын жүргізген мамандар біздің 

дәуірімізге дейінгі 4600 жылдары әзірленген ал-

тын бұйымдарды кездес тірген. Б.д.д. ІV ғасырда 

Мысыр жерінен сары алтыннан жасалған тас 

пышақ, алтын алқа табылған. Сонымен қатар  

Месопатамияның ежелгі қаласы Урдағы қазба 

жұмыстары кезінде б.д.д. 3500 жылға жататын 

қол-аяғында алтын білезігі бар адам қаңқасы 

табылған. Ежелгі римдіктер Испания жеріндегі 

алтын қазу барысында 1500 тонна алтын 

алған. Қазір сол алтын қалдықтар Еуропаның 

�зендеріне толығымен жайылған. XVIII-XIX 

ғасырларда АҚШ, Бразилия, Австралия және 

тағы басқа елдерде �те бағалы саналатын алтын 

қалдықтары табылды.  

Алтын өндірісі қашан басталған?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 3зірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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«Шаңырақ» жас отбасылар мектебі пилоттық 

жобасының мақсаты – жас жұбайлардың санасы-

на отбасылық құндылықтардың маңыздылығын 

сіңіру, жанұяның беріктігін сақтау, жас 

отбасылардың белсенді әлеуметтік ұстанымын 

қалыптастыру. Құқықтық және медициналық 

сауаттылығын арттыру.  Сонымен қатар ажырасу 

мәселелерін болдырмаудың жолын қарастырып, 

отбасылық �мірге бейімдеуге бағыттау, талдау 

жасау. Мектептің жұмыс істеу жүйесі бірнеше 

қадамнан тұрады. Алдымен, отбасын құруға 

с�з байласқан 29 жасқа дейінгі жұп «Неке са-

райына» некеге тұру туралы �тінім береді. Онда 

АХАЖ б�лімі жас отбасылар мектебінің 32 

сағаттық оқыту курсынан �туге жолдама беріп, 

жастар психологиялық, заңгерлік, медициналық 

кеңестер мен салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарымызға 

қанығып, аспаздық (қыздар) және қол�нер 

шеберлігіне (ерлер), сондай-ақ биге қатысады. 

Мұнан б�лек, тақырыптық тренингтер мен 

шеберлік сабақтарынан �ткен жұпқа арнайы 

сертификат табысталып, «Неке сарайынан» 

неке туралы куәлікпен қоса, арнайы Love story 

фотосессиялары мен отбасы бақыты туралы 

кітаптар, к�ркемфильмдер сыйға тартылады. 

Нәтижесінде, жас отбасылар мектебінен 

�ткен жұбайлар  үйлесімді жанұя болуға, от-

басында кездесетін күйзелістерге т�теп беру-

ге,  құқықтық және медициналық тұрғыдан 

сауаттылығын жетілдіруге, болашақта ата-

ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты 

нығайтуға бейімделеді деген болжам бар. Ал 

к�рсетілетін қызметтердің барлығы тегін. 

Айта кетейік, Оңтүстік Қазақстанда бірнеше 

күннен бері жазушы, Кеңес Одағының батыры 

Бауыржан Момышұлының келіні Зейнеп Ах-

метова Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласындағы салт-дәстүр, ұлттық 

код, рухани және отбасылық құндылықтар сын-

ды басты бағыттарды  жастар арасында насихат-

тау мақсатында арнайы кездесу ұйымдастырып, 

бағыт-бағдар  беруде. Онда ұлт жанашырымен 

бірге қазіргі жастардың тәрбиесі, олардың 

бойындағы ұлттық құндылықтарды ояту, 

отансүйгіштікке тәрбиелеу жолдары мен қазақ 

халқының салт-дәстүрлері туралы келелі ойлар 

ортаға салынып, талқылануда. Сонымен қатар 

ұлт анасындай болып кеткен апамыз қазақтың 

қыз-келіншегі қандай болуы керектігі мен салт-

дәстүрлеріміздің озығы мен тозығынан да мол 

мағлұмат беріп, жастарға ж�н сілтеуде.

Нұрбақ ЕДІГЕ
ШЫМКЕНТ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН 

лай-талай аңыздар мен әңгімелер 

бар. Lрбір �лкенің халқына суықта 

пана, ыстықта сая болған, есімдері ел 

есінде сақталған біртуар перзенттері 

бар. Осының бәрін жас ұрпақ біліп 

�суге тиіс» дей келіп, «Қазақстаның 

қасиетті рухани құндылықтары» және 

«Қазақстанның киелі жерлерінің гео-

графиясы» жобасын жасау керектігін 

ескерткен-ді. Міне, ХІХ ғасырдың 

�зінде Алты алашқа ғана емес, әлемге 

танымал болған К�кжар жәрмеңкесіне 

биыл 150 жыл толып отыр. Осынау 

торқалы тойдың мазмұнды ата-

лып �тілуіне облыс әкімі Бердібек 

 Сапарбаев ерекше назар аударып, 

ауқымды іс-шараларды қамтыған 

жұмыс жоспарының бекітілгені де 

күні кеше болатын. Бүгін, міне, Ойыл 

�ңірінде осы мерейтойға бағышталған 

дүбірлі шара басталды және осы 

ғылыми-практикалық конференция 

үлкен істің тарихи �зегі болмақ.

Конференцияда тарих ғылымының 

докторы, профессор Нұртаза Абдоллаев 

«XIX-XX ғасырлардағы Қазақстандағы 

жәрмеңкелер тарихнамасының зерт-

телуі» деген тақырыпта баяндама жа-

сады. Ғалым Мемлекет басшысының 

рухани жаңғыру мәселесіне зор маңыз 

беріп отырғанын айта келіп, бұған 

дейін 2004 жылы «Мәдени мұра» 

бағдарламасы аясында еліміздің 

аумағындағы тарихи ескерткіштердің 

жаңғыртылғанын, «Халық тарих 

толқынында» бағдарламасы арқылы 

әлемнің ең беделді мұрағаттарынан 

т�л тарихымызды пысықтайтын тың 

деректер жүйелі жиналғанын атап �тті.

Қазақстан Республикасының 

мәдениет қайраткері Еркін Құрманбек 

Жас отбасылардың тәлім мектебі
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ететін құнды тұжырымдар. Жалпы 

Жақсылық  Бисалиев к�терген Ойыл 

атауына, К�кжар жәрмеңкесіне қа-

тысты мәселелер назар аударуға тұрар-

лық. С.Сейфуллин атындағы қазақ 

агротехникалық университетінің 

аға оқы тушысы, тарих ғылымының 

канди даты Нұргүл Демеуова К�кжар 

жәрмеңкесінің әлеуметтік-экономи-

калық, мәдени даму  тарихы қақында 

әңгімелей келіп,  тұжырымдарын 

мұрағаттық деректермен дәйектеді. 

Конференцияда с�з алған облыстық 

тілдерді дамыту басқармасының бас-

шысы Гүлайым Т�лебаева, Ойыл 

ауданының құрметті азаматы Lнуар 

Бекмұхамбетов, еңбек ардагері  Арыстан 

Аймағамбетов жиналғандарды мереке-

мен құттықтады.

Осы шара барысында аудан әкімі 

Бұлбұл Күзембаева Ойыл �ңірінің 

түлегі, қаламгер Сырым Бақтыгереевке 

«Ойыл ауданының құрметті  азаматы» 

атағы берілгенін жеткізіп, куәлі-

гін тапсырды. Ал кәсіпкер Ғазиз 

 Зай мол   даұлының астаналық қонаққа 

ойылдықтар атынан ат мінгізуі де 

 жарасымды болды.

Түстен кейін мерекеге қатысушылар 

жазушы Табыл Құлиястың «Мұхит» 

қойылымын тамашалады. Қойылым 

Мұхит Мералыұлының �мірінен бір 

үзік қана сыр шерткенімен, әншінің 

кезінде алты қырдан асырып салған 

әндерімен әдіптеліп, к�рерменді 

жалықтырмады.  Бұл  да  К�кжар 

жәрмеңкесі  тарихының бір  сәті 

ретінде к�рермен к�ңілін қозғағаны 

шындық. Кешкілік мерекелік салта-

нат аясында Ойыл аграрлық колледжі 

алаңында орнатылған сахнада дәстүрлі 

әншілердің, жыршы-жыраулардың 

«Жан серігім – домбыра» атты байқауы 

�ткізілді. Байқауға Батыс Қазақстан, 

Маңғыстау, Қызылорда облыстарынан 

және аудандардан келген 13 �нерпаз 

қатысты.  Ғ.Жұбанова атындағы 

облыстық филармония ұйымдастырған 

бұл байқау К�кжар жәрмеңкесінің 

150 жылдығына, батыр бабамыз Есет 

К�кіұлының 350 жылдығына арнал-

ды. Байқаудың мақсаты – «Туған 

жер» бағдарламасын жүзеге асы-

ру, дәстүрлі ән �нерін насихаттау, 

халқымыздың мәдени мұраларын 

сақтауға к�ңіл аудару, жас ұрпақтың 

санасында отаншылдық қасиетті 

қалыптастыру. Байқаудың шарты бо-

йынша қатысушылар Ақт�бе �ңірі нің 

ақын-жыраулары Lбубәкір Кердері, 

Ақтан Керейұлы, Шернияз, Қызыл 

Тұрдалыұлы, Батақтың  Сарысы, 

Молдабай, Нұрпейіс Байғанин шы -

ғармаларын және тарихи жыр-дас-

тандардан үзінділер орындады.

Байқау қорытындысында қазылар 

алқасының шешімімен белгіленген 

үш үшінші орынды ақт�беліктер 

Нұрлан Lбдібеков, Мәншүк Мұханова 

мен оралдық Ақмарал Кемелханова 

иеленіп, әрқайсысына 100 мың теңге 

ақшалай сыйлық тапсырылды. Екі 

екінші орынды және 150 мың теңге 

сыйлықты қызылордалық Қуанхан 

Қуанбаев пен ақт�белік \мірхан 

Жетесов қанжығаларына байлады. 

Бірінші орынды ақт�белік Lділет 

Күзембаев пен қызылордалық  Шолпан 

Бейімбетова б�лісіп, әрқайсысы 200 

мың теңге ақшалай сыйлыққа ие болды. 

Байқаудың бас жүлдесін Маңғыстау об-

лысы Бейнеу ауданынан келген әнші-

жырау Сәрсенбай  Рахманбердиев жеңіп 

алды. Оған 500 мың теңге ақшалай 

сыйлық ұсынылды.

Кезінде  атағы алысқа  кет іп, 

К�кжар жәрмеңкесін ду-думанға 

б�леген Мұхит, Қызыл, Молдабай, 

Сары Батақұлы сынды сал-сері, 

әншілер, дәулескер күйшілер Ұзақ, 

Құрманғазы, Дәулеткерей, Қазанғап, 

Сәулебай, ақын-жыраулар Нұрпейіс 

Байғанин, Қашаған, Нұрым, Қалнияз, 

Мұрат, Бекбергеннің �нері қайта 

түлегендей әсерге б�леді. Қазылар 

алқасының т�райымы Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, дәстүрлі 

ән  �нерін  насихаттаушы Сәуле 

Жанпейісова айтқандай, мұның �зі 

«мың �ліп, мың тірілген» қазақтың 

ұлттық бояуы қанық дәстүрлі ән 

�нерінің алтын тінінің жіңішкеріп 

барып үзілмей, сабақтастықтың сара 

жолына түскендігін к�рсетсе керек.

Колледж алаңына кіреберісте қол-

�нер бұйымдарының к�рмесі ұйым-

дастырылды. Мұндағы қол�нер бұйым-

дарын к�ріп, халқымыздың ісмер лік, 

ұсталық және зергерлік �нері қан ша-

лықты деңгейде дамығанын аңғару да 

қиын емес.

Ал К�кжар жәрмеңкесінің сауда 

қатарларындағы дүңгіршектерде ауыл 

шаруашылығы жәрмеңкесі қыза түскен. 

С�релерде тары-талқан, ірімшік-құрт, 

қаймақ-май, сүт-айран, ет �німдері 

самсап тұр. Қаладан келгендер бал, 

шұжық �німдерін ұсынуда. Осы жолы 

халыққа 2 тонна ірі қара, 1 тонна қой, 

500 келі жылқы еті, 500 келі балық, 20 

келі бал, 500 келі тары-талқан, 1,5 мың 

литр шұбат-қымыз, және басқа азық-

түлік арзан бағамен сатылды.

Ойыл аграрлық колледжінің алаңы-

на орнатылған сахна маңында ине 

шан  шар жер жоқ десе де болғандай. 

Олар К�кжар жәрмеңкесінің 150 жыл-

ды ғы мерекесінің салтанатты ашылуы-

на жиналғандар. Тойды қызықтауға 

 жи налған жұртшылықтың алдынан 

к�не К�к жардың к�ріністері қылаң 

берді. 

Мерекелік шараның салтанат-

ты ашы луында облыс әкімі Бердібек 

 Сапар баев жұртшылыққа құттықтау 

с�з арнады. 

– Тәуелсіздіктің арқасында жоғал-

ғанымыз табылып, �шкеніміз жанды. 

Елбасының ішкі-сыртқы сая саттағы 

ұлағатты ұстанымының нәтижесінде 

қол жеткен жетістіктеріміз жеткілікті. 

Енді дамыған 30 елдің қатарынан 

к�рінуге бағыт ұсталуда. Біздің алға 

қойған мақсатымыз – рухани даму-

ымызды экономикалық және саяси 

салаларда жеткен жетістіктеріміздің 

деңгейіне к�теру болып табылады. Бұл 

бағытта нақты бағдарламалар жүзеге 

асырылуда. Міне, бүгінгі К�кжар 

жәрмеңкесінің 150 жылдығын мереке-

леу де осындай мақсатта ұйым дас ты-

рылып отыр. Тарихсыз болашақ жоқ. 

Сон дық тан жас ұрпақтың бойында 

пат риотизм қасиетін, отаншылдық 

сезімді қалыптастыру үшін мұндай 

шара лардың берері мол, – деді облыс 

басшысы. 

Облыс басшысы ауданның эконо-

микалық және әлеуметтік дамуы-

на үлес қосып жүрген «Ойыл-Нан» 

н а у б а й х а н а с ы н ы ң  м е ң г е р у ш і с і 

Г.Lліпке, «Нобель» ЖШС құрыл тай-

шысы Н.Жұмағалиевке, «Анвар» ЖШС 

бас директоры Т.Салфиковқа, «Қабиев 

и К» ЖШС директоры А.Қабиевқа, 

еңбек ардагері Ғазиз Займолдаұлына 

Алғыс хат пен естелік сыйлықтар тап-

сырды.

Марапатталғандар атынан с�з алған 

еңбек ардагері Ғазиз Займолдаұлы 

осындай үлкен шара �ткізуге облыс 

әкімі Бердібек Сапарбаевтың қолдау 

к�рсеткені үшін ризашылығын білдірді. 

–  С і з д і ң  а у д а н д а ғ ы  и г і л і к т і 

істердің жүзеге асуына ұдайы қолдау 

к�рсететініңізді к�ріп жүрміз. \ткен 

жылы Ойылға газ келді. Биыл жаңа оқу 

жылы қарсаңында �ңірде пайдалануға 

берілген 8 мектептің екеуінің біздің 

ауданда ашылуы да сіздің арқаңыз, – 

дей келіп, ол Ақт�бемен екі арадағы 

қатты жамылғылы жолдың ж�нделуін, 

ауылдағы алты к�шенің асфалтталып, 

21 тұрғын үйдің пайдалануға берілуін 

де облыс басшысының іскерлігімен 

сабақтастырды. 

Алты отбасыға су жаңа тұрғын үй 

кілті табысталды.

Ойылдың жағасындағы этноауыл-

да 25 киіз үй тігілді. Мұнда мерекенің 

алғашқы күні кешкісін «Алтыбақан 

жанында», «Ақсүйек» бағдарламалары 

ұсынылып, ата-бабаларымыздың �мір 

салты қайта жаңғырғандай болды. 

Екінші күні этноауыл атшабарында ат 

спортынан жарыс ұйымдастырылып, 

боз кілемде балуандар белдесті. Тоқ 

бәйгеде ақт�белік Жұмаш Ізбасаровтың 

аты бірінші келіп, бәйгесіне жылқы 

иеленді. Аударыспақ пен теңге ілуден 

ойылдық Қуаныш Т�легеновке шақ 

келер жан табылмады. Ал делебесі 

қызған к�пшілік асыға күткен ала-

ман бәйгеге 14 сәйгүлік қосылды. 20 

шақырымға шапқан тұлпарлар ара-

сынан Маңғыстау облысынан кел-

ген Сүйіндік \скінбаевтың жүйрігі 

к�мбеден бірінші �тіп, атан түйені 

олжалады. Сәйгүлігі екінші келген 

ақт�белік Жұмаш Ізбасаровқа жылқы, 

ал к�мбеден үшінші �ткен жүйріктің 

иесі қобдалық Ерлан Ибашевқа ірі 

қара бұйырды. Боз кілемдегі белде-

суде ақт�белік Шыңғыс Шоқпытов 

қарсыластарын қақырата жеңіп, бас 

бәйгені иеленді.

. . .Ойыл �ңірінің әр т�бесінде 

тарихтың тағылымды ізі қалған. К�п 

тарихты астына бүгіп жатқан Барқын 

құмы, Мәулімберді қаласы, ағаштың 

сан түрі сыңсыған Ойыл орманы – 

ай мақтың ажары, к�не К�кжардың 

бүгінге жеткен жәдігерлері – �ткен 

уақыт тың белгілері. Осының барлығы 

алда ғы уақытта �ңірде туризмді дамы-

туға негіз боларына сенім мол. Ал к�не 

К�к жардың 150 жылдығын атап �ту ар-

қылы оны келешек ұрпақтың жадында 

жаң ғырту осы үлкен жолдың бастауы 

іспеттес.

Сатыпалды С3УІРБАЕВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

К�кжар жәрмеңкесінің 150 жыл-

дығын мерекелеу шаралары аудандық 

Мәдениет үйінде �ткен «Қазақстанның 

сауда тарихында К�кжар жәрмеңкесінің 

алатын орны, саяси-жағрапиялық және 

стратегиялық маңызы» атты ғылыми-

тәжірибелік конференциямен бастал-

ды. Конференцияны Ойыл ауданының 

әкімі Бұлбұл Күзембаева қысқаша с�з 

с�йлеп ашты. 

– Қазақстан Республикасының 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

�зінің «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында «Туған 

жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы 

мен �зені тарихтан сыр шертеді. Lрбір 

жер атауының т�ркіні туралы та-

К�кжардың к�кжал серісі атанған 

Қызыл әншінің талайлы тағдыры мен 

әншілік �нерін егіз �ріп әңгімеледі. 

Lншінің ән мұрасын жинау, оны 

х а л ы қ қ а  ж е т к і з у  б а ғ ы т ы н д а ғ ы 

жұмыстарды қолға алу қажеттігіне 

 назар аударды. «Тарихтың құм басқан 

құпиясы. Тарихи түйіндеме» деген 

тақырыпта баяндаған �лкетанушы 

Жақсылық Бисалиев елді мекеннің 

Ойыл атануы жайында тың дерек-

тер келтіріп, «Ой елі» деген атаудың 

ғасырлар �те Ойыл атануы мүмкін 

деген тұжырым жасады. Жәрмеңкенің 

К�кжар атануына қатысты �з бол-

жамын негіздей түсіндірді .  Бұл, 

әрине, тереңірек зерттеуді қажет 
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КӨШПЕЛІЛЕР 
дәуірінен сыр шерткен...

Ер-тұрман – ердің намысы

МИРАС

АТАДӘСТҮР

болмысы, сан ғасыр бұрын бабалары-

мыз қолданған тұрмыстық заттар мен 

қару-жарақ, киім үлгілері мен әшекей 

бұйымдары, олардың қолданылуы, 

ерекшеліктері қақында қазақша, орыс-

ша, ағылшынша мәліметтер алуға 

мүмкіндік жасалыпты. Қалашықтағы 

қызмет к�рсетіп жүрген таныстыру-

шылар сырттан келген жұртшылыққа 

қазақ дәстүріне байланысты барлық 

дүниелерлі к�рсетіп жеткізе білді. 

Айта кету керек, Астана қаласы 

әкімдігі дәл осы Отырар үлгісіндегі 

қала шықты «Ханшатыр» сауда үйі 

жанындағы алаңқайға орналастырғанда, 

шетелдік туристерді қызықтыратын 

тиімді  мүмкіндікті  ерекше ескер-

ген сияқты. \йткені қаланың дәл 

орталығындағы ғажайып қалашық кез 

келген шетелдік те, Қазақстанның әр 

түкпірінен келіп жатқан қонақтар да, 

қала тұрғындары да назарын аудармай 

қоймайды. Lкімдік қалашық жұмысына 

студенттерді тартқан. Елордадағы �нер 

университетінің бірқатар студенттері 

жаз бойы осы арада қолғабыс тигізіп, 

қазақтың �нері мен салт дәстүрін 

 насихаттап, түсіндіруге к�п к�мегін 

тигізіп жүр. Бұл үшін оларға еңбекақы да 

т�ленеді. Қала әкімдігі студент жастарға 

жақсы жағдай жасаған. 

Шерхан Мүсілімұлы – бір жағынан 

қалашықтың тәртібін қадағаласа, екінші 

жағынан гид ретінде қызмет атқарды. 

«Бұл қалашықтан «қазақ кім, тұрмыс-

салты қандай?» деген сауалмен келген кез 

келген адам лайықты жауап таба алады. 

\йткені халқымыздың �міріне қатысты 

ұлттық болмысымызды айқын дайтын 

дүниелердің бәрі бар. Елордаға келген 

�зге жұрттың �кілдері, туристер мұнда 

бас сұқпай кетпейді, – дейді ол. – Lсіресе 

мұндайды к�рмеген шетелдіктер қызыға 

тамашалап, тамсана бас шайқайды». 

 Расы осы... К�шпелілер қалашығы 

Астана әкімдігінің �зге түгіл �зімізді 

тәнті еткен сәтті жобасы десек артық 

айтқандық емес. К�не сүрлеулі бабалар 

ізі, сан ғасырлық тарихтың шежірелі 

парақтары санамызда жаңғырғандай...

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

арқылы ол  Головкинге соққы жасауға 

мүмкіндік бермеді. Бұл да оның 

тактикалық жүрісі еді. Раунд соңында 

Альварес Головкиннің соққысынан 

нокдаун алып қалғандай к�рінді. 

С�йтіп,  кездесу  қорытындысы 

т�решілердің шешімімен аяқталды. 

Бірінші т�реші жеңісті  Альвареске 

берсе,  екінші т�реші Геннадий 

жеңіске жетті деп есептепті. Алайда 

үшінші т�реші кездесуді тең деп тап-

ты.

Осылайша, жеңіліп к�рмеген 

Геннадий Головкин алғаш рет тең 

нәтижеге қол жеткізді. Ал қарсыласы 

Сауль «Канело» Альварестің бұл 

мансабындағы екінші тең жекпе-

жегі. Ол бұған дейін 2006 жылы �зінің 

 отандасымен тең түскен болатын. 

3білмансұр ЖАСАН

Осы орайда Елорда әкімдігі та-

рапынан дер кезінде қолға алынып, 

ұйымдастырылған игілікті шаруаның 

мән-маңызы туралы айтуды ж�н к�рдік. 

Астананың «Ханшатыр» ойын-сауық 

сауда үйінің жанынан орын тепкен ежелгі 

Отырардың к�рінісі менмұндалап тұрды. 

Айнала биік қорғаны бар қалашықтың 

қақпасы алдында қанатты арыстан к�кке 

ұмтылып халық ұғымындағы мифтік 

к�ріністі әсерлі бейнеледі. Қала қақпасы 

алдындағы бірнеше киіз үй, қаз-қатар 

қойылған екі доңғалақты к�шпелілер 

арбалары бірден ежелгі дүниеге қарай 

жетелей ж�неледі.  Қақпадан ішке 

енсеңіз Отырардың тіршілігі тәнті 

етпей қоймайды. Күмбезді, сәукеле 

бейнесіндегі ғимараттар, киіз үй үлгісін-

дегі сахналық орын, жорықта ат үс тінде 

жүріп, сайын далада жылқы қайырып 

шапқылайтын к�шпелі жұрттың най-

заларын айқастырып жіберіп, лезде 

тігіп алатын қара қостары қандай? 

Қолдан соққан дүниелерін жарқырата 

ұсынып, жағалай отырған қол�нер 

 ше берлері к�не дәуірдің қоңыраулатқан 

үнін құлағыңызға жеткізгендей әсер 

қалдырады. 

Бұл жерде бүкіл елден жиналған 

ісмерлер мен қол�нершілер қазақтың 

салт-дәстүріне, мәдени-тұрмыстық 

тірші лігіне байланысты дүниелерді 

к�рсе  т іп,  б ір  жағынан саудалап, 

жұмыс істеп келеді. Қазақтың ежелгі 

қалаларындағы белгілі ғимараттар 

үлгісінде бой к�терген шағын қалашық 

Астанаға атбасын тіреген туристер мен 

қонақтар міндетті түрде келетін қызықты 

орынға айналған.

– Мен Омбыдан әдейілеп келдім. 

Жақында ғана Елордамызда бүкіл әлем 

к�з тіккен ЭКСПО к�рмесін тамаша-

лап, болашақтың энергиясына қатысты 

к�птеген жаңалықтарға қанықтым. 

Ал мынау ежелгі дүниенің, Отырар 

заманындағы тіршіліктің к�рінісі �те 

тартымды екен. Сәтті ойластырылыпты. 

Маған қатты ұнады... Бәрі к�здің  жауын 

алады. Қала басшылығына осындай 

ұлттық нақыштағы б�лекше шаралар 

ұйымдастырғаны үшін рақмет, – дейді 

қала қонағы.

Қазақ халқының ұлттық дәстүрі, 

Бокс кешіне дейінгі баспас�з 

мәслихаттарында қос спортшы бәрін 

шаршы алаңдағы айқас к�рсетеді 

деп айтқан болатын. Альварестің бұл 

айқасқа тыңғылықты дайындықпен 

келгені к�рінді. 

Жекпе-жектің ең қызған шағы 

сегізінші-тоғызыншы раундта болды. 

Екі раунд бойы Головкин қарсыласын 

қыспаққа алды. Бұл екі раундта да 

отандасымыз ұпай санымен басым 

болды. Кездесу аяқталып жатқанын 

сезген екі боксшы да 10-раундта ұпай 

алу үшін кезек-кезек соққылармен 

алмасты. Ашық айқастан қашқан жоқ. 

Соңғы 12-раундта Альварес бірінші 

раундтағы басымдылығын қайта қолға 

алды. Бірақ раунд ортасына таман 

«Канело» шаршап қалды. Ол шар-

шы алаңда Головкинді қайта-қайта 

құшақтап, уақыт созумен болды. Осы 

Осы ретте бір-ақ дүниеге баса назар 

аударалық. Кешегі к�шпендінің жұрнақ-

жұрағаты болған қазақ үшін �зінің ерте 

тарихынан сыр шертетін ер-тоқымның 

маңызы тым б�лек болса ләзім. Ол үшін 

алдымен ердің қанаты аталып, ұлттың 

тірлік тұтқасына баланған жылқы туралы 

аз-кем тоқтала кеткеніміз артық болмас. 

Б ү г і н д е  б а б а л а р ы м ы з д ы ң  е р -

тұрманды, соның ішінде үзеңгіні ой-

лап тапқанын жалпақ әлем мойын-

дайды. Сонымен бірге бұл жаңалық 

әлемдік �ркениеттің дамуына да негіз 

болғаны анық. Енді ойлап қарасаңыз, 

сол ұлы халықтың заңды ұрпағы бізбіз, 

түбіміз түркі ұлыспыз. Қазірде қазаққа 

мұрнын шүйіре қарауға бейіл кейбір 

халық шандып-шандып шәркей киіп, 

жалаң жүргенде біз талқыдан тері �ткеріп 

шалбар киіп, ат құлағында ойнадық. Құс 

қанаты талатын айшылық қашықтықтар 

біздің табанымызда иленіп жатты. Тіпті 

Алтай мен Атыраудың арасын алты-ақ 

күндік жол еткен де біздің балбал пішінді 

баһадүр ерлер емес пе?

Міне, бұдан соң қалай Ұлы Даладағы 

ұлы халықпыз деп мақтанбасқа? Неге біз 

�з тарихымызды сонау Тигр мен  Евфрат 

�зенінің жағасында-ақ �ркениеттің 

алтын бесігі атанып, атын дүрлеткен 

вавилондықтардай әлемге аңыз ғып 

айтпасқа?! Ол үшін тағы қандай қадам 

керек деп ойлайсыз? Біздіңше, әуелі 

осыншама бай тарихымызды баянды 

зерттеп, зерделей алмауымыздың 

�зі ұлттың ұяты болса керек. Бұлай 

байлам жасаудағы себеп те біреу-

ақ: тағылымы мол тарихи жазбаларға 

жолыққан сайын осы ойға тап бола-

мыз. Мысалы, дана халқымызда «Ат 

үстіндегі қазақ – тақ үстіндегі қазақ» 

«Еңбек түбі – береке»

ГОЛОВКИН – АЛЬВАРЕС 
КЕЗДЕСУІ ТЕҢ АЯҚТАЛДЫ

«Бала тілі – бал»
ШАРА

СПОРТ

БАЙҚАУ

Ақт$бе қаласындағы С.Жиенбаев 
атын дағы облыстық жас$спірімдер 
кітапханасы Еңбек күніне орай №34 
мектеп оқушылары арасында «Еңбек 
түбі – береке» атты кәсіптік сағат 
$ткізді. 

Мақсаты – жас�спірімдерді еңбек-

сүй гіштікке, іскерлікке, үнемді болуға 

тәр биелеу, еңбек түрлері туралы білім-

дерін кеңейту. Шараны кітапханашы 

Арайлым Кенжебаева жүргізіп, «Еңбек 

адамға не үшін қажет? Еңбекқор деп 

қандай адамды айтамыз? Адам бойында 

қандай қасиеттер болғанда жетістіктерге 

жетуге болады?» деген сияқты сан түрлі 

сауал қойып, жас тармен ой б�лісті. 

Оқушылар арасында еңбек туралы 

мақал-мәтелден жарыс �тті.  Жастар 

А.Құнанбаевтың «Ғылым таппай 

мақтанба», Т.Айбергеновтің «Адамдар», 

т.б �леңдерін мәнерлеп оқыды.

Тақырыпқа сай слайд к�рсетіліп, 

«Бар бақыттың бастауы – еңбекте» атты 

кітап к�рмесі ұйымдастырылды. 

Арайлым САБЫРЖАНҚЫЗЫ,
кітапхана қызметкері

Жақында Батыс Қазақстан облыстық 
тілдерді дамыту басқармасы мектепке 
дейінгі ұйым мекемелерінің тәрбие-
ленушілері арасында «Бала тілі – 
бал» атты байқау ұйымдастырды. 

Аталған байқау «Балаларға – базар-

лық», «К�ңілім әнді ұғады», «Жаңылт-

паштар әлемі», «Жүйріктен жүйрік 

озар жарысқанда» атты б�лім дерге 

б�лініп,  фольклор туындылары-

нан, балаларға арналған �леңдер мен 

мақал-мәтел, жаңылтпаш және су-

ретке қарап әңгіме құрастыру секілді 

баланың дүниетанымын кеңейтетін іс-

шаралар негізінде �тті. Батыс Қазақстан 

инновациялық-техно логиялық уни-

верситетінің доценті Г.Қабдолқызы 

т�рағалық еткен байқауда бас жүлдені 

А.Рысбек (Қарат�бе ауданы) еншіледі. 

Бірінші орын Арсен Сырғабаевқа 

(Теректі ауданы), екінші орын Айару 

Сабыржанқызына (Шың ғырлау ауда-

ны), үшінші орын Даниэл Богдановичке 

(Орал қаласы) бұйырды. Жеңімпаздар 

бағалы сыйлықтармен марапатталды. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ

«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫНАН

Бауыржан БАЙДІЛДА 
– суретші. ҚР Еңбек 
сіңірген қайраткері. 

Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі. 1962 

жылы дүниеге келген.  
1981 жылы Алматыдағы 

Н.В.Гоголь атындағы 
училищені «Графика»  

мамандығы бойынша, 
1984 жылы Т.Жүргенов 

атындағы Алматы 
мемлекеттік театр және 
сурет өнері институтын 
«Монументалды сәндік 

өнер» мамандығы 
бойынша тәмамдаған. 

2012 жылдан Еуразиялық 
Дизайнерлер одағының 

мүшесі.

деген кесек с�з бар. Неге бұлай айтты 

дейсіз ғой? Бұл сұрақтың жауабын табу 

үшін еліміздің ертедегі тарихи жазбала-

рына үңіліп к�ргеніміз артық болмас. Сол 

жазбалардың бірінде Сақ, Ғұн, Үйсін, 

Қаңлы, Алан елдері жаңа дәуірден жеті 

ғасыр бұрын да ер-тұрман, күйме, арба, 

арқан-жіп, қару-жарақ, сауыт-сайман 

жасап қолданғаны айғақталады. 

Ол аз десеңіз,  ел археологтары 

Ган Су, Тұрпан, Алтай, Санжы, Іле 

алқаптарындағы сақ, үйсін тұрақтарынан 

тапқан атқа мінген шабандоз, ерттеулі 

ат, жүген, ауыздық, үзеңгі қатарлы 

заттар айғақ.  Мұнан б�лек,  қазақ 

даласындағы жартастарға сызылған 

ерттеулі ат суреттері, Байқал к�лі, 

Сары�зен аңғары, Каспий маңайы, 

 Дунай �зені алқабы, Алшын тауы, Тілеу 

тауы қойнауларынан қазып алынған ер-

тұрман жасау  шеберханалары дәлелдеп 

отыр. Алысқа бармағанның �зінде күні 

кешегі Ақтау қаласы маңынан табы-

лып, ғұндарға тиесілі деп танылған ер-

тоқымның жайын ойша елеп-екшеңіз. 

С а н а д а ғ ы  с а л м а ғ ы н 

с а р а п т а ң ы з ш ы : 

баба тарих не дер 

екен?

Таңғалмасқа ша-

раңыз жоқ! Се бебі 

сол дәуір лер дің �зінде қазақ даласында 

ер-тұрман жасау шебер ханаларының 

б о л у ы  ж ы л қ ы м е н  қ о с а  ә б з е л д е р 

құнының жоғары деңгейде болғанын 

растайды. Ал бүгін ше? Тақымы аттан 

босап техника тетігіне телмірген ұрпаққа 

айналғанымызды несін жасыралық?! Ер 

түгілі жүген мен ноқтаны, құйысқан мен 

�мілдірікті түсінде де к�рмейтін ұрпақ 

тәрбиеленіп келеді. Ал олардан: «Аталған 

мұралардың құны туралы ойланасың ба?» 

деп сұрасаңыз, әбестікке баланады бүгін. 

Сосын да  санаға,  тоң жүрекке 

ақылдың миуалы нұрын т�гер деп атам 

қазақтың асыл с�зіне құлақ түресің. 

Данаг�й халқымыз бір мақалында: «Ат-

тан айырылсаң да, ер-тоқымнан айырыл-

ма» деп �сиеттепті. Демек, бұл жердегі 

«ер-тоқым» с�зі жігіттік ар-намыстың 

биік үлгісін әспеттеп тұрса керек. Яки, 

ол уақытта Алаштың әрбір азаматы үшін 

қандай қиын-қыстау, сын сағаттарда 

да ерді сақтап қалу міндеттелген. Со-

сын ғой, жапан түзде аты �ліп, азығы 

таусылып арып-ашып жаяу қалса да ер-

тоқымын арқалап елге оралатыны.

Атақты тарихшы И.Георги 

қазақтың ер-тұр ман-

дары ж�нінде: «Lй-

гілі  сәйгүліктеріне 

ға жайып ер-тоқым, 

жабулар  мен жүген 

салады» дейді.  Бы-

лай қарағанда қара-

пайым с�з болып 

к�рінгенмен, та-

рих  үшін бұл 

лепес тіптен қымбат. Осы бір қысқа 

пікір арқылы ежелгі сәйгүліктердің де, 

алғашқы ер-тоқымның да иесі қазақ 

екені меңзеледі. Енді бұл ретте басқасын 

атамағанның �зінде, Тарлан аттың үстіне 

алтыннан ер тұрман салған Ер Тарғынды, 

тұлпарын гауһар таспен безендірген 

еңсегей бойлы ер Есімді ескеріңіз. 

Бәрінің тағдыры ерге байланған. Lрі 

осы алыптар ер-тұрманын барлықтан, 

байлықтан алтындамапты. Бақсақ, әу 

баста мысал еткеніміздей астындағы 

ерін тағым, билік етер биік тұғырым деп 

қасиет тұтқаннан істетіпті. 

Мұның бәрін неге айтамыз? \йткені 

бүгінде ат ер-тұрманынан айырылды. Ел 

нағыз ердің намысына сусады. Бүгежек, 

бұқпантай, боркеміктер бой к�бейтті. 

Тасада тұрып с�йлесе тау қопарып, тас 

үгуге дайын да, топқа түссе т�беден 

ұрғандай отыратындар бар. Мұның бәрі 

ер-тоқымның киесін, аттың қадірін 

білмегендіктен болып отырған сыңайлы. 

Ал құр ерге мінудің салдары туралы 

ойланған кім бар қазір? Музейде тұрған 

ерге мінер-мінбес, ал былайғы сән үшін 

жасалған ердің ерттеусіз-ақ қызық үшін 

мініліп жатқаны қаншама? Кейбіреулер 

мұндай ерлерді д�ңгелек үстелдер үшін 

орнатып, қонақтарды жайғастырып мәз 

болысқанын к�рмес к�зіміздің к�ргенін 

қайтесіз? Осыдан барып аталарымыз жиі 

айтатын «құр ерге мінбе» дейтін  тыйым 

с�здің қаншалық қадірі қашқанын 

байқайтындайсыз.

Мұндайда қазақ неге ұрпағын бұлай 

тыйып �сірді дейсіз ғой? Себеп те айқын. 

К�шпенді қазақ үшін құр ерге міну 

ұрпақсыздықтың белгісі болған. Яғни 

атын әкеліп, ерттеп беретін ұрпағы жоқ 

адам ғана құр ерге мініп, екі жанын 

қамшылап қалады дегенді білдіріпті. Ал 

біз құр ерге не мақсатпен мініп жүрміз 

сонда?
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