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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Бұрқан бұлақ

Шаңырақ

3-бет

12-бет

11-бет

Шәкәрім 1908-10  жылдары 

 ау дарған «Дубровский әңгімесі»1924 

жылы Семейде жеке кітап болып 

басылып шықты. Қазақ ақыны 

 Американ жазушысы Гарриет Бичер-

Стоунның «Том ағайдың балағаны» 

романын, Л.Н.Толстойдың «Асархи-

дон-Лаэли», «Үш сауал» ертегілерін, 

«Криз патша», «Пан-Жи-Зан хан», 

«Ұждан», «Қолшатыр бұйрығы» 

әңгімелерін де қазақ оқырманына 

;леңмен жеткізді. Ақынның осы 

аудармаларында бірқатар жаңа 

қолданыстар мен кірме с;здер 

кездеседі. Ақын мұрасын тілдік 

тұрғыдан зерттеу кезінде мұн дай 

атаулардың жасалуы мен қол-

данысын анықтауға мән берген 

ж;н. Мұндай жұмыс, ең алдымен, 

ақын ның жеке қолтаңбасын, тілдік-

стильдік ерекшелігін, тәржімешілік 

тәжірибесін нақты к;рсетумен қатар 

;ткен ғасыр басындағы әдеби тіл 

дамуының кезеңдік сипаты мен 

 аударма, с;зжасам, с;зқолданыс жай-

ынан да мәлімет береді. 

Енді  ақын аудармаларындағы 

жаңа қолданыстарға келер болсақ, 

Шәкәрімнің «Дубровский» аудармасы-

нан ақшақұмар (деньгоман), борышқор 
(холоп), жолкесер (разбойник), жолхат 
(подорожная, подорожная грамота), 
куәлік (свидетельство), қарауылшы 
(сторож), отарба (поезд), от қару (ог-
нестрельное оружие), итші (псарь), 
темірші (кузнец), шолғыншы (дозорный), 
миллионшік (миллионер), қышлақ (дерев-
ня) сынды с;здерді кездестіруге бола-

ды. Осы с;здердің барлығы дерлік сол 

кезеңде жаңадан жасалған немесе жаңа 

мағынада жұмсалған, орыс с;здерінің 

баламалары ретінде алынған атаулар. 

Сондай-ақ ақынның Л.Толстойдан 

аударған «Ұждан» әңгімесіндег і 

«заңшы»,  «Қолшатыр бұйрығы» 

әңгімесінде қолданылған жарлық, 
қолшатыр, қала басы, қысымшылық 
сияқты с;здерді де осы қатарға қосуға 

«Мәңгілік Елдің мәңгілік тілі»

    «    » 
   .        

        -   
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МАРАПАТ ТӘРЖІМАТАНУ

Мерекелік жиын барысында 

мемлекеттік тіл саясатын белсенді 

насихаттауға қосқан үлесі үшін 

Bлімғазы Райымбеков, Т;ленді 

 Сарыбаев және Гүлнұр Қабыловаға 

облыс әкімінің Құрмет грамотасы 

табыс етілсе, ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігі тілдерді дамы-

ту және қоғамдық-саяси жұмыс 

комитетінің Құрмет грамотасымен 

Сағыныш Намазшамова, Ардақ 

Сеңгірбаева, Торғын Тұрлыбаева, 

Марал  Болысбекова және Роза 

Мағрупованы марапатталды. Ал 

облыстық тілдерді дамыту ж;ніндегі 

басқарманың Құрмет грамотасы және 

Алғыс хаты Тілеуқабыл Мыңжасар, 

Болат Абаған, Bсем К;шеғұлова, 

Жамилә Атибаева және Қуаныш 

Тұңғатарға берілді.

Ш а р а  б а р ы с ы н д а  Б а қ ы т г ү л 

Bбенова секілді жезтаңдай әнші-

лер ;нер к;рсетіп,  к;рерменді 

тебірентті. Сонымен қатар жетісу-

лық «Там шыбұлақ» әдеби бірлес-

тігінің  мү шелері сахнаға к;теріліп, 

жалынды жырларын оқып, ағымдағы 

жылы жарық к;рген жинақтарын 

жылжымалы кітапхана с;ресіне 

қойды. Айталық, биыл тіл басқармасы 

«Буккроссинг» – еркін кітап алмасу 

жобасын ұйымдастырған болатын. 

Осы жобада белсенділік танытқан 

оқырмандар да марапатқа ие болды.  

Айтуған Д
УЛЕТ

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН1 ҚАЗАН – МҰҒАЛІМ КҮНІ

Ұстаз к;рдім, 

Ұлылығын  ұғындым,

Ақылына басымды иіп жүгіндім.

Сабырына, байсалдылық қалпына,

С;здеріне жан тербеткен жылындым.

Ұстазымның ұлағатын сезіндім,

Жарқыраған нұрын к;рдім к;зінің.

Ардақ тұтқан  қасиеттерін адами

Іздей бердім ;н бойымнан ;зімнің.

Білім берді азық болар ғұмырға,

Ұстазымның орны алтын тұғырда.

Eнегесі бойымызға сіңірген

Асыл байлық бағаласақ, шынында.

Парасаты биігінен түспеген,

Ұстазымнан  толайым мол күш к;рем.

Тәрбиесін, бізге берген тәлімін,

Жабықпастан, жалықпастан істеген.

Кеңдігі бар ;н бойында даланың,

Іздегенді қашанда одан табамын.

Бойындағы барын берген,  ұстазым,

Мәңгілікке  шәкіртің боп қаламын.


уелай ОСПАНОВА

Талайға Алтын ұям ;ріс болған,

Ауласы жас шәкіртке тегіс толған.

Алғашқы қоңыраудың сыңғырымен,

Кеудеде лүпілдейді періште арман.

Күлімдеп күн т;ккенде шуақ алдан,

Кішкентай жүректерде тұнады арман.

Еркесі бір-бір үйдің құлақ түріп,

Қоңырау сыңғырына тұра қалған...

Eткіздім к;п жылдарды... к;п күндерді,

Айтшы, сол арманыма жеттім бе, енді?!

Алғашқы қоңыраудың үніменен,

Бала боп баяғыша кеткім келді...

Білімнің басқан алғаш баспалдағын,

Бәріңе айқара есік ашты арманың.

Келешек к;шіне еріп, осы жолда

Телегей теңіз болсын тасқан бағың!

Толыбай АБЫЛАЕВ

болады. Бұл атаулар арасындағы «от-

арба», «от қару», «куәлік» сияқты 

атауларды ХХ ғасыр басындағы ;зге 

де еңбектер мен с;здіктерден де 

кездестіруге болады. Олардың алғаш 

рет дәл қай еңбекте қолданылғаны, 

қай автордың қаламынан туындағаны 

әзірге анық емес. Алайда сол кезеңде 

пайда болғаны белгілі. Сол себепті 

оларды ақынның қаламына тели ал-

маймыз. Ал ;зге еңбектерде кездесе 

бермейтін қолданыстардың бірқатарын 

аударма барысында ақын ;зі туын-

датуы әбден мүмкін. Мәселен, біз 

;зге еңбектерден ұшырата қоймаған 

«итші», «борышқор», «миллионшік» 

тәрізді с;здер жайында айтуға бо-

лады. Шәкәрім аудармаларындағы 

«қышлақ», «жарлық», «қала басы» 

сияқты түркі тілдерінде оған дейін де 

болған с;здер нақты бір орыс с;здерінің 

баламасы ретінде жаңаша мағынада 

жұмсалуымен ерекшеленеді. ХХ ғасыр 

басындағы түрлі еңбектер мен Шәкәрім 

ақын қолданған атаулар арасындағы 

куәлік (свидетельство), жарлық (указ), 
қолшатыр (зонтик) сияқты с;здер 

к;пшілік санасына сіңіп, қазіргі әдеби 

тілімізде берік орнықты. 

(Жалғасы 5-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

РАХМАНҚҰЛ БЕРДІБАЙ 
ЖӘНЕ «ХАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІНДЕГІ» 
ДӘРІСТЕР 
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Бұл күндері жылдағы дәстүр бойынша 

;зге де газет-журналдармен қатар ұлт 

басылымы – «Ана тілі» газетіне де алдағы 

2018 жылға жазылу жүріп жатыр. 

Газет імізд ің  нег ізг і  тақырыбы 

Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі – 

мемлекеттік тілдің жай-күйі болғанымен, 

к;теріп жүрген мәселелері ауқымды. 

Олардың ішінде әлеуметтік жағдай, 

мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да 

рухани мәселелер бар. 

Баспас;зге жазылу секілді маңызды 

істі жұртшылықтың қолдау-к;мегінсіз 

жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-

ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» ел 

ішінде к;птеп таралуына лайықты үлес 

қосады деген сенім бар.  

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

БАСПАСӨЗ – 2018

Мұхаңның 
бір хаты

ҰЛЫЛЫҒЫН 
ҰҒЫНДЫМ

АЛТЫН ҰЯМ

ШӘКӘРІМ 
АУДАРМАЛАРЫ 

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 1747,90 1859,70
12 ай 3495,80 3719,40

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3202,40 3314,20
12 ай 6404,80 6628,40

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
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Жиынға «Атамекен» ҚР ҰКП Басқарма 

Т;рағасының орынбасары Э.Жұмағазиев, ҚР 

Білім және ғылым вице-министрі Б.Асылова, оқу 

бағдарламасын дайындау бойынша жұмыс тобының 

;кілі Е.Дүйсенханов, KASE ;кілі Е.Мұхамеджанов, 

«Naimi.kz» ЖШС коммерциялық директоры 

М.Мәдиев қатысты.  

«Атамекен» ҰКП «Кәсіпкерлік және бизнес 

негіздері» пәнін әзірлеу жұмысының жобасын 

2014 жылы бастаған болатын. Жобаға ҚР Білім 

және ғылым министрлігі мен «Атамекен» ҰКП 

бірлесе атсалысты. Үш жыл бойы атқарылған 

жұмыстың нәтижесінде «Кәсіпкерлік және бизнес 

негіздері» пәні 2018 жылдан бастап 10 және 11 

сынып оқушыларының оқу бағдарламасына енгізу 

жоспарлануда. Аптасына екі рет оқытылатын пән 

қазақ және орыс тілдерінде жүргізіледі. 

Осы орайда, «Біздің басты мақсатымыз – 

кәсіпкерлік ойлауды мектеп қабырғасынан да-

мыту. Мәселен, ауылдық ортада ;скен бала сүт 

;ңдеу, оның  сатылу бағасы мен тауар құнын 

есептеуді білу қажет. Қазіргі  таңда жастар ғаламтор 

мүмкіндіктерін кең ауқымда қолданады. Bлеуметтік 

желі арқылы ;здері ұнататын кәсіпкерлер мен 

танымал тұлғалар әрдайым жастардың наза-

рында. Пәнге деген қызығушылықты арттыру 

мақсатында тәжірибесі мол кәсіпкерлерді оқу 

барысына қатыстыру қажет деп есептейміз»  деді  

Э.Жұмағазиев.

Ж и ы н д ы  а ш қ а н  М е м л е к е т т і к  х а т ш ы 

Қазақстанның үшінші жаңғыруды іске асыруға 

кірісіп кеткенін атап ;тті. 

– Елбасы Н.Назарбаев экономикалық, саяси 

және рухани жаңғыру бағыттарында реформалар-

ды бастап берді. Сонымен қатар «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к;рмесі ;тті. Осы шараның аясында 

«Bйелдер болашақ энергияны қолдайды» атты 

әлемдік форум болғаны ;здеріңізге мәлім, – деген 

Г.Bбдіқалықова комиссия мүшелерінің шараны 

;ткізу барысында атқарған жұмысына тоқталды. 

Мемлекеттік хатшы рухани жаңғырудың 

озық үрдістерін іске асырудың маңыздылығына 

тоқталды. Оның айтуынша, азаматтардың бойында 

рухани құндылықтарды, бәсекеге қабілеттілікті, 

прагматизмді қалыптастыру, ұлттық ерекшелікті 

сақтау, білімге құштарлықты арттыру ісінде 

отбасының, әсіресе ;скелең ұрпақты тәрбиелеп 

отырған әйелдердің басты р;л атқаратыны с;зсіз. 

Отырыс барысында Г.Bбдіқалықова еліміздегі 

әйелдер қауымын Мемлекет басшысының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында к;рсетілген 6-шы бағытты ілгерілету 

үшін барынша күш жұмылдыруға шақырды. Жиын-

да Сыртқы істер министрінің орынбасары Ержан 

Ашықбаев, Мемлекеттік қызмет істері және сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

аппарат басшысы Саян Ахметжанов, Шығыс 

Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Bсем 

Нүсіпова және т.б. с;з с;йледі. 

рысында жас ғалымдар үшін зор мүмкіндік ту-

атынын атап ;тіп, ғалымдардың белсенділігін 

арттыру аса маңызды р;л атқаратынына 

тоқталды.

Eз кезегінде Шигео Катсу Мемлекет бас-

шысына «Назарбаев Университетін» және 

еліміздің ғылым саласының әлеуетін арттыру 

мақсатында жүргізіп жатқан жұмыстары үшін 

алғысын білдірді.

***

Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаев Германияның Федерал-

дық канцлері Ангела Меркельді Христиан 

демократиялық одағының Германия Бунде-

стагына сайлауда жеңіске жетуімен құттықтап, 

жеделхат жолдады. 

***

Елбасы Н.B.Назарбаев Қорғаныс министрі 

Сәкен Жасұзақовты қабылдады. Кездесу бары-

сында еліміздің Қарулы Күштерінің тыныс-

тіршілігі, министрліктің атқарып отырған 

жұмыстарының нәтижелері тыңдалды.

Қорғаныс министрі С.Жасұзақов Қарулы 

Күштердің Жоғарғы Бас Қолбасшысына 

«Қаратау – 2017» жедел-стратегиялық оқу-

жаттығуының қорытындылары туралы,  оны 

;ткізу кезінде ;ңірлік қолбасшылықтың әскери 

барлау-басқару жүйесінің қолданылғаны 

ж;нінде есеп берді. Eз кезегінде Елбасы ми-

нистрге нақты тапсырмалар жүктеп, оның 

орындалу барысын қадағалауды тапсырды.   

Таяуда Орталық коммуникациялар 
қызметінде Қазақстан Республикасы 
Тұңғыш Президенті – Елбасы қорының 
қолдауымен Мемлекеттік тілді дамыту 
қоры әзірлеген «Qazaqstan 3D» веб-сайты 
мен мобильді қосымшасын және «Жеті 
қазына» энциклопедиялық қосымшасын 
жұртшылыққа таныстырып, аталған жоба-
ларды іске қосуға арналған брифинг 9тті. 

Бұл іс-шараға Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры атқарушы 

директорының орынбасары Сұлтан  Айтжанов 

пен Мемлекеттік тілді дамыту қорының ди-

ректоры Азат Шәуеев қатысты. «Осындай 

пайдалы ресурстарды ашу арқылы біз рухани 

КӘСІПКЕРЛІККЕ 
АРНАЛҒАН ПӘН

КЕЛЕЛІ МӘСЕЛЕНІ 
АРҚАУ ЕТТІ

БАСҚОСУ

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ

ТАҒЗЫМ

СЕРПІН

ШАРА

ЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

ӨСКЕМЕНДЕГІ ТІЛ МЕРЕКЕСІ

«АҚЫЛДЫ КИІЗ ҮЙ» 
ОЙЛАП ТАПТЫ 

ҚАЛА КҮНІНЕ 
АРНАЛҒАН ВЕЛОШЕРУ

Д.Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 
мемле кет тік техникалық университетінің 
мәжіліс  залында облыстық тілдерді дамыту 
басқармасының ұйытқы болуымен «Латын 
әліпбиіне к9шудің тарихы, 9зекті мәселелері, 
болашағы» атты ауқымды шара ұйымдастырылды. 

Тілші-ғалымдар, жоғары оқу орнының оқыту-

шылары мен мектеп ұстаздары, «Қазақ тілі» 

қоғамының белсенділері бірауыздан Елбасымыздың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласынан 

туындайтын барша жаңа бастамалардың ;зектілігіне 

тоқталып, әсіресе латын әліпбиіне к;шу жоба-

сы Қазақстанның жарқын болашағына, келешек 

ұрпақтың сұранысына бағдарланғанын баса айт-

ты. Талқыға салынған графикалық жоба жан-

жақты с;з болып, ендігі кезекте «бір дыбысқа 

– бір әріп» нұсқасы да жан-жақты сараланса деген 

ұсыныстарымен б;лісті.

Сондай-ақ осы университетте Алматыдан ар-

найы шақырылған филология ғылымының докто-

ры, профессор Бағдан Қатайқызы Момынованың 

60 жылдық мерейтойына арналған «Қазақ тілінде 

білім беру мен оқытудың инновациялық үде ріс-

тері: мәселелер, заңдылықтар, болашағы» атты 

аймақтық ғылыми-практикалық конференция 

болып ;тті. Жиырмадан астам ғылыми кітаптың 

авторы, Ш.Уәлиханов атындағы сыйлықтың иегері, 

белгілі ғалым-ұстаз туған ;лкесінде ұлықталып, оған 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан уни-

верси тетінің «Құрметті докторы» атағы мен куәлігі 

табысталды. 

Осылайша Eскеменде басталған мемлекеттік Тіл 

мерекесі түрлі байқаулар мен концертті кештерде ;з 

жалғасын тапты.

Бүгінде ұлттық дүниелерді заманауи технология-
лармен ұштастырып, жаңалық ашу үйреншікті 
жағдайға айналғандай. Олардың бірқатарының 
халық арасында сұранысқа ие болып 
жатқандары да жоқ емес. 

Олай дейтін себебіміз, жуырда Назарбаев 

зияткерлік мектебінің оқытушысы Александр 

Шерцер эко-туризмді дамытудың жаңа жобасын 

ұсынды. Ол киіз үйлерге күн батареяларын ор-

наластырып, шалғай ауылдарға электр жүйесін 

жеткізуді к;здейді. Бүгінде бағдарламаны алыс 

аудандарға жүргізудің жоспары дайын тұрған 

к;рінеді. Мұндағы басты ерекшелік – киіз үйге 

кіріктірілген күн батареялары бұлтты күні де, қыс 

мезгілінде де жұмыс істей береді. Қаржы мәселесі 

шешілсе, жаңа жобаны әрі қарай ;рістетуге болады 

дейді А.Шерцер. Туынды авторы бұл ж;нінде бы-

лай деп сыр шертті:  «Ақылды киіз үйдің» алғашқы 

нұсқасы да дайындалды. Күн батареялары арқылы 

киіз үйге электр желісі тартылады. Ал тоқ күшін 

ұялы телефондағы Bluetooth-қондырғы арқылы 

азайтып-к;бейтуге болады. Бұл киіз үйлерді На-

урызым қорығына қойып, облыс эко-туризмінің 

дамуына үлес қосар едік» дейді. Александр Шерцер 

осыдан екі жыл бұрын мүмкіндігі шектеулі жандарға 

арнап «ақылды бас киімнің» үлгісін жасаған. К;зі 

нашар к;ретіндер «ақылды бас киім» арқылы ал-

дында кездесер кедергілерді біліп отырады. Бас 

киімдегі арнайы тетіктер белгілі бір қашықтықта 

дабыл белгісін береді. 


рбір қаланың туған күні тұрғындар үшін зор 
қуаныш. Бұл кәдімгідей мереке ретінде атап 
9тіледі. Концерттік бағдарламалар ұсынылады. 
Түрлі қызықты шаралар ұйымдастырылады. 

Мәселен, жуырда шырайлы Шымкентте 

қала күні мерекесіне орай бұқаралық велоше-

ру ұйымдастырылды. «Тәуелсіздік» саябағына 

жиналған шабандоздар «Наурыз» алаңына дейінгі 

15 шақырымды жүріп ;тті. Велошеруге кез келген 

жастағы тұрғындар қатысты. Қозғалыс құралымен 

к;пшілік қаланың орталық к;шелерін жүріп ;тіп, 

сәулетті кескін-келбетін тамашалай алды. Мәре 

сызығын кесіп ;ткен велошерушілерді қалалық 

дене шынықтыру және спорт б;лімі басшысының 

міндетін атқарушы Намазбай Bбдіқұлов  «Наурыз» 

алаңының т;рінде дайындалған мінберде ар-

найы марапаттады. Сонымен, сынға қосылған 

әуесқой спортшылар арасында егде қатысушылар 

–  Александр Полторацкий мен Жадыра Ізтаева 

және ең жас қатысушылар – Максим  Павлов 

пен Ақмаржан Оспан арнайы марапатқа ие 

болды. Ал әкелі-балалы Қуаныш Асанов пен 

Дияс Қабылбекке спорттық жанұя ретінде ар-

найы сый-сияпат  ұсынылды.  Сондай-ақ 

белсенді қатысушылар – Самат Есболов, Талғат 

 Асылбеков, Шыңғыс Мажитов, Марина Варибрус 

және Дәурия Молдабекова да арнайы марапатқа 

ие болды. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

Дарындыларға демеу болайық

Жаңалыққа негізделген жоба

АЛАШТЫҢ 
ҚЫРАНЫ ТҰҒЫРЫНА 

ҚОНДЫ

«ДАЛА ДАНЫШПАНЫ – 
ҚҰНАНБАЙ»

«ЦИФРЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН» –
МАҢЫЗДЫ БАҒДАРЛАМА

Премьер-Министр Бақытжан Сағынтаев-

тың т;рағалығымен ;ткен Үкімет отырысын-

да ауылды сапалы интернетпен қамту, елді 

мекендерді кең жолақты интернет желісіне 

қосуды қамтамасыз ету мәселесі қаралды. 

Үкімет отырысында Ақпарат және комму-

никациялар министрі Дәурен Абаев «Цифрлық 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында 

азаматтарды жоғары жылдамдықты интернет-

пен қамтамасыз ету және ауыл мен қала ара-

сын дағы алшақтықты қысқарту мақсатында 

 ау қым ды шаралар қабылданғанын баяндап, осы 

бағыт бойынша арнайы жоба әзірленгендігіне 

тоқталды. 

«Құрметті Бақытжан Bбдірұлы, сіздің 

тапсырмаңызға сай министрлік болашағы бар 

1700-ге жуық ауылдық елді мекенге талшықты-

оптикалық байланыс желісін тарту жұмысын 

қолға алуда. Яғни бұл 2 миллионнан астам 

тұрғын сапалы интернетке қол жеткізеді деген 

с;з. Жобада қамтылатын ауылдардың тізімі 

Ұлттық экономика министрлігімен бірлесе 

отырып, анықталуда. Жалпы бұл жоба 2018-

2020 жылдар аралығында жүзеге асырылады деп 

жоспарланып отыр» деді Д.Абаев. 

Бұл жоба электронды саудамен қамтуды, 

электронды үкіметтің қызмет к;рсетулерін, 

интерактивті білім беру, денсаулық сақтау 

құралдарын кеңейту есебінен әлеуметтік-эко-

номикалық әсерге ие болады деген болжам бар. 

байлығымыз бен ұлттық мәдениетімізді, салт-

дәстүріміз бен тарихымызды насихаттауға, 

жастардың ;з еліне, туған жеріне деген 

сүйіспеншілігін қалыптастыруға және олардың 

IT саласындағы білім-біліктерін жетілдіруге 

ықпал етеміз» деп атап ;тті Сұлтан Айтжанов 

брифингте. 

Ж а ң а  т е х н о л о г и я ғ а  н е г і з д е л г е н 

«Qazaqstan 3D» жобасының басты мақ-

с а т ы  ғ а  л а м   т о р  ж е л і с і н і ң  м ү м к і н д і г і 

арқылы ;з отандас тарымызды, шетелдік 

қонақтарды республикамыздың к;рнекті 

жерлерімен таныстыру. Қазіргі заманға сай 

дайындалған веб-сайт пен Android және 

iOS платформаларындағы қосымша жүйелі 

құрылымымен, қолайлы интерфейсімен 

Салтанатты шараға Парламент Мәжілісінің 

депутаты, «Ақ жол» демократиялық партиясының 

т;рағасы Азат Перуашев, «Егемен Қазақстан» 

газеті» АҚ басқарма т;рағасы, Халықаралық 

Түркі академиясының президенті Дархан 

Қыдырәлі, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінің профессоры Ғарифолла Есім 

мен проректоры Дихан Қамзабекұлы, Шығыс 

Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары 

Нұрымбет Сақтағанов, Семей қаласының әкімі 

Ермак Сәлімов және т.б. қатысты. Ұлт к;семінің 

рухына тағзым етуге жиналған зиялы қауым 

;кілдері ізгі тілектерін білдіріп, ел азаматтарының 

к;п жылғы арман-тілегінің орындалғанына 

ризашылықтарын жеткізді. 

Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші 

орынбасары Нұрымбет Сақтағанов Елбасының 

тапсырмасына сәйкес Алаш қозғалысының 100 

жылдығына орай ұйымдастырылған шараларға 

тоқталып, ескерткіш жобасын осы шараларға 

жауапты республикалық комиссия қабылдағанын 

атап ;тті.  «Сол комиссияның шешімімен 

Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі, мүсінші 

Бақытбек Мұхаметжановтың эскизі қабылданып, 

бүгін ескерткіштің ашылуына куә болып отыр-

сыздар. Мен бүгін тарихи әділдіктің жеңген 

күні деп ойлаймын. Бұл ескерткіш ;скелең 

ұрпақтың болашағы үшін, еліміздің бостандығы 

үшін жанын пида еткен к;семдердің рухтары-

Бүгінде 122 қала, 1200-ге жуық ауылдық 

елді мекен сапалы интернетті пайдалануда. 

Бұдан ;зге министрлік 1800 ауылға байланыс 

желісін тартуды жоспарлап отырғандығын да 

айта кеткен ж;н.

Аталған жобаға сәйкес 2021 жылға дейін 

ұзындығы 24000 км болатын талшықты-

оптикалық байланыс желілері тартылмақ. 

Бұл жергілікті атқарушы органдарды және 

мемлекеттік органдардың құрылымдық 

б;лімшелерін интернетке қосуды қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді.

Жобаның 13  жылдың ішінде,  яғни 

2018-2030 жылдар аралығында мемлекеттік 

органдардың байланыс қызмет к;рсетулерін 

кепілдікті пайдалануды қамтамасыз етумен 

мемлекеттік-жекешелік әріптестік сызбасы 

бойынша іске асыру жоспарланған-ды. Демек, 

интернетке қолжетімділіктің секундына 20 ме-

габитке дейін жылдамдығын қамтамасыз ету, 

сондай-ақ денсаулық сақтау және жергілікті 

мемлекеттік органдардың мекемелерінде 

шамамен 2000 мектеп пен 1200 нүктені қосу 

жоспарланған. 

Жобаны іске асырудың алғышарттары 

бекітілді. Оларды орындау мерзімдері 

к;рсетіліп, жол картасы әзірленді. Байла-

ныс операторлары тарапынан жеке мен шік 

серіктестерді анықтау бойынша байқау 

;ткізу үшін құжаттама әзірлеу жұмыстары 

басталды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ерекшеленеді. Ұлттық салт-дәстүріміз бен 

әдет-ғұрпымыз ды, қазақ халқының мәдени, 

әдеби және рухани құнды лықтарын сақтау 

– Мемлекет басшысы Н.B.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар:  рухани жаңғыру» 

бағдарламасының негізгі бағыттары болып 

отыр. Осы мақсатта әзірленген «Жетi қазына» 

мобильді қосымшасы – к;пшілік к;ңілінен 

шығатын жаңа жоба. Қосымшаның «Киелі 

сандар сыры», «Салт-дәстүр», «Асыл мұра», 

«С;з сандық», «Алтын зер», «Тайқазан», «Ұлы 

дала ғажайыптары» деп аталатын 7 б;лімі 

қазақ және орыс тілдерінде мол мағлұмат 

береді. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

на тағзым ететін, Тәуелсіздіктің қандай ұғым 

екенін түсінетін, бостандықтың не екенін білетін 

адамдардың киелі орнына айналары с;зсіз» деді 

облыс әкімінің орынбасары Н.Сақтағанов.

Семей қаласының әкімі Е.Сәлімов құттықтау 

с;з с;йлеп, «бүгін арман ақиқатқа айналған, 

Алаштың қыраны тұғырына қонған күн» дей 

келе, ұлттың рухын асқақтату тұрғысында 

аса маңыз ды күн екенін атап ;тті. Ал «Алаш-

тану» ғылыми-зерттеу орталығының дирек-

торы Тұрдығұл Шаңбай: «Алаштың к;семі 

болғанымен, үлкен ғалым адам. Сонымен бірге 

ұлттық саясаттың басында тұр. Яғни қазақтың 

елдік идеясының к;семі деп айта аламыз» деген 

пікірін білдірді. 

Тас тұғырдың үстіне қойылған Bлихан 

Б;кейханның мүсіні Семейдің орталығындағы 

балалар саябағы мен Жеңіс саябағы арасына ор-

натылды. Биіктігі 1,8 метрлік тұғырға орнатылған, 

ұзындығы 3,5 метр болатын ескерткішке 32 мил-

лион теңгеге жуық қаржы б;лінген екен. 

А.ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

Осы шара аясында Шығыс Қазақстан облысы 

Абай ауданының орталығы Қарауыл ауылында 

М.Bуезовтің «Абай жолы» романындағы бас 

кейіпкерлердің бірі, Алашқа Абайдай дананы 

сыйлаған Құнанбай Eскенбайұлының ескерткіші 

ашылды. 

Салтанатты шараға  еліміздің түкпір-

түкпірінен халық к;п жиналды. Алыстан ат 

арытып жеткен қонақтардың санында есеп 

жоқ. Ескерткіштің ашылу рәсімінде с;з алған 

Абай ауданының бұрынғы әкімі Тұрсынғазы 

Мүсәпірбеков елдің еңсесін к;терер ескерткіштің 

орнатылуына үлес қосқан жергілікті кәсіпкерлер 

мен аудан жұртшылығына алғыс айтты.  

«Бәрі де «Құнанбай» фильмінің экранға 

шығуынан басталды. Халық бұл туындыны 

жылы қабылдады. Жыл басында аудандық 

мәслихат депутаты Ардақ Белібаев дала да-

нышпанына ескерткіш орнату ж;нінде ұсыныс 

айтқанда, бастама бірден қызу қолдауға ие 

болды. «Құнанбай қажы» қоры құрылды. Ұлы 

бабамыздың ескерткішін орнату аудан халқының 

к;птен күткен, ойда жүрген арманы болатын. Бұл 

мекен ауылымыздың ажарын ашып, сәулетіне 

сәулет қосып, рухани күш сыйлайтын к;рнекті 

орынға айналатынына сеніміміз мол» деді 

Т.Мүсәпірбеков. 

Құнанбай қажының ұрпағы, Абай ауданы ның 

құрметті азаматы Манатай Толғанбаев: «Шын ды-

ғына келсек, бұрынғы тарихымызды, ;ткенімізді 

құрметтемей, қазақтың бауырмалдығын, 

қонақжайлығын, батырлығын, даналығын 

білмей біз қалайша жаңғырамыз, қалайша ел 

боламыз? Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының құндылығы, маңыздылығы 

осында. Осы ескерткіштің ашылуына, тарихи 

оқиғаның болуына үлес қосқан осы ауданның 

алыс-жақында жүрген азаматтарына мың алғыс. 

Аман жүріңдер, айналайындар. Туған елге тағзым 

деген осы. Осыдан үзілмеңдер» деп толғанса, 

Қарағанды облысынан арнайы келген Eскенбай 

бидің ағасы Мырзатайдан тараған ұрпақтар 

Қарауылдағы «Құнанбай қажы» мешітіне к;лік 

тарту етті.  

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

Кездесу барысында Қазақстан ғылымын 

одан әрі дамытудың, жас ғалымдарға қолдау 

к;рсетудің қажеттілігі айтылды.  

– «Назарбаев Университеті» әлемге таны-

мал болды. Сіздің басшылығыңызбен мыңнан 

астам студент оқуын ойдағыдай аяқтады. Біз 

университетті дамыту ісінде к;п нәрсеге қол 

жеткіздік. Алайда жас дарындарға одан әрі 

қолдау білдіру үшін шаралар қарастыру қажет, 

– деді Қазақстан Президенті.

Елбасы Н.Назарбаев «ЭКСПО – 2017» 

 ин фра құрылымы базасында түрлі стартап 

жобаларды, әсіресе ІТ-технологиялар мен 

«жасыл» экономиканы дамыту саласындағы 

жобаларды әзірлеу және оларды іске асыру ба-
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 ЖИЫН

РУХАНИЯТ

ТІЛ АПТАЛЫҒЫ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС 

Таяуда Талдықорғанда Алматы облысы 
мәдениет басқармасының ұйымдастыруымен 
«Алашорда қозғалысының ұлт тарихындағы 
орны мен маңызы» атты ғылыми-теориялық 
конференция болып 9тті. 

М.Тынышбаев атындағы облыстық тарихи-

;лкетану музейіне ;з ;кілдерін жолдаған об-

лыстардан, Жетісудің аудан-аудандарынан 

барша мұражай қызметкерлері жиналып, Алаш 

қозға лысына қатысты тың деректерді халыққа 

к;рнекі жеткізудің жолдарын талқылады. 

І.Жан сүгіровтің әдеби-мемориалды музейі, 

С.Сейфуллин атындағы кітапхана ұжымы 

да бұл тағылымды іске белсене араласты. 

Конференцияға арнайы келген меймандар: 

професорлар М.Қойгелді, Ғ.Bнес, доцент 

Ш.Тілеубаев, Түркиядан келген ғалым-ұстаз 

О.Кабадайы, тілші ғалым М.Жақыпов Алаш 

қозғалысына қатысты тың деректерімен б;лісіп, 

к;пшіліктің сұрақтарына жауап берді. «Жетісу» 

телеарнасының «Болмыс», «Ұлт пен рух» сын-

ды хабарларына қатысқан ғалымдар тек Алаш 

зиялылары жайлы ғана с;з қозғап қоймай, 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласынан туындайтын латын 

қарпіне к;шу, «Туған жер», «100 есім», «Қасиетті 

Қазақстан» сияқты жоба-жоспарлардың 

;зектілігіне тоқталып, жұртшылықты белсенді 

болуға үндеді. 

Д.Рақышев атындағы қазақ мектеп-интер-
натында Тілдер күні мерекесіне арналған 
«Қазақстан – атажұртым, қасиетті ана тілім» 
атты апталық басталды. 

Апталықтың ашылу салтанатында с;з алған 

директордың ғылыми-әдістемелік ісі ж;ніндегі 

орынбасары Сәулет Bмірханқызы елімізде 

баршамызды біріктіре түсетін ортақ құндылық-

тар дың бар екенін атап ;тті. Ол – шежірелі 

тарихымыз, мәдени мұрамыз бен қазығы берік 

мемлекеттік тіліміз. 

Мереке аясында ұлттық мәдениет, салт-

дәстүр, тілдердің мән-маңыздылығына арнал-

ған іс-шаралар ұйымдастырылды. Оқушылар 

концерттік бағдарлама ұсынды. Оны мектеп 

шәкірттері Д.Кенжебай мен А.Сержанқызы 

жүргізді. Оқушылар ;здерінің музыкаға деген 

қабілеттерін аңғартып, ән мен жырдан шашу 

шашты. Сондай-ақ қазақтың ұлттық биін би-

леді. 9-сынып оқушысы Даниял Bбілмәжінов 

орыс тілінде с;з с;йлеп дүйім жұртты бір 

серпілтсе, 10-сынып оқушысы Гаухар Бейісжан 

қазақ тілінде жыр оқыды. 

«Қазпошта» АҚ «Алматы почтамты» Алматы 

филиалы 13 қазан күні баспас;зге жазылу күніне 

орай «Жазылушы күнін» ;ткізеді. Іс-шараның 

басталу уақыты сағат 10.00-де. Бұл күні 2018 

жылға жеке мерзімді басылымдарға жазылымды 

қабылдау жеңілдіктермен жүргізілетін болады. 

Сағат 15.00-де мерзімді басылымдарға жазылу-

шылар үшін жүлделер ойнатылады. Сонымен 

қатар Алматы қаласының кез келген пошта 

байланысы б;лімшесінде газет-журналдарға 

жазылуды ресімдеу жүргізіледі.

АЛАШ ЖОЛЫ

«ҚАЗАҚСТАН – АТАЖҰРТЫМ, 
ҚАСИЕТТІ АНА ТІЛІМ»

«ЖАЗЫЛУШЫ КҮНІ» ӨТЕДІ

Иә,  ұлы суреткердің  бүкіл 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  м е н  б а р ш а 

қоғамдық қызметі Отанына, еліне 

адал еңбек етудің ;негелі үлгісі. Жа-

зушы жолының ;мір ;ткелдерінің 

кезең-кезеңіне атүсті к;з жүгіртіп 

;ткеннің ;зінде «болар бала жа-

сынан» деген халық даналығын 

еріксіз ойға оралтып, тәнті бо-

лып тағзым еткізеді. 1914 жылы 

Қазақстан топы ра ғында тұңғыш 

рет хатқа түсіп, тарихта ізі қалған, 

алғашқы  матчты ;ткізген «Жарыс» 

атты футбол командасын құруға күш 

салып жүргенде Мұхтар ағамыз 16-17 

жаста екен.

Ал Ойқұдықта қос киіз үйді 

жалғастыра тігіп, ауыл жастарының 

күшімен «Еңлік-Кебекті» алғаш рет 

к;рермен қауымның алдына шы-

ғарғанда ол 20 жасқа толмаған екен.

Bуезовпен б ірге  ;с іп,  б іте 

қайнас қан адамдардың жазып 

қалдырған естеліктеріне қарағанда 

ол ;зінің әдеби қызметін қоғамдық 

жұмыстармен шебер шендестіре 

білген. Жазушыны сонау жастық 

кезінен ;те жетік білетін Құлатай 

Ақбердиннің естелігіне қарағанда 

ол бұрынғы Шыңғыс болысын-

да тұтынушылар кооперациясын 

ұйымдастыруға  барынша күш 

жұмсаған екен. Ал 1921-1922 жыл-

дарда жауапты қызмет атқарған 

кезінде болашақ жазушы бүгінгі 

Абай ауданына қарасты Байқошқар 

; ң і р і н е  п о с е л к а  с а л ы п ,  е л д і 

отырықшыландыруға мұрындық 

болғанын Bуезовтің артында қалған 

хаттары баяндайды.

Мұның бәрі сайып келгенде, 

жазушының мұратты, мүд делі болған 

мәселелерінің ауқымдылығын, 

халқының кетігіне кірпіш, жыр-

тығына жамау болуға ерте әзірлен ге-

нін дәлелдесе керек.

Б і з  ә ң г і м е л е п  о т ы р ғ а н  х а т 

мұхиттай Мұхтардың бұдан тоқсан 

Бір ғажабы бұл хат жарты ғасыр 

бойы Қазақстаннан тыс жерде 

сақталған. Тек бұдан 25 жыл бұрын 

Bуезовтің туғанына 80 жыл толуы 

қарсаңында бұл хаттың түпнұсқасын 

Л а т в и я  С С Р - н і ң  б і р  ғ а л ы м ы 

жазушының Алматыдағы мұражай 

үйіне мәңгілік сақтауға беріпті.

Хаттың жазылу себебі де  назар 

аударарлықтай. Жиырмасыншы 

жылдардың ортасынан бастап 

СССР Ғылым Академиясының 

;ндіргіш күштер ж;ніндегі тұрақты 

комиссиясы Қазақстанның сол 

к е з д е г і  ш ы ғ ы с  а й м а қ т а р ы н д а 

комплексті экспедициялық зерттеу-

лер жүргізген. Осы комиссияның 

құрамында жергілікті үй жануар-

л а р ы н ы ң  т ұ қ ы м ы н  з е р т т е у г е 

арналған шағын мамандар тобы 

жұмыс істеген. Бұл жұмысты кезінде 

Ленинград университетінің про-

фессоры, Ресейде генетикалық ілім 

мектебінің негізін салушылардың 

бірі, биология ғылымының докто-

ры марқұм Юрий Александрович 

 Филипченко басқарған екен.

М і н е ,  ж о ғ а р ы д а ғ ы  а т а л ғ а н 

комиссияның сол шағын тобы 1927 

жылы к;ктемде Семей губерниясын-

да ;зінің кезекті зерттеу жұмыстарын 

жүргізу үшін сол жаққа аттанса керек. 

Мақаламызға ;зек болып отырған 

хатты Ленинград университетінде 

оқып жүрген студент Мұхтар Bуезов 

Ю.А.Филипченконың ;т ініші 

бойынша жазып берсе керек. Бұл 

сапарға Ю.А.Филипченконың ;зі 

бармаса да, М.Bуезовтің хатын 

ол экс педицияның мүшесі, үміт 

күт тіретін шәкірттерінің бірі Ян 

Янович Лусис деген жас ғалымның 

қ о л ы н а  ұ с т а т қ а н .  1 9 2 3  ж ы л ы 

 Петроград университетінің биология 

факультетін бітіріп, сонда ғылыми 

жұмысқа қалдырылған Я.Я.Лусистің 

ұлты латыш екен.

Жазушы хатының ;з мұражайына 

алайда оның 1979 жылдың тамызын-

да дүние салғанын, туысқандарынан 

б ұ л  к ү н д е  т е к  ж а л ғ ы з  қ ы з ы 

 Валентина Лусистің Москвада СССР 

Ғылым Академиясына қарасты 

балық зерттеу институтында қызмет 

істейтіндігі хабарландырылды. Ал 

Я.Я.Лусистің соңғы қызмет орны 

Латвия мемле кеттік университетінің 

биология факультеті сауалымызға 

орай, «Я.Я.Лусис. Eмірі мен ғылыми 

қызметі» атты монография жолдап-

ты. 

Барынша та ным дық мәнге толы 

аталмыш бұл кітап Латвия ССР Ғы-

лым Академиясы редакциялық баспа 

кеңе сінің қаулысы бойынша осы 

ака демияның ;з баспасы «Зинатне» 

атты баспадан 1985 жылы шағын 

таралыммен (1000 дана) ғана жарық 

к;ріпті. Кітапты ашып жібергенде 

оның титулды бетінде к;рініс беретін 

грифтер: Латвия ССР Ғылым Акаде-

миясы, оның химия және биология 

ғылымдарының б;лімшесі, биоло-

гия институты және генетиктер мен 

селекционерлердің Н.И.Вавилов 

атындағы Латыш республикалық 

қоғамы ұжымдарының бұл басы-

лымды жарыққа шығаруға барын-

ша мұрындық болып, к;п күш 

жұмсағандарын баяндаған. Демек, 

бұл ғылымда, ;зі еңбек еткен ортада 

Я.Я.Лусистің осал ғалым еместігін 

дәлелдесе керек. 

Шындығында, бұл кітаптың әр 

беті 82 жыл ғұмыр кешіп, оның 60 

жылын ғылымға біржола бағыш-

таған адамның ;негелі ;мір шежіресі 

екен. Сондай шежіренің бірі – жас 

ғалым Я.Я.Лусистің 1926-1927 

жылдары қазақ жеріне ғылыми-

экспедициялық қызметпен сапар 

шегуі болса керек. Кітапта «1926 

жылғы Жетісу экспедициясы», 

«1927 жылғы Семей экспедициясы» 

атты шағын-шағын тақырыпшалы 

 материалдар басылып, олардың 

қазақ халқына тән мал бағу дың 

;зіндік әдіс-тәсілдері, к;ктеу, 

күзеу, жайлау, қыстау сияқты к;ші-

қон жайының халықтық ұғым-

дарына түсіндірме берілген. Экс-

педициялық зерттеудің мақсат-

мүдделері мен міндеттері, жергілікті 

мал тұқымдарын асылдандыру 

мүмкіндіктеріне байланысты мәнді 

мәселелерді баяндаған. Сайып кел-

генде, бұл еңбектерді жариялатуда, 

бір жүйеге келтіре баяндауда негізгі 

басшылық Я.Я.Лусистің қолында 

болса, соның тікелей араласуымен 

шыққан.

Ғұлама ғалымның кейінгі 30 

жылдық ;мірі ;зінің туған елі Лат-

вияда ;ткен. Латвия ССР Ғылым 

Академиясының корреспондент 

мүшесі, Латвия ССР-нің Ғылымына 

еңбек сіңірген қайраткері, Латвия 

мемлекеттік университетінің био-

логия факуль теті, зоология және 

генетика кафедрасының профес-

соры – міне, Я.Я.Лусистің ғылым 

әлеміндегі кеңістігі осындай екен.

Айтпақшы, Я.Я.Лусистің Кеңес-

тік Қазақстанмен байланысы тек 

М.Bуезовтің жазып берген бір ха-

тымен, оның қазақ еліне келуі екі 

сапармен шектелмесе керек. Бақсақ, 

ол бүгінде республикамыздың 

оңтүстік далаларында ;сіріліп келе 

жатқан арқар меринос қойын дер-

бес тұқым ретінде шығарушыларға 

генетик ғалым ретінде  ақыл-

кеңес берушілердің бірі екен. Осы 

бағытта Қазақ ССР Ғылым Ака-

демиясы тәжірибелік биология 

институтының базасында денесі шы-

мыр, сирағы ұзын, сүйегі мықты, та-

улы жердің жағдайына к;нбісті, етті, 

биязы жүнді қой тұқымын шығару 

ж;ніндегі Қазақстан ғалымдары 

мен шопандарының еңбектерін 

бағалап, бағыт беру мақсатымен, 

ол 1935-1949 жылдары арасында 

Алматыға талай рет ат басын тіресе 

керек. С;йтіп, ол осы қойды жаңа 

дербес тұқым ретінде шығаратын 

мемлекеттік қабылдау комиссиясы 

мүшелерінің бірі болған.

Ал 1927 жылғы Семей сапа-

рының алдында дүниеге келген 

Я.Я.Лусистің қызы Валентина 

Ұлы Отан соғысының ауыр жыл-

дарында жүздеген Ленинград ба-

лаларымен К;кшетау облысының 

Бурабай аймағына жеткізіліп, сонда 

оқытылып, тәрбиеленген екен.

Ұлы суреткер М.Bуезовтің бір 

хаты хақындағы баянды ойлары-

мызды түйіп айтсақ, жазушының 

отызыншы жылдардың басында-ақ 

қаламынан туған «Білекке білек», 

«Құм мен асқар» әңгімелерінің 

мал шаруашылығы мәселелеріне 

арналғандығы, кезінде Мұхаң 

сценарийі бойынша түсірілген 

«Райхан» к;ркем фильмі қазақ 

жылқысының тұқымын жақсарту 

мәселесін к;терсе,  ал «Eскен 

;ркен» атты ең соңғы романында 

бүгінгі таңда малды ескі бабалар 

заманындағы к;нерген тәсілмен 

бағу жайы сынға алынғаны мәлім. 

Ендеше,  мазмұны мен жазы-

лу себебін баяндаған бұл хат, со-

нымен бірге жазушы қиялынан, 

шығармашылық ізденістерінен әр 

кезде, әр алуан орын алып келген мал 

шаруашылығы тақырыптарының 

түп т;ркіні тым тереңде жатқанын, 

оны сонау жас кезінде-ақ қатты 

толғандырғанын танып білуге 

к;мектеседі.

Ғабит ЗҰЛХАРОВ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Осы хаттың к;мегі  арқасында 

малдың алуан түрлерін зерттеу к;п 

қолайсыздықтан құтқарды». 

Осы материалдарда баяндал-

ғандай, Ленинград ғалымдары Се-

мей қаласына 1927 жылдың 4-мау-

сымында келіп жеткен. 

О с ы ғ а н  қ а р а п ,  М ұ х т а р д ы ң 

жерлес теріне жылы, айы, күні 

к;рсетілмей жазып берген хатының 

жазылу мерзімін болжауға болатын-

дай. Демек, сол кездегі сапар шегу 

мен жол жүру қиындығын ескерсек, 

хат бізше 1927 жылдың сәуір айының 

басында жазғанға саяды.

Құрамында алты адамы бар 

экспедиция Семейге келген соң 

екі шағын топқа б;лінген. Бір 

тобы Тарбағатай, Алтай жағын, 

екінші тобы Шыңғыс, Қарқаралы, 

Ш ұ б а р т а у  б ; к т е р і н  а р а л а у ғ а 

аттанған. Екінші топты Я.Я.Лусис 

басқарған. С;йтіп, бұл экспедиция 

Семей губерниясының жерлерінде 

үш ай бойы үй жануарларының 

түрлері мен тектерін зерттеген. Араб 

әрпімен жазылған хатқа к;з жүгіртіп, 

оқытып алған ел адамдары экспеди-

ция мүшелеріне шын пейілдерімен 

ықыластана малдарын к;рсетіп, тек-

серткен. Алдарына ас қойып, ауыл 

мен ауыл арасында жол к;рсетіп, 

к;лікпен қамтамасыз еткен. Ба-

рынша мол, пайдалы материалдар 

жинаған экспедиция 1927 жылдың 

6-тамызында Семейге оралып, одан 

әрі Ленинградқа қайтып кеткен.

Сапар материалдары сұ рып-

талып, соның негізінде бір жыл дан 

кейін, яғни 1928 жылы СССР Ғылым 

Академиясы «Семей губерниясының 

үй жануарлары» (Домашние живот-

ные Семипалатинской губернии», 

Ленинград, издательство АН СССР) 

атты к;лемді екі жинақ шығарған. 

Бірінші жинақ – ірі караға арналса, 

екінші жинақта қой-ешкі туралы с;з 

болады. Bр жинақтың кіріспесінде 

білдірді. Бұдан кейін белгілі ;нер ;кілдері 

шырқаған тағылымды терме, жақұт жырлар 

к;птен бері шынайы дарын даусын естімеген 

к;пшілік к;кейіне ұялады.

Сан түрлі сала ;кілдерінің басын қосқан 

рухани топтың түстен кейінгі жұмысы нақты 

бір тақырып аясында нысаналы жандармен 

жалғасты. Сол күні аудандық орталық ауруха-

нада «Денсаулық болашақ кепілі» тақырыбында 

екпеден бас тартқандармен облыстан келген 

дінтанушы мамандар жеке кездесу ;ткізді. 

Олардың мұндай қадамға неге барғандығын және 

де оның адам денсаулығына айтарлықтай зиян 

тигізбейтіні айтылды.

«Рухани жаңғыру: ел ертеңінің бастауы» деп 

аталатын топ мүшелері Сарқан гуманитарлық 

колледжінде жастармен сұхбат ;рбітті. Жалын-

ды жастардың асыл дінімізге деген к;зқарасы 

да талқыланды. Орталық мешітте «Ақпараттық 

түсіндіру жұмысы. Діни сауаттылықты артты-

рып, рухани байлығымызды дәріптейді» шарасы 

шеңберінде білікті дінтанушы ғалымдардың 

ақпараттық түсіндіру тобының мүшелері 

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ДІН ЖӘНЕ ҚОҒАМ

«д;ңгелек үстел» және деструктифті діни ағым 

ық палына түскен азаматтармен оңалту жұмыс-

тарын жүргізді. 

«Нұр Отан» партиясы Сарқан аудандық 

филиалының мәжіліс залында «Ұлттық рух – 

рухани жаңғырудың негізі» атауымен аудан 

ардагерлерімен кездесу ;тті. «Рухани жаңғыру: 

туған жер – алтын бесік» тақырыбында орталық 

әмбебеп сауда орталығында сурет және кітап 

к;рмесі ұйымдастырылып, әндер әуеледі. Ша-

раны «Дін бірлестігі – ел тұтастығының кепілі» 

деген тақырыппен діни бірлестіктер жетек ші-

лерімен ;ткен шағын футбол түйіндеді. Тартыс-

ты ;ткен аяқдоп бәсекесінде І орынды мешіт 

жама ғатынан құралған топ жеңіп алса, ІІ орынға 

аудан дық спорт мектебі, ІІІ орынға облыстан 

келген «Рухани керуен» командасы, ІV орынға 

Сарқан аудандық әкімшілігінен құралған топ 

жайғасты.

Сонымен қатар «Рухани жаңғыру: жарқын 

істердің бастамасы» тақырыбында деструктивке 

шалдыққан отбасы мүшелерін қоғамға бейімдеу 

бойынша әлеуметтік мәселелерін шешу жолда-

рын қарастыру мақсатында аудандық жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар б;лімінде 

кездесу ;тті. Аудандық жұмыспен қамту және 

әлеуметтік бағдарламалар б;лімінің басшысы 

О.Тертюбаев с;з с;йлеп, «Рухани керуен» жоба-

сын толықтай түсіндіріп, ;зі басқарып отырған 

мекемеде к;рсетілетін мемлекеттік қызметтер 

туралы қысқаша тоқталды.

Облыстық дін істері басқармасының б;лім 

басшысы дінтанушы Д.Қазыкенов ;з с;зінде 

 деструтивтке шалдыққан отбасы мүшелерін 

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

мәселелерін шешу жолдарын қарастыру туралы 

түсіндіріп, адамдарды имандылыққа шақырды. 

П.ЖЕҢІСХАН
Алматы облысы

МҰХАҢНЫҢ 
бір хаты

жыл бұрын жазған хаты. Оның толық 

мәтіні т;мендегідей:

«Қадірлі Ике, Жұмжұма, Тоқар, 
&міртай, Күлке, Бұғыш, Қамза, Абай-
ке, Садуақас, Бендебай ағайлар!

Мына кісілер Ленинградтағы білім 
ордасынан Қазақ 3кілдерінің сұрауы 
бойынша қазақ даласындағы қазақ 
малының тұқымын айырып, түрін 
сынап, бітім сүйегін 3лшеуге шыққан 
маман-білгіштер. Бұлардың істері 
ғылым жолымен қазақ шаруасына 
пайда тигізуге ғана арналады. Одан 
басқа алым-салыққа септік тигіземіз 
деп, сол ниетпен жүрген кісілер емес. 
Сондықтан әрбір тәуір малдардың 
түрлерін ел жасырмай толық к3рсетуді 
тілейді. Мүмкін болғанша елдің сенімді 
к3збен қарап, істеріне шама келгенше 
к3мектес болуын қатты қалайды. 
Сондықтан мені тобықты баласы 
болған соң, елдің с3з ұғатын, ж3н 
білетін кісілеріне хат жазып, біздің 
жайымызды ұғындырып бер деген соң 
осыны жазып отырмын. К3мектеріңізді 
аямассыздар деп сенемін.

Ж а з у ш ы - і н і л е р і ң і з  М ұ х т а р 
8уезов».

келіп түскеніне де он жылдай уақыт 

;тіпті. Хатқа дұрыс иелік жасап, оны 

мұражайға тапсырған кезде абзал 

ғалым Я.Я.Лусис 80 жаста екен, Лат-

вия мемлекеттік университетінде ;з 

мамандығы бойынша оқытушылық 

қызметін жалғастырып жүрсе керек.

Осы мақала иесі кезекті бір са-

парында жазушының Алматыдағы 

мұражайында сақтаулы жатқан 

 хатымен танысып, оның к;шірмесін 

алған соң Латвия ССР-нің Ғылым 

Академиясы мен Латвия Мем ле-

кеттік университетіне Я.Я.Лусис 

ж;нінде сауал жолдаған еді. Ондағы 

ойы егер Я.Я.Лусис тірі болса ол ;зі 

ж;нінде, Мұқаңның хаты жайында 

азды-к;пті деректер жолдар де-

ген үміт еді.

Иә, к;п ұзамай беделі 

мен лауазымы үлкен бұл 

екі мекемеден де жауап 

келді. Алғашқысының 

жауабында Я.Я.Лусис 

кезінде осы ғылым ор-

дасына корреспон-

дент мүше болып 

с а й л а н ғ а н ы н , 

зерттеу жүргізген жерлері, маршрут 

қаралары, сол кезде қазақ жерінде 

түсірілген суреттерге де орын 

беріліпті. 

Жоғарыдағы М.Bуезов хатының 

жазылу себебі осы кітаптың «1927 

жылғы Семей экспедициясы» деген 

материалында былайша баяндала-

ды: 

«Экспедицияның ;ткен жыл-

ғы (1926-Ғ.З) бастан ;ткен қиын -

шылықтарын ескере  отырып, 

Я.Я.Лусис сол кездегі  Ленин-

град университетінің студенті 

М.Bуезовтің жерлестері мен туыста-

рына жазып берген хатына сүйенді. 

Жиынды аудан әкімі Ерғазы Қошанбеков 

ашып, жүргізді. Eзектілігін айқындап үлгерген 

«Рухани жаңғырудың» мән-маңызын шалғай 

;ңірлерде тұрғындар арасында түсіндіру, ұлттық 

салт-санамызбен, болмысымызбен діннің үйле-

сімде ғасырлар бойы бірге жасап келе жатқа нын 

к;пке жеткізу мақсатымен жан-жақты таныс-

тырды. 

Алғаш боп с;з алған топ жетекшісі облыстық 

дін істері басқармасының басшысы Рахмет 

Есдәулетов «Рухани керуен» аясында атқарған 

жұмыстарды тілге тиек етіп, түсіндіру ғана емес 

оңалту жұмыстары да жүзеге асатындығын 

айтты.Мұның барлығы да кемел келешек 

үшін жасалып жатқан оң істер екенін жеткізді. 

Топ құрамындағы Бейжің олимпиадасының 

жүлдегері Нұрбақыт Теңізбаев, ақын, саз-

гер, Талғар ауданының Құрметті азаматы 

Қамнұр Тәлімов, ҚМДБ Талдықорған ;ңірі 

бойынша ;кіл имамы Серікхан Ахмадиев, 

облыстық «Жетісу» газеті бас редакторының 

орынбасары Жұматай Bміреев жұртшылықпен 

жүздесуде келелі ой, салмақты пікірлерін 

МҰРАЖАЙДАҒЫ 
ЖҮЗДЕСУ

Алматыдағы «С.Мұқанов пен Ғ.Мүсірепов-
тің әдеби-мемориалдық музей кешенінде» 
«Рухани жаңғыру: тіл, діл, рух, дәстүр, 
тәрбие» деген тақырыппен әдеби кеш 9тті. 

Кеш қонағы:  аты аңызға айналған халық 

батыры Б.Момышұлының келіні, тектінің 

тұяғы, асылдың сынығы – жазушы Бақытжан 

Момышұлының сүйікті жары, ұлттық салт-

дәстүріміздің белсенді насихатшысы, жазушы 

Зейнеп Ахметова болды. Ол ;зінің «Шуақты 

күндер» естелік кітабымен кезінде оқырман 

жүрегін жылы баураған еді. Таяуда «Бабалар 

аманаты» атты жаңа кітабы жарық к;рді. Зей-

неп апа бұл кітапты ұзақ жылдар жүргізген 

күнделігінің негізінде жазған. Мұндағы басты 

әңгіме арқауы Батыр ата – Бауыржанның ой-

ларымен ;рілген. 

Еліміздегі рухани жаңғыруға қатысты 

ұлттық тілдің, ділдің, рухтың, дәстүрдің, 

тарихтың, отба сы  лық тәрбиенің ;зекті 

мәселелері қозғалған кешке зия лы қауым 

;кілдері, студент жастар, музей қыз мет керлері 

қатысты. Кешті музей кешенінің же тек шісі, 

Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының ла-

уреаты, ақын Bділғазы Қайырбеков жүргізіп 

отырды.
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – ЛАТЫН ӘЛІПБИІ – 
жазушылар талқысындажазушылар талқысында

Уақыт талабымен үндескен бастама

КЕҢЕС МҮШЕЛЕРІ 
БІРАУЫЗДАН ҚОЛДАДЫ

ҚАЗАҚ ЖАЗУЫНЫҢ 
ТАРИХЫ 

және латын әліпбиіне 
көшудің өзекті мәселелері

 : . . 

Аталған жиынды әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің ректоры, ака-

демик Ғалымқайыр Мұтанов кіріспе с;зімен 

ашты. Ол ;з с;зінде қазақ тілін латын гра-

фикасына к;шіру – мемлекеттік тілдің р;лін 

одан әрі биіктете түсетін қоғамдық келісім мен 

жалпыұлттық бірлікті нығайтатын  «Рухани 

жаңғыру» ұстанымының к;рнекті бастауы 

екендігіне тоқталды.  Сонымен қатар «Рухани 

жаңғыру» бағдарындағы к;рсетілген басты 

міндеттердің бірі – ұлттық құндылықтарымызды 

ардақтай отырып, қазіргі  замана талап-

тарына сай білімді ұрпақ тәрбиелеу екенін, 

ұлттық құндылықтарымыз ана тілінен бастау 

алатындығын тілге тиек етті. 

Ғалымқайыр Мұтанұлы латын графикасына 

;тудің басты артықшылығы – интеграциялау 

ерекшелігінде екендігін баса к;рсете оты-

рып, осыған байланысты университетіміздің 

ғалымдары мен оқытушы-профессорларына 

бірқатар міндеттер жүктеді: бірыңғай қаріп 

бекітілгеннен кейін тез арада оқу-әдістемелік 

құралдар, мобильді қосымшалар мен ақпараттық 

бағдарламалар жасап шығару керек екенін 

ескертті және аталған үлкен жүкті орындауда  

университет басшысы ретінде ;зінің де тікелей 

атсалысатынын мәлімдеді. Университет басшы-

сы: «Латын графикасына к;шу – уақыт талабы, 

ол – қазақ  тілін әлемдік ;ркениет кеңістігінде 

ұтымды интеграциялауға, оның коммуникативтік 

мәртебесін жаңа геосаяси деңгейге к;теруге 

және ғылыми-техникалық прогресс орталығына 

енуге мүмкіндік береді. Сондықтан да латын гра-

фикасына к;шу – ұлттық сананы қалыптастыру, 

рухани жаңғыру жолындағы тарихи мәселе» деп 

;з ойын тұжырымдады. 

Келесі с;з кезегі Алматы қаласы Тілдерді 

дамыту басқармасы б;лімінің басшысы Нұрмұқа 

Шәймерденовке берілді. Ол латын графикасына 

к;шу мәселесі қоғамда үлкен жаңашылдық бо-

лып есептелетінін, Алматы қаласы Тілдерді да-

мыту басқармасының осы салада біраз жұмыстар 

атқарғанын, оның ішінде белгілі тұлғалардан, 

қоғам қайраткерлерінен, қала тұрғындарынан, 

ғалымдардан сұхбат-пікір алмасып жатқанын 

айтты. Халықтың басым к;пшілігі латын 

әліпбиіне к;шуге оң к;зқарас танытқандығын, 

Алматы қаласының әкімдігі, Алматы қаласы 

Тілдерді дамыту басқармасы осы реформа-

Ғылыми семинарда А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының аға ғылыми 

қызметкері Нәзира Bміржанова «Рухани 

жаңғыру және әліпби таңдау мәселелері»,  Батыс 

Қазақстан инновациялық-технологиялық 

университетінің профессоры Мұрат Сабыр 

«Тілдік ұстаным және латын қарпі», М.Eтемісов 

атындағы  Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің доценті, PhD доктор Қамар 

Алдашева «Қазақстан Республикасындағы тіл 

саясаты: латын әліпбиіне к;шудегі норма және 

кодификация мәселелері» атты баяндама жасап, 

латын әліпбиіне к;шудің маңыздылығы  туралы 

айтып ;тті. Ал Батыс Қазақстан облыстық 

мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін 

арттыру және қайта даярлау орталығының 

директорының міндетін атқарушы, тілші-ғалым 

Болат Жексенғалиев «Латын  жазуы негізінде 

ұлттық әліпби қалыптастыру мәселелері», 

филология ғылымының магистірі Bлима 

Дүйісмағанбетова «Латын әліпбиіне к;шу 

мәселесі туралы қоғамдық ой-пікірлер» атты 

баяндамаларында латын әліпбиіне қайта ора-

лып, ұлттық санамыздың қайта жаңғыруына 

жол ашу керектігін с;з етті. 

Елбасы Н.B.Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасынан 

 б а с т а у  а л ы п  о т ы р ғ а н  т і л д і к  т а ң б а н ы 

ауыстырудағы ғылыми мәселелер, графиканың 

стандартын бекітуде ескерілетін тұстар жан-

жақты талданды. Bсіресе, латын әліпбиінің 

соңғы ұсынылған үлігісіне қатысты кейбір 

олқы тұстарын жеткізді. Осы мәселелерге 

қатысты қалың бұқараға үгіт-насихат, түсінік 

жұмыстарының сауатты түрде жүргізілуі ерек-

ше айтылды. Семинар қорытындысы бойын-

ша, латын әліпбиін бекітуде маңызды мәселе 

ұлттық т;л дыбыстарды таңбалау, диграфтар 

мәселесін қайта қарау ұсынылды. 


білмансұр ЖАСАН

ны қолдап, қуаттап отырғандығы ж;нінде 

әңгімеледі. С;з соңында тіл жанашырларын бір 

мақсат, бір мүдде жолында бірлесе қызмет істеуге 

шақырып, еңбектеріне сәттілік тіледі. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас ғылыми қызметкері, фило-

логия ғылымының докторы, профессор, ҚР 

ҰҒА корреспондент мүшесі  Зейнеп Базарбаева 

«Қазақ тілін латын графикасына к;шірудің 

тәжірибесі және болашағы» атты баяндамасында 

Тіл білімі институтының қызметкерлері қазақ 

тілін латын графикасына к;шіру мәселесімен 

к;птен бері айналысып жүргендігін жеткізді. 

Осы мәселеге байланысты к;птеген конферен-

ция, д;ңгелек үстел ;ткізіліп, соның негізінде 

мақалалар, жинақтар, монографиялар жарық 

к;ргенін айтып ;тті . 

Bл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дағы  «Рухани 

жаңғыру» орталығының жетекшісі, фило-

логия ғылымының докторы, профессор Кен-

жехан Матыжанов «Жаңа әліпби цифрлық 

технологияға тиянақ болуы тиіс» атты баянда-

масында былайша ой түйеді: «Біз компьютердің 

толық пернетақтасын пайдаланатын болсақ, 

барлық жағынан да ұтысқа шығатынымызға 

күмән жоқ. Біздіңше, латын таңбасына 

негіз делген қазақ әліпбиін жасаудағы басты 

бағдарымыз саяси әлеуметтік, тілдік рухани 

талаптары, ең алдымен, цифрлық технологияға 

тиянақ болуы тиіс. Сонда ғана ол бәсекеге 

қабілетті, тілдік прагматизмді күшейтетін 

қазақ тарихындағы ең қолайлы, озық әліпбиге 

айналады. Оны кешік тірмей жасап, соған 

лайықты емле ережесін әзірлеп, халық наза-

рына ұсынып, біраз уақыт сынақтан ;ткізіп, 

кең қолданысқа түсіріп барып, тәжірибеден 

;ткеннен кейін ғана оны ұлттық жазу ретінде 

қабылдау керек» дейді. 

Ал филология және әлем тілдері факультеті 

орыс филологиясы және әлем әдебиеті кафе д-

расының профессоры, филология ғылымының 

докторы Валентин Ли ;з баяндамасында Тіл 

білімі институтының ғалымдарының еңбек терін 

жоғары бағалайтынын, әрі олардың мойында-

рына үлкен жүк артылып отырғандығын айтып, 

тілші-ғалымдарға алғысын білдірді. 

– Бүгінгі таңда лингвистердің алдында үлкен 

мәселе тұр. Жүзден астам тіл білетін дүниежүзінің 

№1 лингвисі атанған В.С.Иванов «Үшмыңыншы 

жылғы лингвистика» деген еңбегінде: «Біз 

барлық тілдерді біріктіретін белгілер мен барлық 

этностарды біріктіретін принциптер табуы-

мыз керек» деген болатын. Осы орайда айта 

кететін жайт: Еліміздегі үш тұғырлы тіл саясаты 

қазақстандықтардың басын біріктіретін фактор. 

Сонымен қатар қазақ тілінің латын әліпбиіне 

к;шуі – ол этностарды, ұлттарды бір-бірінен 

алшақтатпайды, керісінше, бір ортаға біріктіреді. 

Тіл – біздің ортақ үйіміз, сондықтан да оны таза-

лап, жаңартып отыруымыз керек. Қазақ тілінің 

латын әліпбиіне к;шуі – үйімізді жаңалайды, 

тазартады, – деп ой қорытты.

«Qamshy.kz» порталы мен «Attila group» 

ғаламтор компания сының жетекшісі Біләл 

Қуаныш «Мем ле кеттік тілдің бірыңғай стан-

дартты әліпбиі мен IT тілі» атты баяндамасын-

да «Мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты 

әліпбиінің конвертері» жүйесі Парламентке 

ұсынылғанын, әрі бұл конвертер жүйесінің 

пайдасы латын әліпбиі, т;те жазу, кириллицада 

жазылған мәтінді қай жазуда оқығыңыз келеді, 

соны к;з алдыңызға алып келетінін, әсіресе 

жастарға ;те ыңғайлы екенін атап к;рсетті. Мы-

салы, «Абай жолы» романын латын әліпбиінде 

оқығыңыз келсе, үш секундтың ішінде ауысты-

рып беретінін, әрі бүгінгі ғылым қазақ тіліне 

қызмет жасайтындығына сенім білдірді. 

Ал филология және әлем тілдері факультеті 

қазақ тіл білімі кафедрасының меңгерушісі, 

 доцент Съезд Ақымбек «Жаңа әліпби – жаңа 

емле» тақырыбындағы баяндамасында қоғамдағы 

жаңарулар, ел дамуындағы тың стратегиялық 

бағыт тар қоғамдық ақпараттық және ғылыми 

тех никаның қарыштай дамуы адамзат қоғамына 

түбегейлі ;згерістер жасауға себеп болатынын 

айтты. 
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Жуырда Қазақстан Жазушылар одағында 

;ткен латын әліпбиіне к;шу және мемлекеттік 

тілдің бірыңғай стандартты әліпбиінің 

нұсқасын талқылауға арналған жиында да 

келелі әңгіме қозғалғанын айта кеткеніміз ж;н. 

Аталған шараға Қазақстан Жазушылар одағы 

басқармасының т;рағасы Нұрлан Оразалин, 

тілші-ғалым, академик Eмірзақ Айтбайұлы, 

филология ғылымының докторыЗейнеп 

 Базарбаева және бірқатар ақын-жазушылар, 

БАҚ ;кілдері қатысып, ой-пікірлерін ортаға 

салды. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 

айтылғандай: «Қазақ тілін біртіндеп латын 

әліпбиіне к;шіру жұмыстарын бастауымыз 

керек. Латыншаға к;шудің терең логика-

сы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ 

ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты» деп атап 

к;рсетуі ана тіліміздің келешегін жарқын етуге 

жасалған нақты қадамдардың бірі болып отыр. 

Естеріңізде болса, Қазақстан Республика-

сы Парламенті Мәжілісінде латын әліпбиінің 

бірыңғай стандартын енгізу мәселесіне 

арналған парламенттік тыңдауда Тілдерді да-

мыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті 

Ш.Шаяхметов атындағы тілдерді дамытудың 

республикалық үйлест іру-әдістемелік 

орталығының директоры Ербол Тілешов латын 

латын графикасы арқылы ақпараттық кеңіс-

тікке еркін кіруге болатынын, латын графика-

сына к;шкенде жаһандану үдерісіне және озат 

тех нологияға сәйкес қоғамымызға әлемдік 

ақпараттық кеңістікке кіруге мүмкіндік ашы-

латынын айтты. 

– Қазақ тілін латын графикасына к;шірудің 

ұтымды жақтары бәрімізге белгілі және біз ла-

тын графикасына жартылай ;ткен сияқтымыз. 

Қазір бәрі ұялы телефонды, ғаламторды, неше 

түрлі гаджеттерді пайдаланады. Күнде-күнде 

ла тын графикасында бізге ақпарат келеді, біз 

оған жауап береміз. Латын графикасына к;-

шуге ;те қолайлы уақыт келді. Қазақстан қо ға-

мы латын графикасына к;шуге дайын. Бұрын 

қарсы болғандар да ;з пікірін ;згертті, – деді. 

Тілші-ғалым соңғы кезде қазақ тілінің 

мәртебесі мемлекеттік тіл ретінде к;теріліп, 

оның ықпалы ;зіміздің Отанымызда да, шетел-

дерде де ;скенін атап ;тті. Шетелдік қазақтар 

;здерінің Қазақстанда тұратын отандаста-

рымен қатынасқанда, қазірдің ;зінде латын 

жазуына негізделген ақпараттық жүйелерді 

қолданатынын, сондай-ақ оларға да қазақ 

тілін үйрену оңайырақ болатынын айт-

ты. «Латын графикасына к;шу мәселесін 

бірінші болып бірауыздан қолдаған ғалым-

тілшілер, ;здерінің мамандығына байланысты 

бұл идеяның қажеттілігін жақсы түсінеді. 

Қазақ тілінің мемлекеттік статусына лайық 

қолдануы, жаһандану процесі мен ;мірдің 

цифровизациясы және ақпараттық техноло-

гиялары – осының бәрі латын графикасына 

к;шу мәселесінің маңыздылығын арттырады» 

деді З.Базарбаева. 

Ғалымның айтуы бойынша, әр тілдің 

әліпбиі дыбыстарды шартты түрде таңба-

л а й д ы .  О н ы ң  ж е т і с п е у ш і л і к т е р і  м е н 

кемшіліктері орфография қағидаларымен 

;теледі. Латын графикасына негізделген 

қазақ әліпбиін жасағанда фонологиялық және 

орфографиялық заңдылықтарды ескеру керек. 

Баяндамашы ;з с;зінде латын әліпбиіне 

қатысты дайындалған жобалардың артық-

шылықтары мен кемшін тұстары туралы 

к;зқарасын білдірді. Парламент тыңдауында 

ұсынылған жобаны талқылау енді басталғанын 

айтты. Жастарға және шет тілін білетіндерге 

ұсынылған жоба қиыншылық тудырмайтыны, 

дегенмен, әлі уақыт бар екенін атап ;тті. 

Жиында қаралған мәселе бойынша ақын-

жазушылар Бексұлтан Нұржеке, Иран-Ғайып 

Оразбаев, Молдахмет Қаназ, Эрнест Т;рехан, 

Марал Ысқақбай, ;зге де қаламгерлер ой-

пікірлерін ортаға салды. Латын әліпбиіне 

к;шудегі ескерілетін жайттар т;ңірегінде 

келелі әңгіме ;рбітті. Талқылау мен пікір ал-

масу соңында қаламгерлер бір тоқтамға келіп, 

арнайы шешім қабылдады.

Дәуіржан ТJЛЕБАЕВ

Жиынды ашып, с;з с;йлеген «Нұр Отан» партиясы Алматы 

қалалық филиалы т;рағасының бірінші орынбасары Жұлдыз 

Омарбекова,  мемлекеттік тілдің латын әліпбиіне ауыстырылуы, 

қазақ тілінің сапалы түрде жаңғыруы Қазақстанның халықаралық 

қауымдастыққа қосылуын тездететін фактор екенін атап ;тті.

– Ең алдымен, мұндай маңызды шешім қабылдау үшін, 

жүйелілік пен дәйектілік қажет. Латын әліпбиіне к;шу ба-

рысында, алдымызда дайындық жұмыстарын түбегейлі және 

мұқият орындап шығу міндеті тұр. Ұсынылып отырған тарихи 

бастаулардың жетістікке жетуі, осы жұмыстың қаншалықты 

сапалы ;туіне байланысты. Латын графикасын экономикалық 

жағынан  дамыған  алдыңғы қатардағы 30 мемлекет қолданып 

отыр. Қазақстан әлемдік қоғамдастыққа қосылуы қажет, – деді 

Жұлдыз Омарбекова. 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі, 

Тілдерді дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті 

т;рағасының орынбасары Ғалымжан Мелдешов ;з тарапынан, 

латын әліпбиіне к;шудің басты бағыттарын атап ;тіп, талқылауда 

белсенділік танытқандары үшін  жиынға қатысушыларға алғысын 

білдірді. Сонымен қатар танымал ұстаз, қоғам қайраткері, 

Қазақстанның Еңбек Ері  Аягүл Миразова латын әліпбиіне к;шу 

барысында ғалым оқытушылардың және мамандандырылған 

ұстаздардың тікелей қатысулары аса маңызды екенін айтты.

Сондай-ақ Қоғамдық кеңес отырысында, қоғам қайраткері, 

«Мемлекеттік тілге кұрмет» қоғамдық бірлестігінің т;райымы, 

Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі Асылы Осман, 

 саясаткер, қоғам қайраткері Дос К;шім, тарих ғылым ының 

докторы, профессор Хангелді Bбжанов және тағы басқалары 

с;з с;йледі. Олардың айтуынша, бүгінгі «Мирас» отырысында 

ана тілінің тағдырына бейжай қарамайтын ғылым мен қоғамның 

белсенді ;кілдері осы үдеріске ;з үлестерін қоспақ.

Отырысты қорытындылай келе зиялы қауым ;кілдері, 

қоғам қайраткерлері мен саясаткерлер латын әліпбиіне к;шуді 

толығымен қолдады.

А.ҰЛТАНБЕКОВА

әліпбиінің нұсқасын таныстырған болатын. 

Жазушылар одағында ;ткен жиында да осы 

нұсқаға байланысты зиялы қауым ;кілдері 

;з к;зқарастарын білдіріп, ;зге де жайттарға 

тоқталды. 

Жиынды кіріспе с;зімен ашып, жүргізіп 

отырған Қазақстан Жазушылар одағы  

басқармасының т;рағасы Нұрлан  Оразалин 

с;з басында Президенттің «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты тарихи еңбегі 

барша қоғамдық ортада қызу талқыланып, 

бүгінгі күннің ;зекті тақырыбына айналып 

отырғанын тілге тиек етті. Қазақ тілін ла-

тын әліпбиіне к;шіруге байланысты ;зінің 

пайы мын жеткізді. Латын әліпбиіне қатысты 

Парламент тыңдауында ұсынылған жобаға 

тоқталды. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 

президенті Eмірзақ Айтбайұлы «Латын 

әліпбиіне к;шу – тарихи таңдау» тақырыбында 

баяндама жасады. 

Ол ;з с;зінде бұл мәселе ұзақ уақыт бойы 

әбден талқыланғанын атап ;тті. Bсіресе 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институ-

тының мамандары атқарған іс-шаралар ұшан-

теңіз екеніне тоқталды. 

– Ұлттық жазуымызды ;з еркімізге сай, 

бүгінгі графикалық қажеттіліктеріміз бен 

болашақтағы мүмкіндіктерімізді ескере оты-

рып жасақтап алу – зор тарихи мүмкіндік. 

Бұл мүмкіндіктен айырылып қалмауымыз 

керек. Осы уақыт аралығында латын графи-

касына негізделген жаңа қазақ әліпбиінің 

к;птеген үлгілері мен нұсқалары әзірленді. 

Бұған түрлі сала мамандары қатысты. Бұл 

дұрыс та. Сол к;птеген әліпби нұсқалары 

екшеле келгенде екі бағыттағы жобаның 

жіктелгені байқалады. Оларды шарты түрде 

тілшілер жобасы және бағдарламашылар 

нұсқасы деп б;луге болатын секілді. 

Bлбетте, екі тараптың да айтар уәжі, келтірер 

дәлелі орынды, негізді. Сондықтан да бізге 

әліпбидің барша қырын, барша мүмкіндігін, 

артықшылықтары мен кемшіліктерін толық 

ескерген, кемінде алдағы 50-60 жылдай 

даму болашағымыз жайлы болжамдарды 

қамтитын, түрлі тараптың к;ңілге қонымды 

талап-тілектері мен ұсыныс-пікірлерін 

қаперге алған жобаны бекітіп, жедел іске 

асыруға кірісу қажеттігі с;зсіз. Ол үшін, ең 

алдымен, латын графикалы қазақ әліпбиін 

жасақтау тұжырымдамасын әзірлеп, 

мамандардың жан-жақты талқылауынан 

;ткеннен кейін ресми жоғары деңгейде 

Елбасының жобасы ретінде бекіту қажет. 

Бұл тұжырымдама жобасында латын графи-

касына негізделген қазақ әліпбиін әзірлеуде 

басшылыққа алынатын басты қағидаттар 

тұжырымдалғаны ж;н, – дей келе басты 

қағидаттарды атап ;тті. 

Негізгі баяндаманың бірін жасаған фило-

логия ғылымының докторы Зейнеп  Базарбаева 

Жиында «Мемлекеттік тілді  латынға 

к;шірудің болашағы» тақырыбында баян-

дама жасаған филология және әлем тілдері 

факультеті орыс филологиясы және әлем 

әдебиеті кафедрасының оқытушысы, PhD  

Алена Афанасьева  мемлекеттік тілдің латын 

әліпбиіне к;шуін қолдайтынын, әрі оның келер 

ұрпаққа пайдасы мен маңыздылығы ж;нінде 

;з ойын ашық жеткізді. Сонымен қатар ол 

мемлекеттік тілді латынға к;шіру, әсіресе, жа-

стар арасында қолдау тауып отырғандығына 

назар аударды. 

Eз кезегінде филология және әлем тілдері 

факультетінің деканы, филология ғылымының 

докторы, профессор Eмірхан Bбдиманұлы ла-

тын графикасына к;шудің маңызды мәселелері 

туралы айтып ;тсе, Қазақстандағы орыс 

этномәдени бірлестігінің т;рағасы Всеволод 

 Лукашев бүгінгі таңда Қазақстан эволюция жо-

лымен ;ркендеп жатқандығын, латын әліпбиіне 

к;шуді қолдап-қуаттайтынын жеткізді. 

Конференция аясында латын әліпбиіне 

қатысты бірқатар келелі мәселелер талқыланды. 

Атап айтар болсақ, қазақ тілін латын әліпбиіне 

к;шірудің ғылыми негіздері сараланып,  заманауи 

;зектілігі түсіндірілді, тілші-ғалымдар ;здерін 

толғандырған ой-пікірлерін ортаға салды.  

Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен бедел-

ге ие болып, қолданыс аясы да, мүмкіндігі 

де артып келеді. Дүниежүзінде латын әліпбиі 

қолданылмайтын сала кемде-кем. Латын графи-

касын қолданатын барлық елдердің әліпбиіндегі 

әріп саны тілдегі фонемалар санынан әлдеқайда 

аз болуы да оның жетістігі. Жазуға қойылатын 

басты талап лингвистикалық  бағытта ғана емес, 

техникалық жағдайларға да сай болуы керек. 

Латын әліпбиі осы талаптарға да сай келеді, 

сондықтан оның осындай артықшылықтарын 

ескеріп, әлемнің озық елдері игілігін к;ріп 

отырған латын әліпбиіне біздің де к;шкеніміз 

ж;н. Біздіңше, ең алдымен, латын графикасына 

;тудің дара жолын саралап алғанымыз дұрыс бо-

лар еді. Сол себепті осы бастан, балабақшаларда, 

мектептерде, жоғары оқу орындарында латын 

әріптерін жазуды үйрететін пән – каллиграфия 

(жазу ;нері) деген сабақты енгізу қажет. Ең 

алдымен, латын қарпін сауатты жазатын, оқи 

алатын мамандар дайындау ісін кешіктірмей 

қолға алу керек. Bркім осынау қайырлы іске ;з 

үлесін қосса, к;п кешікпей жемісін береді деген 

үміттеміз.  

Латын әліпбиінің болашағы кемел болаты-

нына к;зіміз анық жетеді. Ендеше, келешек 

ұрпақ үшін қажетті, қастерлі істің лайықты 

дәрежеде жүзеге асатынына сенім білдірейік!

Шайгүл РАМАЗАНОВА,
Ғазиза ИМАНАЛИЕВА
ҚазҰУ-дың доценттері,

филология ғылымының кандидаттары
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ҚАСИЕТТІ ЕЛІМНІҢ
 ҚАЗЫНАЛЫ ҚҰРДАСТАРЫ 

Достық дәнекері

Дәстүрге қызығушылық бар

Қазақ демекші, к;зімнің ағы мен 

қара сындай қос ұлымның үлкеніне 

Алматының орта мектебін тәмамда тып, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-

верситетінде оқытқанымды әрдайым 

мақтан тұтамын. Соның арқасында, 

міне, елімнен, қазағымнан келін түсіріп, 

құда-жегжат болмақ арманыма да жет-

сем бе деп отырмын. Жылына бірнеше 

рет атажұртқа келіп-кетіп тұру бір басқа 

да, туған топырақты алшаңдай ба-

сып, кәусар ауасын мейірлене жұтып, 

қолыңнан келгенше Отаныңның бір 

кәдесіне жарағаныңның ;зі бір бақыт 

емес пе?!.

Алман елінде тұрған маған қаншама 

қандас бауырларым арнайы ат басын 

тіреп келеді: біреудің баласы оқиды, 

біріне дәрігерге қаралу керек деген-

дей, әртістер, ;нер адамдары сапарлап 

келеді, бұл ;мірде әртүрлі жағдайлар 

болып жатады ғой. Қаншама жылдардан 

бері осылайша талай абзал жандар-

мен таныс-біліс болып қана қоймай, 

ағайын-туыстан жақын араласып, 

дос болып кеттік. Ағайынның қадірін 

алыстағанда білесің, олар бірде Еуропа 

т;сінде қазақ дастарқанынан дәм татып 

жатса, енді бірде менің туған жерге 

келгенімді біліп қалып, қиылып, ;тініп, 

үйінен бір шай бермей қайтармайды. 

Оның сыртында Қазақстанға келгісі 

келетін іскер, бизнесмендерді бірнеше 

рет алып келдім, екі елдің елшісі де 

қашанда қос тіл білетін к;мекшіге зәру, 

қолдан келген іске к;мектесуге біз де 

қашанда дайынбыз. Оның сыртында 

күллі Еуропада тұратын, қала берді 

Алманияның ондаған қаласында тұрып 

жатқан қазақ диаспорасының шаруа-

лары да шаш етектен, ол туралы, сірә, 

кейінірек кеңінен тарқатып айтқаным 

дұрыс шығар.

Бүгін, міне, соңғы ширек ғасырда 

тапқан, табысқан, т;с қағысқан, 

анттасқан достарымның басын қосып, 

Алматының т;рінде ақ дастарқан 

жаймақпын. Басқасын былай қойғанда 

алпыс деген белес-асуға да жетіппіз, ал 

мен арты шолып, ;з басымды сыйлаған 

қад ірл і  жандарға  шын к;ңілден 

алғысымды айтпақпын.

Бұрын кітап жазған адамдарға 

таңғалушы едім. Кеудесі мейірім мен дос 

тілекке толған бақытты жан ;з  достары 

туралы жақсы с;здерді айтқысы келеді 

екен, қолы қаламға жүгіріп жазғысы 

келеді екен...

Дәп қазір сол риясыз достардың 

Алдымен с;з алған мектеп-гим-

назия директоры Ғалия Ережепова 

тәуелсіз елімізде ;мір сүріп отырған 

түрлі ұлт ;кілдері арасындағы достық 

пен бірлікті нығайтуда мемлекеттік 

тілдің, сондай-ақ этнос тілдерінің 

алар орнына тоқталды. «К;п тіл білген 

жақсы, алайда ;з ана тіліңді білу, сол 

тілде ;мір сүру міндет» деді ол.

№ 32 кітапхана «Мемлекеттік тіл 

– болашағым, ертеңім» атты кітап 

к;рмесін ұйымдастырды. Кітапхана 

қызметкері Қ.Маймыш қазақ тіліне 

қатысты шыққан жаңа кітаптармен та-

ныстырды. Оқушылар түрлі ойын-сай-

ыстарда ;з қабілеттерін байқатты. Мы-

салы, «Тапқыр достар» сайысында үш 

оқушыдан екі топ құралып, әрбір топқа 

үш тіл бойынша сұрақтар қойылды. 

А.Сейілбекова, Д.Қожабашаева, 

М.Гиззатова, М.Bділбекқызы секілді 

оқушылар белсенділік танытып, 

сұрақтарға дұрыс жауап берді. 

Бастауыш сынып оқушылары 

«Bрқашан күн с;нбесін!» әнін үш тілде 

орындаса, орта буын оқушылары үш 

тілде ;лең-жырлар айтты. Bн айтып, 

би билеген балалар жиналғандарды 

«Алматытелеком» 9ңірлік телекоммуникация дирек-
циясында тіл айлығы аясында Қазақстан халқының 
тілдері күніне арнап «Қазақстан халқының тілдері 
фестивалі» атты халықтар достығының фестивалін 
9ткізді. 

Шараны аталмыш компанияның қызметкерлері 

Наталья Нұрғалиева мен Ринат Керімқұлов жүргізді. 

Ашылу салтанатында «Алматытелеком»  EТД-ның Бас 

директоры Шерхан Раздықов тіл – халықтың жаны, 

мемлекеттік тілді әрбір қазақстандық білу керектігін 

атап ;тті. «Қазақтелеком» АҚ инновациялық қызмет 

түрлерін ұсыну саласын  тұрақты түрде кеңейтіп келеді 

әрі еліміздегі инфокоммуникация саласын дамытуға 

да елеулі үлес қосуда» деді. Ол ;з с;зінде компания 

ұсынатын қызметтерді  ;тініш берген тілде ұсыну 

басым міндеттердің бірі болып табылатындығын тілге 

тиек етті. 

– Тілдер күні, бұл – Қазақстанның барлық халқы 

үшін ортақ мереке. Мейрам негізінде керемет идея жа-

тыр, әрбір тіл – барша адамзаттың рухани мұрасының 

бір б;лігі, ал мәдениет бұл әлемдік ;ркениетке баға 

жетпес үлес, – деді фестивальда с;з с;йлеген мекеме 

басшысы. 

Биылғы фестиваль «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к;рмесіне орай ;ткізіліп, тіл айлығының тамаша 

қорытындысына айналды. Шараға Алматы қаласы 

мен Алматы облысы құрылымдық б;лімшелерінің 

қызметкерлері қатысты. Филиал қызметкерлері 10 

командаға б;лініп, байланыс пен телекоммуникация 

салалары бойынша «ЭКСПО – 2017» к;рмесіне ұсынған 

тың жаңалықтарымен таныстырды.  Сонымен қатар  

қатысушылар 10 мемлекеттің ұлттық киімдерін киіп, 

олардың мәдениетінен, ;нерінен, салт-дәстүрлерінен 

хабардар етіп, ;з ;нерлерін паш етті. Bділқазылар 

алқасы «К;рме», «Eнер», «Концерттік н;мір» аталым-

дары бойынша баға берді. Фестиваль қорытындысында 

қызметкерлерді  марапаттау рәсімі ;тті. 

Жалпы мұндай шаралар «Алматытелеком» EТД-

да тұрақты түрде ;ткізілсе, қызметкерлер арасында 

мемлекеттік тілді насихаттауға септігін тигізері с;зсіз. 

Елімізде халыққа қызмет к;рсету салаларының 

ішінде алғашқылардың бірі болып мемлекеттік тілде 

қызмет к;рсетуді «Алматытелеком» қолға алған болатын. 

Мемлекеттік, яғни қазақ тілін оқыту сыныбының негізі 

1994 жылы қаланды. Содан бері мекемеде жұмыс істейтін 

;зге ұлт ;кілдері мемлекеттік тіл мен қазақ халқының 

салт-дәстүрлерін оқып-үйренуде. Бүгінде «Алматытеле-

ком» б;лімшелерінде мемлекеттік тілде қызмет к;рсету 

жолға қойылған.

Нұрлан ҚҰМАР

бірі туралы ғана бір ауыз ақ тілегімді 

а й т п а қ п ы н .  E й т к е н і  б ү г і н  ж а н 

құрдасымның да туған күні, менімен 

сыңарласып сол мерейлі белеске ол да 

шыққалы отыр.

Онымен танысып-біліскеніме де 

жарты ғасыр ;тіпті. Eнемейін ала қағаз 

кемірген, қолы бір сәт босамайтын до-

сымды к;зінше шымшылап, қажасам 

да, сыртынан «Қазыналы құрдасым» 

деп мақтан тұтамын. Eйткені ол шы-

нында кітап деген қазынаның үстінде 

отырған, білімге құныққан, сауық-

сайранға сараңдау адам. Алғашқы 

к;ргеннен-ақ менің к;зімді ашып, «та-

удан тас арқалама» деп, барлық жүгімді 

жолда қалдырып, ұшаққа қосымша 

бума-бума еуро т;леткізіп, кітапқа 

«тойдырып» жіберуден шаршаған емес. 

Соның арқасында менің т;рімде 10 

томдық «Қазақстан» энциклопедиясы, 

100 томдық «Бабалар с;зі», «Қазақтың 

1000 әні  мен 1000 күйі»,  әрине, 

 баспагер құрдасым к;з майын тауысып 

дайындаған 15 томдық «Қазақ тілінің 

түсіндірме с;здігі» үйге бас сұққан 

барша қазақ пен немісті таңғалдырып, 

тізіліп тұр. Құрдасымның арқасында 

менің үйім қазақша энциклопеди-

ялар мен с;здіктердің қоймасына 

айналды. Bл-Фарабиден бастап ака-

демик Салық Зимановтың томдары, 

Шәкәрімнің «Иманы», Махамбеттің 

20 томы, «Сыр сүлейлері» сериясы, 

қайсы бірін айтасың, аспаннан шұға 

орнына кітап жауып, с;релерім мел-

дектеп тұр. Менің кітапты қолыма 

сирек алатынымды білетін ол (бәріміз 

телефонға телмірген заман ғой): «Сен 

анау қазынаңды ақшаға қызығып са-

тып жіберме, балаң оқымаса, немерең 

оқиды» деп жекіп, оның үстіне «Eзім 

бір барып тексерем» деп нығыздап 

қоятыны бар. 

Менің жан құрдасымды, бір туған 

досымды, құрметті оқырман, Сіздер 

де танып отырған шығарсыздар. Оның 

қазынасының бір пұшпағынан Сіздер де 

сусындаған шығарсыздар деген үмітім 

бар. Сонымен ол ;здеріңізге бек таныс 

– Ғарифолла BНЕС. 

Осы Ғарифолла құрдасқа білдірген 

ақ тілегімді баршаңа арнадым, құрметті 

достар. Баршаңды қатты қысып, сағына 

сүйдім.

Сүлеймен ШАДКАМ
Алмания 

Мүнхин қаласы

;нерлерімен тәнті етті. Атап айтар 

болсақ, оқушылар Б.Наурызбаев, 

А . Ж ә н і б е к о в а ,  С . Д ж у м а е в а , 

Д . Т ұ л ы м б е т о в  қ а з а қ ,  а ғ ы л ш ы н 

және орыс т ілдерінде   ;леңдер 

оқыса, 6 «ә» «б» сынып оқушылары  

Е.Хасанғалиевтің «Атамекен» әнін 

қосылып орындады.

Мектеп-гимназия директорының 

т ә р б и е  ж ; н і н д е г і  о р ы н б а с а р ы 

М.Жиғанбаеваның жетекшілігімен 

ұйымдастырылған осы тіл мерекесі 

жақсы әсер қалдырды. «Қазақ тілінің 

мемлекеттік мәртебе алғаны зор мақ-

та ныш. Ал оны тұғырлы ету, қоғам 

;мі рінде кеңінен қолдану – мақсат» 

деді ол.

Жалпы аталған білім ордасы қандай 

да іс-шараларды ұйымдастыруға 

белсене қатысып, жұртшылық та-

рапынан алғысқа кенелуде. Мектеп 

–гимназия ұжымы алдағы уақытта 

да тағлымды, тәлімді шараларымен 

қуанта беретініне сенім зор.

Айша БАЙМАХАНБЕТҚЫЗЫ,
№ 32 кітапхана меңгерушісі,

ҚР Мәдениет қайраткері
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НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

ШАРА



6 №39 (1401)
28 қыркүйек – 4 қазан

2017 жыл
АНА ТІЛІ

«�АЗА� – �АЙДА ДА �АЗА�...»«�АЗА� – �АЙДА ДА �АЗА�...»
– Ежелгі керейдің егжей-тегжейі 

сұхбатқа сыймайды. Абақтың арғы-

бергісі де ұзақ. Дегенмен, тақырып 

табиғатына орай аңғарта кеткен артық 

болмас.

– Құба-құп, аға!
– «Керей қайда барасың,

Сарысуды жебелеп.

Сен қашсаң да мен қойман,

Арғымағым к;белеп.

Ақсопымды ;лтірдің

Ақ сойылмен т;белеп.

Мен Арғын деген арыспын,

Азуы алты қарыспын.

Сен бұзау терісі ш;ншіксің,

 Мен ;гіз терісі талыспын.

Абылай алдында бітіссең,

Құдандалы таныспын.

Егер оған к;нбесең,

Атасын білмес алыспын» дейтін 

еді ғой Бұқар жырау. Бұл «Ақтабан-

шұбырынды» аяқталып, елдің Сырдан 

қайта к;терілген тұсы еді. Bрі, ата-

жұртқа асыққан, әрі ақын айтқан айыбы 

бар Абақ сол к;шкеннен қара нарды 

Eр Алтайдың б;ктеріне әкеліп бір-ақ 

ш;герген ғой.

– Содан кейін...
– Содан, не орыстың заңын, не 

жоңғардың жарғысын, не қытайдың 

қағидасын ұстанбай, ;здерінің «Бір 

Т;ре, Т;рт Биін» сайлап, ;з Жарғыларын 

жасап алып, ;здерін ;здері басқарып, 

басқалармен терезесін теңеп алған. Тек, 

ХІХ ғасырдың соңындағы Орыс-Қытай 

шекара б;лісі оларды тұтас қазақтан 

б;ліп тастаған. Батыс мәдениетінен 

алыстаған, тұтас ұлттан оңашаланып 

қалған томаға-тұйық осы ахуал оларды 

оқу-білімнен, ;нерден мешеулеп қалуға 

әкеліп соққан.

«Керей деген азғана ел,

Алтай деген аймақпыз.

Жалап кетер әркім кеп,

Сүт бетінде қаймақпыз.

Жетелеуші табылса,

Бұйда ірікпес тайлақпыз.

Тартысуға жарамас,

Ер-тоқымсыз жайдақпыз.

Сонша надан болсақ та

Надандыққа тоймаппыз» деп ;кіне 

жазды сол керейдің ұлы биінің баласы 

Зия дейтін ақынның ;зі.

Арқалы ақын Bсет Найманбаев 

былайша жырлайды:

 «Алтайды Абақ керей жатқан жайлап,

Сапырып сары қымыз, бие байлап.

Тасы – алтын, тауы – күміс, кеудесі  

– гүл,

Ел екен жер сарасын алған таңдап.

Таулары жасыл желек, орман екен.

Аң мен құс арасына толған екен.

Сулары сүйек сорпа секілденіп,

Жұтсаң күш қосатындай бойға б;тен.

Жаз к;ркі жанға тыныс болғанымен,

Қысы елге қырсық қонақ болған екен.

Елінде талай егей туғанымен,

Надандық елге масыл қорған екен».

– Биыл  белг іл і  ғалым Ұлықпан 
 Сы дық тың шақыруы бойынша Мақан-
шыда екі рет болдым. Сол кезде Мақаншы-
дағы 8сет Найманбайұлы ның музейін 
асықпай к3ргенім бар. Керемет қой...

– Абақтың ХХ ғасырдың жиырма-

сыншы жылдарына дейінгі жағдайы 

осындай еді. Бірақ бұл елінде ие, тұр-

мысында жүйе жоқ, тіршілігі біржола 

тұйық талып қалды деген с;з емес. Ел 

ұстаған к;семі де, с;з ұстаған шешені 

де (билері), ту ұстаған батыры да, елді 

Мәми би к;з жұмғанда Bсеттің 

Абаққа арнаған осы ұзақ к;ңіл  айтуын 

бұл елдің азаматтары әліге дейін ай-

тады. 

1912 жылға дейін Ресейден жеті 

кітап шығарған ақын Ақыт Үлімжіұлы 

мешіт салып, медресе ашып, бала оқыта 

бастаған еді. Ресейден қашқан ақ ге-

нерал Бэкштің он мыңдық армиясын 

Моңғолияға қуып тастаған Зуха ба-

тыр ат үстінде болатын. Уақыт тамы-

рын тап басып, замана зұлматтарымен 

жағаласа Шарыпқан, Баймолда сынды 

жас тұлғалар шығып келе жатқан-тын.

А й м а қ т ы ң  о қ у - б і л і м г е  к ү р т 

бұрылғаны 30-40 жылдар арасы. Бұл 

Шарыпқан дәуірі деп аталады. Ол хан 

тұқымы К;гедайдың бесінші ұрпағы. 

Бірер жыл Зайсанда да оқыған. Ел 

ісіне ерте араласқан. Eлкеде қазақ-

монғол мектебін аштырған. Алтайдағы 

дүңгендер дүрбелеңін басқан соң 

аймаққа генерал-губернатор болып 

тағайындалған. Бұл – Кеңес жерінен 

ы ғ ы с қ а н  қ а з а қ  з и я л ы л а р ы н ы ң 

бірталайы осы аймаққа шоғырланып, 

ағарту ісін жандандырудың алғышарты 

жасалған тұс еді. 1934 жылы әйтеуір 

қара танитын алпыс адамды жинап, 

мұғалімдер дайын дайтын курс аша-

ды. Оны басқару, оқытуға Сейтқазы 

Нұртаев, Зият Шәкәрімұлы, Bбдікерім 

деген болыстың Петербор, Мәскеуде 

оқыған Қамбар, Шабдан деген ұлдары, 

Кәрім Дүйсебаев, Ғинаят Сақабаұлы, 

Мұсылманбек Т;гісовтар қатысады. 

Небәрі үш-т;рт жылда аймақта алпыс 

шақты мектеп бой к;тереді. 1937-

1938 жылдары осы тұлғалардың бәрі 

тұтқындалып, Шарыпқан тірідей 

к;міліп, ;лтіріледі...

– «Қазақ қайда да қазақ» дейміз. Бірақ 
бар қазақтың тарихын тұтасты рып, 
тағдырын тоғыстыра алған жоқпыз. 
Сіздің сыздықтатып айтқан аз с3зіңізден 
к3п жайт аңғарылғандай. Енді айтар 
әңгімеңіздің түп қазығына қайтып 
оралсақ.

– Айта берсек, Абай мен Абақ ежел-

ден құдандалы, нағашылы-жиенді 

әулеттер.

 Құнанбайдың әкесі Eскенбай керей 

Жәнібек батырдың қарындасынан туған 

жиен. Абақтың Eтеулі деген батырының 

баласына ұзатқан Eскенбайдың қызынан 

тараған жиендері қазір де бар. Сонан 

соң, керейдің қажылары Меккеге жол-

хатты аға сұлтан Құнанбайдың кепілдігі 

бойынша Семейден алатын болған. ХІХ 

ғасырдың орта тұсында патша офицерін 

;лтірген бір қазақты іздеп арғы бетке 

Құнанбай барғанда керей ұлықтары оны 

«;лді» деп куәландырып, қорғап қалған. 

«Жердің шеті, желдің ;ті, жаудың беті 

беліңді бекем буғызған екен, Абағым. 

Түптің түбінде қазақтың шығыстағы 

қорғаны сен боларсың!» деп, риза болып 

қайтыпты. Сонда бұл ежелгі ағайындық 

емей, немене?!

– Иә, қызық, керек дерек екен!
– Ал енді, Абай тағылымының арғы 

бетке таралуын мен Хакімнің алғашқы 

жинағы жарық к;рген 1909 жылдан 

бастаймын. Керейдің Мәмиі сол жылы 

Абай ауылында бала оқытып жүрген 

Сейтқазы Нұртаев дейтін азаматты 

уссули жадид жүйесімен (әрі дін, әрі 

пән оқытатын) «Абақия» мектебіне 

шақырып алады. Bуелі Троицкіде «Расу-

лия» медресесін, одан Омбы мұғалімдер 

семинариясын бітірген, қызылжарлық 

сол жігіт 1905 жылғы «Қарқаралы пе-

тициясына» қатынасқаны үшін соңына 

түскен қуғыннан жасырынып, Абай 

 ауылдарында жүріпті. Осы «Абақияның» 

шаңырағын жиырма бес жыл к;теріп, 

талай білімді,  ақылды азаматтар-

ды атқа қондырады. Абай солардың 

к;кірегінде кетеді. Сол ұстаз 1934 жылы 

аймақта ашылған «Мәдени-ағарту» 

ұйымын басқарады. Осы тұста Зият 

Шәкәрімұлын жолықтырады. Одан осы 

ұйымның ;лкелік басқармасына бастық 

болып ауысқанда Зиятты да ала кетіп, 

оны ;з қызы Мүнираға үйлендіреді. Екі 

жылдан кейін аталы-балалы екеуі де 

тұтқындалады.

«Ақындар бізден бұрын ;ткен талай,

Bсіресе Құнанбай баласы Абай.

Дәл сондай ;ткір с;зді болмасам да,

Мен де аз с;з жазып қойдым 

құрап-жамай...»

(Ақыт Үлімжіұлы)

А б а й  т а ғ ы л ы м ы н  т а р а т у д ы ң 

таңғажайып тәсілін тапқан тағы бір 

тұлға – ғұлама діндар, кемел ақын Ақыт 

Үлімжіұлы. Жаны жаннатта болғыр 

жарықтық «Дәлайлул Ғақлия» (Па-

расат пайымдары) деген тақырыпта 

ақынның елу екі ;леңін алып, олардың 

ф и л о с о ф и я л ы қ  а с т а р ы н  а ш ы п , 

тұспалдарын түсіндіріп, мазмұндап, 

араб, парсы с;здерін тәржімелеп, 

тәпсірлеп, ;леңмен қайта жазып та-

ратты. Құдайға ғана құлшылық жасап, 

иманды ғана уағыздайтын абыз Абай 

;леңдерін Құрандай тәпсірлесе ақынға 

бұдан артық қандай құрмет болмақ! 

Бүкіл ;мірін ;з халқын ағартуға арнаған, 

Абақтың рухани ұстазына айналған сол 

абыз да қара қытайдың қапасында к;з 

жұмды.

Ал Абайдың алдын к;рген, ақылын 

естіген, ;зіне арнаған ;леңін тыңдаған, 

;мірден «Абайдай арт жағына с;з 

қалдырып, дариға-ай, жақсы екен ғой 

;лу деген» деп, күңіреніп ;ткен ақын 

Bсетті Абай тағылымының таратушысы, 

насихатшысы емес деп кім айтады?! 

 «Eлеңді он жасынан бастаған» 

Арғынбек Апашбайұлы деген ақын 

болды. Зайсанның тумасы. Bкеден жас 

қалған жетімек нағашыларын сағалап, 

арғы бетке ерте (1912 ж.) асып, бүкіл 

Жоңғар даласын жырмен жуған даңғыл 

дарын. Сол ақынның Eр Алтайдың екі 

бетіне т;гіп кеткен, тіпті Алтайдан ауған 

елмен бірге жер жүзіне шашылып кет-

кен ;леңдерін ;мір бойы мен де жинап, 

сараптап (марқұмның рухы риза бол-

сын!) 2014 жылы «Жыр - Ғұмыр» деген 

жинағын шығардым. «Қалқаман – Ма-

мыр», «Еңлік – Кебектер» менен бұрын 

келіпті. Абай ;леңінің алғашқы жинағы 

мен Міржақыптың «Оян, қазағы» 

менімен бірге келді» депті, жарықтық. 

Сол Арекеңнің «Қазақтың Сырдан 

Арқаға к;шуі» дейтін ;лең-романындағы 

тобықты тарауында Абайға айрықша 

жыр арналады.

«Eскенбай, қажы Құнанбай, 

мырза Абай,

Абайдың жаннан асқан білімін-ай.

Затың қазақ болған соң амал бар ма,

Арманда зарлап ;ттің бұлбұлым-ай!

Ғаламға үлгі жайып, с;з тараттың,

Атыңыз бақи қалды дүлдүлім-ай.

Низамя болмаған соң атаң қазақ,

Табылмас енді сенің бір күнің-ай.

Құдайдан әмір болып қайтып келсең,

Жапырлап айтар еді ел мұңын-ай.

Далиған даладағы бұл қазаққа

Алла енді берер ме Сендей ұлды-ай!»

Бұл шерменде ақынның к;кірегінен 

1924 жылы т;гілген шері еді. Құдайшы-

лы ғын ;зің айтшы, сол жылдары, 

Абайды тап осылай жоқтаған қазақтың 

қай ақынын білесің?!

А б а й д ы ң  а л ғ а ш қ ы  ; л е ң д е р 

жинағы, Міржақыптың «Оян, қазағы», 

«Бақытсыз Жамалы», Сұлтанмах-

м ұ т т ы ң  « Қ а м а р  с ұ л у ы » ,  С ә б и т 

Мұқанов тың «Адасқандар», Ахмет 

Байтұрсынұлының «Қырық мыса-

лы»... менің әкемде болды. Ылғи 

босқын дардан құралған бұл ауылдың 

адамдарының бәрі діндар, бәрі ділмар, 

бәрі мұндар еді. Тапқандарын тамаққа 

айналдырып алатын да, қыста әр 

түні бір үйге жиналып, сырласатын, 

мұңдасатын, діни жоралғылар жа-

сайтын, қиссалар айтатын, кітаптар 

оқитын. Eздерін-;здері жылататын, 

;здерін-;здері жұбататын. Кейін бұл 

ауылдан да бірталай танымал адам-

дар, мұғалімдер, әншілер шықты. 

Ұлылардың ұлағаттары біреудің 

қолында, енді біреулердің  аузында 

солар арқылы да тарап кетіп жатты. 

Мысалы, менің ;зім Абай ;леңінің 

жартысына жуығын, «Еңлік-Кебек», 

«Қалқаман-Мамыр», «Ер Тәуке» да-

стандарын жатқа білемін, қазір де 

жаңылмай айта беремін. Дәуірдің да-

уылы жер аударғанда менің ж;ргегіме 

оралып барған сол кітаптар да менімен 

бірге туған жерге қайта оралды.

– Бұл к3кейдегіні қозғаған сұхбат 
болды-ау, аға. Осы орайдағы әңгімелер 
к3бінде Зият есіміне байланысты 3рбитін. 
Бүгін Абай тағылымының таралуына ғана 
емес, Абайтанудың игерілмей жатқан бір 
тыңына түрен түсті ме деймін!

– Зият қоғамдық жұмысқа бес-ақ 

жыл араласты. Соның ;зінде аймақтың 

оқу-білім, мәдениет, рухани саласын-

да зор сілкініс жасады. Томаға-тұйық 

түбектің түндігін түрісті, үлгі таратты, 

ілгері жетелесті, мол мұра қалдырды. 

Зият зерттелмеген зерде, танылмаған 

тұлға. Ол әкесі Шәкәрімнің бар мұрасын 

құтқарып, шарапатын шашты. Абайдың 

Абақ керейді к;тергенін, Абақтың Абай 

мұраларын сақтап қалғанын к;рді. Енде-

ше тиянақ с;зді Зияттың ;зіне берейік:

«Мен кеттім жан сауғалап ;з бетіммен,

Туысым түрмеленді бір шетінен.

Жат жерде сүйретіп құр сүлдерімді,

Қайғыға батып жүрген мен шерлімін.

Ойлайсың, егілесің, күңіренесің,

Қолыңнан келері жоқ, бос жүресің.

Атаның аруағын сыйлаушы к;п,

К;ңілді соған ғана к;тересің.

Ырыздық болды маған ата даңқы,

Құрметтеу жақсыларды елдің салты.

Абай мен Шәкәрімді к;рмесе де,

Оларды құрметтейді керей халқы.

Керейдің мекені екен Алтай, Сауыр,

Бұл жақта ел к;рмедім одан тәуір.

қайыншылап келуі. Құда лар он шақты адам 

болып, жол-жоралғысын, бар кәделерін 

алып, артынып-тартынып келеді. 

Жеңгелер ауылдан біраз алыста 

күйеуді аттан түсіріп, сусын алып шы-

ғады. Қымыз құйылған ағаш аяқты 

ұсы нып – тартып, ұсынып – тартып, 

аяққа (ыдысқа) кәде (жүзік пе, иіссу ма, 

күміс ақша ма) салмайын ша бермейді. 

Бұл «Аяқ жүгірту» жоралғысы» деп 

аталады. Ендігі тағдыр жеңгелердің 

қолына ;теді. 

Қилы-қилы қылықтар, таусылмай-

тын талаптар күйеу аттанғанша жалғаса 

береді. Құдалар қанша сый–сияпатпен 

келсе, сонша бодаумен қайтады. «Ұрын 

барып алған соң, ;лген күйеу жатар ма?» 

деп, бұдан кейін күйеу ашық келе береді.

«Қайныма қарға мініп ұрын бардым,

Күйеуден ;зім қатар бұрын бардым.

Айғырын шегірткенің ұстап мініп,

Алдынан қайынатаның қырындадым» 

дейтін ;тірік ;лең болушы еді. Күйеу ге 

еркіндік осыдан соң тиеді екен.

– Жоқ, бұл да шексіз еркіндік емес. 
Жанашыр жеңгелер әдептен оздырмай-
ды. Қызды ауылдың содан кейінгі ж3н-
жоралғысы 3з кезегімен жалғаса береді 
ғой.

– Той тарқасымен қызды ұзатуға 

дайындайды. Отау жасақтайды, жа-

Айқасқан елі үшін де, ;зі үшін де,

Шайқастың тарихы бар әжептәуір.

Ойшылдар оқымысты мұнда да бар,

Шарыпхан, Мәнкей, 

Мұқаш,  Баймолдалар.

Күш қосып қозғалысқа ;лкедегі,

Алтайды азат еткен ер осылар...

БҮГІНГІ ТОЙДЫҢ ТУЫН БІР 
КJТЕРСЕ, САРЫН КJТЕРЕР ЕДІ

– Уахап аға, 3ткенде қазақ құдалы-
ғ ы  н ы ң  т ү р л е р і н  а т а ғ а н ы ң ы з б е н 
түстерін түстемеген едіңіз. Оның бәрі 
сұхбатқа сия қоймас. Ал ортақ бір си-
патын аңғарта кетсеңіз артық та 
бола қоймас. Бәлкім, Сіздің к3л-дария 
к3ңіліңіздің қалтарысында бүгінгі той-
ларды толықтыратын бір жоралғы 
жатқан шығар!

– Қазақтың «белден» бастап, «бе-

сіктен» шығарып, «барымта», «бітімге» 

дейін жалғасатын құдалығы ның, әр-

қайсысының ;з ерекшелігі бар. Оның 

бәрін жіліктеп шығу оңай емес. Деген-

мен ортақ сипатын еске түсіріп к;рейік.

 – Ал онда әлқисса дейік!..
– Bлқисса: ұрпақ қамын құрсақтан 

бастайтын қазақ ұлды сүндеттеп, қыздың 

құлағын тескен соң-ақ үлкен ;мірге 

бейімдей бастайды. 12-13 жасқа толғанда 

ұлға ұя, қызға ;ріс іздейді. Шарт – жа-

қын дығы жеті атадан әрі, нәсілі асыл, 

несібі тең, қыз к;рікті, инабатты болуы 

керек. 

Атасы басқа болса да ауылдасқа жо-

ламайды. Eтей бойдақ айтқандай, қаны 

қосылмаған, «жеті белдің астынан, жеті 

;зеннің ар жағынан» іздейді. Ұнатқан 

жеріне «Жаушы» жібереді. Қыз жақ 

іштартып тұрса да бірден келіспейді, кет 

те демейді. Ойласуға, ақылдасуға мұрсат 

керек. «Құда болып алғанша би боп, құл 

боп сырлас. Құда болып алған соң құл да 

болса сыйлас!» дейді мұны қазақ.

Қыз жағы мақұлдаған соң жасалатын 

алғашқы ресми қадам – ;лтірі. Құда 

әкелген мал сойылады. Аруақтарға 

құран бағыш талады, тірілерден ризалық 

сұралады. Қалың малға келіседі. Eлі де, 

тірі де бірдей куә болған бұл бата – енді 

бұзылмайды.

 – Қалыңмалға қалай келіседі? Оның 
белгілі бір 3лшемі бола ма?

– Қалыңмал 60 – 200 байталға дейінгі 

баламалық ;лшем бірлігімен есептеледі. 

Ол бірден түгел т;ленбейді. Бұл әрі 

құданы қинамау үшін, әрі ;зара таныса 

беру, егер балалар жас болса, балиғатқа 

толғанын тосатын уақыт.

– Ендігі қадам қандай болмақ?

– Ұрын той – қалың т;леніп, құдалық 

қалыптасқан тұста күйеудің алғашқы 
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АБАЙ ТАҒЫЛЫМЫНЫҢ 
АРҒЫ БЕТКЕ ТАРАЛУЫ

– Уақап аға, Сіздің балалығыңыз бен 

жастығыңыздың біраз жылы жат жұртта 

қалып, туған жерге алғашқылардың бірі 

болып қайта оралғаныңызды білеміз. 

Сіздермен бірге Қызыл империя 

құбыжық етіп жіберген құндылықтар 

да оралды. Абай, Шәкәрім, Мағжан, 

Міржақып кітаптарын ала келдіңіздер. 

Сонда олар шекарадан қашан және 

қалай ;ткізілген, қалай сақталған? Ол 

жақтағы елдің (Абақ-керейдің) сол 

тұстағы әлеуметтік хал-ахуалы қалай 

еді?

асырайтын байлары да бар еді. Бір 

кезде орыс жиһанкезі Потанинмен 

пәтуаласқан Жұртбайдың ұлы, күллі 

керейдің «единицасы» Мәми би тірі еді.

«Бірі еді қойған бидің Құдай сайлап.

Жүретін риза ғып жұртын жайлап.

Керейдің қысылғанда тиянағы,

Ақылдың бастауы еді жатқан қайнап.

Зор фанар адасқанның шамшысы еді,

Шабанның шарапатты қамшысы еді.

Аузы – т;с, тілі – балға, тісі – қысқаш,

Наданның мінін қиған қайшысы еді.

Керейдің малын бақпай ;зін баққан,

Bрі би, әрі иесі, жалшысы еді.

Сусынын ш;лдегеннің қандыратын

Рахматлік жаңбырының тамшысы еді». 

сау жинайды, енші б;леді, бәсіре 

белгілейді. Ұзатылар қарсаңда қызды 

ауыл аралатып қоштастырады. Барған 

үй оның жасауына жарайтын бір затын 

сыйлайды. Бұл «Қыз таныстыру» (әрі 

тойға шақыру) деп аталады.

– Бұл сонда қоштасу емес, жасау 
жинау болды ғой?

– Бәлкім, сол да болар. Бірақ ешбір 

парыз-қарызы жоқ, ортақ дәстүр.

– Келін ала барғанда құдалар тағы 
да бір шабылатын шығар?

– Жоқ. Анасының «Сүт ақысынан» 

басқа еш нәрсе апармайды. Баяғыдай 

бүрсеңдемей, керісінше кердең жүреді. 

Той соңына қарай «Аужар» айтылады. 

Негізінен күйеу жақтан, болмаса екі 

жаққа да жақындығы жоқ екі жігіт ат-

пен келіп, отаудың тұсынан:

«Бір толарсақ, бір тобық санда да бар,

Жар-жар!

Қырық кісінің ақылы ханда да бар,

Жар-жар.

Мұнда әкем қалды деп қайғыланба,

Жар-жар,

Жақсы болсаң қайын атаң онда да бар,

Жар-жар»  

деп, ;жет дауыспен желдірте ж;неледі.

«Ақ отауым тіккен жер айрам болсын

Ай-яу,

Ақ жүзімді к;ретін айнам болсын,

Ай-яу!

Кісі әкесі кісіге әке дейді, 

   Ай-яу.

Eз әкемдей сонда да қайдан болсын 

Ай-яу!

Ей, сылқым ай,

Қош-аман бол,

Жұртым-ай! – деп, жылауық дауыс-

пен қыздар жауап қатады. С;йтіп, бірі 

баратын жақтың шашбауын к;теріп, 

екіншісі қалатын жаққа қимастығын 

аңғартып, біраз айтысып барып 

тоқтайды.

 Ең соңында «Сарын» айтылады. 

Бұл – т;ркін жақтың бір ақылманының 

қызға айтатын ақыл-кеңесі, елі атынан 

қоштасуы, соңғы батасы. Неге екенін біл-

меймін, осы «сарын» біздің дәстүрімізде, 

тіпті тұрмыс-салт жырларымыздың 

қатарында да жоқ. Қазіргі ұзату тойла-

рында асабаның тақылдағы мен тілектің 

сыңғырынан басқа салиқалы ештеңе 

айтылмайды. Мен, егер бүгінгі тойдың 

туын бір к;терсе осы сарын к;терер еді-

ау деп ойлаймын!

Сарын:

( ;з әнімен, салмақты, қоңыр дауыспен 

айтылады)

«Сарынның басы – Бисмилла,

Құлағың салып с;з тыңда.

Бабаңнан бері бағынған,

Үлгілі с;здер бар мұнда.

Кім құтылар жосыннан,

Қозы мен Баян қосылған.

Талай қыздың к;з жасы

Ұзатарда жосылған.

Атаңның жаны-тіні едің,

Дүниесінің гүлі едің.

Атаның хақы ауыр деп,

Қызметінде жүр едің.

Bңгіме солар ;рбітер,

Естіген жанға шер бітер.

Алдында жүріп күндіз-түн

Атаңды сендей кім күтер.

Атаңыз жүрер сағынып,

Анаңыз жылар ағылып.
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Бақытбек ақынның поэзиясындағы жетекші са-

ласы қаһармандық-жауынгерлік рухты, лирикалық 

;леңдері: «Жасқаншақ болма!», «Жауыңның қанын 

т;гуге», «Мұсылман батальон», «Армысың, ай-

бынды сарбазым!», «Ұлттық ұлан», «Жеңіс күні», 

«Батырлық деген немене?!», «Таптатпауға ант 

беремін алдыңда!», «Сардар», «Хан Абылай», 

«Жалаңт;с», «Жанқожа», «Ер Жәнібек», «Ба-

тыр Бәукең», «Мәншүк», «Батырдың қазасы», 

«Қазақтың қара майоры», т.б. Бақытбек ақынның 

қаһармандық-жауынгерлік жырларында батыр 

бабаларымыздың (Абылай хан, Жалаңт;с Баһадүр, 

Ер Жәнібек, Бауыржан Момышұлы, т.б.) соғыс 

шайқастарындағы туған Отанымыздың негізгі 

иесі қазақ халқының атамекендерін қорғаудағы 

қолбасшылық-сардарлық, жауынгерлік-сарбаздық 

дәстүрін сақтау, нығайту екендігі дәріптеле 

жырланған. Қаһармандық-жауынгерлік рух иесі 

болудың ;мір философиясына тән ұстанымдарын 

ақын афоризмдік  мағыналы тұтастықтағы 

;рілімдермен ;рнектеген. Мысалы, «Жан сауғалап 

осалсып, тығылып жүрме қуысқа», «Қорқушы бол-

ма жауыңнан, үрейден жаның қалмайды», «Намысы 

биік нар ұлдар Отанын оттан қорғайды», «Сужүрек 

деген атақты арқалап жүрме арқаңда», «Тура 

қара ;лімге, ерегіспен ерлерше», «Аллаға салар 

ісіңді нақақтан-нақақ қан т;кпе!!!» («Жасқаншақ 

болма!»); «Адамзаттың жырға айналып алабы, 

Жеңіс күні ән тербетті даланы», «Жеңіс-жеңіс, 

батырларым – байлығым, жеңіс-жеңіс, арда-

герлер – айбыным», «Жазылмаған соғыс салған 

жаралар», «Ұрпағымен мәңгі бірге жасайды, қан 

майданнан қайтпай қалған бабалар», «Ер есімі ел 

есінде сақталар», «Бейбіт күннің бесігінде тербеліп, 

ардагерлер ақ арманы ақталар», «Адам ;тер,  заман 

;тер к;неріп, ұрпақтары ;сіп-;нер к;геріп», «Жас 

сәбидің иісіндей әр үйдің қариясы – құт-береке, 

теберік», «Жеңіс күнін жетелеген т;ріне, арда 

туған, Ардагерлер айбарым!» («Жеңіс»); «Тұла 

бойы жаратылған намыстан. Отан үшін отқа түсіп 

алысқан», «Бауыр болып, дос құшағын жайғанда, 

ел мүддесі айналады айбарға», «Бірлік, достық, 

ынтымағы бар елге бақ-береке мәңгілікке қонады», 

«Қалғытпашы қазағымның рухын, Алашымның 

аяулысы к;к б;рім» («Батыр Баукең»). 

Батырлық – қанды майдан шайқастарынан 

да, бейбіт күндердегі әділетсіздік пен озбырлыққа 

қарсы тайсалмай қарсы с;йлеуден де, тұрмыстық 

ұсақ-түйектерден аулақ мінез ірілігінен де, ұлт 

намысын қорғайтын қайраткерліктен де таныла-

Бұл адамдар мәңгі шпейтін,
Жүрек пенен кңілден,

Тірі жүрсе жол сілтер еді,
Ай-жұлдыз боп кгіңнен.

Олжас Сүлейменов

Елін сүйіп, ер болған, 1916 жылы ұлт-азаттық 

к;теріліс басшыларының бірі, Аманкелдінің 

қарулас досы, халық Кейкі атап  кеткен Нұрмағамбет 

К;кембайұлының бостандық жолында кесілген ба-

сын туған жер топырағына тапсыруға арналған іс-

шара ұтымды ұйымдастырылып жоғарғы деңгейде 

;тті. Тоқсан бес жылдан кейін салтанат құрған 

әділеттіктің ақжарма тойына Мемлекеттік хатшы 

Гүлшара Наушақызы Bбдіқалықованың Астанадан 

арнайы келіп қатысуы бұл жиынға мемлекетіміздің 

қаншалықты мән бергеніне айқын айғақ.

«Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қолдауының 

арқасында былтыр баһадүр бабаның бас сүйегін 

қайтару туралы келісімге қол жеткені белгілі. Бұл 

Мемлекет басшысының халықаралық биік беделін 

тағы бір айшықтады, – деді Кейкі батырдың 

бас сүйегін туған жер топырағына табыс етуге 

арналған митингіде Мемлекеттік хатшы Гүлшара 

Bбдіқалықова. – ХХ ғасырда бабалардың ерлік 

дәстүрін жалғастырған, сайып қыран мерген Кейкі 

батыр тұлғасының ерекшелігі – ол ;з заманын-

да егескен екі жүйеге емес, ел-жұртына қызмет 

еткендігі, есесі кеткеннің жоғын жоқтап, зорлық 

к;рген жандарды жақтап ;ткен әділеттіліктің жар-

шысы бола білуінде еді. Тәуелсіз мемлекет тари-

хында осындай ерлердің ерен істерінің ізі жатыр».

Елін сүйіп, ер болған бүкіл ;мірі ат үстінде 

;ткен Кейкі батыр жайлы ойлағанда менің есіме 

жарты әлемді жаулаған ұлы стратег Шыңғыс 

ханның Қарақорымның қызыл гранитіне ойып 

жазылған: «Eзін кемсітуге жол бермеген адам – 

нағыз адам» деген с;зі оралады. Осы бір с;зге Кейкі 

батырдың бар болмысы, нар тұлғасы сыйып тұр. 

Оған орнатылған келісті кесенені күннің ;зі нұр 

шұғыласын т;ге сүйіп тұр. 

Батырдың ортамызға оралған бас сүйегі  Шандор 

Петефи с;зімен: 

Eлген соң да ораламыз рух боп.

Шыға келіп шайқасамыз к;рден біз, – деп 

тұрғандай.

Қараңыздаршы, Кейкі аңсаған тәуелсіз Елдің 

аспанында жарқыраған қандай!

Ерлік ешқашан ескірмейді. Кешегі кеңестік 

дәуірде де халқымыз түрлі басқосуларда Кейкі 

атамыз туралы айтып жүрді. Оның аты ешқашан 

аталмады деген қате с;з. Рас, баспас;з беттерінде, 

теледидар мен радиода ол ж;нінде айтылған жоқ. 

Бірақ халықтың ;з ішінде Кейкінің ерлігі аңызға 

айналды. Ол туралы, әсіресе батырды к;зі к;рген 

мыңбасылар мен жүзбасылар, сарбаздар к;п айту-

шы еді.

Ол туған елін қорғады. Елінің азаттығы мен 

Тәуелсіздігі үшін күресті. Халқымыздың оған 

риза болатындығы – ол ақ патшаға да, ақтарға 

да, қызылдарға да бұрылған жоқ. Алған бетінен 

қайтпады. Онда бір ғана мақсат болды. Ол 

мақсат – елінің Тәуелсіздігін алу үшін күрес.

Кейкі батыр – біздің атамыз! Біз ол кісінің 

ерлігімен сусындап ;стік. Ата-әкелеріміз  бен 

әже-аналарымыз оның ерліктерін қаршадай 

күнімізден жүрегімізге сіңірді. Содан болар ;з 

басым Кейкі атамыз туралы ешқашан жаман с;з 

айтқаным жоқ. Оны әрдайым ұлықтадым. Алла 

қаласа, алдағы уақытта атамыздың ерліктері 

туралы жазсам деген ниет бар. Оны бір Алла 

біледі.

Менің қуанышым шексіз. Себебі Кейкі 

атам ;зінің қазақ еліне оралды. Енді қазақтың 

рухы к;теріледі. Тағы бір арман – Кенесары 

атамыздың басын да елге оралтсақ – ұпайымыз 

түгенделер еді. Онда қазақтың рухы аспанмен 

астасар еді. Туған елім- Қостанай облысының 

халқына, облыс әкімі Архимед Бегежанұлы 

Мұхамедовке, облыстық мәслихаттың хат-

шысы Сайлаубек Есжановқа, Аманкелді 

ауданының әкімі Нұржан Eтегеновке Кейкі 

батыр аруағына қалтқысыз қызмет еткен 

барша азаматтарға халықтың алғысы шексіз. 

Аспаннан Алланың нұры жауып алдымыздан 

ақ күн туа берсін!

«Если так случится и я умру, то смерть полу-

чит лишь мой труп, мои кости, но сердца своего 

я смерти не отдам» депті Эфенди Капиев.

Осыған орайластыра айтсақ адамзаттың 

дұшпаны арсыз ажал азаттық жолындағы ұлы 

күрескер Кейкінің тәнін алғанмен оның халқын 

сүйген қаһарман жүрегін ала алмады. Сол ұлы 

жүрек бүгін бізге Тәуелсіздік үшін күресуді к;рсетіп 

тұрғандай.

 Тәуелсіздікті алудан оны сақтап қалу к;п қиын. 

Алла тағаланың қазақ халқына берген баға жетпес 

екі бақыты бар: оның бірі – жаннан да тәтті, қаннан 

да қымбат Тәуелсіздік,  бірі – Тәуелсіздіктің к;к 

байрағын берік ұстап халықты баянды бақытқа 

– «Нұрлы жолмен», «Мәңгілік Елге» бастап 

келе жатқан кемел ойлы кемеңгер Елбасы – ұлт 

к;шбасшы Нұрсұлтан Назарбаев!

Кейкі батырға арналған іс-шара Президенттің 

«Рухани жаңғыру» атты үндеуі мен үндес, жасты 

да, жасымысты да ерлікті қастерлеуге, елді сүюге 

жетелейтін жетелі, жемісті жұмыс.

Азаттық алып, аңсаған жеттік күнге біз,

Қуанышта да, қиындықта да біргеміз.

Б;лінгенді б;рі жерін ұмытпа.

Сызат түсіп с;гілмесін іргеміз!

Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың, 

М.Шолохов атындағы халықаралық
 сыйлықтың лауреаты

Ақынның бабалардың қасиетті  дәстүрлерін 

бүгінгі, болашақтағы  ұрпақтардың жадқа алып 

ұмытпауына арналған аманат-бата  тілек сарынды 

«Бабалар ізімен» атты ;леңінің педагогикалық-

тәлімгерлік, эстетикалық-гуманистік ұлағаты 

айрықша әсерлі.

Қазақ Елінің Тәуелсіздігі – Бақытбек ақын 

поэзиясының басты тұғырнамасы. Ақынның 

Тәуелсіздік туралы жырларында Қазақтың 

ұлттық атауымен әлемдегі барлық дербес мем-

лекеттермен ;ркениет кеңістігінде мәртебелі 

деңгейлес қалпымен ;мір сүре бастағанына 

жүрегі жарыла қуанғаны – халқымыздың жан ділі 

әлемінің тебіренісі. «Мәңгі Ел», «Орал, қазақ, 

Отаныңа!», «Жігіт сұлтаны», «Ұлы сын», 

«Тәуелсіздік», «Ұлы Дала», «Тәуелсіздіктің 

қарлығашы», «Ар-ожданым, намы-

сым!», «Ұлттық ұлан», «Қазақ», 

«Тәуелсіздік нұры», «Атадан туған 

ұл едім», т.б. ;леңдерде лирикалық 

қаһарманның толғаныстары 

мен бабаларымыздың халық 

бостандығы үшін ғасырлар 

дүниетаным тереңдіктер імен,  кеңдіг імен 

оқырманды да ойлау әлемінің психологиялық 

ықпалымен баурайды. Eлеңдеріндегі лирикалық 

қаһарманның поэтикалық-психологиялық 

тұлғалық болмысынан ғарыштық-ғаламдық 

кеңістікті қамтыған ақын жан жүйесінің сезім, 

түйсік, таным тоғысуындағы күрделі құбылыстарға 

толы таным табиғаты сез ілед і .  Ақынның 

философиялық лирика сарынындағы ;леңдері 

(«Толғаныс», «Bділеттен қымбат не бар адамға», 

«Несібе», «Eмір жолы», «Қайран, уақыт», т.б.) 

тіршілік қозғалысындағы құбылыстардың, 

қасиеттердің, қарама-қайшылықтардың күресі мен 

бірлігіне құрылған табиғи болмысын сыншылдық 

ұстаныммен бағалауды танытады. Философиялық 

лирикалық бейнелі ;рілімді ;рнектер ақынның 

дәстүрлі би-шешендер толғаныстарымен үндестігін 

де аңғартады. Мысалы, «Бүгін бар, ертең жоқ 

болар, дүние-мүлкің боқ болар», «Тіріде сыйлай 

білмесең, ;лген соң жылап, жоқтама», «Жалғаншы 

мынау дүниеде тал бесіктен тіршілік табытқа ба-

рып тоқтаған», «Кеудесіне нан піссін, жақсыға 

жаман теңелмес», «Заманамен жаңғырар, ел үшін 

туған ер ;лмес», «Жақсыны жүрміз жат қылып, 

есекті мініп ат қылып», «Заманға енген қатқылдық 

– адамнан келген сатқындық», «Қазақты қазақ 

сатпайық, қазақты қазақ атпайық!», «Бит болып 

кіріп балақтан, ит болып үріп қаппайық», т.б. 

(«Толғаныс»); «Қара қылды қақ жаратын к;шелі, 

ер елінің батасымен ;седі», «Bділдіктің аппақ 

туын к;теріп, туған елдің ары тұрар санаңда», 

«Қыран құсап, мекен еткен к;кті кең, Алашым, 

деп аласұрған тектілер», «Шындық қымбат ғаріп 

түгіл патшаға, Шымырлатып жүрегіне батса да», 

«Елдің ұлы, ардың құлы болайық, Момышұлы 

Бауыржандай мәңгілік!» («Bділеттен қымбат не 

бар адамға»); «Елдің жүгі, ердің жүгі боп келер, 

қара нардай қара жолда ш;кпеген», «Ұлылардың 

ұрпағымын ;шпеген» («Несібе»); «Eмір қызық 

мақсатты күресіңмен», «Армандарым – алдымда 

асқақ т;бем», «Орта жолда тоқтамай ой талабым», 

«Жата берсең ішіңде үй-құлыптың, талапсызға 

береді сый қылып кім!» («Eмір жолы»).

Ақын Бақытбектің «Оқ пен Отан» атты үш 

б;лімді («Оқ», «Отан», «Түйін») публицистикалық 

п о э м а с ы н д а ғ ы  л и р и к а л ы қ  қ а һ а р м а н н ы ң 

түптұлғалық негізі – Ауған соғысына қатысқан 

ақынның ;зі және оның майдандас достары.

Қанды қырғынға толы майдандардың ортасындағы 

;мір мен ;лім белдескен қасіретті оқиғалардың 

реалистік суреттері «Оқ» б;ліміндегі поэтикалық 

мағыналы ;рілімдермен ;рнектелген:

Жастық деген жалындаған от ол да,

Елдің ары, ел намысы жотамда.

Мен де кеше Отан үшін оқ аттым,

Оқтың даусын естіртпеуге Отанға.

...Мына ;мірге менің-дағы датым бар,

Отанымды сатып кетсем, атыңдар.

К;зімді ілсем түсіме ылғи енеді,

Омырауын оққа тосқан батырлар.

Eзім к;рген қасіретті шертем мен,

Оқ пен оттың ортасында дерт емген.

Сонау жылы, сонау Ауған жерінде,

Жас ғұмырлар жауқазындай ;ртенген.

Туған жердің қызғалдағын тере алмай,

Сұм ажалға жанын қиып бере алмай.

Үзілгенін к;рдім талай сарбаздың,

Туған жердің жарық таңын к;ре алмай.

Eтті дәурен бағасы жоқ, байқалмай,

О, сұм ;мір, саудасы жоқ сайқалдай.

«Алла» деген ақтық с;зге дем жетпей,

«Апа» деген соңғы с;зін айта алмай.

Bр адамға бұ фәниде бір сын бар,

Бүгін менің к;з алдымда тұрсыңдар.

Жалғыз оққа тағдырлары байланып,

Мұратына жетпей кеткен қыршындар 

(Смағұл Б. «Оқ пен Отан», 22-24 бб.).

Тәуелсіз Қазақ Елінің жаңа әдебиетіндегі ;зіндік 

азаматтық-қайраткерлік тұлғасын қаһармандық 

пен отаншылдық рухты жырларымен, қоғамдық-

әлеуметтік қызметімен танытып келе жатқан 

Бақытбек ақынның шығармашылығы ұлттық ру-

хани құндылықтар құрамын толықтыра түседі. Бұл 

– біздің ұлттық с;з ;нерінің үздіксіз жалғасып келе 

жатқан к;ркемдік даму жолы. 

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор

Жат елге сапар шегесің,

Асылдан киім жамылып.

Атаңнан тудың дақ (қыз) болып,

Абзал бір ;стің пәк болып.

Eз тұсыңа үлгі боп,

Жағып бір жүрдің нақ болып.

Болып ең жұртқа жағымды,

Білер ме жат ел бабыңды.

Алдыңнан Алла оңғарып,

Eсірсін сенің бағыңды!

Атанарсың келіншек.

(К;ңілді сайтан семіртпек.)

Есіктен кіріп, т;рге озба,

«Бұл қалай, дер, жеңілтек».

С;з шығады қиыннан,

Тойыңа к;п жұрт жиылған.

Bдепсізге сын тағар,

«Туған ба деп сиырдан».

С;зіме менің сал құлақ.

Батырлар мінер арғымақ.

Жемісімді жесін деп

Мәуе ағаш тұрар салбырап.

Bдепті болу асыл жол.

С;йлете берсең с;зім мол.

Мәуе ағаштан үлгі алып,

Сен-дағы сондай имек бол!

Албырттық, жастық ;теді,

Аяңдап уақыт жетеді.

Үлкеннің с;зін сыйласаң,

«Eркенің ;ссін!» деседі.

Жан жақсысы – құлқынан,

Мал жақсысы – жұртынан.

Аса алмайды еш адам,

Бұрынғының ғұрпынан.

Келіннің ата-қорғаны,

К;п айтсам кетер с;з мәні.

Сыйламасаң ата-анаң,

«Bдепсіз» дер ол-дағы.

Жақсыға әр кез жуыта,

К;ңіліңді жанға суытпа.

Ата-анаң айтқан ақылды

Bр кезде, қалқам, ұмытпа!!!

Сарынның бұл нұсқасын мен ағам 

Түсіп хан Мағзиұлының жазбаларынан 

алып отырмын.

СЫҢСУ

– Сыңсу – менің ұғымымда – шерлі 
жандардың айтарын тауыса алмай, 3ксігін 
баса алмай, к3з жасын тия алмай, дауысын да 
еркін шығара алмай, құмығып ұзақ жылауы. 
Қыз мұраты – кету ғой. Сонда осынша неге 
3ксиді? Осынымыз жасанды жылау, 3тірік 
3ксу емес пе?

– С;здің тегі солай екені – солай. Бірақ 

қыздың сыңсуын с;гуге болмайды. Ата-ана-

ны, аға-бауырды, құрбы-құрдасты, туған үйді 

тастап, жат босағаға келін, жат жерге кіріптар 

болу оңай ма! Тіпті жігітін жақсы к;ріп, 

күйіп-жанып тұрса да қазақ қызы қуанып, 

барамын деп қашан айтқан? Бұл тек қазақ 

қызына ғана тән тәрбиелік, біздің ұлтымызға 

ғана лайық ахлақ. Тегінде, адамзатта туған-

туыстан тірі айрылысқаннан асқан қасірет 

жоқ. Қазақ оны ұзатқан қыздың басынан 

ғана сезінген. Демек, мұнда ешқандай жасан-

ды жылау, ;тірік ;ксу жоқ.

– Түсіндім, аға. Тіпті к;ңіл босап бара жа-

тыр. Енді сезімімді тежей тұрып, қарындастың 

жайына ойысайық...

– Қыз ең әуелі «ұзатпашы» деп, әкесіне 

жалынады. «Ішіңе сыйған анашым, сыртыңа 

қалай сыймадым» деп анасын еңіретеді.

«Ақ атанға жүк арттым,

Аумасын деп бек тарттым.

Алдыңнан ;тпес ағекем,

Иығыңа қол арттым» деп, ағасымен 

қоштасады.

«Bуеде торғай ;ріп жүр,

Балапаны еріп жүр.

Айналайын Мүсіралжан,

Сағындырмай келіп жүр!» деп, бауырына 

жалынады. Осылайша бәріне с;з арнайды. 

Тіпті «мен жоқта атама жақсы қара. Мен сені 

де сағынамын» деп, жалшылармен де к;ріседі...

Кекілі мен құйрығы үкіленіп, күміс 

ер-тоқым ерттеліп, қызыл торғын кежім 

жабылған келін аты к;лденең тартылады. 

Босағадан қолын босатпай тұрған балдызды 

базынасы ;тетін жездесі келіп атқа қон-

дырады. «...К;теріп атқа салатын, жездекем 

саған не жаздым?» деп, оған да ;кпе айтады.

К;ш қозғалады. Бірі шылбырынан же-

телеп, біреуі жанасалып, сүйемелдеп келе 

жатқан ат үстінде:

«Қарағайдың жаңқасы-ай,

Жарылмайтын болсашы-ай.

Бір атадан туған жан,

Айрылмайтын болсашы-ай!» деп, 

сыңсып, қыз кетіп бара жатады. Соның 

;зіне қалың елінің қабырғасы с; гіліп, жұрт 

болып жұбатып, ұзатып, сағындырмай 

барып-келіп, түңіл дірмей т;ркіндетіп алып 

отырады.

 – Ал енді келін келді делік...

– Жоқ, келе жатыр. Тетелес абысындар мен 

қайын сіңлілер ауыл сыртында күтіп тұр. Шашу 

шашылып, түсіріп алады да сәукеле сыртынан 

жаулық жауып, жетелеп әкеліп, отауының оң 

жағындағы шымылдық ішіне отырғызады. 

Той «Беташармен» басталады. Үлкендерге 

сәлем салғызады. Баталарын алады. Таңертең 

енесі ерте тұрып үлкен үйдің түндігін аштыра-

ды, іргесін түргізеді, ошағына от салдырады. 

Осы тәртіп келін ғұмырының ғибраты болып 

қалады!

– Bңгімеңізге рақмет!

Отаныңа!», «Жігіт сұлтаны», «Ұлы сын», 

«Тәуелсіздік», «Ұлы Дала», «Тәуелсіздіктің 

қарлығашы», «Ар-ожданым, намы-

сым!», «Ұлттық ұлан», «Қазақ», 

«Тәуелсіздік нұры», «Атадан туған 

ұл едім», т.б. ;леңдерде лирикалық 

қаһарманның толғаныстары 

мен бабаларымыздың халық 

бостандығы үшін ғасырлар
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тынын ақын «Батырлық деген немене?» ;леңінде 

азаматтық-қайраткерлік ұстаным қуатымен 

түйіндеп толғаған.

Соғыс шайқастарының қанқасап суреттері 

– ақын шығармаларындағы реалистік арқауы. 

Ақынның «Оқ пен от» кітабының «Ауған тозақтары» 

атты б;ліміндегі «Ауғандағы ақиқат», «Ауғанда 

болған ардагер», «Болмасын соғыс», «Армысың 

Ауған аспаны», «Жасқаншақ болма», «Түңілу», 

«Мұсылман батальон» ;леңдерінде 1979-1986 

жылдары ;зі қатысқан Ауғанстандағы қанды 

қырғын оқиғалары психологиялық толғаныстармен, 

тебіреністермен жырланған. 

Соғыс шайқастарының салдарынан бола-

тын тән мен жан азабы қатар келетін қайғылы, 

қасіретті оқиғалар, к;ріністер ақынның налыс-

элегия сарынды лирикалық ;леңдеріндегі бейнелі 

;рілімді тармақтардың поэтикалық мағыналарымен 

жырланған. Мысалы, «Ауғанның қанды даласы – 

адамзаттың наласы», «Бүк түсіп жатыр қан құсып, 

қаралы таулар қарашы», «Адасып барып армандар, 

Ауғанда күл боп қалғандар», «Жүрекке түскен бом-

бадай, жазылар қашан жаралар» («Ауғанда болған 

ардагер»); «Болмасын соғыс, болмасын, жармасын 

ешкім бомбасын», «От болып ұшып қорғасын, 

тіршілік гүлі солмасын», «Елінен босып босқындар, 

арқаламасын дорбасын», «Қыршынынан қиылып, 

оғыландарды ормасын», «Қайғыдан қара жамы-

лып, жесір мен жетім қалмасын», «Аман қыл, Алла, 

әрдайым, Алаштың Ақ Ордасын» («Болмасын 

соғыс»); «Eртеніп кеткен ;мірлер, қиылып жатқан 

ғұмырлар», «Есейтті мені мың жылға от пенен 

оқтың арасы», «Жаралы біздей қабылан», «Отан деп 

солай қан кешті он сегіздегі оғылан», «Он сегіздегі 

к;к б;рі ем, к;геріп жаңа к;ктеген. Қынадай 

қырған тіріні, Сұм соғыс, сені жек к;рем»; «Сен-

дерге келдім дұға қып, к;мусіз қалған қыршындар», 

«Жүректе ғасыр оты қап, қарт тарих ;ксіп отырад», 

«Қайтаршы-ай, қайда достарым, Ауғанның ұлы 

даласы-ай!!!» («Армысың, Ауған аспаны»).

Қазіргі  Тәуелсіз  Қазақ Елі ұрпақтарына  

ортақ азаматтық-перзенттік парызды  сезіну 

толқыныстарымен ;рнектелген поэтикалық-

психологиялық мағыналы сырлы  ;рілімдерден  

лирикалық  қаһарманның  жалпыұлттық  тұрпатты  

тұлғасын аңғарамыз. Отаншылдық-азаматтық 

ұстанымдағы ұрпақтардың  жан  ділі әлеміне  

ортақ к;ркемдік-эстетикалық  дүниетаныммен 

ойлау  болмысын  к;ркем  шындықпен  ;рілген  

афоризмдік  сипаты  мағыналармен  жырлаған. 

бойы қаны мен тері  т;гілген,  армандаған 

ұлттық-азаттықтың, мемлекеттік Тәуелсіздіктің 

айбынды-асқар биіктік құдіретін тебірене 

жырлауы оқырманның санасын да сілкінтеді, 

серпілтеді, жігерлендіреді. Ақынның Тәуелсіздікке 

арналған жырлары оқырман ұрпақтың ұлттық 

намыс отын лаулатады, қазаққа қастық-жаулық 

істеген басқыншыларға, шапқыншыларға, елішілік 

сатқындарға – опасыздарға, к;зқамандарға кек, 

;шпенділік отын ;ршітеді.

Тәуелсіздікке арналған ;леңдердегі афоризмдік 

сипатты бейнелі ;рілімдерден де к;ркемдік ойлау 

аясындағы ата-бабалық рух қуатының лебі еседі. 

Мысалы, «Ұлы Дала – ар-ожданым, намысым, 

жұмыр жерді тітіреткен дабысың», «Ұлы Дала – 

ерліктердің куәсі, Ұлы Дала – ата-баба мұрасы», 

(«Ұлы дала»); «Ұлан ғайыр Ұлы Далам, ұлығым, мен 

кешегі Мағжандардың жырымын», «Ту к;терген 

Тәуелсіздік намысын, егемен ел – еркіндігім Бары-

сым» («Тәуелсіздік нұры»); «Тәуелсіздік – Мәңгілік 

Ел ұраны, Ар-намыстың арқалаған жеңісін», 

«Егемен Ел, Ертүріктің ерлері, қазағымның сертке 

ұстаған семсері», «Теріңді т;к, жаныңды да аяма, 

Мәңгілікке, Мәңгі Елдің жолында», «Жаса-жаса 

бабалардың арманы, жаса-жаса Тәуелсіздік әр 

таңы» («Сардар»), т.б. 

Лирикалық қаһарманның ;ткені мен бүгінін 

және болашағын жалғастыратын Тәуелсіздік алған 

күн қуанышы аясындағы азаматтық мұң мен парыз 

тұтастығын жырлауы – ұрпақтарға ортақ к;ңіл-күй 

сарыны:

...Күлдір-күлдір кісінетіп,

Күрең мінген ерлердің.

Құзғын шұқып к;здерін,

Басы қалған бұл күнде.

...О, алты Алаш арысым!

Тәуелсіздік таңы үшін.

Eзегіңді күйдіріп,

Серт қылатын осы күн.

Eткеніңді саралап,

Бағалайтын осы күн.

Тұлпарыңды топқа сап,

Тағалайтын осы күн.

...Ата дәстүр, ата салт,

Ана тілім сол үшін.

Жаным құрбан алдыңда,

Атамекен, қонысым. 

(Смағұл Б. Оқ пен Отан, 61-62 бб.).

Бақытбек – ойшыл ақын. Оның поэзиясындағы 

;леңдердің бәрі де к;ркемдік-эстетикалық 

РУХ
жырлары

ОЙТОЛҒАМ

ЕЛІН СҮЙГЕН ЕР БОЛАДЫ...
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Былтырғы жылы фестиваль об-

лыстық мәдениет басқармасы мен 

Отырар ауданы әкімдігінің бастама-

сымен тұңғыш рет Ш.Қалдаяқовтың 

туған топырағы Отырар ауданында 

;ткен болатын. Шәмші ;скен ;ңірден 

бастау алған байқау Созақ ауданында 

жалғасын тапса, келесі жылы Т;ле 

би ауданында ;ткізу жоспарлануда. 

Байқаудың мақсаты – композитор 

Шәмші Қалдаяқовтың шығармаларын, 

оның ішінде туған жерге арналған 

патриоттық әндерін насихаттау, халық 

арасында ән ;нерін дамыту, қазақ 

әндерін орындаушылар арасынан жас 

талант иелерін анықтап кәсіби бағдар 

беру, жеке шығармашыл тұлғалардың 

қалыптасуына ықпал ету, әншілердің 

орындау шеберліктерін арттыра оты-

рып, оларға қолдау к;рсету және 

отансүйгіштікке баулу, ұлттық рухта 

тәрбиелеу. 

Сырлы әнмен қазақ халқының 

бітім-болмысын, шынайы бейнесін 

сипаттап, ән әлемінде айрықша ор-

нын қалдырған ұлы композитор атын 

ұлықтайтын дәстүрлі ;нер додасының 

бірінші кезеңдеріне облысымыздың 

аудан, қалалары мен оқу орындары-

Елу үш жасына келген азамат осы 

;ңірдің бір перзенті. Азаматтық бо-

рышын ;теп келгеннен кейін біраз 

уақыт құрылыс саласында жұмыс 

істеген. 1990 жылдардан кейін к;птен, 

к;штен қалмай «К;кжарлы» атты 

шаруақожалығын құрады. Шапқылап 

жүріп шаруашылық тұсында гараж 

болған ғимаратты ;з иелігіне алған. 

Қазір сол тамаша игілікке айнал-

ды. Былтыр аудандық жұмыспен 

қамту орталығы арқылы «Нұрай» 

несие серіктестігінен 2,5 миллион 

теңге несие алды. С;йтіп, Семей 

қаласынан ағаш тілетін құрал әкеліп, 

жаңа жұмыс орнын ашты. Қолынан іс 

келетін Меркібай Жекеев пен Бақыт 

Ақатановты жұмысқа қабылдады. 

Осылайша, Жалаңаш ;ңірінде ағаш 

тілетін цех шаруасын д;ңгелетіп 

әкетті. 

Қ а з і р  А қ а й  а у ы л ы н а н  б ; л е к 

Жалаңаш, Алғабас, Саты, Тоғызбұлақ, 

Қарабұлақ ауылдарының тұрғындары 

осы жерге келіп қарағай тілгізеді, 

құрылысқа қажет дүниелерін туратады. 

Бұдан б;лек, он саусағы ;неріне толы 

Қанат бастаған үш азамат қолдары 

Ол былай болған.  Жасымыз ұлғайған 

сайын ;ткен жылдарыңа есеп берген-

дей, артыңа қарайлайтын кездерің к;п 

болады екен. Кімді ұмыттым, кімді 

к;ргім келеді деген сияқты ойдың 

жетегінде жүресің. Жас кезімізде-ақ 

аты алысқа жеткен, ақындығымен 

ғана емес, саналы ғұмырын ел баласын 

тәрбиелеуге, ұстаз ретінде «ұлтым басқа» 

демей-ақ, ұлылығымен халқының 

жүрегінен, әркімнің к;ңілінен ойып 

орын алған ардақты ана есімі – Надежда 

Андрейқызы Лушникова. Кейде пенде 

болғасын, біреудің «түсімде к;рдім, аян 

берді, содан ел аралап кеттім» деген 

сыңайлы әңгімелерін естісек те, аса мән 

бере қоймайтынымыз жасырын емес. 

Ол жаңсақ ұғым екен. Тіпті ойда да жоқ, 

әңгіме де етпеген едік, әйтсе де, екі-

үш күн бойы түсіме Надежда апай кіре 

берді. Eңімде де к;з алдымда к;лбеңдеп 

тұрып алды. Бұл болған оқиға. Енді сол 

әңгімеге ауысайын. 

Адам шын ниеттенсе, ат тұяғы 

жетпейтін жер жоқ. «Сұрай-сұрай 

С а м а р қ а н д ы  т а б а с ы ң »  д е м е к ш і , 

 Надежда апайды білмейтін қазақ жоқ 

әсте. Естуіміз бойынша, жол бойы 

Үмбетәлі ауылына ат басын тіредік. 

Сұрастыра келе, ауыл шетінде бірінші 

кезіккен орта жастағы жігіт қазір 

ол кісінің бұл ауылдан к;шіп кетіп, 

Ұзынағашта тұратынын айтты. Бірақ 

үлкен шаңырақ – анау тұрған к;к 

қақпалы үй деп ж;н к;рсетті. Бардық. 

Е, қайран к;ңілі дарқан қазағым-ай, ;зі 

қандай кең болса, ауласы да ат шапты-

рым кең ғой. Есігі айқара ашық, құлып-

кілт деген атымен жоқ, дастарқан жа-

юлы күйінде тұр. Үй иелері бір жаққа 

шығып кеткен болу керек,ешкім келе 

қоймады. Баяғы біздің бала күніміздегі 

мамыражай шуақты жайбарақат қазақы 

ауыл ;мірі, жусан мен тезек иісі аңқып 

тұр. Балалық шақтағы ;з ауылымыз еске 

түсіп, біраз аялдадық та, Ұзынағашқа 

тартып кеттік. Жол бойы әлгі бізге 

ж;н к;рсеткен жігіт Надя апай жай-

ында айтып, тауыса алмады. «Жасыра-

тын несі бар, кейбір ;зіміздің қарак;з 

жеңгелеріміз Надежда апайдың шаңына 

да ілесе алмайды-ау!» деп ағынан жа-

рылды. «Ауыл ғана емес, бүкіл қазақ 

мақтан ететін адам, аяулы анамыз, 

қазақылығы мен адамгершілігінде мін 

жоқ қой» деп сипаттап болғанша, ақын 

апайдың үйіне де келіп жеттік. К;шеге 

қараған ашық терезеден самбырлай 

с;йлеген бала-шағаның даусы естіліп 

тұрды. «Надежда апаларың үйде ме?» деп 

сұрадық. Ашық терезеден далаға баста-

рын созып қарап тұрған жеткіншектер 

жауап бергенше, ар жақтан «кірсін үйге, 

келе берсін» деген дауыс саңқ етті. Име-

не басып, есікті аштық. Т;р алдында 

кәдімгі бала кезімізде ;з ауылымызда 

к;ретін ақ жаулықты салмақты «сары 

қарын бәйбіше» дейтін, бес биенің 

сабасындай салиқалы ақын апамыз 

отыр екен. Іле-шала орнынан тұрып, 

бізді арқа-жарқа болып қарсы алды. 

Пах, шіркін! Адамның адамшылығы 

амандасқанынан-ақ белгілі емес пе?! 

Мынау соның к;рінісі. Құдды бір к;п 

Жылдағы қалыптасқан дәстүр бой-
ынша елімізде Ұстаздар күні атап 
9тілетіні белгілі. Бұл мереке күні 
әр оқушының ата-анасы, жалпы 
қоғам ұстаздарға деген құрметін 
білдіреді. Мектеп қай кезде де 
білім беру саласының ең маңызды 
сатысы. 

Осынау  мереке  қарсаңында 

шәкірттерін сапалы білім нәрімен 

сусындатып келе жатқан Алма-

ты қаласындағы Білім-инновация 

лицейінің ұстаздарына ата-ана 

жылдар к;рмей кетіп, қайынсіңлі, 

бауыр-інілерімен жаңа қауышқандай, 

қауқылдасып мәре-сәре болдық та 

қалдық. «Шай қояйын, келін де бір ша-

руамен кете қалып еді» деп ақын апай 

шәйнекті ұстай берді. Біз аузымыздың 

ораза екенін айтып, апайы мызды әрең 

орнына отырғыздық. Үлкен креслоға 

жайғасқан соң-ақ, қайдан жүрген 

қазақтар екенімізді, хал-жағдайымызды, 

келу себебімізді айтып жатырмыз. Айту-

лы ақынды ;з к;зімізбен к;ріп, сәлем 

бере келгенімізді де жасырған жоқпыз. 

Жылы с;з жан семіртер деген осы 

ғой. «Е, алтындарым, рақмет сендер-

ге» болды екі с;зінің бірі. Күн қағып 

күреңденген бет жүзінен жылылықтың, 

әдемі к;кшіл жанарынан тереңдіктің, 

аузын ашса ақ к;ңіл адалдықтың лебі 

есіп тұрды. Қонақ аз отырып, к;п 

сынайды. Алғашқы кездес кен сәттің 

;зінде-ақ, атағы жер жарған, алты 

Алашқа ақындығымен танылған ай-

тыскер апайдың қарапайымдылы ғын, 

адамға деген ақ, адал, риясыз к;зқа-

расын, құрметін, бала-шаға, неме-

релерімен жылы қарым-қатынасын, ана 

ретіндегі қамқорлығын ;з к;зімізбен 

к;ріп, әңгімесін тыңдап отырып-ақ, 

әйел – ана, әйел – ұстаз, әйел – қаламгер 

ретіндегі халыққа танылған ақынның 

сан қырлы жақсы қасиеттерінің куәсі 

болдық. К;ңіліме түйгенім к;п болса да, 

жазуға келгенде абдырап қалғандаймын 

ба, әйтпесе алғаш к;рген сәттегі алған 

әсерім аз емес еді-ау! Осындай беделге 

ие болуының негізі адамның атағынан 

г;рі, оның адами болмысын танытатын 

ерекшелігі, аузынан шыққан с;зі мен 

іс-әрекеті. 

«Ғалымның алдында тіліңді беземе» 

деген бар. «Сіздей ақынның алдында 

ағытыла с;йлеудің ;зі әбестік болар» деп 

ыңғайсыздандым. «Ей, жән-нім, о не 

дегенің, қазақтың ш;бі де с;йлеп, желі 

де ән айтып тұрмай ма, қыз-ау» дегені. 

«Қыз-ау» деп жеңгелігі басым түскен 

жаннан айналмайсың ба, себебі де жоқ 

емес. «Дулат руының отын жақтым» 

деп қалып еді с;з арасында. Ақын 

жеңгем мені қайынсіңлім деп бауырына 

басқаны – жүрегінің жылылығы, қазақы 

салт-дәстүрдің уызына қанықтығы, 

әулетін ардақтаған келін және ақындық 

пен ақылдылықтың белгісі деп түсіндім. 

Бұл к;ңілі қазақтың дарқан даласындай 

кең, жан дүниесі риясыз пәк, адами 

қасиеті мен ;ресі биік кісінің ғана 

қолынан келеді деп қабылдадым. 

Нәсібін жырдан тауып, ;мірлік 

жарын қазақ жігітінен таңдаған На-

дежда Лушникова апайдың әр мәселеге 

қатысты ортаға салар ойы, айтар әңгімесі 

де аз болған жоқ. Bңгіме арасында, 

«Қазақтың бір қызымын» атты жыр 

жинағынан ;леңдерін оқып, қысқаша 

тарихына да тоқталды. Ақын апай 

«Соғысты туа шақырған, қу жетімек 

атандық» деп ;зі жырлағанындай, 

балалық шақтың ащы-тұщы дәмінің 

әлі де есінен кетпейтінін, анасына 

қолғабыс жасап, жан бағу үшін талай 

қиындықты к;ріп, толарсақтан саз 

кешіп күн к;ргендерін де еске алды. 

ретінде ;з алғысымызды жеткізсек 

дейміз. Қаламыздағы ең озық білім 

беру мекемелерінің бірі болып са-

налатын бұл лицей талай білімді 

түлектерді тәрбиелеп, оқушыларға 

жаңашылдық пен зерделі білім беру 

үлгісімен ;зін таныта білді. Мек-

теп табалдырығын аттаған бірінші 

күннен-ақ балаларымыз білімнің 

сан салалы қырын меңгеріп, білім 

әлеміне нық сеніммен қадам  басты. 

Балаларымыздың ертеңгі жарқын 

болашағы бүгінгі білім сапасынан 

бастау алатыны белгілі. Мемлекеттің 

Құдды кинолентадай к;з алдыңа еле-

стете отырып әңгімелегенде, сол заматта 

қиын-қыстау жылдарға «саяхаттап» та 

қайттық. 

Бала күнінде, ауыл қыздарымен алма 

бақ арасымен жаяу жүріп келе жатып, 

алманың хош иісі аңқыған үйге кіріп 

келеді. Сол сәтте, ақ киімді, ақ сақалды 

қария кісі бүлдіршін қызға қып-қызыл 

алма ұсынады. Кейіннен «Қолынан алма 

жедім бала кезде» деген жыр жолдарын-

да алма ұсынған қарттың жыр дүлдүлі 

 Жамбыл Жабаев екенін еске алады. 

Ақын апай тоқтар емес. Bр әңгімесі 

бірінен бірі қызық, тыңдай бергің келеді. 

Bттең... уақыт шіркін тежеулі. 

«Қазір қасиетті Рамазан айы ғой, 

күнде ауызашар беріп жатыр ауыл, бір-

бірімізді кезекке тұрып шақырамыз, 

бүгін біздің балалар дайындалуда»  деді 

Надя апай. Ал не дерсің?! Қаны қазақ 

кейбір ағайынның жасай алмай, ;тей ал-

май жүрген міндеті екені жасырын емес. 

Періште к;ңіл ақын апай мұсылманның 

бес парызының бірі – қажылыққа ба-

рып келгеннен бастап, ;мірге деген 

к;зқарасының ;згергенін, бұл дүниедегі 

нәрсенің бәрі адамның ниетіне қарай 

болатынына тоқталып, барына да, бәріне 

де шүкіршілік айтып, ағынан жарылды. 

Қоштасар сәт те келді. Елге сый-

лы, аузы дуалы ақын ана бізге батасын 

берді. Надежда апай бізге «Қазақтың бір 

қызымын» атты жыр жинағын ұсынып 

тұрып:

«Жеткенше жүзге пісе бер, 

Бұл ;мірдің піспегін.

Бұйырған астың ішінде,

Ең тәттісін тістегін.

Қолыңа не іс алсаң да,

Алда болсын істерің» деп ж;пелемде 

;лең жолдарын да шығарып, оны 

қолтаңбасымен қоса кітаптың бірінші 

бетіне жазып та берді. Біз т;беміз к;кке 

бір елі жетпей, ырза к;ңілмен қимай-

қимай қоштасқан едік ақын апаймен.

«Сен – аласа, мен – биік» дейтін 

кейбір астамшыл ойлы адамдардан 

емес, тап-таза, кең пейіл, ақ жүректі 

ақын апайымызбен қоштасар сәтте, 

жазушы Қабдеш ағаның: «Ар-ұяттың 

тазалығы жазушы үшін басты шарт. 

Алдыңда жатқан қағаз қандай таза бол-

са, жазушының жан дүниесі де сон-

дай кіршіксіз пәк болуы керек» деген 

тұжырымына дәл Надежда  Лушникова 

апай сияқты айтыскер ақынның болмы-

сы нақты дәлел. «Табынамын жүрегіне 

қазақтың» деп қазақтың қара ;леңімен 

жыр к;рпесін құраған айтыскер ақын 

апайымызды сонау бір күндері ;з 

к;зіммен к;ріп, сұхбаттасуға ынтық 

болғанымның сырын ұққандай болдым 

сол күні. Иә, Жамбыл бабамыздың 

босағасын келін боп аттаған кешегі бой-

жеткен Надежда Андрейқызын қазақ елі 

де күні бүгінге дейін келісті келін, айтулы 

ақын қызымыз деп алақанына салып, 

аялап келеді.

Рыскен 
БІШЕВА,
филология ғылымының 

кандидаты
Алматы облысы

болашағы – бүкіл елдің ұлттық мүддесі 

болуы тиіс. Біз жас ;ркендеріміздің 

білімі – болашағымыздың алтын кілті 

екенін ұмытпауымыз керек. Елбасы-

мыз салған сара жолды ертеңгі ұрпақ 

жалғастырып, еліміздің ;ркендеуіне 

үлес қосады деп сенеміз. Қорыта 

айтқанда, аталмыш лицейдің 7 «б» 

сыныбының ата-аналары білікті мек-

теп ұжымына айтар алғыстары мол. 

Бағлан МИЗАМХАН, 
филология ғылымының 

кандидаты, доцент

нан 15-29 жас аралығындағы 100-ге 

жуық үміткер қатысып, ақтық кезеңге 

26 үміткер жолдама алған болатын. 

Байқау шарты бойынша бірінші ке-

зекте Шәмші әнін орындаған үміткер 

екінші кезеңде патриоттық бағыттағы 

ән айтты.

E н е р  д о д а с ы н а  к о м п о з и т о р , 

шәмшітанушы Қалдыбек Құрманәлі, 

ҚР Мәдениет  қайраткері ,  әнші 

Жұбаныш Жексенұлы, ҚР Мәдениет 

қайраткері, облыстық опера және 

балет театрының директоры Bбдіхан 

Нұрмағанбетов, Қазақстан Компо-

зиторлар Одағының мүшесі, ОҚО 

композиторлар қауымдастығының 

т;райымы, композитор Құралай 

С ә т м ұ х а м б е т о в а ,  Қ Р  М ә д е н и е т 

қайраткері ,  жазушы-журналист 

 Бахтияр Тайжан т;релік жасады. 

Қазылар алқасының шешімімен 

Ш.Қалдаяқов атындағы «Менің 

Қазақстаным» облыстық ән байқауы-

ның бас жүлдесін Шымкент қаласынан 

келген «Сарын» тобы иеленді. Олар 

енді Астанада ;тетін республикалық 

ән байқауында Оңтүстік Қазақстан 

облысының намысын қорғайтын бо-

лады.

босай қалса, тұрғын үйге қажетті ағаш 

бұйымдарын жасаумен тынбай айналы-

сады. Оған сұраныс беретіндер де к;п. 

С;йтіп, үйдің есік, терезесін,  заманауи 

үстелдер, қолжуғыш, т.б. қажетті 

ағаш дүниелерін сапалы түрде жасап, 

иесіне ұсынады. Бұдан б;лек тұрғын 

үй салатындарға қамыстан жасалған 

қабырға дайындап береді. Үйдің ай-

наласын қоршайтын әдемі шарбақтар 

жасайды. Бір с;збен айтқанда, бұл ше-

берханада жасалынатын жұмыс ;те к;п. 

Қанаттың үйінде қонақ болып, 

қолынан шыққан ағаш бұйымдарын 

к ; р і п  т а ң д а н ы с ы м ы з д ы  ж а с ы -

ра алмадық. Қазақтың ежелден келе 

жатқан үй бұйымының бірі саналған 

тамаша астаудың сұлулығанда бір мін 

жоқ. Ежелгі шоқпар қаруын ағаштың та-

Бірінші орынға Созақ ауданынан 

Ақерке Жұмашева лайық деп танылса, 

екінші орынды шардаралық Қаламқас  

Қожаназарова иеленді. Шымкент 

қаласынан келген үміткер Bлжан 

Нұрлыбек үшінші орынға лайық деп 

танылды. 

Оңтүстік Қазақстан облысының 

ә к і м і  Ж . Т ү й м е б а е в т ы ң  а р н а й ы 

жүлдесімен «Арбат» тобы, Созақ 

 ауданы әкімінің арнайы жүлдесімен 

Роберт Жеткербаев, «Ақмаңдайлым» 

жүлдесімен Мақтарал ауданынан 

Малика Қалдыбай, «Ақсұңқарым» 

жүлдесімен Шымкент қаласының 

қ а т ы с у ш ы с ы  С а н а т  B л і м х а н о в , 

«Бәрінен де сен сұлу» жүлдесімен 

Созақ ауданынан «Шабыт» квинтеті, 

«Ең жас орындаушы» жүлдесімен 

Бәйдібек ауданынан Асан Сыдықов 

марапатталды. 

Кеш соңында облыс әкімінің орын-

басары Ұ.Сәдібеков барша  к;рерменді 

а й т у л ы  м е р е к е м е н  қ ұ т т ы қ т а п , 

байқаудың бас жүлде және бірінші 

орын иегерлеріне Шәмші Қалдаяқов 

атындағы Халықаралық «Менің 

Қазақстаным» ән фестиваліне жолда-

маларын табыстады. Bн байқауының 

марапаттау рәсімі гала-концертке 

ұласты. Шәмші әндерін сағынған 

к;рермендер стадионға лық толды. 

Гала-концертке елімізге танымал 

эстрада әншісі Жұбаныш Жексенұлы, 

Ш.Қалдаяқов атындағы облыстық 

филармония мен облыстық опера 

және балет театрының әншілері, Сүгір 

атындағы қазақ ұлт-аспаптар оркестрі, 

«Қазына», «Тұмар» би ансамбльдері 

және балет тобы қатысып, ;нер дума-

нын асқақтатты. 

Байқау аясында «Мыңжылқы» 

аудан дық мәдениет сарайында «Теріс-

кей, айналайын келбетіңнен...» атты 

к;рме к;пшілік назарына ұсынылды.

Нұршат ТJКЕН
ШЫМКЕНТ – СОЗАҚ –

ШОЛАҚҚОРҒАН

мырынан жасапты. Біреу емес екеуі тұр. 

– Bкем Ауғанбай Қойлыбаев 

бір  кеңшардың ұстасы әрі  ағаш 

шебері болды. Шаруашылықтың да 

жұмысын жүргізді. К;пке де пайдасы 

тиді. Ұсталықпен де айналысты. Бұл 

;нерді, игілікті әрі қарай жалғастырып 

жүргеніме тәубе деймін. Шынымды 

айтсам, ;мірлік нәсібіме айналды, – 

дейді Қанат.

Қанаттың жары Алтын Қазыбай 

мектепте мұғалім. Бақыттарымен шы-

райлана түскен шаңырағынан шаттық 

лебі есіп тұр. Жарасымды жұп, ;негелі 

отбасына ырыс дарыған. Үлкен ұлы 

Дидар жоғары оқу орнын эконо-

мист мамандығы бойынша бітірген. 

Қанаттың отбасы  келін түсіруге 

қамданып жатқанын естідік. 

Bкесінің ;нері Bлихандай 4 сы-

ныпта оқитын ұлына дарыпты. Eсіп 

келе жатқан ;рен, дарынды балапан 

болашақта қыл қаламның шебері бо-

луды армандайды. Салған суреттерін 

к;ріп, риза болдық. «Ел іші – ;нер 

кеніші» деп қазақ халқы тегін айтпаған 

ғой. Қанат Қойлыбаевтай шеберлердің 

қолынан шыққан туындылар ұлттық 

;неріміздің мәртебесін асқақтата 

беретіні с;зсіз. Алдағы уақытта халық 

арасындағы шеберлердің ;нер ту-

ындыларынан үлкен қалаларда ар-

найы бір к;рме ұйымдастырып, 

насихаттасақ та артық болмас еді. 

Қалай болғанда да, «Рухани жаңғыру» 

аясында атқарылатын шаралардың 

игісі осындай мақсатта қолға алынған 

жұмыстар болатыны анық.    

Қанат БІРЖАНСАЛ
Алматы облысы 

Райымбек ауданы

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

«ТЕРIСКЕЙ, АЙНАЛАЙЫН 
КЕЛБЕТIҢНЕН...» 

АҒАШТАН ТҮЙІН ТҮЙГЕН

Білімді шәкірт тәрбиелеп келеді

ХАЛҚЫН СҮЙГЕН – САЛТЫН ДА СҮЙЕДІ

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ
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Мақсат РСАЛИН,
ҚР Мәдениет қайраткері,
журналист-жазушы

Париждегі Эйфель мұна-
расының т9ңірегі оқ 9тпейтін 
шынымен қоршалмақ. Бұл 
– қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мақсатында қабылданған 
шара болып отыр. 

Негізі былтыр футбол-

дан Еуропа чемпионатына 

орай мұнда темір қоршау 

орнатылған болатын. Алай-

да қала басшылығы әлемге танымал нысанның 

сыртқы келбетін бұзады деп есептейді. Сондықтан 

темір қоршауды, шынымен алмастырған дұрыс. 

Жоба құны 30 млн еуроға бағаланып отыр. 

Жоспар бойынша құрылыс жұмыстары келер 

жылдың мамыр айына таман аяқталуы тиіс.

Шыны қоршау орнату жұмыстары жергілікті 

биліктің Эйфель мұнарасын жаңарту бойынша 

ауқымды жобасының аясында жасалып отыр. Ол 

жобаның құны – 300 млн еуро. Бұл сомаға мұнара 

ішіндегі лифттер ж;нделіп, жарық жүйелері 

жаңартылмақ. Сондай-ақ құрылыстың сыртын 

бояу да жоспарда бар. Негізгі жұмыстар 2024 

жылға дейін аяқталуы қажет. Eйткені 7 жылдан 

кейін Парижде жазғы Олимпиада ойындары 

;теді.

Ж а п о н и я  п р е м ь е р -
министрі Синдзо Абэ мер-
зімінен бұрын парламент 
с а й л а у ы н  9 т к і з у  ү ш і н 
парламенттің т9менгі палата-
сын тарататынын мәлімдеді. 

Айтуынша,  депутат-

тар 28 қыркүйектен ба-

стап жұмысын тоқтатады. 

Ал сайлау 22 қазанда ;туі 

мүмкін. Елдегі сарапшылар премьер-министр 

мұндай қадам арқылы қазіргі сәтте абыройының 

жоғарылаған тұсын ;з пайдасына шешуді 

к;здеп отыр дейді. Eйткені шілде айында 

халық арасындағы оның беделі 30%-ға дейін 

т;мендеп кеткен. Ал бүгінде 50%-ға жетті. 

Оның үстіне елдегі оппозициялық топтар ара-

сында алауыздық күшейген. Синдзо Абэ егер 

осы жолы билікте қалса, әлеуметтік салаға дем 

беріп, Солтүстік Кореяға қарсы қатаң саясатты 

жалғастыруға уәде етті. 

Ұлыбритания үкіметі Еуроодаққа ұйымнан 
шыққаны үшін 40 миллиард фунт стерлинг т9леуге 
дайын. Бұл туралы Ағылшын Премьер-Министрі 
Тереза Мэй Флоренцияда с9йлеген с9зінде айтты. 

Лондон Одаққа 2020 жылға дейін есептелген 

бюджет мерзімі аяқталғанға дейін 20 миллиард 

фунт стерлинг т;лемек. Ал ;темақының қалған 

б;лігі жеке талқыланып, оны т;леу к;п жылға 

созылуы ықтимал. Алайда Ұлыбританияның 

«Брексит» үшін ;темақы т;лейтіні ж;нінде 

ресми түрде расталған жоқ. Бірақ осы апта-

да Financial Times газеті де ағылшын үкіметі 

ұйымға 20 миллиард еуро т;леуге дайын екендігі 

ж;нінде жазған болатын. Ал бұған дейін осы ба-

сылым Брюссельдің Ұлыбританиядан «Брексит» 

үшін ;темақы ретінде 100 миллиард еуро сұрап 

отырғанын жазған еді. 

Израильде ұшқышсыз 
бас қарылатын техниканың 
ха лықаралық к9рмесі 9тті. 
Онда құрастырушылардың 
әскери ғана емес, азаматтық 
мақсатта да қолданылатын 
жаңа құрыл ғылары таны-
стырылды. 

Саладағы тың техноло-

гиялар талайды тамсандыр-

ды. Осыдан он жыл бұрын ұшқышсыз аппа-

раттар тек суретке түсіруге қауқарлы болатын. 

Ал енді жан-жақты жетілген. Мәселен, ауыл 

шаруашылығы мен ;ртке қарсы қызметте, 

барлау жүргізу, адамдарды құтқару үшін де 

қолданылады. «Мул» деп аталатын жаңа аппа-

рат жүк тасымалдап, адамдарға мол пайдасын 

тигізеді. Қондырғының тағы бір ерекшелігі ұрыс 

алаңында жараланған 4 бірдей адамды жедел 

к;мек беретін жерге жеткізе алады.

АҚШ ел аумағында заң бұзған шетелдіктерге 
қарсы тәртіпті қатаңдатты. Мемлекеттік хатшы 
Рекс  Тиллерсон АҚШ-та сапар мақсатын бұзған 
адамдарға екінші рет виза беруді қатаңдатуды 
бұйырған. 

Нұсқау АҚШ-тың барлық елшіліктері мен 

консулдықтарына жіберілді. Онда ел аумағына 

саяхаттап келіп, некеге отырған азамат, осы мем-

лекетке оқуға түсіп немесе жұмысқа орналасса, 

виза бермеу сияқты бұйрық берілген. Eйткені 

мұндай азаматтың мақсаты жалған екені айты-

лады. Ал сарапшылар: «Бұл Трамп әкімшілігінің 

заңсыз иммиграциямен қатар, ел аумағына заңды 

жолмен кіру тәртібін қатаңдатуға күш салып 

жатқанын к;рсетеді» дейді.
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жан едіжан еді

к;зім жетті. Облыстардан, шалғай ауыл-

дардан оның атына алғыс хаттар к;птеп 

келетін.  Яғни оның адами-азаматтық 

қасиеттерін, орнықтылығын, жұмысқа 

ұқыптылығын, уәдесіне берік азамат екендігін 

бағалағандығының, үлкен істі үндемей 

тындыратындығының тағы бір дәлелі.

С а н а л ы  ; м і р і н  ж а с т а р  т ә р б и е с і н е 

д е  а р н а ғ а н  ғ а л ы м , п р о ф е с с о р  С е р г е й 

 Александрович  Қазақстан Республика-

сы Президенті жанындағы Мемлекеттік 

басқару академия сында, Евразия Ұлттық 

университетінде саясаттанудан дәріс берді. 

Eзінен үлкендерге кішілігі, ;зінен кішілерге 

оның менмендігі де жоқ еді. Мұндай жайсаң 

қасиет екінің бірінде бола бермейді ғой. 

Студенттерді  аузына қаратқан қара с;здің 

хас шебері болған ол кісі нағыз ұстаз да еді. 

Бірнеше ғылыми еңбектердің, екі жүзден Бірнеше ғылыми еңбектердің, екі жүзден

  

нан Дьяченко депутаттыққа үміткер болды. Eз 

ісін тиянақты атқаратын ол, бұл жолы да игі 

істерге бағытталған бағдарламасын ұсынды. 

Уақытының тығыздығына қарамастан сайлау-

шылармен кездесіп, қарапайым халықтың 

мұң-мұқтажын мұқият тыңдаудан шарша-

мады. Сонан ба, к;пшілікті толғандырып 

жүрген мәселелер ;з шешімін тауып жатты. 

Eзінің қарапайымдылығымен, адами асыл 

қасиеттерімен сайлаушыларды баурап алды. 

Ол, әсіресе сайлаушылардың әлеуметтік, 

тұрмыстық мәселелеріне к;п к;ңіл б;лді. Ал 

сайлаушылар болса С.А.Дьяченкоға сенім 

білдіріп, бірауыздан дауыс берді. 

2004 жылы да халық қалаулысы болып, 

ол тағы да екінші мерзімге сайланды. Халық 

оған тағы да сенім білдірді. Себебі ол халыққа 

жақын еді. Сол жылғы қазан айында Пар-

ламент Мәжілісі т;рағасының орынбасары 

болып сайланды. Сонымен қатар 2006 жылдан 

2009 жылға дейін Қазақстан халқы Ассамблея-

сы т;рағасының орынбасары қызметін де абы-

роймен атқарып жүрді. Ал осы Ассамблеяның 

т;рағасы болып Елбасымыз  бірауыздан 

сайланған болатын. Сергей  Александрович 

осы қызметте де еліміздегі барлық этнос 

;кілдерін ортақ мүддеге ұйыстыра отырып, 

республикадағы тұрақтылықты сақтау жолын-

да ұлттар арасындағы достықтың нығаюына 

айтулы үлес қосты.

1999-2005 жылдары Президент сайла-

уы кезінде Нұрсұлтан Bбішұлының Алма-

ты қаласы бойынша сенімді ;кілі болды. 

Президент Сергей Александровичке сенім 

білдірді. Мәжіліс депутаты кезінде еліміздің 

саяси-қоғамдық ;міріне белсене араласты. 

Мемлекет қойған міндеттерді орындауда 

үлгілі қызмет етті. Тәуелсіздігіміздің алғашқы 

күндерінен бастап халықтың шын жанашы-

Партияның басты мақсаты – халықтың 

шын жанашырына айналып, егемен еліміздің 

жан-жақты к;ркеюін, оның ішінде әлеуметтік-

экономикалық жағынан дамуын негіздеу, 

достықты нығайтып, ұлтаралық келісімді 

үйлестіру болды. ҚХБП-ның Қазақстан 

халқының саяси-қоғамдық белсенділігін 

жасампаздыққа бағыттауға, ел мүддесі үшін 

ынтымаққа үндеуге тікелей ықпалы да, 

мүмкіндігі де мол еді. Сол тұста ҚХБП-ның 

Орталық комитетінің шешімімен барлық 

облыс орталықтарында б;лімшелері ашыла 

бастады. 

Тәуелсіздікке  қол жеткен соң шет 

мемлекеттермен дипломатиялық қарым-

қатынас орнай бастады. Осыған байланысты 

кейіннен Қ.Сұлтанов Қытай еліне елші болып 

тағайындалды. Халықаралық қарым-қатынас 

ісінде тәжірибесі мол саясаткер қажет болды 

да, елшілік қызметті Президентіміз Қуаныш 

Сұлтановқа сеніп тапсырды. Қуаныш аға 

елден сырт жүрсе де, партия жұмысынан 

тысқары қалмады. ҚХБП-мен тығыз байла-

нысын үзбеді.

Енді партияны елімізге белгілі ғалым-

саясаттанушы Ақан Бижанов басқарды. Осын-

дай білгір басшы, талантты да іскер азаматтар-

мен бірге мен де қызметке құлшына кірістім. 

Партия съезінде Орталық Комитеттің мүшесі 

болып сайланып, Алматы облысы бойынша 

босатылған хатшы қызметін атқардым. Ісіне 

берік, турашыл, жамандыққа, жалғандыққа 

бармайтын Сергей Александрович жұмыстың 

мән-жайын түсіндіріп, бағыт-бағдар беруден 

жалықпайтын. Партияның теориялық негізін 

қалап, қалыптасуына күш-жігер жұмсады. 

«Болмасаң да, ұқсап бақ» дегендей, сол кісінің 

мінезін, ұстамдылығын ;зіме үлгі ретінде 

қабылдадым. Ол кісіден жұмыс бабында да, 

бейресми жағдайда да үйренгенім к;п еді.

Тәрбиесі мол, тәлімі зор мектептен ;ттім деп 

ойлаймын. 

Сол кездегі партиялардың ішінде ҚХБП-

ның беделі зор болды. Ілгеріде айтылғандай, 

әсіресе әлеуметтік салаға к;п к;ңіл б;лінді. 

Содан ба, партияның қабылдауына келетін 

қарапайым халықтың шоғыры қашан да 

қалың-тұғын. Олардың арасынан мүмкіндігі 

шектеулі адамдарды, к;п балалы отбасы 

иелерін, зейнеткерлерді к;птеп ұшырастырар 

едік.Қабылдауға келгендердің бірде-бірі 

 назардан тыс қалып к;рген емес. Соның 

бір дәлелі – партияның қабылдауына келіп 

түскен хат еді. Хат иесі ;зінің екі аяғынан сал 

болып қалған мүгедек адам екенін айта келе, 

ешкімге масыл болмай, ;з бетінше ;мір сүру 

үшін бір арбаға зәру екенін  жазыпты. Сергей 

 Александрович табанда тиісті кісілерге тап-

сырма беріп, оның орындалуын ;зі бақылап 

отырды. Нәтижесінде хат иесі мүгедек арба-

сына ие болды. Бұл бір ғана мысал. Осындай 

игі істерге ұйтқы болып отыратын, халыққа 

қызмет етуден тартынбайтын азамат еді.

1999  жылы құрамына т;рт  партия 

біріктірілуінің нәтижесінде «Отан» халықтық 

демократиялық партиясы құрылды. Оның 

ішінде ҚХБП-да бар болатын. «Отан» 

партиясында да Сергей Александрович 

алғашқылардың бірі болып жауапты қызмет 

атқарды. Тура сол жылы Парламент сайлауы 

кезінде Алматы қаласының Түрксіб ауданы-

ры бола білді. Оның білек сыбана кіріскен 

ісі қыруар. Мәжіліс депутаты болған кездегі 

біліктілігіне де халық куә.

2010 жылы Елбасы СергейАлександрович-

ке Ақмола облысын басқаруды сеніп тапсыр-

ды. Аз ғана уақыттың ішінде облыс агро;нер 

кәсіптік ;лкеге айналды. Bкім болған алғашқы 

күндерден-ақ әлеуметтік-экономикалық 

салалардың дамуына ерекше к;ңіл б;лді. 

Елді мекендердің к;галдандырылуы мен 

тазалығына жіті назар салды. Ауыз сумен 

электр жарығының үздіксіз берілуін, к;лік 

қатынасының қамтамасыз етілуін жіті 

бақылауға алды. Жергілікті шағын және 

орта бизнеске қолдау к;рсету шараларын 

да қаперінде ұстады. Ауылдық округтерде 

тұрмыстық қызмет к;рсету саласын дамыту 

қолға алынды. Атап айтқанда, шаштараз, мон-

ша, шеберханалар ашылып, іске кірісті.

2012 жылдың қаңтарынан бастап ҚР 

Парламенті Мәжілісінің депутаты, Мәжіліс 

т;рағасының орынбасары болып тағы да сай-

ланды. Елдің ;сіп-;ркендеуі, гүлденуі жолын-

да бар күшін, қайрат-жігерін аямады. 

Bлбетте, азаматтық-қоғамдық инсти-

туттармен де байланыс та үзілмеді. Мәжіліс 

депутаттары әлеуметтік салаға ерекше к;ңіл 

б;лді және елдің түкпір-түкпіріндегі сайла-

ушылармен кездесіп, халықтың к;кейкесті 

мәселелерімен танысты. Жергілікті халыққа 

Президент Жолдауының негізгі бағыттарын 

түсіндіре білді.

Сергей Александрович мемлекеттік тілді 

де тым-тәуір меңгеріп алған еді. Қазақ тілін 

оқыту курсының жалғастырушы тобында 

болды. Курс оқытушылары: «Ол мемлекеттік 

тілді меңгеруге жауапкершілікпен қарайтын. 

Бұл – оның қазақ ұлтына деген құрметі» дейді.

 Бірде қызмет бабымен оған телефон 

шалып, ол кісімен орысша амандасқан едім. 

Телефонның ар жағынан «Сәлеметсіз бе?» 

деген дауыс естілді. Телефон тұтқасын қоя 

қойдым. Қателесіп, басқа н;мірді терген 

шығармын деп ойладым. Қайта теріп, тағы да 

орысша сәлемдестім. Арғы жақтағы кісі: «Бауы-

рым, қазақша амандас» деді. Мен сасқалақтап: 

«Кешіріңіз, маған  Сергей  Александрович 

керек еді» дедім. «Мен сізді мұқият тыңдап 

тұрмын, Мәке» деді телефонның ар жағынан. 

С;йтсем, қазақша с;йлеп тұрған – Сергей 

Александровичтің ;зі екен. Шынымды айтсам, 

ол кісінің қазақша с;йлегеніне әрі таңғалдым, 

бір жағынан сүйсініп те қалдым. 

– Кешіріңіз, Сергей Александрович, 

бұрын сіз қазақша с;йлемейтін едіңіз ғой, – 

деп таңғалысымды жасырмадым. 

– Жас кезімде қазақ тілін үйренбегеніме 

;кінемін. Дегенмен, «Ештен кеш жақсы» дейді 

ғой қазақ халқы. Bлі де кеш емес. Қызметкер-

лерімнің барлығы қазақ жігіттері.  Мысалы, 

к;мекшім Ерубай Абдиев, жүргізушім 

 Базарбек. Ол екеуі де екі тілді жетік білетін 

азаматтар. Bріптестерімнің, к;мекшілерімнің, 

оқытушымның мемлекеттік тілді үйренуде 

септігі к;п тиіп жатыр. Оларға алғысым 

шексіз. Қазақ тілі – ұлы Абайдың тілі, әлемдегі 

ең бай, к;ркем тілдердің бірі. Елбасының 

;зі де ана тіліне деген адалдығын ісімен де, 

с;зімен де к;рсетіп келеді, – деді ол. 

Bрі қарай жұмыс бабына к;штік. Сергей 

Александрович қазақ тілінде келіп түскен 

болу керек, тұмауратып қалған едім. Дене 

қызуы к;теріліп, ;зімді жайсыз сезіндім. 

Сезімтал Сергей Александрович оны да 

байқап қалыпты. К;мекшісін шақырып 

алып, мені  дереу қонақүйге орналастырып, 

дәрігерге к;рсетіп, қаланың к;рікті жерлерін 

аралатуды тапсырды. Сұлу К;кше жерінің 

әсем табиғатына тәнті болып, тарихи-мәдени 

орындарын араладым. Ертесіне облыстың 

тұрғылықты тұрғындарымен жүздескен 

кезімде, Сергей Александрович туралы 

жылы лебіздер к;п айтылды. Облыс бас-

шысы ретінде халықтың арасында сыйлы 

екеніне к;зім жетті. К;птің қамын ойлайтын 

басшының осындай адами қасиеттеріне 

тұрғындар тәнті екен. Халықтың  ерекше 

ықыласына б;ленген жанды бұл соңғы 

к;руім екенін кім білген. Bттең, уақыт тығыз 

болмағанда, қасында к;бірек болып, бар 

шерімді тарқатар едім ғой...

Осыдан бес жыл бұрын  қолайсыз жағдай 

болып, омыртқам сынып, үш мәрте ота 

жасалған болатын. Осындай қиын сәттерде, 

ауруханада ауыр халде жатқан кезімде де 

хабарласып, жағдайымды сұрап, қолдау 

к;рсетіп отыратын. Қолынан келген к;мегін 

де аямаған еді. Ол кісінің жылы с;зінің ;зі 

маған күш-жігер беріп отыратын. Оны мен 

қалай ұмытайын!

Сол ауруханада жатқан кезімде Оңтүстік 

Қазақстан облысынан келген бір ақсақалмен 

әңгімелескен едім. Оның айтуынша, бір топ 

депутатты басқарып С.А.Дьяченко аудан 

орталығына келген екен. Келген бойда ;зінің 

жылы жүзімен, қоңыр даусымен халықты бау-

рап алыпты. Ақсақалдармен қол алысып, хал-

жағдайларын сұраған. Ұлты орыс болғанымен, 

баяндамасын таза қазақ тілінде оқып, шамасы 

келгенше қойылған сауалдарға қазақ тілінде 

жауап беріп, к;пшіліктің ризашылығына ие 

болыпты. «Тұрғындарды толғантып жүрген 

к;кейтесті мәселелерді сол жерде жергілікті 

басшыларға тапсырып, тағы бір қуантты» деді 

ақсақал. Ол ақсақалдың Сергей  Александрович 

туралы ;те жақсы пікірде екенін аңғардым. 

«Анда-санда оны теледидардан к;ргенде, бір 

жасап қаламыз» деді ақсақал күлімсіреп. «Міне, 

нағыз азамат!» деп риза боп отыр. «Кейбір ұлты 

қазақ, тілі орыс шенеуніктер қазақша екі с;здің 

басын қоса алмай, тілдері бұратылып жатқанда 

есімізге еріксіз Сергей Александрович түседі» 

деп еді сол ақсақал кейіген кейіп танытып. 

Кейіннен толғантып жүрген мәселелермен 

ауыл тұрғындары атынан Астанаға барып,  

Дьяченконың қабылдауында болыпты. Сер-

гей Александрович оны тура белгіленген 

уақытта қабылдапты, жылы қарсы алып, мән-

жайды сұрастырыпты. Жергілікті билікке дереу 

 хабарласып, мәселелер ;з шешімін тапқан 

екен. Осының ;зі тағы да С.А.Дьяченконың 

с;зіне берік, адамгершілігі мол, іскер басшы 

екенін дәлелдейді. «Шіркін, осындай басшы-

лар к;п болса ғой!  К;п күттірмей, уақытпен 

санасып, дер кезінде қабылдағанына ризамын. 

Кей кездерде аудан, облыс басшыларының 

қабылдауына бара қалсаң, сағаттап күтесің, 

тіпті кіре алмай кеткен кездеріміз де болды ғой» 

деді ақсақал ренішін жасыра алмай.  Айта бер-

сек, Сергей Александровичтің игі істері к;п.

Оған «Отан» партиясының Орталық 

аппаратында қызмет жасап жүрген кезде 

хаттарға міндетті түрде қазақ тілінде жауап 

беріп, қолдан келгенше к;мегін аямаған. 

Он жылдан аса к;мекшісі болған Ерубай 

Абдиевтің айтуынша, Сергей Александрович 

қабылдауға келген  ауыл азаматтарымен де 

шамасы келгенше мемлекеттік тілде с;йлеседі 

екен. Сергей Александрович та к;мекшісі 

Ерубайды мақтап, оның іскерлік, адами 

қасиеттерін, тәрбиелі отбасынан шыққан 

азамат екенін сүйсіне айтып отыратын. 

Қазір Ерубай Абдиев Парламент Мәжілісі 

т;рағасының орынбасары В.К.Божконың  

к;мекшісі қызметінде. Ерубаймен хабарла-

са қалсақ, ылғи да Сергей Александровичті 

жылы лебізбен, сағынышпен еске алып оты-

рамыз.

Осыдан біраз жыл бұрын, газет-журнал-

дарға жазылу науқаны басталған кезде 

іссапармен солтүстік ;ңіріне барған едім.    

Жолай К;кшетауға ат басын тіредім. Бұл 

;ңірде ешқашан болмаған екенмін. Жол-

да таксимен келе жатып ұялы телефонмен 

Сергей  Александровичпен хабарластым. 

Жарқын-жарқын шыққан дауысын естіп, 

қанаттанып қалдым.

– Мәке, неге ертерек хабарласпадың? 

 Машина жіберетін едім ғой, – деп жатыр.

– Оқасы жоқ, біз журналистер жаяу да 

жүре береміз ғой, – дедім әзілдеп. Кеңсесіне 

барғанда к;п күттірмей, ;зі қабылдау 

б;лмесіне   шығып, құшақтап есендесіп, 

кабинетіне шақырды. К;птен к;рмеген 

ұстазымды әрі досымды сағынып қалған 

екенмін. Уақыт тың тығыздығына 

қ а р а м а с т а н ,  к е л г е н  ш а р у а м д ы 

асықпай тыңдады. Хатшы қыз 

Айжанға  қазақшалап: «Алыстан 

келген ағаңа шай әкел» деп жа-

тыр. Солтүстіктің салқын лебінен  

аса мақалалардың  авторы болған еді. Eзінің 

еңбек жолында жастарға бағыт-бағдар беріп, 

бар қабілет-қарымын тек жақсылықтың 

жолына жұмсады.Талай  талантты жастарға 

шапағаты тиіп, ол кісінің жолын қуған жастар 

да аз емес.

Сергей Александрович қазіргі Ақмола 

облысы, Шортанды ауданында қарапайым 

отбасында дүниеге келген. Жастайынан 

еңбекке, білімге құштар болып ;сіпті. 

Мектепті тәмамдаған соң, Куйбышев жо-

спарлау институтын, кейіннен Алматы 

жоғары партия мектебін бітірген. Мамандығы 

бойынша Ресейде Кузнецк қаласында біраз 

жыл жұмыс істепті. Бірақ қанша деген-

мен туған жердің топырағы тартты ма, ол 

кісі Қазақстанға қайтып оралады. Небәрі 

он жыл ішінде Шортанды аудандық пар-

тия комитетінің нұсқаушысы қызметінен 

Қазақстан ЛКЖО Орталық Комитетінің 

екінші хатшысы қызметіне дейін к;теріледі. 

Ол кезде Қуаныш Сұлтанов Қазақстан комсо-

молы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы 

болатын. Қуаныш ағаның айтуы бойынша, 

Сергей Александрович алғашқы күннен 

бастап-ақ ;зінің алғырлығын, жұмысқа де-

ген ерекше ынтасын, ұйымдастырушылық 

қабілетін к;рсете білген. Қазақстан Комсо-

молы Орталық Комитеті тапсырған жұмысты 

д;ңгелетіп әкеткен. 1985 жылы Қазақстан 

компартиясы Орталық комитетінің бірінші 

хатшысы Д.А.Қонаев Қуаныш ағаны 

шақырып, К;кшетау қалалық партия 

комитетінің бірінші хатшысы қызметіне 

лайықты, комсомол мектебінен ;ткен, 

іскер, білікті кадр керек екендігін айтқан. 

Қуаныш аға  к;п ойланбас тан Сергей 

Александровичті ұсыныпты. Сонда оны 

Қазақстан Компартиясының бюро мүшелері 

бірауыздан қолдаған екен. Осындай іскерлік, 

ұйымдастырушылық қабілеттерін ескере 

отырып, партия жұмысына ауыстырылып, 

К;кшетау қалалық партия комитетінің бірінші 

хатшысы қызметіне тағайындалған. Сол жыл-

дары отыз үш жаста ғана болған. Ол кездері 

жауапты қызметке жастарды тағайындау ;те 

сирек кездесетін. Талантты қызметкер 1991 

жылдан кейін әртүрлі республикалық жауап-

ты қызметтерде болды. Осы жылдары  талай 

мәрте Мәскеуге лауазымды қызметтерге 

шақырылды. Бірақ ;зінің туған жерінен жырақ 

кете алмайтынын айтыпты. Бір кездескенімде 

«Сергей Александрович, келешекте басқа мем-

лекетке, мысалы, Ресейге к;шу ойыңызда бар 

ма?» деген сұрағыма: «Жоқ, мен ешқашанда, 

қазақ халқы сияқты қонақжай, кеңпейіл, 

 бауырмал халықты к;рген емеспін. Іссапармен 

шетелде жүргенде қазақ даласында аңқып 

тұратын жусан иісін сағынамын. Eзімнің 

Қазақстанда туып-;скенімді, Қазақстан аза-

маты екенімді мақтан тұтамын. Мемлекеттік 

тілді білу, құрметтеу – ;з Отанын шын сүйген 

әрбір азаматтың қасиетті парызы» деді. Осы 

с;здердің ;зі қайраткер азаматтың болмыс-

бітімін анық аңғартқандай.

Мәңгілік мекенге аттанған нар тұлғаны 

әрқашан сағынышпен еске аламын.

Ұрпаққа ;шпес  і з  қалдырған,  та-

лай адамдарға шапағаты тиген Сергей 

Александровичті шәкірттері, әріптестері, жал-

пы к;зін к;ргендер мәңгі жадында сақтайды.
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лай екен деп, оған жеңіл-желпі қарап 

жүрмеңіз. Дәл сол үшін жазғырсақ, 

қазақтың қара орман қалың с;зінен 

жарасымды ат табылмағандай, торсық 

шеке тұңғыштарын Бошалақ атаған 

ата-анасын жазғырайық. Ол туатын-

да әкесінің түйесі бошалап кетті ме, 

әлде соған ұқсас тағы бір жағдай бол-

ды ма – әйтеуір сол түні «шыр» етіп 

дүниеге келген ұлға Бошалақ дейтін ат 

қойылғаны рас. Сондай сәтте екпіндеп 

жел соқса баласын Желдібай деп, к;л 

толқыса К;лдібай деп атай салатын 

қазекемнің к;ңілшектігінің бір к;рінісі 

бұл. Тек соған бола Б;кеңнің ;зін 

күстана қылар ж;німіз жоқ. Ел қатарлы 

сүрініп-қабынып жүріп оқуын оқыды, 

қызметке ілікті, жаманды-жақсылы 

осы қалетке жетті. Ақылы мен ажары 

құп жарасқан Қазынадай жар қосағы 

бар. Ошарлы отбасы бар. Қоңқақ 

мұрындау, дүрдік ерін, еңсегей бойлы 

салпаң сарыны к;рсеңіз, Бошалақ осы 

екен-ау деңіз де қойыңыз. Бұйырған 

ырыздығын теріп жеп, ауыл-аймақтағы 

танымал азаматтардың, нақ алды бол-

маса да, бел ортасында жүр. Тіпті қолы 

аузына енді жете бергенде заманы 

құрымағыр алағай да бұлағай болып 

кетпесе, Бошалағыңыздың қазір қай 

биікте жүрерін бір Құдайдың ;зі білсін.

Жә, әңгіме онда емес. Мәселенің 

мәнісі түленде еді ғой. «Жұрттың сенен 

де жаман еркегі анда-мұнда барып, 

жел-құзынан арылып келіп, құлын-

тайдай тайраңдап жүр. Тым болмаса 

мына тұрған Сарыағашқа барып, ішек-

қарныңды шайдырып қайтсаң болмай 

ма» деп, Қазынаның ;зі құлағының 

құрыш етін жеп жүріп, курортқа жол-

дама алып бермесе әрі дәп бұл адасып 

кететіндей, вокзалға ;зі шығып жолға 

салмаса сол түлені түскір Бошалақпен 

кездесер ме еді, әлде кездеспес пе еді, 

итім білсін. Дегенмен, болар іс болды. 

К;ктемнің бір маужыраған шағында 

Қазынасының екі бетінен кезекпе- 

Жақында 31 арнада к9птен күткен «I`m a singer 
Kazakhstan» тележобасының к9рсетілімі басталды. 
Үш мың үміткердің ішінен іріктелген он қатысушы 
к9рерменді 9з дауыстарымен таңғалдырып, жанды да-
уыста ән салды. Сахна т9рінде халық әні «Дудар-ай», 
«I believe, I can fly» (RKelly), «Billie Jean» (Michael 
Jackson), «I feel good» (James Brown) және т.б. әлемдік 
хит әндер шырқалып, Н.Заболоцкойдың «Очарована, 
околдована» 9леңіне романс айтылды. 

«Жақсы ән – әрдайым композитор мен ақын шы-

ғарма  шы лығының үйлесімінен туған дүние. Бірақ 

оны жоғары деңгейге к;теріп, культке айналдыру 

орындаушының ғана қолында. Менің ойымша, «I`m 

a singer Kazakhstan» жобасы нағыз орындаушының 

табиғатын ашатын байқау. Бұл байқау әншінің әнді 

музыка шеңберінен шығарып, жауһарға айналдыра ала 

ма, соны анықтайды. Шоудың алғашқы шығарылымын 

к;ріп, біздің қатысушылардың арасында ондай әртістер 

бар екенін айта аламын» дейді телеарнаның Бас дирек-

торы Бағдат Қожахметов.

Мұндай пікірді Қазақстанның намысын қорғайтын 

орындаушы Ерден Жақсыбеков те растайды. Алғашқы 

эпизодта Ерден француз әншісі Грегори Лемаршальдің 

«Ecris l’histoire» («Тарихты жаз») әнін орындады. Оның 

ән айтудағы шеберлігі мен ;нері тыңдармандарына ерек-

ше әсер етіп, рейтингтік кестеде бірінші орынға шықты. 

Жас әнші сахнаға шығар алдында ;зінің қатты қобал-

жы ғанын айтып, бұл байқаудың шығармашылығындағы 

орны б;лек екендігін жеткізді. «Алғашында қатты 

қобалжыдым. Қобалжығаным сонша, тамағым кеуіп, 

тынысым тарылып бара жатқандай болды. Бірақ залдағы 

к;рерменнің қолдауы мені биікке к;терді. Кішкене 

күнімнен к;птеген байқауларға қатыстым, бірақ бұл 

мүлде басқа деңгей екен. Сондықтан бұл байқау менің 

шығармашылық, кәсіби қызметімдегі маңызды оқиға 

болып қалады. Eйткені мені еліміз ғана емес, ;зге елдің 

де к;рермендері тамашалайды ғой» деді Е.Жақсыбеков. 

Екінші орын Қытайдан келген әнші, талай бай-

қауларда жүлдеге ие болып жүрген Ту Юуфуға бұйырса, 

үшін ші орынды «I`m a singer Kazakhstan» байқауына 

қатысып, ;мірінде алғаш рет үлкен сахнаға шыққан 

қазақстандық Асылтас Аяп еншіледі. 

Жас әншілердің ;неріне баға беретін «I`m a singer 

Kazakhstan» жобасының продюсері әрі сарапшысы Алуа 

Қонарова үміткерлердің жоғары деңгейде ;нер к;рсетсе 

де, дайындық кезіндегі мықты орындаушылардың 

сахнаға шыққанда қобалжығанын, толық ашыла 

алмаған тұстары болғандығын, болашақта ;здерін әлі де 

жетілдіре түсу қажеттігін айтты. 

«Forte bank»-тің демеушілігімен к;рерменіне жол 

тартқан «I`m a singer Kazakhstan» жобасы әр апта 

 сайын, жексенбі күндері 31 арнада к;рермен назарына 

ұсынылады. Bр шығарылымда тосынсыйлар да болады. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

к;рмеген Бошалақ оның қадірін қайдан 

білсін-ау.

Тегі, арқа-басы сәл босаса болды, 

адам баласы, бұрын бұғауда жүргендей-

ақ, еркінсіп, екіленіп кететіні неліктен 

екен? Дүниеде ұя бұзбас бір можанто-

пай болса, осы Бошалақтай-ақ болар 

еді, енді мұның да ойдым-ойдым ой 

 сорабына түсіп, сезім арпалысында келе 

жатқаны мынау. «К;кірек шіркін текірек 

қағады» дегенді осындайда айтқан 

болар-ау. Бірақ қайда апарып сая ды 

бұл текірек? Қырықтың қырқасына 

шыққанда мұнысын немен ақтайды 

;зі? Балалардың бетіне қалай қарайды? 

Қазынаға ше?..  Осындай қысталаңда 

шыққан: «Не бетімді  айтамын Ойке апа-

ма» дейтін с;зді бір кітаптан оқығаны 

бар сияқты еді. О, тоба...

Біртүрлі тоңазығандай қалт шімір-

кеніп, қозғалақтап кеткенін ;зі де 

байқамай қалды. Сол сәтте жалт 

қараған Гүлжазираға қиыстай к;з 

 тастап, құр далбаса жымиған болды. 

Дәп бір соны күтіп отырғандай, ол да 

жымиды. Құдірет, не деген жымиыс 

мынау! Неткен сурет! Құдайдың күні 

онсыз да жарқырап, май шуаққа малы-

нып тұрған жоқ па еді.

бейтаныс сезімдер анталап шығып, 

тұла бойын тұмшалап алған. Бол-

ды ғой, болды сондай күндер. Абай-

ша айтқанда, «махаббат, қызық мол 

жылдар» . Бірақ бұл солармен ерте 

қоштасқан-ау, сірә. Тым ерте. Олай 

болатыны: Талғардағы медучилищені 

бітіріп, ауылға медбике болып кел-

ген еліктің лағындай күлімк;з ару – 

Қазынаны ;зге біреу қағып кететіндей 

жабысып, ертелі-кеш жағалап жүріп, 

ақыры қолына түсірді де бозбалалық 

күндерімен ақи-тақи қоштасып, аяғы 

маталды. Тумысында нәті жуас жігіт 

содан былай қия басып к;рген емес еді. 

Ендігісі мынау...

– Бұрын Сарыағашта болып па 

едіңіз? – деп сұрады Гүлжазира, тым 

ұзаққа созылып кеткен үнсіздікті бұзып.

– Жоқ. Болған жоқ едім.

– Онда к;рімдігін ;зім алатын бол-

дым ғой, – деді ол, басын әнтек шал-

қайта бере ойнақылана қарап. Апыр-

ай, осы бір жымиысы-ай! Бошалақтың 

жан дүниесі астаң-кестең. Денесі 

бір ысып, бір суыды. Иығына иығы, 

тізесіне тізесі тие жаздап қасында 

отырған аруға жақындай түскісі, елеусіз 

бір қимылдармен жанаса бергісі келеді. 

Осының ;зі-ақ тілмен айтып жеткізе 

алмастай рақат сезім екен ғой, кім 

білген мұны. Екі апталық жолдама-

сында к;рсетілген мерзімнің әр күні, 

әрбір сәті осылай ;тсе, тіпті басқа да 

қызықтарын сыйласа, Бошалақтан 

соның бәрін к;теріп тұрарлық дәрмен 

табылар ма екен десеңші. Және де 

кейін-кейін, ;мірінің байырқалаған 

шағында: «Шіркін, Сарыағаштағы сай-

ран күндер- ай!..» дейтін дәурен болса 

ғой...

– Міне, к;ке, Сарыағашыңыз осы, – 

деді бағанадан бері сыпайылық сақтап, 

с;зге араласпай, ;зімен ;зі болып 

отырған шопыр бала аялдамадағы ығы-

жығы к;п к;ліктің арасынан саңылау 

тауып, мәшинесін тоқтата беріп.

–  Тәңір жарылқасын, қалқам, 

бақытты бол,– деп Бошалақ та пенже-

гінің ішкі қалтасына қолын жүгіртті. 

Тізесіндегі кішкентай с;мке сін аша 

бермекке ыңғайланған Гүлжази раның 

қолын биязы қимылмен кейін серпіп: 

– Eзім-ақ, – деді.

Ол жүргізушімен есеп айырысып 

болғанша бірі қолына гүл ұстап, бірі 

дәуперім с;мке к;терген екі жігіт 

 Гүл жа зираға үйіріле кетіп, қауқылдасып 

жатты.

– Аман жеттің бе?

– Жол қажытқан жоқ па? – деп 

бәйек болады жазғандар.

– Жақсы. Бәрі жақсы. Алматы-

дан сәлем! – деп, Гүлжазира күміс 

күлкісімен-ақ айналаны гүл жайнатып 

жіберді. – Мына кісі Қошалақ дейтін 

ағай, Шымкенттен бірге шықтық.

– Бошалақ деңіз...

– Иә, айтпақшы...

– Бошалақ?!  Bй,  қазекем-ай, 

қоймай тын атың жоқ-ау! – деп әлгі 

добалдай с;мке ұстаған, ;зі имиген 

сылыңғыр қара бірден кежір мінез 

танытты. Бірақ ондайға Бошалақтың 

құлағы үйренген ғой, к;ңіліне кіп ала 

қоймады. «Енді қайда барамыз?» деген 

адамша сұраулы жүзбен  Гүлжази ра ға 

қ а р а д ы .  О н ы с ы н  е л е ң  қ ы л ғ а н 

Гүлжазира жоқ, ;з қызығы ;зінде, 

әлденелерді айтып, екі жігіттің орта-

сында, бұрала басып жолға түсті. Ақ 

сазандай қос балтыр к;ңілдің құртын 

жеп, алыстап барады. Тек әлден соң 

ғана келіншек қалт артына бұрылып, 

ықылас білдіргеннің ишарасымен 

қолын к;терді.

Сонымен, бір мезет жаңағы жылтыр 

қараның:

– Гуд бай! – деген елірме дауысы 

жетті Бошалақтың құлағына.

Ойда жоқ, түсте жоқ біршама тәтті 

арманға бой алдырған Бошалақ, аузы 

аңқиып, бір орнынан тапжылмай әлі 

тұр. К;зінің алдында – к;рген түстей 

бір сурет.

к;сір ғой, несін айтасыз. Bрі мынадай 

жағдайда – мынау сияқты ақборық 

перизаттың алдында жарылмас па бұл 

Бошалағы бар болғырың.

– Ақыр барар жеріміз бір екен, 

танысып кояйық: Гүлжазира, – деп пе-

ризат қолын ұсынды. Тіпті майысқанда 

бар ма, айтпаңыз енді.

– Бошалақ.

«Кекесіні ме?» деп, сәл секем алың-

қырап қалған келіншек аз-кем мүдіріп 

барып:

– Қызық екен, – дей салды. – Онда 

жүрейік, – деді. Содан соң анадай 

жердегі б;лек-салақ қол жүгін ала бе-

рем дегенше елп етіп Бошалақ та жетті.

– Маған беріңіз!.. – деп ілтипат 

білдірді. Түлен түрткен дейтіннің басы 

осы екені қаперіне де келген жоқ...

К;ктем күшіне кіріп үлгірер-үлгір-

местен бұл ;ңір масатыдай құлпырып, 

дүркірей ж;неледі. Жалпақ дала, бел-

белес қызғалдақ пен сарғалдаққа тола-

ды. Bрі-беріден соң к;з к;рім к;лемнің 

бәрі қып-қызыл ;ртке оранып, итқыз-

ғалдақтың шалқыған теңізіне айна-

лады. Кемді күнгі қыс қысымынан 

соң малдың да, жанның да мазатсып, 

марқаяр шағы бұл.

Танысып-білісіп біраз шүйіркелес-

кен екі жолаушы енді тақтайдай жол-

мен сызып бара жатқан мәшиненің 

терезесінен осы к;рініске к;з суғарып, 

әрқайсысы ;зімен ;зі болып кетті. 

Бошалақ шіркін мына жаңа танысының 

к;ркіне сұқтануын қояр емес. Құдай-

шебердің ;зі майға бабымен піскен 

бауырсақтай ғып әдемі кескіндеген 

мұрны, оқыс жалт еткенде от-жалындай 

шарпитын к;зқарасы... Курорттар мен 

шипажайларға барғыш жұрттың осын-

дай арулар туралы ауыздарының суы 

құрып айтатын әңгімелері рас болғаны 

ғой, сірә. Bуелі осылай танысып, кейін 

қиыса алмай, жыл сайын курорттан 

курорт асып, үздіге табысатында-

ры... Бұрын-соңды бұлай саяқ шығып 

– Бірталай жерге барып қайттыңыз-

ау, шамасы?

– Жәй, әшейін... Ойды ой түртеді 

дегеннің кебі ғой.

– Сол ой шіркіннен бір уақ серпілу 

үшін келе жатқан жоқпыз ба?..

Рас-ау. Зәуімен бір жолға шыққанда 

ж ә  м ы н а д а й  қ а с а  с ұ л у  қ а с ы ң д а 

отырғанда қалың ойды қайтпексің, 

бәтір-ау. Жастықтың соңы, қарттықтың 

алды деп, к;зді жұмып, ду-думанға 

қойып-ақ кетсең кім с;ккендей сені? 

«Eмір қайтып келмейді, ;гіз аттай 

желмейді» деген және бар. Осындай-

да, оралыңның барында бір желіп 

қалсаң несі айып? Жүр ғой әне ;зіңдей 

 Кенжебектер, Керімтайлар шалқып 

басып, шайқап т;гіп. Bрі соның орайы 

келіп тұрғанын к;рмеймісің.

К ; з і н і ң  қ и ы ғ ы н  т а с т а п  е д і , 

Гүлжазира оң қолын бұған тым тақау 

жіберіп, ақсүйрік саусақтарын әлдебір 

аспапта әлдебір сазды орындаған адам-

ша жыбырлата түсіп, балқып отыр 

екен. Құдды «ұстасаңшы, сипасаңшы» 

дейтіндей. Беу, дүние-ай, жұмыр басты 

пендені мінәйі себептен ынтықтырып, 

жоқтан бар қинаймын десең ретін 

келтіре береді екенсің-ау! Дәл осы ара-

да Бошалақтың ойына:

Т;легеннің мінезі 

Болып кетті баладай,  – дейтін қисса 

жолдары оралды. Сонау бал дәурен 

балалық шақтан бермен қарай к;кейге 

қонақтап, жадуалдай жатталып қалған 

с;здер. Енді ;зінің мынадай сәттегі 

күйіне д;п келгенін қарашы.

Тегі, адамның к;ңілі қартаймайды 

деген рас болар. Баз-базда мұны: 

«Бұқаның ;зі қартайса да мұрны 

қартаймайды» деп анайылау айтатын-

дар да бар. Мейлі, қалай айтылса да, 

шындық болғаны ғой. Бошалақтың 

қазіргі к;ңіл ауаны соған келеді 

әйтеуір. Ту-у сонау балалықтың ба-

зарында қалып, күнделікті тірліктің 

күйбеңінде к;мескіленген таныс-

       , 
        

    .
       . 

         
  . 

Қазақстан Респуб-

л и  к а с ы н ы ң  б е л г і л і 

саяси және мемлекет 

қай раткері  Ұзақбай 

Қараманов 81 жасқа 

қараған шағында ;мір-

ден озды.

Ұзақбай Қараманов 

1937 жылы 29 тамыз-

да Қызылорда об лы-

сындағы Арал ауда-

нының Ұялы ауылын-

да туған. 1959 жылы 

А.И.Микоян атын дағы 

Куйбышев ин женерлік құрылыс 

 институтын тәмамдап, 1961 жылы 

КСРО Сәулет және құрылыс академи-

ясы жанындағы Жоғары инженерлік 

курстың тыңдаушысы болды.

Е ң б е к  ж о л ы н  А қ т ; б е 

облавтотре  с інің Шұбарқұдық 

автобазасында прораб болып 

бастаған. Мұнан әрі құрылыс са-

ласында басшылық қызметтер 

атқарды. Қазақ КСР Құрылыс 

министрінің бірінші орынбасары, 

республикамыздың материалдық-

Ол кісінің тұсында сабақ беруге 

ынтасы бар жастарға қолдау жаса-

лып, тіпті талантты жастарды арнайы 

іздейтін еді.  Бұрын босағадан орын 

тимейтін қазақ мектептері, соның 

ішінде тарих пәні мұғалімдерінің 

талайының тұсауын кесті. Апайдың 

ерен еңбегінің арқасында аптасы-

на бір рет апталы қашық сабақтар 

;ткізіліп, оның үлгілері баспас;зге 

жариялана бастады.  Алдыңғы 

қатардағыларының еңбектері әділ 

бағаларын алып, есімдері ортаға 

танылды. Сол тұста Қайыркен 

апай тарихшы мұғалімдердің с;зін 

с;йлер тіреушісіне айналды десек, 

артық айтқандық емес.  Бұл Алматы 

қаласындағы мектеп тарихшылары-

на аян шындық еді. Үлкен қаладағы 

тарих пәні ұстаздарының жетекшісі, 

үлкенінің де, кішісінің к;ңілін 

тапқан, ұстаздардың бірі әрі бірегейі 

Қайыркен Құдайбергенқызы еді. 

Қ.Құнафина жетекшілік ет-

к е н  А л м а т ы  қ а л а л ы қ  т а р и х 

бірлестігінде оқулық авторла-

ры мен мектеп мұғалімдерін 

толғандырған мәселелер  жиі 

к;теріліп, пікірталастың соңы 

келелі ойларға жалғасатын. Ол – 

шын мәнінде Алматы қалалық мек-

теп тарихшыларының қалыптасқан 

жылдары еді. Ұстаздардың әрбір 

сұрағына, әр айтқан пікіріне құлақ 

түріп, оған т;релік жасайтын да 

Қайыркен Құдайбергенқызы бол-

ды. 

Қазіргі  уақытта ол кісінің  

мейірімін к;ріп, қазақ балаларының 

санасына ой салып қана қоймай 

ж о л  к ; р с е т і п ,  қ а н а т  қ а қ қ а н 

«шәкірт ұстаздары» еліміздің әр 

;ңірінде еңбек етіп, ұстаз жолын 

жалғауда.   Eйткені апай қалада 

тарих бірлестігін  басқарған тұста, 

тарихшылардың сапасы жаңа сатыға 

к;терілді. Тарих пәнін шәкірт 

жүрегіне қалай жол тапқызамыз 

деген тұста, ешқашан ештеңеден 

тартынып к;рген жоқ. Қазақтың 

тоқсаныншы жылдардан бастап 

сабақ беру жүйесіне ;згеше із са-

лып, соңынан ерген шәкірттерін, 

о қ у ш ы л а р ы н  ж а қ с ы л ы қ  п е н 

жаңалыққа қарай бет бұруына 

Қ.Құдайбергенқызының сіңірген 

еңбегі орасан зор. Апай басқарған 

тарих бірлестігінің елеулі қызмет 

еткендігін айтпау ақиқаттың ала 

жібін аттағандық болар еді.

Тарих бірлестігінің к;шбасшысы 

атануы апайдың елжандылығы 

еді. Ұстазымыз тарих бірлестігіне, 

әсіресе қазақ мектептерінің, сондағы 

тарихшы ұстаздардың қабырғасына 

не батып отырғандығын анық 

білгендіктен келіпті. Ол тұста қазақ 

тарихын оқытатын оқулықтар 

да мүлдем жоқ-тын. Сол кезеңде 

ұлттың түлеуі басталған алмағайып 

тұста жоқтың орнын толтыруға, бар-

ды жетілдіріп  жан-жақты қамтуға 

ұмтылды. Bдістемелік құрал, та-

рихи карталар, хрестоматиялық 

деректемелер дегеніңіз мүлдем жоқ 

болатын. Ақиқатына жүгінсек, 

ж о қ т ы ң  о р н ы н  ж о қ т а т п а д ы , 

«ұстаз шәкірттерімен» сабақ беру 

әдістемелерінің тұңғиығына бойлап 

қана қоймай, ХХ ғасыр мен ХХІ 

ғасырдың ;тпелі ;ліара кезеңінде 

;зіндік мектеп қалыптастырды де-

сек артық айтқандық емес, оған 

шындық дәлел.

техникалық жабдықтау 

мемлекеттік коми те-

тінің т;рағасы болды. 

Кейін Қазақ КСР Ми-

нистрлер Кеңесінің 

 Т ;  р а ғ а с ы ,  Қ а з а қ 

 КСР-інің Премьер-

Министрі болып таға-

йындалды.

B л д е н е ш е  р е т 

Қазақ КСР Жо ғар ғы 

Кеңесінің, ҚР Пар ла-

менті Мәжі лі сінің депу-

таты болып сайланды.

Ел алдындағы қа жырлы еңбегі 

үшін ІІ дәрежелі «Барыс», Еңбек 

Қызыл Ту ордендерімен, к;птеген 

медальдармен, құрметті атақтармен 

марапатталды.

Тәуелсіз мемлекетіміздің қа-

лып  тасуына елеулі  үлес қосқан 

ардақты азаматтың есімі ешқашан 

ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары

Бұл мектептің қалыптасуы да оңай 

болмады. Қ.Құдайбергенқызының  

пәнге, елге, жас ұрпаққа, ұстаздарға 

деген сүйіспеншілігі жанын баурап-

ты. Қаланың әр бұрышында ша-

шырап жатқан  мектептерді аралай 

жүріп, аралап қана қоймай, «ұстаз 

шәкірттерінің» біріне ой салып, 

бірінен ой алып   бірте-бірте кемел-

дене биіктей түсті. 

Ұ с т а з  с е н і ң  м а т е р и а л д ы қ 

құндылық алдында байланып қалмай 

шәкіртіңе деген сүйіспеншілігіңнің 

алдыда тұрғанын қалайды. С;йте 

тұра, бойында жігері мен сенімі, 

арманы мен мақсаты бар жастардың 

ортаның күйбеңінде қалып қоймай 

ертеңін ойлауды, жетістіктерге 

жетуіне олардың к;зін жеткізеді. 

Апайдың алдын к;ріп, сол кісінің 

кеңесімен бірі ғалым тарихшы, бірі 

мектеп басшысына айналған жандар 

жетерлік.

Алматы тарихшыларының ара-

сында «біз Қайыркен апайдың 

мектебінен ;ткенбіз» дейтін ерекше 

бір жылы лебізге ұласқан пікір бар. 

Бізде сол мектептен қанаттанып, 

қатайдық. Оның қайсарлығы мен 

еңбекқорлығы, басқаларды соған 

баулуы қажымас қайраткерлігінің 

жабылмас парақтары. Қаншама 

әдістемелік құралдар, үлестірмелі 

материалдар, түрлі сабақтар, айта 

берсең таусылмайтын бір жатқан 

кен ғой, шіркін. Bркімнің титімдей 

бір жақсы ойымен, ;зіндік әдісін, 

болмаса қарапайым ғана таратпа 

құралдарын дейсіз бе к;ріп қалса, 

әр ойдан, әр заттан жақсылықтың 

ұшқынын к;ріп соны ұлықтап оты-

ратынын айтсаңызшы.  Тамсанып 

отырғанымыз жоқ, талайды тамсан-

тар шындыққа әлі де бойлай алмай 

отырмыз. 

Кейде дұрыс, кейде бұрыс тар-

тып жүретін тарихшы деген қауымға 

жағудың ;зі қиын. Бірақ апай бәрінің 

к;ңілін таба білген тағылым таныт-

ты. Алмағайып тоқсаныншы жылда-

ры мектепте тарихшымның жағдайы  

болмаса, менің жетекшілігім қане 

дегеніне талай куә болдық. Мектеп 

басшылығымен байыппен с;йлесіп, 

тарихшыларының жағдайына к;ңіл 

аудартуға,  барынша үстемелік 

сағаттармен қамтылуына зер салды. 

Жағдайы жоқ мұғалімнің қалай 

сабақ береріне алаңдап, ол мұға-

лімнің ;зіне айтпағанмен, сыртынан 

бақылап,  еңсесі жығылып кетпесін 

деп жанашырлық танытатын.  

Қорыта айтқанда, Қайыркен 

Қ ұ д а й  б е р г е н қ ы з ы н ы ң  ж о л ы ,  

бұл нағыз ұстаз жолы, біз Сізбен 

мақ танатынымызды айтқымыз 

келеді.  Сіздің республикадағы 

қарымды, елжанды, ;з пәнініне 

шексіз берілген ұлағатты ұстаз еке-

ніңізді еске салудың ;зі артық. 

Біз сіздің ғылыми дәрежеңізді, 

алған атақтарыңызды дәріптегелі 

отырғанымыз жоқ, сіздің елге де-

ген еңбегіңізді бағалай алсақ, соған 

орай, бір ой айтсақ деген шәкірттік 

ырзашылығымыздан туған ұшық ой 

ғой. Мұғалімдер күні қарсаңында 

к ; ш б а с ш ы м ы з  б о л а  б і л г е н 

Қайыркен Құдайбергенқызына 

мерекеңіз құтты болсын демекпіз.

Шәкірттеріңіздің атынан 
Ғылымбек ІРГЕБАЕВ

АЛМАТЫ

Мемлекетшіл болатын
ДҮНИЕ-КЕРУЕН

«Мен әншімін» – көрерменге жол тартты

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

КӨКСАНДЫҚ

(Әңгіме)

Бекболат ӘДЕТОВ

i  

Т
егі, түлен дегенің к;збен к;ріп, 

қолмен ұстайтын бірдеңе бол-

са бұйырмасын. Bсте олай 

емес. Дерексіз, дәйексіз нәрсе. Бірақ 

ойламаған жерден сайтандай сап ете 

түсетіні бар. Ыстық ботқадай жабыса-

ды. Содан соң арылып к;р.

Осы жұрт Бошалақты кәдімгідей 

кісілікті азамат деп біледі. Аты со-

кезек сүйгеннің ырымын жасаған 

Б;кең пойызға мінді де «Сарыағаш 

қайдасың?» деп тартып отырды. Бір 

түнеп оянғанда Шымкентте болды. Bрі 

қарай тағы жүз елу шақырымдай авто-

буспен не жеңіл к;лікпен жүру керек 

екен. Аялдамаға барды.

– Сіз Сарыағашқа ма? – деді тоқыма 

к;йлегінің етегі дегеленіп, ақ сазандай 

балтыры жарқ ете қалған орта бойлы-

дан ілкімдірек келіншек. «Тым жеңіл 

киінгенсің-ау, қалқам» деп ойлап 

үлгірді Бошалақ, әрі бір к;рген әйелдің 

әуелі балтырына к;зі түскенін ;зіне 

әбес санап, қызарып та кетті.

– Иә, Сарыағашқа.

– Онда бірге жүретін болдық қой. 

Мына бір к;лікпен келісіп тұр едім, 

енді екі адам табылса...

– Тәйірі, тағы біреулер қашан 

келеді деп тұрамыз ба, екеулеп-ақ тарта 

берелік. Азар болса ақысын алар, – 

деп шүленсіді Бошалақ. Адамның кез 

келген қапысын аңдып жүретін түлені 

болмағырдың нақ осы сәтте орайы-

на орала кеткенін ол сезген де жоқ. 

Bшейін, к;ңілінің туабітті мырзалығын 

білдірген.

Ал Бошалақтың к;ңілі әманда к;л-

ҰСТАЗ ЖОЛЫ
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Ерлі-зайыпты Дүйсен Мұқаметжан мен
 Бақытгүл Жылбысқызы

Ағашқа 9рмелейтін қоян бар 
дейді. Бұл рас па деген сауал ту-
ындайтыны ақиқат. Рас. Ағашқа 
9рмелейтін қоян Жапонияның 
Рюкку аралында тіршілік етеді. 

Аты да затына сай «ағаш 

қояны» деп аталады. Оның 

дене тұрқы шағын. Небәрі 40 

сантиметрдей. Терісі қоңыр 

түсті. Ал тырнағы ;те ;ткір 

болады. Соның к;мегімен ағашқа оп-оңай ;рмелейді. 

Ал кірпінің алманы арқасымен таситыны рас па 

деген сауалға тоқталайық. Бұл ;тірік. Біріншіден, кірпі 

қоңыз, ұлу, құрт-құмырсқа секілді ұсақ жәндіктермен 

қоректенеді. Екіншіден, кірпі қысқы азығын ұясына 

тасымайды. К;рген жерде жеп кете береді. Үшіншіден, 

оның инелері ;зіне қауіп т;нгенде ғана ;ткірленеді 

екен. 

Кашалоттар – теңіздің алып жыртқышы. Оның 
сүйікті тағамы – кальмар. Бұл «алып балықтың» 
ұзындығы – 20 метр, салмағы 80 тоннаға жетеді. 

Су астында 160 минут шыдап тұра алады. Суға 

сүңгімес бұрын 60-70 рет ауа жұтады. Жалпы киттер 

адам баласына қауіп т;ндірмейді деп есептеледі. 

Алайда киттердің ішінде косатка мен кашалот 

адам баласына шабуыл жасаған кездері жиі болған. 

Егер суда жүзіп бара жатқан адамды к;рсе кашалот 

тиіспей қасынан жүзіп кетеді. Ал оған қауіп т;нгенін 

сезгенде ол адамды жұтып жіберуден тайынбайды. 

Мәселен, кашалотты  аулау барысында кит қайықты 

аударып жіберіп суға түскен адамдарға сес к;рсеткен 

кездері болған. Бұдан басқа ;зіне қарсы жүзіп келе 

жатқан шағын кеме немесе яхталарды аударып та 

жібереді. Суретке түсірген кезде де бұл кит кейде 

мінезін к;рсетеді. 

Қыста киімін тастайды,

К;ктемде киіне бастайды.

К;ктемде ш;п ;нер жер, 

Мал келер, мал ;рер жер. 

(Ағаш)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Жануарлардың құпиясы көп 

Тісті киттердің алыбы     

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

ТАНЫМ

Иммунитет ағзаның кез кел-
ген ауруға т9теп бере алатын 
қорғағыштық қа   бі леті. Ол адам 
ағзасына зиян ды микробтардың 
енуіне қарсы тұрып, оларды 
жойып жі беруге тырысады. 

Иммунитеті күшті адам-

дар ;те сирек ауырады, ал 

иммунитеті әлсіз жандар жиі 

ауыра береді. Мысалы, бір 

отбасындағы адамдардың бәрі тұмаумен ауырып жатса 

да, иммунитеті күштісі солардың арасында ауырмай-

ақ сап-сау жүреді. Себебі оның иммунитеті күшті, ал 

кейбір жандар қасынан ;ткен адам түшкірсе де лезде 

ауырып қалады, мұндай адамдарды иммунитеті әлсіз 

немесе иммунитеті т;мен екен дейді.  

Адам ағзасының қалқаны    
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ
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Ш;пшегінің қолынан май жалап отырған 

Bлімхан апаның аузынан «тәубасы» түспейді. 

Жұбайымен 32 жыл отасып, 3 ұл мен 7 қызды 

дүниеге әкеліп, ;сіріп-;ндірген Bлімхан апаның 

бүгінде 24 немересі, 13 ш;бересі, 5 ш;пшегі бар. 

Халқымызда перзентіне деген мейір-

ықыласын т;ккен аяулы анаға, тәлімді тәрбиеге 

баулыған асқар таудай әкеге, ақ жаулықты 

әжелерге, тағылымы мол аталарға арналған ән 

мен жырлар, нақыл с;здер к;п. Ал қарттықтың 

мәні мен сәні, ұлағаты жайлы «Атасын сыйлаған 

абыройға б;ленер», «Жақсы адам қартайса 

жазып қойған хаттай, жаман адам қартайса, 

бықсып жанған оттай», «Отырса — от басында, 

к;шсе — к;ш басында», «Eсетін елдің қарты 

қазына болар, ;спейтін елдің қарты қазымыр бо-

лар», «Қатарынан қалған кәрі жетім», «Қарттың 

айтқанын істе, жастың тапқанын же», «Алпысқа 

келгенде алты ағаң болсын, жетпіске келген-

де жеті інің болсын», «Шалды шақыр, асыңа 

келсін, шалдығына күл, басыңа келсін», «К;п 

жасағаннан сұрама, к;пті к;ргеннен сұра», 

«Bзілің жарасса, атаңмен ойна», «Жасыңда 

жалықпасаң – қартайғанда тарықпайсың», 

«Бүгінгінің қартымыз, кешегінің артымыз», 

«К;п жасаған құрдасынан, к;п с;йлеген жол-

дасынан айрылады», «Ағадан – ақыл, атадан 

– нақыл», «Алтыға дейін бала ерке, алпыстан 

кейін шал ерке», «Жасында байқары жоқтың, 

жасы жеткенде айтары жоқ», «Қартайдым деп 

қайғырма, жас бала бар артыңда, жалғызбын деп 

қайғырма жақсылар бар артыңда» деген мақал-

мәтелдер тізбегін одан әрі жалғастыра беруге 

болады. Бұлардың бәрінде де  үлкенді сыйлау, 

ардақ тұту, перзенттік қарызды естен шығармау 

мен қарт кісіні құт-береке деп тануға үндейтін 

үлкен тәлім жатқаны анық. 

Апаның кенже ұлы Мұқамбет 1989 жылы 

қала шетінен жер алып үй тұрғызады. Ондағы 

мақсаты анасын жайлы тұрмыспен қамтамасыз 

ету болатын. Анасының к;ңілін аулау ниетімен 

аула ішіне сан алуан гүлдер мен түрлі дақылдарды 

егеді. Ондайда Bлімхан апа немерелеріне ;з 

қолдарымен күтіп-баптап ;сірген к;к;ністер 

Жаз маусымында бие байлап, қымыз 

әзірлейтін ;ңір жұрты енді қаңтардағы жаңа 

жыл үшін деп арнайы қымыз сақтап қоятын 

болды. Мұндай шаңырақ аудан дағы әр ауыл-

да кездеседі  және де игі шараға мұрындық 

болып жүргендердің дені атажұртына оралған 

қандас бауырлар. Олар ұлттың ең қастерлі  

сусынының бағасы мен барын одан әрі артты-

рып, мерейін тіптен  асқақтатып келеді. 

Иә, біз барған Сарыжаз ауылындағы ерлі-

зайып ты Дүйсен Мұқаметжан мен Бақытгүл 

Жыл  бысқызы да сол арғы беттен оралған 

қан дастар. Бүгінде олардың бір ауылдың 

ша руа сының д;ңгелеуіне септесіп отырған 

жайы бар.  

– Біз бұрын Қапал жерінде тұрақ тағанбыз. 

Бұл ауылға  ;ткен жылдың қараша айында 

қоныс аудардық. Келе салып қанға сіңген 

кәсібімізбен айналысып кеттік. Кейін 

Алматы қаласындағы №4 кітапхананың ұйым-

дас тыруымен ҚР Тұңғыш Президентінің саябағында 

қалалық «АлмаФест» фестивалі аясында «Bн-жырым 

саған, ару Алматы» атты мерекелік әдеби-сазды кеш 

;тті. Мақсаты – жас ұрпақты шешендік ;нерге, 

отансүйгіштікке, патриотизмге баулып, оларды 

туған жерінің, туған қаласының тарихына құрметпен 

қарауға, ұлттық рухани құндылықтарды қастерлеуге 

тәрбиелеу. Bдеби-сазды кешке Абай атындағы Қазақ 

Ұлттық педагогикалық университетінің студенттері, 

Алматы Полиграфия колледжінің, Ж.Елебеков 

атындағы Эстрада және цирк колледжінің 

студенттері, М.Мақатаев атындағы гимназияның, 

М.Bуезов атындағы №128 және №36 жалпы білім 

беретін мектептердің дарынды оқушылары қатысты. 

Олар кеш барысында жауһар жырлардан 

шашу шашып, мың бұрала би билеп, әуелете ән 

шырқады. Ж.Елебеков атындағы Эстра да және цирк 

колледжінің студенттері «Ту ған жер – тұғырың, 

туған ел – қыдырың» және «Ал маты жүрегімде» 

атты әдеби-сазды композицияларын орындап, 

к;рерменнің ыстық ықыласына б;ленді.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

ХАТ ЖОЛДАРЫНАНКЕШ

Құлын байлап, бие сауып... ӘН-ЖЫРЫМ САҒАН, 
АРУ АЛМАТЫ!

мен жеміс-жидектердің ерекше дәмді, құнарлы 

болатынын айтудан жалықпайтын-ды. Bрине, 

бау-бақшаны суару мен игеру оңай шаруа 

емес.  Бүгінде ерекше талғаммен б;лек-

б;лек отырғызылған к;к;ністер жайқалып 

тұр. Бұрынырақта демалыс күндері апаны 

немерелері ары-бері жетектеп жүретін-ді. 

Қазіргі күні к;бінесе арбаға отырғызып аула 

ішіне, к;шеге алып шығып қыдыртады. Он-

дайда әжелері қолқанаттарына мейірімін т;гіп, 

риясыз к;ңілмен аналық алғысын жаудыра-

ды. Сондай-ақ бала-шағасының амандығын 

ғана емес, ел іргесінің берік болғанын, бейбіт 

заманның мәңгілік болғанын тілеп күбірлеп 

отырады. 

Қала шетіндегі ауылдар қазіргі күні үлкен 

 мегаполиске қосылып кеткені анық. Енді 

Алматы қаласы Түрксіб ауданының тұрғыны 

болып саналатын апамыздың күтімі жақсы 

болғаны к;ңілге қуаныш ұялатты. 2012 

жылдың қоңыр күзінде Eстеміровтердің әулеті 

үшін ұмытылмайтын оқиға болды. Bлімхан 

апа аула ішіндегі бау-бақшаға барам деп жүріп 

сүрініп құлап қалыпты. Дәрігерлік к;мекке 

жүгінген кезде жамбасы жарақаттанғаны 

белгілі болған.   

– Гипсте қозғалыссыз жатудың азап екенін 

басынан ;ткерген жан ғана білер. Қыздары 

к е з е к т е с і п  к е л і п  к ү т т і ,  ш о м ы л д ы р ы п , 

тамақтандырып дегендей, барлық күтімін жаса-

ды, – дейді ұлы Мұхаметқали ;ткен шаққа шолу 

жасап. Оған дейін анамыздың қатты қиналып 

ауырғанын байқамап едік. 

Үстіміздегі жылдың ақпан айында ғасыр 

жасаған әжені мерейтойымен құттықтауға 

Түрксіб әкімдігінің ;кілі, «Нұр Отан» аудандық 

филиалы т;рағасының орынбасары Нұрланбек 

Bжібаев, ардагерлер кеңесі т;рағасының орын-

басары Ләззат Лапшина бастаған бір топ адам 

арнайы үйге келіп құттықтапты.   

– Үкімет адамдары жаман кемпірдің ;мірде 

бар екенін ескеріп жатқанына рақмет, – деп сол 

кезде апа қатты толқыған к;рінеді. 

Ал наурыз айында бүкіл балалары, немерелері 

жиылып, Құлжа трассасы бойында орналасқан 

«Бәйтерек» ауылындағы «Шоссе» мейрамхана-

сында тойын дүркіретіп ;ткізді. 

Бір күнінен мәнді қылып бір күнін, 

Сақтап тұрған туысқандар бірлігін.

100 жасқа келіп қапты анамыз, 

Біздер үшін ғажап әрі нұрлы күн, – деп бүкіл 

әулеті шаттануда. 

«Ұстанымы адал бол, тек мойыма, 

Ізгіліктің бәрін жиған бойына» деп,  немере, 

ш;берелері әжелерінің мойнына асылып, 

бетінен сүйіп әндетіп жүр. Бұның бәрін бей-

нефильмнен к;ріп ;зім қатты әсерленіп, бір 

тамаша кино к;ргендей немесе бір ұлағатқа толы 

кітап оқығандай күй кешкенім бар. 

Иә, ағайын-туыс арасында жасы ұлғайған 

Bлімхан апаның бақытты жүзін к;рудің ;зі 

ғажап-ақ. Бар ақылын, ;мір жолында жинаған 

тағылымдарын ұрпағына аманаттай алудың 

қаншалықты маңызды екенін осындайда 

сезінесің. 

– Соңғы кезде к;з жанары әлсіреп, тістері 

босады, с;здері түсініксіз болып кетті, – дейді 

ұлы Мұқамбет. Дегенмен, тамақ ішерде асқа 

адалдық тілеген бәтуалы ойлары мен тамақ 

соңында ас қайырғандағы айтқандарын тыңдай 

отырып, апаның батаг;й жан  екеніне шүбәсіз 

сендік. 

Bлімхан апа ;ткен ғасырдың отызын-

шы жылдарындағы алапат ашаршылықтың 

ауыртпалығын жанымен сезінді, елде болып 

жатқан жағымсыз құбылыстарды к;зімен к;рді, 

қиын-қыстау кезеңдерді басынан ;ткерді. 

Отау құрып, ерлі-зайыпты болған кезде екінші 

дүниежүзілік соғыстың басталуы, әкесін, 

 бауырларын, қайнағалары мен қайын інілерін, 

сүйген жарын майданға аттандыру жүрекке сызат 

түсірмей қойсын ба? Ұлы Отан соғысы тұсында 

к;пшілікпен бірге «Барлығы жеңіс үшін» деген 

ұранға ұйып, тылда жанқиярлықпен еңбек етті. 

Сондықтан да болар жүзіндегі к;п сырды арасына 

бүккен қатпар-қатпар әжімдері талай тауқыметті 

жылдардың салған куәсіндей әсер қалдырады.

– Қандай арман тілегіңіз бар? – деп сұрадым 

апаны с;йлету мақсатында. 

– Балаларымның алдында алса арманым 

жоқ, – деп қалды апа ауыр күрсініп.  

– Бір күндері, тіптен үн-түнсіз отырып, ойла-

нып қалады. Кейде к;ңілі түсіп к;л-к;сір естелік 

айтатыны бар. Бүгін анам с;йлемей отыр, – деді 

де Мұқамбет менің ішкі ойымды сезгендей 

әңгімеге араласты. Химия, биология пәні 

мұғалімінен мектеп директоры дәрежесіне дейін 

к;теріліп, ақ адал еңбек еткен апаның тұңғыш 

қызы Клара 2000-шы жылы қайтыс болыпты. 

Иә, перзентінің ;лімі қандай ата-анаға болсын 

;те ауыр азап екені айтпаса да түсінікті-ақ. 

Бойларынан даланың иісі бұрқыраған, кеудесі 

шежіреге толы к;нек;з қарияларымыздың 

қарашаңырақта алаңсыз, аман-есен ғұмыр 

кешкеніне  не жетсін!

Бір кезде елі, халқы, келешек ұрпағы үшін 

жасаған игі істерін ескерген балалары әрдайым 

апаға к;ңіл аударып, қамқорлық танытуда. 

Ата-ана алдындағы перзенттік парызын үлкен 

ынтамен орындап, әдептілік, кішіпейілділік, 

сергек сезімталдық к;рсетіп жүрген отба-

сылар еліміздің қай түкпірінен де табылады. 

Адамның ;мірінің мәні мен  сұлулығы, адамның 

келешегіне сенімділігі – баланың ата-анасын 

ардақ тұтып, ;зінің перзенттік қарызын бір сәтке 

де есінен шығармауында. Бір с;збен айтқанда, 

ұрпағы құрметтеген ата-ана әр кезде де бақытты.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Әже әлдиі
Йога – бізге ерте ғасыр-

лардан жеткен ілім деген пікір 
бар. Ол туралы мәліметті бар-
лық дерлік діндерден, салттық 
тәжірибелерден табуға болады. 

Кейбір зерттеушілер, тіпті 

йоганың отаны – Жердегі 

ежелгі ;ркениет – Арктика 

деген пікірде. Ол Америка 

мен Еуразияны Солтүстік 

полюс арқылы қосқан мойнақта мыңдаған жыл-

дар бұрын ;ркендеген. Ғаламдық апаттан кейін 

ол Солтүстік Мұзды мұхит суларынан жоғалған. 

Арктиканың аман қалған тұрғындары йоганы 

Хиттида, Пацифида және Атлантида абыздары-

на жеткізген, кейін олар арқылы Үндістан мен 

Мысырға жеткен деседі. 

Бұл шындыққа сай ма, жоқ па, бүгінгі күні дәл 

анықтау мүмкін емес. Тек Инд ;зені алқабынан 

табылған бірнеше м;рден (б.д.д. 3300-1700 жж.) ме-

дитация мен йога қалпындағы мүсіндер табылған. 

Америкалық психологтар ақпаратты есте сақтаудың 
тиімді әдісін атады. Мамандардың пайымынша, 
қабылданған қандай да бір мәліметті есте сақтап қалу 
үшін, оны біреуге айтып беру қажет. 

Нәтижесінде, бұл ақпарат пен оның егжей-

тегжейлі мән-жайы тіпті бір аптадан кейін де адамның 

есінде тұрады. Ғалымдар мұндай тұжырымға студент-

термен ;ткізілген зерттеуден кейін келген. Оларға жар-

ты сағат бойы 40 фильмнің 24-секундтық роликтері 

к;рсетілді. Экспериментке қатысушылардың шарты 

– видеода к;рсетілген жалпы сюжетті, сондай-ақ түрлі 

ұсақ-түйектерді, мәселен, дыбыстарды, түстер мен 

кейіпкерлердің қимылдарын есте сақтап қалу бол-

ды. Тәжірибеге қатысқандардың нәтижесі оң бағаға 

лайықты деп танылды. 

Йога

Жадыңыз мықты ма?

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

жақын туыстарымыздан құлынды биелер 

алдық. Қазір 3 бие байлап отырмыз. Бүгінде 

қымыздың әр литрінің бағасын 500 теңгеден 

сатудамыз. Ең бастысы, емдік қасиеті үшін 

күн сайын саумал алатындар бар, – дейді 

Дүйсен Мұқаметжан.

Аталған отбасы екі-үш бие байлап, күн 

сайын 15-20 литр қымыз сатып отыр. Осы 

ретте отағасы қымыз әзірлеумен тек оның 

ауыртпалығын к;теріп, қадір-қасиетін 

білетіндердің ғана айналысатынын, бүгінде 

жұртшылық назарының осы кәсіпке ауа 

бас тағанын тілге тиек етті. Bрі жаз шыға үйі-

нің жанындағы күре жолдың шетінен 40-50 

адамға арналған қымызхана ашып,  сауып 

отырған биенің санын к;бейтпек жос па-

рының да барын жеткізді. Бұл ойын ауыл 

әкімі Нұрлан Оралқұлов қуана қолдаған екен. 

Тілді үйірген ақ дәмнен ауыз тиіп, 

ауылдағы жұрттың ақ пейіліне к;ңіліміз 

тойған біз де ерлі-зайыптылардың алдағы 

жұмыстарына береке тілеп қайттық. 

Қанат БІРЖАНСАЛ 
Алматы облысы

Райымбек ауданы 
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Бұрқан бұлақ

БӘРЕКЕЛДІ!

ИГІ ІСШАРА

хан Кенесарының, сұлтан Сыздықтың 

iздерi болуы мүмкiн. Кезiнде Түркiстан 

губерниясының құрамында болған Сай-

рам жерiнiң маңызы туралы Ханқорған 

әлi талай сырды ашады, — дейдi.

Қасиеттi ;лкенiң табиғаты, топырағы, 

суы бәрi-бәрi тұнып тұрған шежiре. Ба-

бала рымыздың, батырларымыздың iзi 

қалған жерде болып үлкен әсер алып, 

бұрын соңды естiмеген құпияға қанық 

болдық. Сол күнi ауыл тұрғындары 

құрбандық шалып, т;бе басында Құран 

оқылды.

Қызжiбек МҮСIРЕПХАН, 
журналист 

Оңтүстік Қазақстан облысы

– Bлі туған жоқ. Таяуда болып қалар.

Содан бері қыздардың қарым-

қатынасы к;бейді. Бірте-бірте бүйірі 

шыққан Ажардың итіне де ерекше назар 

аударылды.

Бірде ас ішіліп болған соң, сүйек-

саяқтың түгін қалдырмай Сая орап 

жатқан.

– Қайда барасың? Не істеп жүрсің? – 

деп, әжесі сұрақты к;бейтіп жіберді.

С;йтсе әжесі к;п жайды біліп 

қойған. 

– Мұздатқыштан шұжық жоғалады. 

Тәттілерді таппайсың. Тек шыныңды 

айт...

– Мен Ажарға к;п-к;п қарыз бердім. 

Енді оның итінің амандығын тілеп 

жүрмін. Eйткені ең әдемі күшік менікі 

болады.

Шынайы к;ңілмен айтқан жағдай 

қарияның жанын толқытты.

Мейірімді сәби жүрегінің бүлкілі-ай!

Немересінің күнәсін кешірген әже 

сондай мейірімді-ақ!

Сайрам ауданының бұрынғы Мәдени, 
қазiргi Ханқорған деп аталатын 
 ауылында тарихтың к9зi, шежiренiң 
с9зi саналатын қасиеттi т9бе бар. 
Биiгiне шығып, т9ңiрекке к9з салсаңыз 
алыстағы аттылыны анық к9ресiз. 
Қазақ тарихында Ханқорған т9бесiнiң 
ерекше орны бар. Жаугершiлiк заманда 
ұлтымыздың ұстыны болған киелi жер-
мен бүгiнде ауыл тұрғындары орынды 
мақтанады.

Ханқорғанда қазақ ханы Абылайдың 

бекiнiсi болған деген тарихи дерек бар. 

Ханқорған – Арыс ;зенi бойындағы киелi 

орын. Абылай ханның iзi қалған тарихи 

т;бе. Қазақ хандығының 550 жылдығына 

байланысты қайта зерттелуде. Сонша 

уақыт елеусiз жатқан киелi т;беге жан 

бiтiп, қызу жұмыстар басталып кеткен. 

К;лкент ауылдық округiндегi Ханқорған 

т;бесi аудан орталығынан 28 шақырым 

жерде орналасқан. Барар жол даңғыл.

Бiз Ханқорғанға барғанда қазба жұ-

мыс  тарымен айналысып жатқан 15 шақты 

жiгiттi к;рдiк. 4 метр тереңдiктен үйдiң 

iшкi б;лме лерi к;рiнедi. Сынған құмы-

ралар, жартылай құлаған ошақтар,  диiр-

мен, тiптi адам сүйек терi де табылыпты. 

Қазба жұмыстарының басында же  тек -

шiлiк етiп жүрген Медеубек Кiшiбаев:

— Зерттеу жұмыстары барысында 

бiраз дүниелер табылуда. Мұнда  Абылай 

ханнан б;лек, Жәнiбек сұлтанның, 

Таңертеңгілік әжесінің дауысы 

қатты естілген. 

– Орнын сипап қалдық қой. Eреге 

жайған құрт қайда кеткен? Қолына 

дәке-мәрліні ұстап, Саяға т;ніп келеді.

– Айырбастадық. Сағызға, со-

сын шарға. Інісі Сырым екеуінің түрі 

қызарып барады.

– Бәрін бастайтын Сая. Сұрамай 

енді бір нәрсе алып к;р, шашыңды 

жұлайын!

– Еңдігәрі сұрамай ешнәрсе алмай-

мыз, әжетай!

Алайда уәде тез ұмытылды. Сол күні 

кешкісін ауылдың шетінде тұратын 

Ажар ойнауға келді.

– Халуа жепсің ғой. Мен тіптен 

дәмін де ұмытып қалыппын.

Түрі аянышты-ақ.

– Сен маған не бересің, – деп 

сұрады Сая уыстаған дәмді тағамды 

оның алақанына салып.

– Күшік беремін.

– Қашан әкелесің?

Аң-құс пен жеміс-жидектің түр-

түрі ;седі.  Eзге мәлімет бойынша да 

Бұрқан Бұлақ Жетісудағы, тіпті Орталық 

Азиядағы ең үлкен сарқырама саналады. 

Қора ;зенінің сайында, теңіз деңгейінен 

2000 метр биіктікте орналасқан. Оның 

үш сатысының биіктігі – 112 метрге, ең 

биік тұсы 120 метрге жетеді. Тонналаған 

мұзды су т;менге бұрқырай құлап, ай-

наланы шашыранды сумен жуып ;теді. 

Жап-жасыл мүкке оранған қызғылт 

түсті тастар дың аясында м;п-м;лдір 

су тамшылары күн к;зіне шағылысып, 

түрлі-түсті кемпірқосақты толықтырып 

отырады. Су қатты ағынмен баспалдақтар 

мен кемер лерді жасырып, т;менге 

құлдилайды. Текелі қаласынан 55 км 

жердегі Қора ;зенінің шатқалындағы 

Бұрқан бұлақтың бірегей күкіртті-сутегі 

тұмасы емдік қасиеттерімен де таны-

мал. Сарқырама бірнеше күркіреуікті 

құламадан тұрады. Оның үшеуі т;менгі 

жағынан к;рінсе, т;ртіншісін тек соқпақ 

жолмен жоғары шыққанда ғана аңғара 

аласыз. Мұндағы су қоры, әсіресе шілде 

айында к;бейе түседі. Ғалымдар бол-

жамында ерте заманда Қора шатқалы 

будда монахтарының мекені болған 

делінеді. «Бұрқан» с;зінің т;ркіні соны 

меңзейді. Бұл жердің бір тұсында осы-

дан бірнеше ғасыр бұрын жартастарға 

қашалған Будданың мүсінін мүк басып 

жатуы да мүмкін. Тіпті Шоқан Уәлиханов 

зерттеген қызыл қасқырды да осын-

ХАНҚОРҒАН ЗЕРТТЕЛУДЕ

Екі аяғын керген сымға асады, 
Өзіне жол ашады. 
Су ішпес, нәр татпас, 
Шаршамас, қарны ашпас.

Аппақ дала қара дән,
Дәнін сепкен – түсінуге жараған. 

Темір аяқты,
Қара таяқты
Дәптерге де саласың,
Дөңгелек қып шығасың 

Қобдиында қайырлы,
Қазынаның бәрі бар.
Тауыссаң көз майыңды,
Қалағаның табылар.

(Троллейбус)

(Әріптер)

(Циркуль мен қарандаш)

(Кітап)


зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

нан кезіктіруге болады екен. Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев осы сынды тарихи 

орындарды танытып, жандандыру тура-

лы тапсырма жүктегені баршамызға аян. 

Соған орай «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында берілген 

тапсырмаларды іске асыру мақсатында 

республикалық және ;ңірлік журналис-

тер мен болгерлер киелі мекенге сапар 

шекті. Облыстық ішкі саясат басқармасы 

мен ;ңірлік коммуникациялар қызметі 

ұйымдастырған екі күндік сапар естен 

кетпес естеліктерге толы болды. Жол 

ауыртпалығы да киелі жерді к;руге деген 

құштарлығымызды кеміте алмады.

Ал енді, халық аузында сақталған 

бір аңыздың мазмұны былай ;ріледі: 

«Бұрқан – анасының жалғыз ұлы екен. 

Осы баласын тым жақсы к;ретін шешесі 

күндердің күнінде Бұрқан жүзінен има-

ны т;гілген инабатты да тіл алғыш келін 

түсірсе деп арман етіпті. Алайда ұлы 

тәкаппар әрі бірбеткей Қора сұлуға 

ғашық болады. Бұл таңдау к;ңілінен 

шықпаған ана екі ынтызар жүректің 

бірігуіне жол бергісі келмей, орасан 

зор тас қамал соғады да баласын қамап 

тастайды. Bйтсе де Бұрқанның махаб-

баты бәрінен басым түсіп, қамалдан 

асып т;гілген суы Қора сұлудың ;зеніне 

қосылады. Міне, содан бері екеуі тел 

ағысқа айналып, телегей теңіз ;зен 

болыпты. Баласынан айрылып қалған 

ананың к;з жасы да әлі тыйылмапты. 

Бұрқан бұлақ сарқырамасымен қатарлас 

жылай ағатын кішкентай жылға осы 

«Ананың к;з жасы» дейді сол аңыз 

желісін жеткізетіндер.

Барған бойда бірден сарқырамаға 

жол тарттық. Сарқыраманың ;зіндік 

шығу тарихы да бар. Ертеде Бұрқан атты 

жігіт ;мір сүрсе керек. Кедей отбасынан 

шыққан оның жағдайы жұпыны. Ержете 

келе байдың Қора атты қызына ғашық 

болып, к;ңіл жарастырады. Екі жастың 

қосылуына қыздың әке-шешесі үзілді-

кесілі қарсы болып, екеуін алшақтатудың 

небір айласын ойлап табады. Алай-

да ешбір кедергі нәижесін бермейді. 

Ақыр-соңында жартас басына қамал са-

лып, Бұрқанды сонда қамайды. Қыз бен 

жігіттің қайталанбас ғашықтық сезімінің 

салдарынан болар, сол қамалдың ор-

нынан бұлақ ағып, алып сарқырамаға 

айналады. Ал су мен шатқалдың  атауы 

Қора аталып, халық арасына тарап 

кетеді. Бүгінде екеуінің  аты қатар аталып 

қана қоймай, әлем назарын аударардай 

ерекшелікке толы.

Шақырылған қонақтардың қата-

рында  әлемдік  деңгейдег і  блогер 

 Александр Цой, саясаттанушы, суретші 

әрі жуналистика саласында ;з біліктілігін 

танытып жүрген Бақытжан Бұқарбай, 

саяхаттауды жаны сүйетін, сол арқылы 

оқырмандармен құнды ақпаратымен 

б;лісетін блогер Яков Фёдоров және 

журналист, әрі суретші Максим  Рожин 

бойынша атқарылып жатқан игі 

істерге тоқталды. Одан кейін жур-

налистер қауымы «Батыр Ана» 

саябағында болды. Қаламгерлерге 

бақтағы ағаштар мен жүргізіліп 

жатқан жұмыстар жайлы «Гүлзар» 

қоғамдық бірлестігінің құрылтай-

шысы Г;зел Құлжабаева таныстыр-

ды. Ол жалғыз Алматы облысында 

ғана емес, республикамыздың бүкіл 

аумағында әрбір адам анасына ар-

нап ағаш ексе, ал қалталы азаматтар 

;з ;ңірінде Батыр Аналарға арнап 

бақ ашса деген тілегін жеткізді. 

«Bуезов бағының» ашылу сал-

танатында заңғар жазу шы ның 

немересі Зифа-Алуа Bуезова с;з 

болды. Барлығымыз Бұрқан бұлақ 

жанындағы «Талдыбұлақ» демалыс 

кешеніне орналастық. Сол жерде жоға-

рыда аталған ғаламтор майталмандары 

тәжірибесімен б;лісіп, семинар ;ткізді. 

Bсіресе Максим Рожиннің баяндамасы 

тыңдармандарды тәнті етті.

Жалпы Жоңғар Алатауының табиғаты 

таңғажайып, адам баласының қолы 

мүлде тимеген, пәк қалпында сақталған 

жерлер мұнда соншалық к;п. Сирек 

кездесетін ш;птердің сан түрін, Тянь-

Шань шыршасын, алтын тамыр мен 

к;кемаралды, долананы, санай бер-

сек жетіп артылатын ;сімдіктер мен 

мақлұқат дүниесін тек қана осы жерден 

кездестіруге болады. Жолдарыңыз түссе, 

жаз айларында Бұрқан бұлақты бір к;ріп 

қайтыңыздар. Еш ;кінбейтіндей әсерге 

б;ленеріңізге кәміл сеніңіз. Табиғат пен 

адам егіз дегеннің шындығына осылай 

к;з жеткізеріңіз сондықтан.

Осындай иг і  бастамалар туған 

жеріміздің тарихын танып-білуімізге, 

;ңірлік туризмді дамытуға септігін 

тигізеді. Сондай-ақ тау-тас пен ;зен-

к;лдердің аталуы, сол туралы аңыз-

әңгімелер жайлы ақпарат қалың оқырман 

қауымға жететін болады. Осындай таны-

мы, тәлімі мол  саяхаттар к;бейе берсе 

нұр үстіне нұр.
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алып, бұл игі істің бас тамашысы 

болған «Гүлстан» рес пуб ликалық 

ғылыми-танымдық,  к;п шілік 

журналының және «Гүлзар» қо-

ғамдық бірлестігінің құрыл тай-

шысы Г;зел Құлжабаеваға алғысын 

жаудырып, жүрекжарды лебізін 

білдірді. Ақын Бауыржан Жақып 

ұлы жазушыға арнаған «Қоңыр» 

;леңдерін оқып берді. Саябақтың 

ашылу кермежібін З.Bуезова мен 

Б.Жақып қиды. Бақ ішінде 120 түп 

ағашты егуге журналистер, ауылдың 

ұстаздары мен оқушылары қатысты. 
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Мылтықбай ЕРІМБЕТОВ

Күлімхан ЖҰМАБАЕВА

Гөзел ҚҰЛЖАБАЕВА

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

Алты ай жаз тыным таппаған,
Алтын қол диқан баптаған, 
Ақ мақтаны көргенде,
Адамдар үшін мақтанам.

Қиынның көрсем жемісін, 
Секілді менің жеңісім.
Ақ таулар көрсем қуанам,
Ақталған диқан тері үшін. 

Шыдаған ауыр бейнетке, 
Бейнетпен жеткен зейнетке. 
Еңбегін айтсам диқанның, 
Алғысым сыймас жер-көкке.

Айтамыз оны ер деп те!
Айтайық адал тер деп те!
Дүниенің кілті – Адамда, 
Адамдық адал еңбекте!

Дәу балық қармақты 
Жұтар – жұтпас, 

Бойына жалмақ та, 
Жұғар – жұқпас, 
Жұтар – жұтпас, 
Жұғар – жұқпас. 

***
Сырық – қырық, 
Құрық – қырық. 
Қанша болды

Құрық, сырық?

***
Суға сүңгігеннің үсті су болды,
Буға сүңгігеннің үсті бу болды.

Бірге сүңгігеннің үсті де
Солармен бір болды. 

***
Сынаспай сұраспас,

Сұраспай сыр ашпас.
Сыр ашпай сырласпас, 
Сырласпай сыйласпас. 

Санамақты жатта, 
Барғын жиі баққа. 
Өсімдікті танып, 
Біліміңді бапта. 

Саусағыңды бүгіп, 
Алғын атын біліп.
Мәңгі есіңе сақта,
Қасиетін ұғып. 

Сабақ сұрап мұғалім, 
«Бестік» алды Нұрайым.
Кезек жетті Мұратқа,
Туды оған уайым. 

Кеше сабақ ойда жоқ, 
Ойын қуған секіріп.
(Құр ойыннан пайда жоқ
Желкелеп тұр «екілік»).

Жауап таппай сұраққа,
Көргеннен соң тұрғанын, 
Қатал қарап Мұратқа,
«2» – деді мұғалім. 

Сабақ айтып басқалар, 
Үлгі болды Мұратқа.
(Кім-кімге де, балалар, 
«2» алу ұнап па?!!).

Мұрат қалды өкініп, 
Алғанына «екілік». 
Келешекте, отыр ол, 
Жақсы оқуға бекініп!

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Шәмшидин ПАТТЕЕВ

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

Алматы облысы Кербұлақ 
 ауданы Басши ауылдық округіне 
қарасты Нұрым ауылында 
дәстүрлі 9ткізіліп келе жатқан 
«Туған табиғатты аялайық» атты 
республикалық жобаның аясында 
«
уезов бағының» ашылу салта-
наты 9тті. 

Шара алдымен Басши ауылын-

дағы орта мектептен басталып, оны 

«Гүлзар» қоғамдық бірлестігінің 

дирек торы Батима Қабдолдано-

ва жүргізіп отырды. Ол аталмыш 

шара әлемге әйгілі жазушы Мұхтар 

Bуезовтің 120 жылдығына арналып 

отырғандығын айтты. Сонымен 

қатар Қазақ стан жерінің т;рт-ақ 

пайызы орман екендігін ескер-

сек, әрбір ауыл, қала к;шелері мен 

ондағы түрлі мекемелердің, тұрғын 

үй аулаларының айналасына ағаш 

отырғызу арқылы оның үлесін 

арттыруға болатындығын атап ;тті. 

Мемлекеттік  «Дарын» сыйлығының, 

М.Мақатаев атындағы сыйлықтың 

лауреаты ақын Бауыржан Жақып 

;зінің екі жыр кітабын  мектеп 

директоры Жанар Қожахметоваға 

табыстады. Eз кезегінде Аралт;бе 

орта мектебінің директоры Серік 

Қожаханов ауылда к;галдандыру 

«ТУҒАН ТАБИҒАТТЫ АЯЛАЙЫҚ»
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясын-
да республикалық жастар акциясы бастау 
алғаны белгілі. Осы шараға орай Шетпедегі 
Б.Жұмалиев атындағы орта мектепте «Рухани 
жаңғыру – жастармен бірге!» атты патриоттық 
жиын 9тті. 

Аталмыш шараның мақсаты – мектеп оқу-

шылары мен жас мамандарға «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты Елбасы мақаласын 

кеңінен насихаттау, «Туған жер» және «100 есім» 

мемлекеттік бағдарламаларын түсін діру және жа-

стар саясатын насихаттау. 

Жиын барысында С.Сафиев «Рухани жаң-

ғыру» бағдарламасының оқушылар тәр биесін дегі 

р;лі», Ғ.Жұмашбаева «Оқушылар руханияты 

басты орында» атты тақырыптар т;ңірегінде ой 

;рбітсе, ардагер ұстаз А.Құрмашев: Елбасы ның 

«Туған жер», «Жаныңда жүр жақсы адам», «Ру-

хани қазына» бағытындағы ұлттық құндылық-

тарды жаңғырту жобалары к;ңілінен шыққанын 

атап айтты. Талқылау кезінде мектеп жастары, 

жасотандықтар А.Жанайысов, А.Нұрланқызы, 

Ж.Бердіхан қызы, Қ.Қобыланов ;з ойларын ортаға 

салды. 

Патриоттық акция соңында белсенді жастар 

Алғыс хаттармен мараптталды. 


лия НҰРБЕРГЕНҚЫЗЫ,
Маңғыстау аудандық жастар 

орталығының бас маманы 

ЖАСТАР ОЙ БӨЛІСТІ


