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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

11-бет

Бүгінгі санда:

Құлжабасы 
шоқысы

Дулығалы батыр,
 дуалы ауыз би

Әріптер дұрыс 
таңбалануы тиіс

4-бет

12-бет

8-бет

Аталмыш іс-шараға А.Бай тұр-

сын ұлы атындағы Тіл білімі инс-

титутының директоры, Латын әліп-

биіне к�шу ж�ніндегі Ұлттық ко-

миссияға қарасты жұмыс тобының 

жетекшісі Ерден Қажыбек, фило-

логия ғылымының докторлары – 

 Фаузия Оразбаева, Байынқол Қалиев, 

 Зейнеп Базарбаева және �зге де тілші-

ғылымдар қатысты. Тілші-ғалымдар, 

білім, ғылым мекемелерінің маман-

дары бас қосқан жиынды Тілдерді 

дамыту басқармасының басшысы 

Мамай Ахетов кіріспе с�зімен ашты. 

Ол �з с�зінде: «Туу туралы куәліктен 

бастап, біздің әрбір ісіміз әріп, жа-

зумен тікелей байланысты. Бүгінгі 

таңда жазумен, әріппен ұлттық 

дүниетанымның қалыптасатыны 

белгілі» дей келе, қазақ әліпбиін 

латын қарпіне к�шіру жайын тілге 

тиек етті. 

Тіл білімі институтының дирек-

торы, профессор Ерден Қажыбек бұл 

жиында қазақ әліпбиін латын қарпіне 

к�шірудің �зекті  мәселелеріне 

тоқталды.

– Бүгінгі таңда рухани жаңғыру 

ең �зекті міндеттердің алдыңғы 

қатарына шығып отыр. Бұл орай-

да, ең әуелі – жалпы ұлттық құн-

дылықтарды насихаттауымыз керек. 

Елбасы белгілеп берген үлкен ба-

ғыттардың бірі – тіл реформасы. Ал 

тілдік реформа – рухани жаңғырудың 

�зегі. 2кінішке орай, біздің елімізде 

тіл мәселесі қазіргі таңда �ткір бо-

лып тұр. Рухани жаңғырудың басы 

– әліпби ауыстыру, негізгі жұмыстар 

сонан соң басталады. Латын қарпі-

нің белгілі бір нұсқасын бекіткен де 

ондағы тіліміздің заңдылықтарын 

ұмытпай, оқуға да, жазуға да ыңғайлы 

түрін қарастырған ж�н, – деді Ерден 

Қажыбек.

Жиын барысында с�з алған Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педа го-

гикалық университеті Қазақ тілі тео-

риясы мен әдістемесі кафедрасының 

профессоры, ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының корреспондент-

мүшесі, филология ғылымының 

докторы Фаузия Оразбаева латын 

графикасына негізделген әліпбидің 

сапасы жайында с�з қозғады. Парла-

ментте ұсынылған латын әліпбиінің 

жаңа нұсқасы мен Тіл білімі инс-

титуты құрастырған нұсқаларға 

тоқтала келе, олардың кемшіліктері 

мен пайдалы тұстарын келтірді. 

Ұлт әдебиетінің алыбы

РУХАНИЯТ ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Аталған жиынға елімізден және 

алыс-жақын шетелдерден келген 

ғалымдар мен әдебиеттанушылар 

қатысты. Симпозиум жұмысы алды-

мен Ресей, Түркия, Татарстан, Бе-

ларусь, 2збекстан, Қырғызстаннан 

кел ген меймандардың М.8уезов 

ес керткішіне гүл шоқтарын қою 

рә сімінен басталып, Абайдың «Жи-

дебай-Б�рілі» мемлекеттік тарихи-

мәдени және әдеби-мемо риал дық 

қорық-мұражайының к�р ме лерін 

тамашалауымен жалғасын тапты. 

Басқосуда М.8уезовтің шығар-

ма шылық және ғылыми мұра-

лары ж�нінде және оның заманауи 

ғылым мен әдебиетте алар орны 

туралы с�з қозғалды. М.8уезов 

атындағы 8дебиет және �нер 

институтының директоры, ҰҒА 

академигі Уәлихан Қалижанов 

«Мұхтар 8уезов әлемі және руха-

ни жаңғыру» атты баяндамасында 

замана сынынан сүрінбей �тіп, 

қазақтың классикалық әдебиетінің 

үздік үлгісіне айналған әдебиет 

алыбының �міршең мұралары тура-

лы жан-жақты талдау жасады.

(Жалғасы 3-бетте)

«Парламентте талқыланған жоба 

– интернет жоба деп аталады. Бұл 

жобадан басқа Тіл білімі институты 

ұсынған тілтанымдық жобасы бар. 

Сонымен қатар бұл екі жобаның 

біріктірілген нұсқасы да біршама 

талқыланып жатыр. Менің ойым-

ша, қандай жоба болмасын, латын 

әліпбиіне негізделген ұлттық жоба 

болғанда ғана ұтымды болады» деді. 

Баяндама барысында ғалым Ах-

мет Байтұрсынұлы айтқан әліпби 

түзудің 4 параметріне назар аудартты. 

 Сонымен қатар әр жобаның тиімді 

тұстарын тілге тиек етті. 

Қорыта айтқанда, «Қазақ әліп-

биін латын қарпіне к�шірудің �зекті 

мәселелері» атты конференция-

да қазақ әліпбиін біртіндеп латын 

қарпіне к�шіру мәселелері, әліпбидің 

жобасы және т.б маңызды мәселелер 

жан-жақты талқыланды.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СОЛ БІР ДАСТАН 
ҚАЙДА ЕКЕН?

ЖЕТІСУ �АЗЫНАСЫ

ҚА
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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

ОЙТҮРТКІМҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

Қазіргі заман ағымына сай 

«тұтынушылар мен қызмет 

к�рсетушілер» деп аталатын 

қоғамда біз бәрін тұтынатын 

болдық: азық-түлікті, дүние-

мүлікті, ақпаратты, білімді, ға-

ламторды және т.б. Бұл атау 

кәдімгі адам, азамат деген ұғым-

дардың синониміне айналды. 

Сонымен бірге тұты нушылық 

қоғамның теріс әдеттері де қа-

лай жаулап алғанын байқамай 

қалғандаймыз.  Тұтынушы-

лар  дың тәбетін арттыра түсуді 

мақ сат тұтатын нарық заңдары 

жапа-тармағай жаңа, «бренд» 

атаулыға ие болу үшін жантала-

суды қазіргі �мірдің бір сипаты-

на айналдырып жіберді. Жап-

пай тұтынушылық мәдениеттің 

қанға сіңгені соншалық, еш қа-

жетсіз, пайдасыз, мақсатсыз 

са тып алатындар шықты. Бірақ 

бұл негізінен қалың к�пшіліктің 

қар жылық жағдайының жақса-

руы ның белгісі емес, керісінше, 

несие алу арқылы �теліп отыр. 

Жалпы адам баласына қа-

жет атаулының бірнеше түрі 

бар. Соның ішінде тағам, киім 

сияқты табиғи қажеттіліктерден 

б�лек, аса қажетті емес таңсық 

заттарды пайдалану, шектен тыс 

атақ-даңқ секілді дүниелерге 

сұраныс соңғы кезде тіптен �се 

түсті. Бір кездері артық зат, ке-

ремет дүние-мүліктерді тұтыну 

тек ауқаттылардың еншісі бол-

са, ал қазір, мысалы, соңғы 

үлгідегі техника жетістіктері кез 

келген студенттің, тіпті мек-

теп оқушысының қолында жүр. 

Соның ішінде қазір жаппай 

сәнге айналған «iPhone» ұстау 

арқылы айналадағы адамдардың 

құрметіне ие боламын, дәрежем 

�се түседі деген түсінікпен несие-

ге болса да қол жеткізетіндер к�п. 

Адам табиғатындағы бәсеке-

лестік қасиетті тап басып таны-

ған маркетинг саласының маман-

дары дәл осы осал мінездің ар-

қасында саудасын жүргізеді. 

Пси хо логтардың айтуынша, 

мұндай әуестік негізінен �зі-

нің даралығын таба алмаған 

жандарға тән екен. 2мірден 

�з орнын таппаған жандар үй, 

тұрмыс заттары, түрлі әшекейлер, 

гаджеттер, ойын-сауыққа құ-

мар лық және т.б. арқылы ел-

ден ерекшеленгісі келеді, қыр 

к�рсетеді. Күніне неше рет к�з 

алдында к�лбеңдеген жарқ-жұрқ 

жарнама мен мода оларға жылдам 

әсер етеді. Сәннен қалмау, үлгіге 

ұмтылу үшін, тіпті құрбандыққа 

баратындар да табылады. Бұған 

бүгінгі бұқаралық мәдениет 

�німдері – музыка, кино, мульт-

фильмдер мен басқа да жасанды 

�нер түрлері қоса қызмет етуде. 

Қазіргі заманғы ғылым мен 

техника, тұрмыс жетістіктері 

әркімнің қажетіне жарату үшін 

жасалуда, әрине. Бірақ жасыңа, 

жағдайыңа қарау, әр нәрсеге 

талғамыңды қалыптастыру бе-

деліңді  �с ірмесе,  �шірмесі 

анық. Қазақ қашанда «қанағат», 

«обал», «сауап», «ырыс», «бе-

реке» деген ұғымдар адамның 

жү  регін таза ұстауына, тәкап-

пар  лықтан,  бос  мақтаннан 

 са қтануға к�мектеседі деп білген. 

Тұтынушылық қоғамның ере-

желеріне ессіз еретіндерге осы 

түсінік жетіспейтін сияқты. 

 

Дина ИМАМБАЕВА

ҚАНАҒАТТЫ ОЙЛАП ҚОЙ...

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУДЫҢ 
БАСТАУЫ

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
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Кеңес отырысында әлеуметтік жарна-

маларды орналастыру, бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы қазақ тілінің жағдайы, 

«Ашық үкімет» порталын дамыту мәселелері 

талқыланды. Ақпарат және коммуника-

циялар министрлігінің БАҚ саласындағы 

мемлекеттік саясат департаментінің ди-

ректоры Е.Нәшірәлі отандық телеарналар 

эфир уақытының  1 пайы зын әлеуметтік 

роликтерге б�луді жоспарлап отырғанын 

жеткізді. Е.Нәшірәлінің айтуынша, отба-

сы құндылықтарын, адамгершілікті және 

патриотизмді насихаттау мақсатында күніне 

2 мезгіл 45 секундтық бейнек�рсетілім кешкі 

уақытта к�рермен назарына ұсынылмақ. 

«Qazaqstan» республикалық телерадио 

кешенінің басшысы Ерлан Қарин теле-

дидар к�ру рейтингін анықтауда қазақтілді 

аудиторияның есепке алына бермейтініне 

тоқталды. «БАҚ саласындағы мемлекеттік 

тілдің дамуына ықпал ететін фактор – зерт-

теу компанияларының нәтижесінің сапасы. 

Алайда олар келтірген рейтинг шындықтан 

алшақ. Мысалы, «TNS Central Asia» компа-

ниясы зерттеуді ірі қалаларда тұратын 2200 

тіркелген абоненттер арасында жүргізген. 

Респонденттердің 58 пайызы қазақтілді. 

Қазақтілді аудиторияның басым б�лігі 

қалаларда емес, шет жақта, ауылдарда тұрады. 

Сондықтан олардың талғамдары ескерілмей 

қалады» деді Е.Қарин. 

«Qazaqstan» телеарнасы басшысының 

пікірінше, нақты рейтингке қол жеткізу 

үшін зерттеуді түрлендіру қажет. Ол сауал-

нама, блиц-интервью, әлеуметтік зерттеу-

лер жүргізіп, фокус-топтармен жұмыс істеу 

керектігін айтты.

Бүгінде ақпараттық технологиялардың 

қарыштап дамып келе жатқаны әмбеге аян. 

Елімізде бұл салада оң ілгерілеушіліктердің 

бары да рас.  Қазіргі  таңда «Цифрлық 

Қазақстан» бағдарламасы жүзеге асырыла 

бастады. Мұның барлығы да сала дамуына 

серпін берері хақ. Бұл бағытта жақсы бастама-

лар де жоқ емес, әрине. 

Отырыс барысында ұлттық доменді 

 ауыстыру мәселесі де с�з болды. Қоғамдық 

кеңестің мүшесі Н.Исин «kz» доменін «qz»-ге 

�згертуді ұсынды. Ол ертерек қимылдамаса, 

«qz» доменін басқалар иемденіп кетуі ықтимал 

екенін айтады. «Ұлттық доменді жаңа әліпбиге 

сәйкес латынша «qz»-ге ауыстыру қажет. Бұл 

мәселені тез шешкеніміз ж�н. Сондықтан 

осыған жауапты мекеме ICANN-ға сұраныс 

жіберілуі тиіс» деді Н.Исин. 

Сондай-ақ жиында бүгінгі күні екі тілде 

қажетті ақпараттарды таратып отырған «Ашық 

үкімет» порталының жұмысы талқыланды. 

Дана ХАЛЫҚ

Кеңесте Елбасы «ЭКСПО – 2017» ха лық-

аралық к�рмесін �ткізу барысында қауіп-

сіздікті ойдағыдай қамтамасыз еткені үшін 

құқық қорғау және арнаулы орган дардың 

қызметкерлеріне алғыс айтты. 

* * * 

Елбасы Н.Назарбаев Мемлекеттік хат-

шы Гүлшара 8бдіқалықованы қабылдады. 

Кездесуде Г.8бдіқалықова Мемлекет бас-

шысына жалпыұлттық «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының ел �ңірлерінде жүзеге асы-

рылу барысы ж�нінде баяндады. Мемле кет тік 

хатшы Нұрсұлтан Назарбаевқа Президент 

жанындағы �зі басшылық ететін комиссия-

лардың биылғы 9 айдағы жұмысы туралы айт-

ты. Кездесу қорытындысы бойынша Мемле-

кет басшысы бірқатар нақты тапсырма берді. 

* * * 

Мемлекет  басшысы Сыртқы істер 

министрі Қайрат 8бдірахмановты қабылдады. 

Мемлекет  басшысына Қазақстанның 

халықаралық ұйымдардағы қызметі тура-

лы мәлімделіп, бірқатар халықаралық іс-

шараларды �ткізу қорытындысы ж�нінде 

есеп берілді. Сыртқы істер министрі БҰҰ Бас 

Ассамблеясының 72-сессиясына қатысуының 

нәтижелері ж�нінде баяндап, Қазақстанның 

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінде т�рағалық 

етуінің негізгі басымдықтары туралы айтты. 

Сондай-ақ Қ.8бдірахманов Қазақстанның 

Азиядағы �зара іс-қимыл және сенім ша-

ралары кеңесіндегі ынтымақтастығының 

негізгі бағыттарына тоқталып, осы ұйымға 

мүше елдердің барлығы Қазақстан Пре-

зидентінің Сириядағы қақтығысты ретте-

уге бағытталған бітімгерлік бастамасына 

оң баға беріп отырғанын атап �тті. Ислам 

ынтымақтастығы ұйымы елдерінің сыртқы 

істер министрлері биылғы қыркүйекте Аста-

нада �ткен осы ұйымның ғылым және техно-

логиялар ж�ніндегі саммитінің нәтижелерін 

жоғары бағалайтыны ерекше айтылды. Кез-

десу соңында Мемлекет басшысы министрге 

нақты тапсырмалар берді. 

ҚАЗАҚТІЛДІ КӨРЕРМЕН 
ТАЛҒАМЫ ЕСКЕРІЛУІ ТИІС

«Туған жер, не бар екен сенен ыстық...»

ЖИЫНБАЙҚАУ

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

БӘРЕКЕЛДІ!

ФУТБОЛ ПӘНІ ЕНГІЗІЛМЕК? 

КӨШ КӨЛІКТІ БОЛСЫН!

«ТІЛ – ТАТУЛЫҚ ТІРЕГІ»

Елімізде футбол спорты кенжелеп дамып келе 
жатқаны жасырын емес. Бұл ұлттық құрама 
футболшыларының әлемдік жарыстарға 
қатысқан кезінде байқалып-ақ қалады. Фут-
болымызды қалай дамытсақ болады деген 
талқы қоғамды қызу жүріп жататыны бар. 
Мұның бәрі орынды. 

2йткені спорттағы жетістігіміз де ел мерейін 

�сірері анық. Осыған байланысты мына бір 

жағымды жаңалықты айтсақ дейміз. Павло-

дар облысында 27 мектепке футбол сабақтары 

енгізілмек екен. Облыстық білім басқармасы 

тәрбие жұмыстары және қосымша білім беру 

б�лімінің басшысы Азамат Сыздықовтың айтуы 

бойынша, аталмыш сабақ таңдалынып алынған 

мектептерде ғана �ткізіледі екен. «Мектептер 

спорттың аталған түрі бойынша к�рсеткен 

нәтижесі  мен материалдық-техникалық 

жағдайына қарай таңдалып алынды. Соны-

мен қатар апробациялау жүргізуге дайын дене 

тәрбиесі мұғалімдері болуы тиіс. Футбол – 

әлемдегі ең әйгілі және бұқаралық спорт түрі. 

8лемдік ойыншылардың басым б�лігі �здерін 

бала кезінен әуесқой командалық немесе 

аймақтық жарыстарда к�рсете білген» дейді 

Азамат Сыздықов. Негізі мұндай бастамалардың 

жақсы тұстары к�п. Спорт сарапшылары да ба-

лалар футболын дамытуды қолға алу керектігін 

жиі айтады емес пе? Бұл пікірде белгілі бір 

дәрежеде шындықтың бар екені рас.

Еліміз үшін пайдасы зор «Серпін» 
бағдарламасының бар екенінен хабардар 
боларсыз. Бұл ойдағыдай жүзеге асырылса 
тиімді бағдарлама екеніне күмән жоқ. 

Жуырда Оңтүстік Қазақстан облысының 

Сарыағаш ауданынан тағы 21 отбасы солтүстікке 

бет алды. Қоныс аударғандардың дені жақын 

ағайындар екен. Бұл жолы к�шкендердің 

барлығы Сарыағаш ауданына қарасты Дербісек 

ауылының тұрғындары. Олар бұған дейін 

Солтүстіктің бірқатар аудандарын аралап, 

жерімен, тұрғылықты халқымен танысып 

қайтқан болатын. Тіпті шаруашылық жүргізуге 

жер таңдап, істейтін кәсібін де нақтылап келген. 

«Басқарма тарапынан аудан, қалаларды аралап, 

жұмыспен қамту орталықтары, б�лімдерде жи-

налыстар жүргізілді. Насихат жұмыстарының 

арқасында қазір  200-300-ге жақын отбасы 

к�шуге қызығушылық білдіріп отыр» дейді 

Облыстық әлеуметтік бағдарламалар және 

жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасының 

басшысы Мұхит Отаршиев. Қазақ мұндайды 

«К�ш к�лікті болсын!», «К�ш байсалды бол-

сын!» демеуші ме еді. Біз де сол тілектеміз.

Алматы қаласы 3ділет департаментінде 
Тілдер мерекесіне орай «Тіл – татулық 
тірегі» атты байқау 5тті. Қоғамның 
барлық саласында мемлекеттік тілдің 
қолданыс аясын кеңейту, тіл мәдениетін 
насихаттау мақсатында 5ткізілген шараға 
департаменттің құрылымдық б5лімшелері, 
аудандық әділет басқармаларының 
қызметкерлері қатысты.

Жиынды ашқан 8ділет департаменті 

б а с ш ы с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы  А м а н ж о л 

 Абдрахманов байқауға қатысушыларды 

Қазақстан халқының Тілдер мерекесімен 

құттықтай келе, «Қазақ тілі – ұлтымыздың жаны, 

бүгіні мен болашағы. Сондықтан ана тілімізді 

қолдау, қорғау баршамыздың міндетіміз. Бүгінгі 

байқау сияқты шаралар мемлекеттік тілдің 

қазақстандық қоғамды ұйыстырушы факторға 

айналуына ықпал етері с�зсіз» деп атап �тті. 

Б а й қ а у  б а р ы с ы н д а  Д е п а р т а м е н т т і ң 

ұйымдастыру-талдау, заңды тұлғаларды тіркеу, 

жылжымайтын мүлікке құқықтарды тіркеу 

б�лімдері, 8уезов, Жетісу, Алмалы, Бостандық, 

Алатау аудандарынан келген  командалар 

мақал-мәтел, сұрақ-жауап, шығармашылық, 

бейнеролик к�рсету және басқа сайыстар 

бойынша �зара сынаққа түсті. Сондай-ақ қала    

тұрғындары арасында құқықтық мәдениетті 

дамыту бағытында мемлекеттік тілде жүргізген 

насихат жұмыстарымен таныстырды. Ұлттық 

нақышта киім киіп келген заңгерлер мерекенің 

сәнін келтіріп, домбырадан күмбірлете күй 

тартты, әуелете ән шырқады.  

Байқау қорытындысы бойынша ана тілімізді 

насихаттап, қазақылықты паш етуде Алмалы 

ауданының 8ділет басқармасы жеңімпаз деп 

танылды. Екінші және үшінші орындарды 

Жетісу ауданының командасы мен Жылжымай-

тын мүлікке құқықтарды тіркеу б�лімі иеленді. 

Байқау жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен 

марапатталды.

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

Ел қауіпсіздігі – басты назарда 
* * *

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев кеше Ақт�бе 

облысына жұмыс сапарымен келді. Мемлекет 

басшысы жұмыс сапары барысында «Қазхром» 

трансұлттық компаниясы» акционерлік 

қоғамының Ақт�бе ферроқорытпа зауытына 

барып, ферроқорытпа �ндірумен айналыса-

тын цех жұмысымен танысты. Кәсіпорынның 

�ндірістік қуаты жылына 440 мың тонна 

ферроқорытпа �ндіруге жетеді. Бұл �нім ҚХР, 

Еуропа елдері мен АҚШ-қа экспортталады.

С о н д а й - а қ  Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 

мемлекеттік индустриялық-инновациялық 

даму  бағдарламасы аясында  салынған 

«Greenhouse Kazakhstan» жылыжай кешенінде 

және  «Ақт�бе  рельс-арқалық зауыты» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде бол-

ды. Мемлекет басшысына зауыт �німін алыс 

және таяу шет елдерге экспорттаудың қазіргі 

жағдайы туралы баяндалды. «Ақт�бе рельс-

арқалық зауыты» �з �німімен «Қазақстан 

темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік 

қоғамын қамтамасыз етеді. Кәсіпорынның 

�ндірістік қуаты – жылына 430 мың тонна �нім. 

Нұрсұлтан Назарбаев зауыт жұмысшыларымен 

кездесіп, оларға жемісті еңбек пен кәсіби 

табысқа жетуге тілектестік білдірді. 

***

Елбасының «Қазақстан Республикасының 

елордасы – Астана қаласы ның 20 жылдығын 

мерекелеу туралы» 27 қыркүйек күні №188 2кімі 

шықты. Онда Қазақстан Республикасы ның 

елордасы – Астана қала сының 20 жылдығын 

дайындау және �ткізу ж�ніндегі комиссия 

құру, «Ел жүрегі – Астана» тұжырымдамасын, 

Астана қаласының 20 жыл дығын дайындау 

және �ткізу ж�ніндегі іс-шаралар жоспарын 

әзірлеп, бекіту және т.б. ұйымдастыру шаралары 

туралы айтылған. 2кім бұқаралық ақпаралық 

құралдарында жарияланды.

* * * 

Премьер-Министр Бақытжан Сағынтаев-

тың т�рағалық етуімен �ткен Үкімет отыры-

сында биылғы жылдың 9 айындағы инфля-

жаңаша серпінмен үн қосу қозғалысы облыс 

аумағында кең қанат жайды. Ең бастысы, әрбір 

ақт�беліктің к�кірегінде атамекенді уақыт талабы-

на сай жаңғырту, ортақ іске үлес қосу сезімі �ршіді. 

Бұл – Мемлекеттік хатшы Гүлшара 8бдіқалықова 

қатысқан форумда мақтанышпен атап к�рсетілді. 

Президентіміз Нұрсұлтан 8бішұлы Назарбаевтың 

Құттықтау хаты отандастарымызға және әр 

қиырдан жиналған қонақтарға зор серпін берді. 

Форумның барысы туралы бұқаралық ақпарат 

құралдарында кеңінен жазылды, к�рсетілді, 

сондықтан оны қайталауды мақұл к�рмедік.

Бүкіл жұртшылық назарын аударған салтанатқа 

қатысушылар және былайғы жұртшылық к�ңілге 

не түйді? Бұл ретте облыстың бірінші басшысы 

тізгінін иемденгеніне екі жылдан енді ғана асқан 

Бердібек Сапарбаевтың жаңашыл қадамдары, �зін 

жаттанды сарыннан аулақ ұстайтындығы айқын 

байқалды. Елбасы бұдан бұрынғы басқосуларда 

Ақт�бе аймағында кең қанат жайған мемлекеттік 

– жеке меншіктік әріптестікті қанағаттанғандық 

сезіммен айтып, �згелерге үлгі ретінде ұсынған 

болатын. Шынында облыс орталығы аз ғана 

уақытта түлеп, түрленіп сала берді. Тілін тауып, 

к�зін ашса іскер, туған �лкеге жанашыр аза-

маттар бар екен. Кәсіпкерлер Қайрат Мәйтеков 

«Жұбановтар әлемі» орталығын, Всеволод 

 Щегельский «Хоккей модулін», «Алтын қыран» 

тобының құрылтайшысы Исламбек Салжанов 

Тарихи-�лкетану музейінің ғимаратын салуға 

қомақты қаржы құйды. Және қандай ғимараттар – 

ция деңгейі және оны ағымдағы жылдың 

соңына дейін ұстап тұру шаралары, сондай-ақ 

электронды білім беруді дамыту, сонымен 

қатар кәсіпкерлік қызметті реттеуді жетілдіру 

мәселелері қаралды. 

Жиында Ұлттық экономика министрі 

Т.Сүлейменов жыл басынан бері республикада 

инфляциялық үдерістер баяулағанын келтірді. 

Министрдің ақпараты бойынша, биылғы 

қыркүйекте инфляция 3 пайыз, ал жалпы 

жылдың басынан бері 4,2 пайызды құраған. 

Баяулаудың негізгі факторлары ретінде ва-

люта нарығындағы жағдайдың тұрақтануы, 

нарықтың бірқалыпты инфляциялық бол-

жамдары, сондай-ақ азық-түлік тауарларының 

негізгі түрлері бойынша �німдер шығарудың 

�суі аталды. «Азық-түлік емес тауарлар бойын-

ша бағалардың ең к�п �суі дизель отынына, 

бензинге, сұйылтылған газға, маталарға, 

кеңсе тауарларына, аяқ киім мен қатты отынға 

қатысты болып отыр» деді министр. Осыған 

орай Үкімет әлеуметтік маңызы бар азық-

түлік тауарларына және қызмет к�рсетулерге 

бағалар мен тарифтердің негізсіз �суіне жол 

бермеу шараларын қолданғанын атап �тті. 

Ү к і м е т  о т ы р ы с ы н д а  Б і л і м  ж ә н е 

ғылым министрі Е.Сағадиев бүгінгі таңда 

тұжырымдамалық түрде білім беру жүйесі 

негізгі үш бағыт: білім беру үдерісін цифрлан-

дыру, цифрлы білім беру контенті, білім беруді 

басқаруды цифрландыру бағыттары бойын-

ша жүргізіліп жатқанын айтты. Ал Ақпарат 

және коммуникациялар министрі Д.Абаев 

электронды білім беруді енгізу ж�ніндегі 

міндеттердің орындалуын баяндады. 

Т а л қ ы л а у  қ о р ы т ы н д ы с ы н д а 

 Премьер-Министр Б.Сағынтаев �ңірлер тұр-

ғы сынан мектептерді жылдамдықты интернет-

ке қосу жоспарын әзірлеуді, ведомствоішілік 

б і л і м  б е р у д і ң  м ә л і м е т т е р  б а з а л а р ы н 

ықпалдастыруды жоспарланған мерзімдерге 

сәйкес аяқтауды тапсырды. 

Дина ИМАМБАЕВА

біріне-бірі ұқсамайтын, осы замандық сипаттағы 

ғажайып ансамбльдер. Форумның ашылу салта-

наты �ткізілген Шығармашылық академиясының 

ғимараты түр-келбетімен қонақтарды риза 

қылғаны рас. Осында с�йлеген с�зінде  Исламбек 

Салжанов жоспарланып отырған «Аналарға 

тағзым» музейінің құрылысына қажетінше қаржы 

салатынын жеткізді. Қазақстанның Еңбек Ері 

Серік Ақшолақов Ақт�бе облысында бірінші бо-

лып медициналық кластер құру қолға алынғанына 

ризашылық білдірді. Ол �зінің және білікті 

әріптестері Жақсылық Досқалиев, Сәрсен 

Қобы ландин, Сәлім Беркінбаев, Аманкелді 

Тыныбековтің сапар барысында жергілікті емдеу 

мекемелерінде тегін күрделі оталар жасағанын 

баяндады.

Жалпы облыста жеке инвестициялардың 50 

миллиард теңге қаржысына 125 мемлекеттік-

жекеменшік серіктестік жобалары мен бизнестің 

әлеуметтік жауапкершілігі аясындағы құрылыстар 

салынуда. Қолға алынған 555 жобаның 379-ы 

жүзеге асырылған. Облыс экономикасының 

�ткен жылғы к�лемі Тәжікстан мен Қырғызстан 

экономи касына пара-пар болды, яғни 2 триллион 

теңгені құрады.

Форум шеңберінде жаңадан құны 76 мил-

лиард теңгені құрайтын жиырма меморандумға 

қол қойылды. Келушілерді де, тұрғылықты 

халықты да риза еткен жағдай – �згеше сипаттағы 

басқосудың кең ауқымда ұйымдастырылғаны. 

Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік 

университетінің Студенттер сарайында �ткізіл-

ген «Ақт�бе: кеше, бүгін, ертең» атты ғылыми-

практикалық конференция, «Жекпе-жек» 

сарайындағы, дзюдодан Қазақстан Республикасы 

Президентінің жүлдесіне арналған халықаралық 

турнир, Қобыланды батыр атындағы орталық ста-

дионда �ткізілген мерекелік кеш және басқалары 

ұмытылмастай әсер қалдырды.

Облыстың 85 жылдығына арналған «Ақт�бе – 

құтты мекен» энциклопедиялық анықтамалығы 

кім-кім үшін де әдемі естелік болмақ.

Біз форумның бірнеше қонағымен тілдескен 

едік.

Марал Шералиева – Қырғызстан Республи-

касының Ыстықк�л облысындағы Қаджысай 

 ауылынан, байланыс б�лімінің меңгерушісі:

– Т�ркіндерімізге келіп тұрамыз ғой, бірақ 

мына сапар �згеше әсер етті. Ақт�бе қатты 

түрленіпті. «Батыс-2» деген жаңа, к�ңіл сергітер 

м�лтек аудан пайда болыпты. Гүлзарлар, 

саябақтар, бірінен бірі �ткен биік үйлер. Жол-

басшы болып жүрген Самал Нұғманова халыққа 

қызмет к�рсету орталығында басшылардың бірі 

екен, ерінбей-жалықпай таныстырып жүр. Рақмет!

Бисенғали Таджияқов – Ұлттық банк жүйесінің 

ардагері, Алматы қаласы:

– Қызмет ретімен к�птеген елдерде болдым. 

С�йтсе де Ақт�бенің орны б�лек. Қанша қарбалас 

дегенмен туған �лкемен байланысымды үзген 

емеспін. Бұл сапарымда облыстағы серпінді 

�згерістерді, шаһардың түрленгенін к�ріп, тіпті 

қуандым. Жалғыз мен емес, �зге тұстастарым да 

осындай тұжырым жасайтынына шүбәм жоқ. 

Самбодан әлем чемпионы Асхат  Шахаров 

Батыс Қазақстан облысының Қарат�бе ауда-

нында т�рт жыл әкім болып жұмыс істеді. Біраз 

уақыттан сыралғы азаматты форум аудито-

риясында жолықтырғанымызда осы облыста 

Зеленов ауданының бірінші басшылығына 

тағайындалғанын айтты. Ақт�беде үлкен спортқа 

жол ашылғанына, жаңадан осы замандық нысан-

дар к�бейгеніне сүйсінісін жасырмады.

Бүгінде Америкада тұрып жатқан жерлесіміз, 

Олимпиада чемпионы Валерий Люкин жүрек-

жарды лебізін байланыс жүйесі арқылы жіберді.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
ақпарат саласының үздігі

Бұл топтың ішінде кім бар дейсіз ғой. АҚШ-

тағы Пурду университетінің және Ресейдегі 

Мәскеу физикалық зерттеулер институтының 

профессоры, Астана қаласында Назарбаев 

Университетінің бас ғылыми қызметкері, бұл 

күнде АҚШ-та тұратын ғылым докторы  Зинетулла 

Еңсепов, Мәскеу қаласының тұрғыны, елуден 

астам кітаптың авторы, танымал жазушы Рауль 

Мир-Хайдаров, Қазақстанның Еңбек Ері, Ұлттық 

нейрохирургия орталығының президенті, ака-

демик Серік Ақшолақов, Ұлттық армиямыздың 

қалыптасуына зор үлес қосқан әскери қайраткер, 

генерал-лейтенант Болат Жанасаев, ұшқыш-

ғарышкер, Ю.А.Гагарин атындағы ғарышкерлер 

даярлау орталығының бастығы, Ресей Батыры 

Юрий Лончаков – атағынан ат үркердей тұлғалар 

тізбесі осылай жалғаса береді.

Олар облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың 

тікелей бастамасымен қолға алынып, Елбасы 

мен Үкімет мақұлдаған I республикалық «Туған 

жер» форумына жиналған еді. Идеяны ұсыну бар 

да оны жүзеге асыру б�лек. Ең алдымен, барлық 

жұмыстарды жобалау және ұйымдастыру ж�ніндегі 

штаб құрылып, оған жетекшілік ету облыстық 

мәслихат хатшысы, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Сәния Қалдығұловаға жүктелді. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласындағы «Туған жер» бағдарламасына 
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Елдегі құрмет атаулы адамдардың бір-біріне 
деген ілтипатынан, үлкен жастағы адамдарға, 
қария-қарттарға деген ізгіліктен тұрары 
анық. Үлкенге ізет к5рсету халқымыздың 
бойында бар ең асыл қасиет. 

Жуырда Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ұланының «Оңтүстік» �ңірлік қолбасшылығында 

Қарттар күні атап �тілді. Аталмыш шараға сана-

лы ғұмырын ел қорғау қызметіне арнаған қазына 

қарияларымыз қатысты. Олардың арасында Ұлы 

Отан соғысының ардагерлері де болды. Қазіргі 

таңда «Оңтүстік» �ңірлік қолбасшылығының 

Ардагерлер кеңесінде 600-ден аса қария бар. 

Олар бүгінгі таңда жас буынды патриоттық 

тәрбиеге баулуға �лшеусіз үлес қосып келеді. 

Салтанатты шара барысында қарттарға 

құрмет к�рсетіліп, сыйлықтар табысталды. 

8рі 5571 әскери б�лімінің ән-би ансамблінің 

әзірлеген концерттік бағдарламасы к�рермен 

назарына ұсынылды. 

«Алматы туры – 2017» атты V халықаралық 
велок5пкүндігі 5з мәресіне жетті. Осымен 
бесінші рет ұйымдастырылып отырған жа-
рысқа әлемнің 17 елінен 20 команда қатысты.

Аталмыш шара осы жылы Халықаралық 

Велосипедшілер Одағы (UCI) регламентіне 

сәйкес, алғаш рет к�пкүндік тасжолдағы вело-

жарыс атағына ие болды. Жарыстың екі күндік 

форматы спортшыларға Азия чемпионатын-

да және Олимпиада ойындарында одан әрі 

біліктілігін алу үшін к�п ұпай жинауға мүмкіндік 

берді. Бұған дейін халықаралық жарыс «крете-

риум» жүйесінде �тіп келді. Бұл жүйе бойын-

ша қатысушылар айналма жол арқылы сынға 

түсетін. Ал биыл велошабандоздар с�реден 

мәреге дейінгі 331,7 шақырым қашықтықты 

бағындырды. 

Жалпы есепте топ жарған Луценко Тур Ал-

маты жарысының 4 дүркін жеңімпазы атанды. 

Айтулы доданың күміс жүлдесін Реми Ди 

Григори иеленді. Ал екінші кезең жеңімпазы 

Якоб Фульсанг қоланы қанағат тұтты. Жарыс 

қо ры тындысына орай британиялық Таунсенд 

Рори «Тау королі» атанса, Алексей Луценко 

«Жа рыстың үздік велоспортшысы» деп танылды.

ҚАРИЯЛАРҒА 
ҚҰРМЕТ КӨРСЕТІЛДІ

ВЕЛОЖАРЫС ӨТТІ

да қазақ жазушылары арасынан алғаш қалам 

сілтеген – Шерхан Мұртаза. Шер-аға қай газетті 

басқарса да, оның таралымы �сіп, ұлғайып шыға 

келетін. Қазақ журналистикасында Шерхандай 

ұзақ еңбек еткен, басшылық жасаған ешкім 

жоқ. Шерханның Жуалыда дүркіреп �ткен 

60 жылдығына ғарышкер Тоқтар 8убәкіров 

тікұшақпен келіп, сол кездегі жас журналист 

К�семәлі Сәттібайұлы тікұшақпен әуеде жүріп, 

репортаж таратқаны бар» деді Е.8лімжан.

 Мұнан соң жазушы, Халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының лауреаты, облыстық «Ақ жол» 

газетінің бас редакторы К�семәлі Сәттібайұлы 

с�з с�йледі.

«Осында жиналған қаламгерлерге, ұстаздар 

мен зиялы қауымға, аудан жұртшылығына, 

жастарға құрметпен сәлем беремін. Бүгін ба-

тырлар, ақындар, диқандар елінде �тіп жатқан 

осы жиын үшін аудан әкімдігіне алғыс айтқым 

келеді. Ал енді негізгі тақырыпқа ауыссақ. Шер 

–ағаның қасында к�п жүрдік. Сапарда, оты-

рыстарда бірге болдық. К�п әңгімесін білеміз. 

Шерхан шығармашылығы – үлкен ғибрат. Еліне, 

жеріне деген адалдығынан, еңбеккештігінен, 

қайсарлығынан, қайраткерлігінен үйренеріміз 

к�п. Шер-аға әлемі таңға дейін айтылса да тау-

сылмайды. Бүгінгі конференция жұмысына та-

РУХАНИЯТ

МАРАПАТ

ҰЛТ ӘДЕБИЕТІНІҢ АЛЫБЫ

Жамбыл сыйлығының иегерлері

(Басы 1-бетте)

Халықаралық деңгейдегі іргелі 

жиын жұмысына сәттілік тілеп, с�з 

алған Алматы қаласының әкімі Бауыр-

жан Байбек симпозиум тақырыбына 

сәйкес ұлттық руханияттың ұшар 

басындағы алыптар  қатарында 

тұрған М.8уезов пен бүгінгі руха-

ни жаңғыру кезеңінің ұлы мұратын 

әдемі  ұштастырды.  Ол  Елбасы 

Н.Назарбаевтың ұлт классигі Мұхтар 

Омарханұлы туралы айтқан «Мұхтар 

8уезов тума дарындылығымен қатар 

�зі �мір сүрген дәуірдің трагедиялық 

жағын да танытып кетті. Ол – жарқын 

публицист, танымал очеркист, та-

лантты драматург. Қазақтың ойшыл-

гуманисі Абайдың �мірі мен қызметі 

жайлы жазу арқылы қазақ халқының 

�мірлік энциклопедиясын әлем 

әдебиетіне танымал етті. 2зі де шексіз 

даңққа б�ленді. Ол к�шпенділер та-

рихын шебер суреттеу нәтижесінде 

�зін де Абай кешкен дәуірдің заңды 

жалғасы етіп к�рсете білді» деген с�зін 

негізге ала отырып, ХХ ғасырдың 

басындағы ұлы �згерістер тұсында 

ғұмыр кешкен ғұламаның тағдырлы 

мақсатының бүгінгі  күннің ұлы 

арман-аңсарымен астасып жатқанын 

айтып �тті. 

М.8уезовке арналған «Талқы» 

кітабының авторы, алаштанушы 

ғалым Тұрсын Жұртбай алаш иде-

ясымен тамырлас тағдыр кешкен 

М.8уезовтің күрескерлік қасиеті ту-

ралы бірнеше мысалды алға тартты. 

Сондай-ақ ол М.8уезовтің 50 томдық 

академиялық жинағын жобаға енгізіп, 

оның алғашқы 13 томын шығаруға 

атсалысқанын, 50 томдықтың толық-

тай басылып шыққанын,  оның 

энциклопедиялық басылым екенін, 

к�птомдықтың жалпы қазақ тарихы-

нан алатын орнының үлкен екенін 

айта келе, «50 томдықтың рухани 

салмағын екшеп к�рсетуге арналған 

арнайы ғылыми конференция ұйым-

дастырылса» деген ұсынысын жеткізді.

Қырғыз Республикасы Ұлттық 

ғ ы л ы м  а к а  д е м и я  с ы н ы ң  в и ц е -

президенті, профессор Абдыл да жан 

Ақматалиев «М.Ауезов және кыргыз 

ада биаты» деген тақырыптағы ба-

яндамасында М.8уезовтің қыр ғыз 

әдебиетін насихаттап, таны тудағы 

еңбе гін айырықша атап �тті. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Алматыда Халықаралық Жамбыл 
сыйлығын тапсыруға арналған сал-
танатты жиын болып 5тті. 

Халықаралық Жамбыл Жабаев 

қоғамдық қорының қолдауымен 

тағайындалған бұл атаулы сыйлық 

біраз жылдан бері жыр алыбының 

рухани мұрасын насихаттауда үлес 

қосып, қазақ мәдениеті мен �нері 

саласында елулі табыстарға жетіп 

жүрген азаматтарға беріліп келеді. 

Биыл аталған сыйлықтың иегерле-

рі тағы алты адамға толықты. Жаңа 

лауреаттардың арасында елге есімі 

т а н ы м а л  ж у р н а л и с т е р  Ж ұ м а ш 

 Арғын баев пен Талғат Сүйінбай, 

белгілі фото суретші Нұрманбет 

Қизатұлы, ақын Болат Шарахым-

бай, киноактер Байғали Есенәлиев, 

киносценарист Семетай Шормақов, 

шежіре жинаушы Асқар Селеубаев  

бар.

Жиын соңында белгілі  жазу-

шы, жамбылтанушы Нағашыбек 

Қапалбекұлы, Халықаралық Жамбыл 

Жабаев қоғамдық қорының т�рағасы, 

ақын Манарбек Ізбасар с�з с�йлеп, 

әріптестеріне ұзақ ғұмыр, шығар ма-

шылық табыс тіледі.

Айтуған Д3УЛЕТ

Ғ ы л ы м и - п р а к т и к а л ы қ  к о н ф е р е н ц и я 

жұмысын жазушы, Қазақстанның Құрметті 

журналисі Мақұлбек Рысдәулет жүргізіп отырды. 

Алдымен, аудан әкімі Бақтияр К�пбосыновқа 

с�з берілді. Аудан басшысы �з с�зін конферен-

ция қонақтарына және жазушыны ардақтап 

келген жиналған к�пшілікке алғыс айтудан 

бастады. Мұнан соң Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында туған жерді қадір тұту қажеттігі 

айтылғаны, бұл тұрғыда �скен �лкесінің 

табиғатынан шығармаларында пейзаж, галерея 

жасаған Халық жазушысы Шерхан Мұртаза 

баршаға үлгі екенін с�з етті. «Қойнауы құтқа 

толы, ырысты-ынтымағы жарасқан, жұлдызы 

биік Жуалы – генералдар мен батырлардың, 

жазушы-ақындардың елі. Осындай топырақтың 

т�л перзенті Шерхан Мұртаза – арлы, айбарлы 

есім. Ол сонау бір жылдары ұлт баспас�зінің 

ұстынына айналған ірі басылымдарды асқан 

к�регендікпен басқарумен қатар, суреткер 

жазушы ретінде де �зін қалыптастырды. Біз 

күллі қазақтың Шер-ағасына айналған Шерхан 

Мұртазамен мақтанамыз. Республикалық «Еге-

мен Қазақстан» газетінің және Жуалы ауданы 

әкімдігінің қолдауымен Шерхан Мұртазаның 

«Намыс найзағайы» атты кітабы жаңадан жарық 

к�ріп, бүгін тұсауы кесілгелі отыр. Баршаңызды 

тың туындының жарық к�руімен және жерлесіміз 

Шерхан Мұртазаның 85 жылдық мерейтойымен 

құттықтаймын. Жазушы тойы жалғаса берсін!» 

деді ол. 

Мұнан соң ел газеті «Егемен Қазақстанның» 

және Жуалы ауданы әкімдігінің қолдауымен 

жарық к�рген Шерхан Мұртазаның «Намыс 

Т ә у е л с і з д і к т і ң  е л е ң - а л а ң ы н д а 

еліміздің бас басылымын басқарған, 

«редакторлардың редакторы» атанған 

Шерхан Мұртазаның он жыл ішіндегі 

газет бетіне жарияланған сұхбаттары, 

мақалалары, эсселері, ой-толғаныстары, 

к�семс�здері мен әдеби-к�ркем дүниелері 

топтастырылған «Намыс найзағайы» 

кітабының тұсаукесер рәсімінде «Еге-

мен Қазақстан» республикалық газеті» 

АҚ басқарма т�рағасы Дархан Қыдырәлі 

Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаевтың құттықтау хатын оқып 

берді.

Шерағаңның замандас достары мен 

қаламдас іні-бауырлары жиналған ша-

р а д а  Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы 

басқармасының т�рағасы Нұрлан Оразалин, 

Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының 

президенті Мұрат Жұрынов бастаған ел 

ағалары біртуар қаламгер шығармашылығы 

мен қайраткерлігі жайлы сыр шертіп, жылы 

лебіздерін білдірді. «Ай мен Айша» кітабын 

түрік тіліне аударып, сүйінші данасын алып 

келген аудармашы Мәлік Отарбаев та кеш 

иесіне ақ тілегін арнады. 

К і т а п  т ұ с а у к е с е р і н е н  к е й і н 

бильярдтан Шерxан Мұртаза атындағы 

т у р н и р  ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы .  С а й ы с 

қорытындысына сай, ақсақалдар тобынан 

сатирик жазушы Толымбек 8лімбекұлы 

ынталандыру сыйлығына ие болса, белгілі 

ғалым, профессор Намазалы Омашев 

3 - ш і  о р ы н д ы ,  г е н е р а л - м а й о р  8 д і л 

Шаяхметов 2-ші орынды жеңіп алды. Ал 

1-ші орынды журналист-жазушы Аяған 

Сандыбай иеленді. Сондай-ақ жастар 

тобынан «Ан-Арыс» баспасының бас 

редакторы, ақын Кәдірбек Құныпияұлына 

ынталандыру сыйлығы бұйырса, 3-ші 

орынды саясаттанушы Айдос Сарым, 2-ші 

орынды «Қазақ әдебиетінің» бас редакторы 

Жанарбек 8шімжан, 1-ші орынды жазушы-

журналист Бекет Момынқұл ұтып алды. 

Айтпақшы, Бауыржан Момышұлының 

немере інісі, жазушы Бекет Момынқұл 

Шерхан Мұртазаның «Бір кем дүние» 

кітабының �зі аударған «Один изъян 

бытия» атты орысша нұсқасын жиналған 

қауымға сыйға таратты.
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найзағайы» кітабының тұсауы кесілді. Бұл 

кітапқа Халық жазушысының Тәуелсіздігіміздің 

қалыптасу жылдарында еліміздің бас газетінде 

жарияланған сұхбаттары, мақала, эсселері, ой-

толғаныстары, к�семс�здері топтастырылған. 

Бұдан кейін с�з алған облыстық ардагерлер 

кеңесінің т�рағасы Еркінбек Солтыбаев 

жазушының 60 жылдық мерейтойы Жуалыда 

дүркіреп �ткенін, Қазақстан Жазушылар одағы 

мен қазақтың қабырғалы қаламгерлері к�шіп 

келгендей болғанын еске алып, жұлдызы жарық 

Жуалыдан талай таланттар шыға беретініне 

тоқталды. Сондай-ақ жазушының туған күніне 

орай облыс әкімі Кәрім К�кірекбаевтың 

бастамасымен облыстан жасақталған делегация 

Шерхан Мұртазаның Алматыдағы үйіне барып, 

арнайы құттықтайтынын, жазушымен жүздесіп, 

емен-жарқын әңгімелесіп қайтуды жоспарлап 

отырғанын айтып �тті.

Жазушы-драматург Елен 8лімжан жазушы-

ның халық бағалайтын, ерекше құрметтейтін 

қасиет теріне тоқталып, Шерхан Мұртазаның 

қалың оқырмандарына, к�пшілікке арқа 

сүйегенін, қажет жерінде басын бәйгеге тігіп, 

қайсар лыққа, батылдыққа барғанын, сондықтан 

үлкен абыройға ие екенін атап �тті. 

«Шерхан шығармаларында туған жер 

табиғаты, ата-баба рухы, кейіпкердің суреті 

қатар �ріліп отырады. Сондықтан оқылымды, 

тартымды. Тұрар Рысқұлов ақталып үлгермеген 

қиын уақыттарда жазушы Тұрар жайлы жазуды 

ойлап, зерттеуге кірісті. Осы тұрғыда Шерханның 

мақаласын жариялағаны үшін сол кездегі 

«Социалистік Қазақстан» газетінің бас редакто-

ры жазаланды. Кремль, түрме тақырыптарында 

быс тілеймін.Шерхан суреттеген тау, таулы �лке 

аман болсын!» деді ол. 

Мұнан соң Тараз инновациялық-гумани-

тарлық университетіндегі  «Шерхантану» 

орталығының директоры Айнұр Кембаева 

Шерхандай қаһарман жазушыны ардақтау �те 

�зекті іс екенін, 2009 жылы Шер-аға мұраларын 

�скелең ұрпаққа насихаттау мақсатында осы 

орталық құрылғанын, оны облыстағы белгілі 

қаламгерлер қолдап, қуаттап отырғанын айтты. 

Жазушының құрметіне түрлі мүшәйра, байқаулар 

�ткізу, ғылыми жобалар жазу қалыптасқанына, 

Шер-ағаның 80 жылдығына орай 5 томдық 

топтамалар жинағы шығарылса, 85 жылдығына 

орай ол 10 томға ұлғайып отырғанына тоқталды. 

Жазушының жаңадан жарық к�рген «Сояу» 

повесіне, «Бір кем дүниесіне» �зінің к�зқарасын 

білдіріп �тті.

 Шерхан Мұртазаның 85 жылдығына арналған 

«Халқының Қызыл жебесі» атты облыстық 

ғылыми-практикалық конференцияны жазушы 

Мақұлбек Рысдәулет қорытындылап, келген 

қонақтарға және жиналған к�пшілікке алғысын 

білдірді. 

 Жиын соңында Шерхан Мұртазаның «Намыс 

найзағайы» кітабы зиялы қауымға таратылды. 

Осылайша, Жуалы жерінде �ткен, тау тұлғалы 

Шер-ағаның шығармашылығына арналған 

жиынның к�пшілікке берер тағылымы мол бол-

ды.

Есет ДОСАЛЫ, 
журналист

Жамбыл облысы

Жуалы ауданы

EECA (Emerging Europe & Central 

Asia) арнаулы ранжирлеуінде Еуропа 

мен ТМД-ның 30 елінің 200 алдыңғы 

қатарлы университеттері арасында 

ҚазҰПУ 91-орында. 8лемнің 27566 уни-

верситеттерінің Webometrics рейтингінде 

– 8958-орында, Қазақстан ЖОО арасын-

да 16-орынды иеленді. Университет Web 

of Science ақпараттар базасында импакт-

факторы бар мақалалар саны бойынша 

республикадағы педагогикалық жоғары 

оқу орындары арасында 1-орын алды» 

деді ректор.

Бұл жетістіктердің барлығы ұжым-

ның бірлесе еңбек етуінің жемісі. Бү-

гінде ҚазҰПУ-да 883 білікті маман 

еңбек етеді. Олардың 157-сі ғылым 

док торы, профессор, 369-ы ғылым 

кандидаты, 14 ҚР ҰҒА академигі мен 

корреспондент-мүшесі, басқа да қоғам-

дық академиялардың 45 академигі, 

шы ғармашылық одақтардың 19 мүшесі, 

6 еңбек сіңірген жаттықтырушы, 12 

спорт шебері жұмыс істейтінін басшы 

мақтанышпен атап �тті.

Университеттегі білікті оқыту-

шы лар ғылым ның ілгері дамуына да 

�зіндік үлестерін қосуда. Бұл ж�нінде 

Т.Балықбаев: «Университеттің ғалым-

педагогтары 2016 жылы құрастырылған 

ЖАҢҒЫРТУ 3.0

Бәсеке бәсі – сапалы білім
Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

стандартына сай, қазақ және орыс 

тілдерінде 190 пән бойынша жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі 

б іл ім  бағдарламасы бойынша 16 

педагогикалық мамандық бойынша 

типтік бағдарлама жасады. Оның ішінде 

156 бакалавриант пәндері бойынша; 

32 пән магистратура бойынша; 2 пән 

Ph.D. докторантура бойынша. Орта 

мектепке арналған 229 оқулық пен 

оқу құралдары, жоғары оқу орында-

рына арналған 17 оқулық және 153 

оқу-әдістемелік құралдар жарық к�рді. 

Ғылыми зерттеу нәтижелерін ендіру 

қанағаттанарлық деңгейде жүзеге асуда. 

2016 жылы оқу пәндеріне ғылыми неме-

се әдістемеліктерді қолдану туралы 148 

акті жасалған. Оқу үдерісіне 33 моно-

графия, 71 оқу құралы, жоғары оқу ор-

нына арналған 2 оқулық, орта мектепке 

арналған 29 оқулық жарық к�рді. Жалпы 

алғанда, университет оқытушылары 

2016 жылы 4199 ғылыми жұмысты жа-

риялады, соның ішінде: 76 монография, 

шетелдік баспада10 монография шықты; 

128 ғылыми мақала Thomson Reuters 

(14), Scopus (114) импакт-факторлы 

шетелдік журналдар да басылды» деді.

Қоғамдағы �зекті  мәселелерді 

қамтыған жиын соңында университет 

басшысы Т.Балықбаев ұстаздар мен 

студенттердің, ата-аналардың сауал-

дарына жауап беріп, білім сапасының 

жақсаруы жолында талмай еңбек ете 

беретіндеріне сендірді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Мінберге к�терілген педагоги-

ка ғылымы ның докторы, профессор 

Т.Балықбаев Елбасының «Қазақстанның 

үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік» атты Жолдауындағы 

мақсат-мүдделерге тоқталып, білім 

саласының жай-жапсарын с�з етті. 

«Ең алдымен, білім беру жүйесінің 

р�лі �згеруге тиіс. Біздің міндетіміз 

– білім беруді экономикалық �судің 

жаңа моделінің орталық буынына ай-

налдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни 

ойлау қабілетін және �з бетімен іздену 

дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. 

Сонымен бірге IT-білімді, қаржылық 

сауаттылықты қалыптастыруға, ұлтжан-

дылықты дамытуға баса к�ңіл б�лу 

керек» дей келе, ұлттың бәсекеге қабі-

леттілігі, ең алдымен, оның білі мімен 

анық талатындығын атап �тіп, �зі 

басқарып отырған білім ордасының 

2016-2017 жылдардағы жеткен жетіс тік-

теріне тоқталды.

«Ең үлкен жетістік ретінде біздің 

университет 2017 жылы алғаш рет 

әлем уни верситеттерінің ТОП – 500 

қатарына және QS World University 

Ranking рейтингінде әлемнің үздік 491 

универси тетінің қатарына енгенін атап 

кетуге болады. 

ЕСКЕРТКІШ ТАҚТА АШЫЛДЫ

ӘҢГІМЕ ӨЗЕГІ – ӘДЕБИЕТ 

Алматы қаласы әкімдігі мен Ғ.Мүсірепов 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
балалар мен жас5спірімдер театрының 
ұйым дасты руымен Қазақстанның Халық 
артисі, Қазақстанның еңбек сіңірген қайрат-
кері Қасым Жәкібаевтың құрметіне мар-
құмның 5зі тұрған үйіне ескерткіш тақта 
орнатылды. 

Шара барысында театр және кино �нерінің 

майталмандары Н.Ықтымбаев, С.Нарымбетов, 

Р . 8 ш і р б е к о в а  ж ә н е  т . б .  с � з  с � й л е п , 

естеліктерімен б�лісті. Ақынның жары Нұртай 

Жәкібаева жиналғандарға алғысын айтып, 

ризашылығын білдірді. Мемориалдық тақтаны 

ашу рәсіміне зиялы қауым �кілдері, қоғам 

қайраткерлері мен театр және кино актерінің 

әріптестері, туған-туысқандары қатысты. 

С.Мұқанов пен Ғ.Мүсіреповтің әдеби-
мемориалды музей кешенінде белгілі жазу-
шы, драматург, халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының иегері, филология ғылымының 
докторы Серік Асылбекұлының қатысуымен 
«Рухани жаңғыру: әдебиет және дәстүр 
сабақтастығы» атты әдеби кеш 5тті. 

Оны музей кешенінің жетекшісі, халықара-

лық «Алаш» әдеби сыйлығының иегері, фило-

логия ғылымының кандидаты, ақын 8ділғазы 

Қайырбеков жүргізді.

Кеш барысында әдеби мұраларымыздың 

құндылығы, қазақ әдебиетінің тәуелсіздік 

жылдарындағы жетістіктері, рухани жаңғы-

рудың бастау к�здері мен терең тамырлары, 

сананы жаңғыртудың сабақтары, ана тіліміздің 

ахуалы, латын әліпбиіне к�шудің уақыт та-

лабына сай шарттары мен міндеттері, дәстүр 

сабақтастығы және т.б. бүгінгі күннің �зекті 

мәселелері әңгімеге арқау болды. 
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ӘРІПТЕР ДҰРЫС 
ТАҢБАЛАНУЫ ТИІС 

ӘЛІПБИ АУЫСТЫРУ – 
ӨРКЕНДЕУ ЗАҢДЫЛЫҒЫ

БҰЛ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

Күнімжан ӘБДІҚАЛЫҚ,
Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық 
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Қ
азақ жазуын жаңа әліпбиге 

к�шіру мәселесі негізінен ХІХ 

ғасырдың екінші жартысы нан 

бастау алғанын тарихтан жақсы білеміз. 

Алайда қазақ әліпбиінің тағдырына 

алаңдаған сол уақыттағы қазақ оқығандары 

�зге ұлт �кілдерінің кесіп-пішіп, шешім 

қ а б ы л д а у ы н а  ү з і л д і - к е с і л д і  қ а р с ы 

шығып, олардың діттеген мақсатына қол 

жеткізбеген болатын. Анығырақ айтар 

болсақ, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан 

бастап орыстың миссионер ғалымдары 

тарапынан қазақ халқының ғасырлар бойы 

қолданып келе жатқан араб графикасы 

негізіндегі жазудың орнына орыс алфавитін 

енгізуді қажет деп тапқан ойлардың пайда 

болуы араб әліпбиінің кемшілігін к�рсетуге 

негізделген ғылыми мақалаларға жол 

ашты. Қазақ әліпбиінің мәселесіне аса 

жауапкершілікпен қараған «Дала уәлаяты» 

газетінің тілшілері газет оқушыларына 

«қазақша жазуға орыс әріптері келісімді ме, 

я араб әріптері ұнамды ма?» деген сауалды 

тастай отырып, қай әріптің қолайлы екенін 

айтуға шақырған еді. Газет бетінде қазақ 

тіліне кай әріпті қолдану қажеттігі туралы 

әртүрлі пікірлермен қоса, Д.Сұлтанғазиннің 

«Қазақ тілінше жазу турадан», «Қазақ с�зін 

қалайша жазу турасы», Р.Дүйсембаевтың 

«Харіп турасының с�зі» сияқты ғылыми 

мақалалары �зіндік салмағымен, дәлелді 

тұжырымдарымен халықтың саяси-мәдени 

танымдық түсінігіне үлкен ой салды. С�йтіп, 

осындай сын мақалалардың нәтижесінде 

қазақтарға арналған орыс әліпбиінің 

алғашқы жобалары (1862 жылы Ильмин-

Дүниежүзіндегі ақпараттардың және ғылыми жаңалықтардың 80 

пайызы ағылшын тілінде жарық к�ретін к�рінеді. Яғни латын әліпбиіне 

к�шу – қазақ тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол ашады. Қазақ 

тіліне компьютерлік жаңа технологиялар арқылы халықаралық ақпарат 

кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. Екіншіден, тіліміздегі қазіргі 

жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, сол арқылы қазақ 

тілінің табиғи таза қалпын сақтауға жағдай туады. Үшіншіден, түріктілдес 

елдердің ішінде Қазақстан мен Қырғызстаннан басқасы латын әрпіне 

к�шіпті. Яғни түбі бір түркі дүниесі, негізінен, латынды қолданады. Бізге 

олармен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-қатынастың 

күшеюіне мүмкіндік береді. Сондықтан да біз латын таңбалы жаңа қазақ 

әліпбиінің жасалуын қолдаймыз, �йткені бұл – заман талабы. 

Жалпы �з басым А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 

директорының орынбасары Анар Фазылжанованың «Бір дыбысқа бір 

таңба» ұстанымымен дайындаған әліпбиін қостаған болар едім, бірақ 

Парламент тыңдалымына басқа әліпби ұсынылды. Жаңа қазақ әліпбиі 

туралы Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамыту орталығының директоры 

Е.Тілешов мырзаның ұсынған жаңа қазақ әліпбиінің үлгісімен таныстық. 

Онда пернетақтадағы 25 әріп және 8 диграф қолданылатыны айтылады. 

Диграфтар: ae, oe, qh, ch, sh, zh, ng, ue. 8 таңбаның алынғаны дұрыс делік.

Т�л дыбыстарымыз: 8 – ае, � – ое, ғ – gh q – қ, ng – ң сияқты дыбыстарға 

таңбалар да сәтті қадам деп есептеуге болады. Дегенмен, ойласатын 

тұстары да бар. Мысалы, ұсынылған әліпбидегі бізге түсініксіз болғаны 

латын әліпбиіндегі «і» – таңбасы қазақ тіліндегі «і» және «и» сияқты жиі 

қолданылатын екі дыбысты қатарынан беріп тұр. Егер осы екі дыбысты бір 

ғана «і» таңбасымен берсек, «киім», «киік», «тиін» тағы сол сияқты с�здерді 

қалай жазып, қалай оқимыз. Елімізде жастарымыз ағылшын тілін үшінші 

тіл ретінде оқып үйренуде, сондықтан, меніңше,қолдануға да, үйренуге де 

жеңіл болу үшін латын әліпбиіндегі, яғни ағылшын тіліндегі қазақ тілінің 

дағдыланған дыбыстарын беретін таңбаларды �згеріссіз қалдырған дұрыс. 

Олар: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, V, Z , Y – 22 әріп 

(таңба). Қазақ тіліндегі «і» – әрпіне латындағы « і»-ні, ал кириллицадағы 

«и»-ге латындағы «y» әрпін, кириллицадағы «у»-ге латындағы «u» әрпін 

алған ж�н болар еді. Бұл әріптердің ұқсастықтары: «і»-нің кириллицадағы 

«і»-ге ұқсастығы, кириллицадағы «u» мен латын алфавитіндегі «у»-дің, 

кириллицадағы «у»-мен латындағы «u»-дың дыбысталу ұқсастықтары 

үйренуді де , қолдануды да жеңілдетеді. Ал т�л дыбыстарды кириллицада 

жоқ таңбалармен немесе диграфпен берген орынды деп ойлаймын. «w» 

әрпі – «ы» дыбысының орнына қолданылғаны ж�н. 

М.СЕГІЗБАЕВ,
қазақ тілі пәнінің мұғалімі 

Шығыс Қазақстан облысы

Бородулиха ауданы

ский жасаған алфавит, т.б.) іс жүзінде жүзеге 

аспады, араб әліпбиі бірден ығыстырылмай, 

1929 жылға дейін қолданыста болды.

«Қазақстандағы тіл саясаты» (1997) 

деп аталатын құжаттар жинағындағы 

мәліметтерге сүйенсек, араб әрпінің ла-

тын графикасына к�шу мәселесі де тез 

арада шешіле қоймаған. Бұл да 1923 

жылдан 1929 жылға дейінгі араб әрпін 

қ о р ғ а у ш ы л а р  ( А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы , 

М.Дулатов, Қ.Кемеңгеров, М.Жұмабаев, 

Ж.Аймауытов, Е.Омарұлы, С.Садуақасов, 

І.Ахметов, 8.Байтасов, т.б.) мен латын 

әрпін қолдаушылардың (Н.Т�реқұлов, 

Т.Шонанов, 8.Ермеков, 8.Байділдаұлы, 

Ғ.Тоғжанов, Н.Нұрмақов, О.Жандосов, 

Қ.Тоқтабаев, Б.Малдыбаев, т.б.) арасындағы 

қызу айтысты дүниеге әкелген. Мұндағы 

араб әрпін қорғаушылар мен латын әрпін 

қолдаушылар пікірлерінің түп тамыры 

жоғарыда аталған газетте қаланған десек 

те болады. Мәселен, сонда келтірген араб 

әрпінің кемшіліктері (бір әріптің т�рт түрлі 

жазылуы, бас әріптің болмауы, т.б.) латын 

әрпін қолдаушылар ұстанған дәлелдердің 

негізі болды.

Араб әрпіндегі қазақ жазуын латын әрпіне 

к�шіру мәселесіндегі алғашқы оң шешім 

1926 жылы �ткізілген Баку қаласындағы 

Бүкілодақтық Бірінші Түркологиялық 

съезінде нақтыланғанмен, 1927 жылы Таш-

кентте, одан кейін Қызылордада �ткен кон-

ференцияларда А.Байтұрсынұлы бастаған 

араб графикасын жақтағандардың пікірлері 

толастамай, жалғасын тауып, тіпті баспас�з 

беттерінде жарияланып отырды. Алай-

да бүгінде Алаш зиялыларының негізгі 

ұстанымын сол кездегі саяси ахуалмен бай-

ланыстыра қарап, толыққанды айқындап 

берген тиянақты зерттеудің жоқтығы 

�кінішті. Осыған орай да бір әріптен екінші 

әріпке к�шудің қиындықтарын ғылыми 

негізде дәлелдеген ұлт зиялыларының асыл 

с�здері де қазіргі таңда ескерусіз қалмауы 

қажет секілді. 

Сонымен, 1929 жылы қазақ жазуы латын 

графикасына негiзделіп, 29 әрiптен тұратын 

жазуға к�штi. Оның ішінде 9-ы дауыстылар 

(а, ә, е, о, �, ұ, ү, ы, і) және 18-і дауыссыз-

дар (б, г, ғ, д, ж, з, к, қ, л, м, н, п, р, с, т, 

һ, ш), ал екеуі (й мен у) жарты дауыстыны 

таңбалайды екен. Бұл тарапта да Алаш зи-

ялылары дыбыстардың «қалай естілсе, со-

лай жазу» керектігін басты ұстаным етіп �з 

пікірлерін алға тартты.

Енді осы латын графикасының қазақ 

тілінің дыбыстық ерекшелігі мен жазу 

жүйесіне қаншалықты қонымды болғандығы 

туралы аз-кем тоқтала �ткен ж�н. ХХ 

ғасырдың 30-40 жылдары латын әліпбиіне 

к�шуде �зіндік жетістіктері мен бірсыпыра 

кемшіліктері болғаны рас. Арнайы зерт-

теу еңбектерге сүйенсек, қабылданған 

жаңа әліпбидің жетістіктері ретінде оқуға 

қолайлы, жазуға оңай; жол асты, жол 

үсті белгілері жоқ болып ерекшеленеді 

де, ал негізгі кемшілігі ретінде ә, �, ы, ғ 

дыбыстарының белгілері латын стандар-

тына сәйкес алынбауы тілге тиек етіледі. 

Сондай-ақ алғашқы жылдары мерзімді 

басылым беттерінде жалқы есімдер, адам 

аттары, қысқарған с�здер, газет-журнал, 

т.б. кіші әріппен жазылып, кейін ж�нге 

келтірілген. 1929-38 жылдар аралығында 

күрделі с�здердің жазылуында, араб-парсы 

тілінен енген кірме с�здердегі ә әрпінің 

жазылуында біршама қиындықтар кездесіп, 

қысаң дауысты дыбыстар естілім бойынша 

жазылған екен. Және де он жылдай и, у 

дыбыстары қосар таңбамен (ый, ій, ұу, үу) 

белгіленген. Ғалым С.Аманжолов та латын 

жазуына негізделген қазақ жазуындағы 

біршама кемшіліктерді к�рсеткенде осы 

и, у таңбаларының жоқтығына баса назар 

аударған екен.

1933 жылдан бастап осы дыбыстардың 

емлесі ж�нінде пікірталастар кеңінен 

етек алып, біршама ғалымдар бұл ды-

быстарды қосар әріппен таңбалау керек 

десе, екіншілері бір таңбамен таңбалауды 

ұсынады. 1938 жылы ғана осы дыбыстардың 

жазылуына �згерістер енгізіліп, олар жеке 

бір таңбамен к�рсетілген. С�йтіп, екі 

әріппен таңбаланып келген дыбыстарды 

бір әріппен таңбалау мәселесі жаңа әліпбиге 

к�шкеннен кейінгі он жылда жүзеге асып 

жатты. 

1 9 3 8  ж ы л ы  л а т ы н  г р а ф и к а с ы н а 

негізделген қазақ әліпбиіне Қ.Жұбановтың 

ұсынысымен тағы үш әріптің таңбасы (ф, 

һ және х) қосылады. Осыған байланы-

сты бірнеше ережелер де �згеріске түседі. 

Жалпы, орфографиядағы осындай қате-

кемшіліктерді ж�ндеу мақсатында 1938 

жылы ресми органдардың қаулысымен 

«Қазақ тілінің емле ережелері» жариялана-

ды. Осындай жайттардың латын әліпбиге 

к�шкеннен кейінгі  он жылда жүзеге 

асып жатуының �зі латын графикасына 

негізделген қазақ әліпбидің кемшіліктерін 

к�рсетіп қана қоймай, осы әліпбидің ысы-

рылуына, яғни қазақ жазуының кириллицаға 

негізделген графикаға к�шуіне бірден-бір 

жол ашып берген тәрізді.

Түйіп айтқанда, бүгінгі таңдағы қайта 

оралғалы отырған латын әліпби жүйесінде 

т�л  дыбыстарымызды айқындайтын 

таңбалардың болмауы да к�пшілікті 

алаңдаттыратыны с�зсіз. Ғалым Тұрсынбек 

Кәкішұлының «Бүкіл адамзаттың 60-70 

пайыздайы латын әліппесін қолданады. 

Дүниежүзіндегі техникалық құрал-аспаптар 

латын әрпіне негізделген. 2ркендеу заңы 

жасалғанды сақтап, бауырыңа басып жата 

бер демейді. Енді тартыншақтай берсек, 

к�ш соңында қалып қою оңайдың оңайы. 

Елу елдің қатарына кіреміз десек, латын 

әрпінің пайдасы тимесе, зияны тимейді» 

деген пікірін қостай отырып, алдағы жаңа 

әліпбидің қазақ жазуының кемшіліктерін 

болдырмауға мүмкіндік беретіндей деңгейде 

болуына ниеттеспіз.
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«КЕЛІСІП ПІШКЕН ТОН КЕЛТЕ БОЛМАС»: 
Латын әліпбиі туралы ой-толғамдар мен пайымдаулар

«Латын әліпбиі – қазақ тілінің жаңа көкжиегі»

«Латын әліпбиі – жазушылар талқысында»

14-қыркүйек, авторы: Өмірзақ Айтбайұлы

14-қыркүйек, авторы: Дәуіржан Төлебаев, Дина Имамбаева, Ғазиз Есембаев

 28-қыркүйек, авторы: Дәуіржан Төлебаев

р

Жаңа әліпбиге ауысу арқылы 
біз қазақ тілінің алға қарай 
�р кендеуіне мол мүмкіндік тер 
ашамыз деп ойлаймын. Қол-
даймын.

Қанша пікірталастар бо-
лып жатса да, латын әліпбиіне 
к�шу – уақыт талабы. К�шуіміз 
керек. Қазақ тілінің мәртебесін 
к�теруіміз керек.

Жұртшылықтың к�бі қол-
дап отыр. Кириллицадан арыла-
тын кез келді.

Латын әліпбиіне қазір к�шпесек, қашан к�шеміз? Бұл мәселені соза берсек, тағы 
да он-жиырма жылға шегеріле береді. «К�з қорқақ, қол батыр» деп кірісіп кетейік. 

Мамандардың пікіріне сүйенсек, латын әліпбиіне к�шу мәселесі күн тәртібінде 
тұр. Яғни әр тілдің әліпбиі дыбыстарды шартты түрде таңбалайды дейді. Ғылым 
докторлары мен тіл саласының мамандары білгеннен кейін, дәлелді пікір келтіріп, 
с�йлеп отыр ғой. Демек, латын графикасына негізделген қазақ әліпбиін жасағанда 
фонологиялық және орфографиялық заңдылықтарды ескеріп, бір шешім шығаратын 
кез келді. Сәтті жоба болсын!

Дайындаған Үміт ЖҰМАДІЛОВА,
 «Қазақ газеттері» ЖШС-нің веб-сайты

5ліпби  таза  фонетика 
саласының бір нысаны ғана 
емес, оның тарихи, әлеуметтік, 
педагогикалық, ақпараттық, 
психологиялық сипаты бар. 
Парламенттегі  тыңдауды 
естіп, біраз ойланып, диграф-
тан қорқудың қажеті жоқ 
екенін түсіндім. Диграф қай 
тілде де бар тілдік құбылыс. 
Бұл жоба қазақ халқы үшін �те 
тиімді деп ойлаймын.

Маңызды да шешуші қадамның алдында 
пікірталастардың болатыны орынды. Қанша 
адам болса, сонша пікір болады. Сондықтан 
пікірлердің барлығын тыңдап, анықтап, са-
ралап барып, шешім қабылданады.

Жаңа латын әліпбиіне к�шу арқылы 
біз  әлемдік ақпарат кеңістігіне қол 
жет кіземіз. Ең бастысы, мемлекеттік 
тіліміздің мәртебесін арттырып, алға 
қарай �ркендеуіне мүмкіндіктер аша-
мыз. Сондықтанда мен �з басым латын 
әліпбиіне к�шуді қолдаймын. Және жаңа 
латын әліпбиінде т�л таңбаларымыз қос 
дыбыспен к�рсетілгеніне де қарсы емеспін. 
Үйде отбасымызбен кез келген с�зді, аты-
ж�німізді жаңа әліпбиге түсіріп, оның 
жаңа к�рінісін қызықтап отырамыз. К�з-
дағдымыз қалыптасқаннан кейін бе, біз 
жаңа әліпбиді бірден қабылдадық. Сіздерге 
де айтарым әліпбиге күніне бір рет назар 
салып отырсаңыз, сізде әліпбиді қалай тез 
қабылдағаныңызды байқамай қаласыз.

Бұл бастамаға мемлекет қайраткерлері, 
тіл мамандары, профессорлар мен зиялы 
қауым �кілдері атсалысуда. Сондықтан бас-
тамасы қиын болғанымен, нәтижесі жақсы 
болады деген ойдамын.
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӨШУ – 
әлемдік өркениетке ілесу

Түркітілдес елдер  
тәжірибесі сабақ 

болуы тиіс

Менің ұсынысым –
бір таңба – бір дыбыс

Жетілдіретін тұстары бар ЕМЛЕ ЕРЕЖЕСІН 
ЕСКЕРГЕНІМІЗ ЖӨН

Үркуге негіз жоқ

Өмірзақ ОЗҒАНБАЙ,
Республикалық ардагерлер кеңесі 
төрағасының орынбасары

Абдрахман АСЫЛБЕК,
ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері

Мен жаңа әліпбиде ана тіліміздің дыбыстары 
байырғы қалпын, әуезін сақтаса екен деймін. Сон-
дай мүмкіндіктер қарастырылғанын қалаймын. 
3рине, бүгінгі қолданып келе жатқан кириллица 
жазуында біздің жеткен жетістіктеріміз мол. 

Тарихты, �ткен жолымызды жоққа шығаруға 

болмайды. Бірақ тіл дыбыстарының айтылуы мен жа-

зылу түрінде �згешелік болғандықтан, едәуір мәселе 

туғызып, тіпті қазіргі жастардың с�з қолданысына 

кері әсерін тигізе бастағанын жоққа шығара алмай-

мыз. Оның бәрін күнделікті �мірде к�збен к�ріп, 

құлағымызбен естіп жүрген жайымыз бар.

Қазақ тілінің әуезді, үнді с�здерін жазылу 

қалпымен айтып қатаңдандырып жібергендер де 

жоқ емес. Кезінде Мұхтар 8уезовтің �зінің атақты 

«Қарак�з» пьесасының атауын айтылу қалпымен 

«Қараг�з» деп жазған, солай деп жазуға ұсыныс 

білдірген еді. Жазушы сонда неден сақтанды? 

«Қарак�здің» «к» әрпімен жазылуымен кейінгі 

жастардың соған орай с�зді қатаң «к» дыбысымен 

айтып, соған дағдылануынан сақтанды. Жаңа әліпби 

оқылуда қазақ тілінің т�л әуезін сақтаса, біз бұған 

қуанар едік. 

Тіпті шетел азаматтары латын қарпінде жазылған 

қазақ с�здерін оқығанда, мағынасын түсінбей жатса 

да, қазақша айтып тұрғанының �зі жетістік емес пе? 

Бұл да біздің азат ел екенімізді айқындай түседі. Яғни 

жаңа әліпби қазақ тілін �зге тілдің бұзуынан сақтауы 

әрі қорғауы қажет. Бұл тілші ғалымдар ескеруі тиіс 

тілек. Осы жаңа әліпби арқылы қазақ с�здерінің 

дұрыс айтылуы мен дыбысталуын жолға қойсақ, с�з 

жоқ, орасан табысымыз болар еді. Солай болатыны-

на сеніміміз кәміл. 

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор
Жамбыл облысы

-

Қазақстан ардагерлері Елбасы 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағ-

дар: рухани жаңғыру» бағдарла ма лық 

 ма қаласында айтылған қазақ жазуының 

латын әліпбиіне к�шу туралы ұсыныс-

тапсырмасын то лығымен қолдайды. 

Аға буын ардагерлер үшін бұл шешім 

таңсық емес. Кезінде, 30-40 жыл-

дары әкелеріміз сауатын осы латын 

әліпбиімен аш қаны тарихтан белгілі 

және әлі ұмы тыла қойған жоқ. Оның 

үстіне қазіргі ардагерлеріміздің к�п-

шілігі компьютерлік сауатын ашқан, 

қол данысында бір-бір қалта теле фон -

дары бар, ондағы латын әріптерімен 

біршама таныс. 

Бәріміз білетіндей, бүгінде әлем 

халықтарының 80%-ы латын қаріптерін 

пайда ланады. Ғылыми ақпараттың 70%-

ы латын қарпімен келеді. 2з иероглиф-

терін пайдаланатын дүние дегі озық 

экономикасы бар Қытай, Жапон елдері 

де латын әріп теріне бейімделе бастаған. 

Латын әліпбиінің 2500 жылдық тарихы 

бар. 

1940 жылы Қазақстан кирилл 

әліп биіне к�шкен болатын. Оның 

тереңінде саясаттың салқыны жатты. 

К�шу арқылы қазақ тілінің айты-

лу, жазылу, үндестік заңдылықтары 

Латын әрпіне к�шу мәселесі әлі 

де толық шешіле қойған жоқ. 8ркім 

�з пікірлерін айтып, ойларын ортаға 

салып жатыр. Мен бір таңба – бір ды-

быс деген пікірге қосыламын. 2йткені 

қазақ тілі түркі тілдерінің ішіндегі 

үнділігі, дыбыстығы ж�нінен де �те 

бай. Ол, әсіресе �лең-жыр, терме, 

ән орындағанда анық байқалады. 

Сондықтан тілімізге де, үнімізге де 

зиян келтірмеу жағын ойластыру ке-

рек. 

Кезінде кириллицадағы 32 әріпті, 

�з тіліміз бен үнімізге лайықтап 42 

әріпке к�бейтіп алдық емес пе? Сол 

секілді латын әрпіне де �зіміздің 

үнімізге орай бір-екі әріп қосып алсақ, 

оның оқасы бола қоймас. Сонда ла-

тын әліпбиіміз 25 емес, 34 әріпке 

к�бейеді. Ы мен И әрпі де қосылса. 

Қалған 7 әріп латын әріптерінің �зінен 

ыңғайластырылады. 

1) 8 әрпін латыншадағы С әрпінің 

Менің жасым қазір 76-да. Кезінде 

ж о ғ а р ы  б і л і м  а л д ы қ .  С е м е й д і ң 

 совхоз-техникумын бітіргеннен кейін 

Алматыдағы зооветеринарлық инсти-

тутты тәмамдадым. Шаруашы лықтарда 

еңбек еттім. Партком хатшысы, ауыл-

дық кеңестің т�рағасы секілді  жауапты 

қызметтерді атқар дым. Аудандық 

экология комитетін басқарып жүріп 

зейнеткерлік демалысқа шықтым.

Менің айтайын дегенім –  латын 

ә л і п б и і н е  қ а т ы с т ы .  М ұ н ы  � т е 

қолдаймын.

Бала кезім есіме оралып отыр. 

8кем мұғалім еді. Ұлы Отан соғысы 

басталғанда �зі сұранып, майданға ат-

танды. 2кініштісі соғыстан оралмады. 

Жау қолынан қаза тапты.

8кемнің кітаптарының ішінде 

қазақтың тоғыз батыры туралы айтылған 

жыр жинағы болатын.

-

-

бұрмаланып, �рескел қателіктерге 

киліктік. Осы орайда жаңа әліпбиге 

к�шу елімізді отарсыздандыру қадамы 

деп бағалануда. 

Латын әліпбиіне к�шу – қа жет-

тілік, тек бұл мәселеде асығыс тық 

жасамай, тиянақтылықпен қарауы-

мыз керек. Ғалымдар тіліміздің ды-

быстық ерекшеліктерін және бізден 

бұрын бұл мәселені  қолға  алған 

түркітілді бауырлас елдердің (Түркия, 

8зербайжан, 2збекстан) тәжірибесін 

ескеруі қажет. Бір әріп – бір таңба. Екі 

таңбадан бір дыбыс жасау қазақ тілінің 

табиғатына келмейді. 8ліпбиге �тудің 

үш реформасының сабақтарын ескеру 

керек. 8ліпби ауыстыру дегеніміз – 

әріптің таңбасын ғана �згерту емес, 

оның саяси мәні тереңде жатыр. Бұл 

тілдік реформа. Еліміздің озық ел-

дер қатарынан табылуына да латын 

әліпбиіне к�шуіміз оң ықпал ететіні 

с�зсіз.

Елбасы осы мәселеде нақты ұсы-

ныстар жасады: «2018 жылдан бастап 

жаңа әліпбиді үйрететін ұстаздар, оқу-

лықтар дайындауға кірісу керек. Алдағы 

2 жылда ұйымдастыру және әдістемелік 

жұмыстар жүргізілуі тиіс». Бұл келешек, 

�скелең ұрпақ үшін керек. 

басын т�менге айналдырсақ, 8 әрпі 

шыға салады.

2) 2 әрпін латыншадағы О әрпінің 

ортасына белдікше қоя салсақ, 2 әрпі 

шығады.

3) Қ әрпін латыншадағы К әрпінің 

т�менгі жағына құйрықша қоя салсақ, 

Қ әрпі шығады.

4) Ң әрпін латыншадағы Н әрпіне 

құйрықша қоя салсақ, Ң әрпі шығады.

5) I әрпін латыншадағы I әрпінің 

�зінен ала салсақ болады.

6) Ү әрпін латыншадағы Ү әрпінің 

�зінен ала салсақ болады.

7) Ұ әрпін латыншадағы Ү әрпінің 

беліне белбеу таға салсақ, Ұ әрпі 

шығады.

8) Ы мен И әрпін тыңнан қоссақ 

деймін.

Сонда латын әліпбиіне тыңнан 2 

әріп қана қосқан болып табыламыз.

Бұл әліпбиді копьютерге қосып, 

ғаламторға еркін шыға беретін боламыз.

Алпамыс, Қобыланды батырлар-

дан басталатын ержүрек ерлер жайлы 

жырлар. Бұл дастандар латын әрпімен 

жазылған, мен бала болсам да сол 

әріптерді еш қиналмай оқитынмын. Оны 

қалай үйреніп жүргенім де анық есімде 

жоқ. Үлкен кісілер менің аузымнан 

сол батырлар жырын тыңдағанда риза 

болатын. Кейінірек латын таңбасымен 

жа зылған қырық мақал мен алпыс 

мақалды жаттап алдым.  Институтта 

оқып жүргенде ұстаздарым әлгі мақал 

мәтелдерді маған жиі айтқызатын.

С�зімнің соңында негізгі айт пағым 

латын әліпбиінен үркудің еш қисыны 

жоқ. Оны үйрену оп-оңай. Тек ықылас, 

ниет болса жеткілікті.

Амангелді 3БІЛҒАПАРОВ,
зейнеткер

Алматы облысы

Hh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мектеп ұжымы қолдайды
Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасында 

айтылған латын әліпбиіне к�шу 

мәселесіне орай Шетпедегі Н.Жұбаев 

атындағы орта мектепте «Латын 

әліпбиі: бүгіні мен ертеңі» атты жиын 

�тті. 

Жиынға Маңғыстау аудандық 

 жастар  ресурстық орталығының 

басшысы А.Қонарбаев, Н.Жұбаев 

атындағы орта мектеп директоры 

Ж.Күзембаев, аудандық білім үйлестіру 

орталығының басшысы, «Тәрбие 

және білім» кіші бағдарламасының 

менеджері С.Бусаханова және ұстаздар 

мен оқушылар қатысты. 

Ж.Күзембаев �зі басқаратын білім 

ошағының ұжымы қазірден бастап ла-

тын әріптерін үйреніп жатқанын айтып, 

келешегі зор әліпбиді оқып-үйрену 

�здері үшін зор абырой екенін атап �тті. 

Ж и ы н д а  б ү к і л  � м і р і н  б а л а 

тәрбиесіне арнаған еңбек ардагерлері 

А.Құрмашев пен Т.Сағымбаева с�з 

алып, жас ұрпақтың есті әрі білімді 

болып �суі үшін барлық жағдайды 

ескеру қажеттігін баса айтты. Сондай-

ақ оқушы жастар да жаңа әліпби 

ж�ніндегі �з ойларын ортаға салды. 

«Мен Елбасының латын әліпбиіне 

к�шу ж�ніндегі ұсынысын қолдаймын. 

Президенттің болашақты болжаған 

бастамасын бірауыздан қолдап, оң 

к�зқараста екендігімді айтқым келеді» 

д е й д і  м е к т е п  о қ у ш ы с ы  Д и н а р а 

Рзабекқызы. 

Жиын соңында белсенді жастар 

ұйымдастырушылар атынан Алғыс хат-

тармен марапатталды. 

Аллаберген ҚОНАРБАЕВ 
Маңғыстау облысы
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Еңліктің р�лін Күләш пен Рабиға кезек 

ойнайтын. «Отеллоға» музыка жазғанда 

да Мұхаң классикадан хабардарлығын 

байқатып жүрді. «Еңлік-Кебектің» операға 

айналуы да Мұхаңның қызметі еді. 

1934 ж. 10 январьда музыка театрының 

шымылдығы ашылды. Бұл «Айман-Шол-

панмен» басталды. 

1935 жылы Мұхаң 2тебаймен бірге 

Семейге келді. «Абайды» жазбақ боп жүр 

екен. 8рхам Исқақовтың айтуымен «Абай» 

ауданынан қарт кісілерді шақыртып алып-

ты. Абай әндерін жазып алдым. 

Динадан күй жазып алу қиын еді. 

2йткені ол импровизатор еді, әрдайым 

�згертіп тартатын. Ал Л.Мұхитов �згертпей 

тартатын. 8рхам да Абай әндерін �згертпей 

айтады екен. С�йтіп, Мұхаңның арқасында 

Абай әндері жазылып алынды. 

Л.Хамиди Қазақстанға ілкіде 1926 

ж., екіншіде 1934 ж., үшіншіде 1938 

жылы келіпті.  Оркестр басқарысты. 

Сол тұста «Абай» пьесасы жазылып еді. 

Оған А.Жұбанов музыкалық рең берді. 

Ахаң «Абай» сюитасын жазды оркестр 

үшін. «Абай» пьесасының либретто-

сын жазып, бізді музыка жазуға Мұхтар 

Омарханұлы шақырды. Оның кеңесімен 

операға Абайдың әндерін ендіріп (�згерте) 

отырдық. «Т�леген Тоқтаров» операсын 

жазып дачада жатқан кезінде Мұхаң келіп, 

«Ақылбайдың әнін» �зі айтып жаздыр-

ды. Қонақтар келіп қалғанда пианиноға 

қосылып айтты. «Абай әндері» фильмінде 

де музыканы Л.Хамиди жазған.

– Ақылбайдың әні Ермектің орын-

дауында пластинкаға түсірілгенде, аты 

неге жазылмаған? Сұрақты 2.Байділдаев 

қойды. 

...

Л.Хамиди «Жамбыл және Айкүміс» де-

ген тақырыпта бір актілі опера жазған еді. 

Музыканы ұйымдастырушы болған Мұхаң, 

ол солай...

/ /  « М ұ х а ң  ж ә н е  м у з ы к а »  д е г е н 

тақырыпта проблеманы кең де жедел жа-

зып тастасақ...

**У.Бекенов Тәттімбет еліне барған 

сапары туралы айтты, күй тартты.

11.01.79. 
Халық университетіндегі сабақ

АУЫЗ 3ДЕБИЕТІНІҢ ТАРИХИ 
НЕГІЗДЕРІ

Баяндамашы: 
лкей Марғұлан

ІІІ дәуір

Түрік қағанаты болғанда. Қорқыт, 

 Жиренше шешен,  Алдар  К�се,  . . . , 

 Алпамыс, ..., Ер К�кше (Бұл геройлар 

«Манаста» да кездеседі). (Гилгамеште де 

�лмейтіндік сырын іздеу бар еді). 

Жиренше – Бура ханның қайын ата-

сы (ІХ-Х ғ.), Сыр бойын мекендеген 

қыпшақтардан. Оғыздардың Сыр бойы 

жайындағылар к�бірек қалған.

Алпамыс та – Оғыз заманының ада-

мы, ноғайлы емес. Баршынкент  Баршын 

сұлу атына қойылған. Баршын күмбезі 

С ы р д а р и я н ы ң  о ң  ж а ғ ы н д а  Х І Х  ғ . 

дейін сақталған. «Сырлы тамдар» тек 

әйелдерге арналып салынатын болған. 

В.Жирмунскийдің « Следы огузов в ни-

зовьях Сыр-Дарьи» деген еңбегінде бұл 

айтылған. 

Кестен қара алып (Қарабек) Алпа-

мыспен замандас. Қадырханның (Сыр 

бойындағы қыпшақ ханы) Аба Мүсілімге 

«Намаз оқып, ораза тұтсақ, малды кім 

бағып, егінді кім егеді? – деп жауап беріпті. 

Алдар – түрікпен мен қазақта ғана. Бұл 

– Х ғ. оғыз-қыпшақ бірлестігінің белгісі. 

Қамбар – уақтың арғы аталары. Ер 

К�кшелер мұның баласы делінеді. Бұл 

деректі Березин 1876 ж. �з архивіне жазған. 

Радлов та Ер К�кшені Қамбардың баласы 

деген. 

«Манас» деген тобықтының бір атасы 

бар. Г.Н.Потанин де бұл Манас туралы жа-

зып кеткен. «Хикаят ер Манас» деген ескі 

жыр бар бізде. (Бұл текст қайда?)

ІҮ кезең

Ноғайлы-қыпшақ заманы. Бағалы 

деректер бар кітапта: 1.Ескі заман алтын 

мүсіндері». 2.«Собрание сочинений Жа-

миат таварих» деген кітапта. Тагирджанов 

деген тәжік жазған. 3.Сайфиддин Акси-

кенти еңбегі

ІҮ дәуір жыр құрамы:

«Ер Сайын», « Едіге», «Құбығұл», 

«Қобыланды», « Тарғын», «Шора», «Қыз 

Жібек».

Кейінірек «Орақ-Мамай», «Айсаның 

ұлы ер 8ли», «Ер Қосай», т.б. Бұл жырлар-

ды қазақ, ноғай, қарақалпақ қана біледі. 

** Оразмұхамметтің «күміс жәшігінде» 

материалдарды Френ, т.б. зерттеген. 

«Күміс жәшіктегі» қазақ материалдары 

татарша �згеріп кеткен. Оны к�п тіл білетін 

адам ғана қалпына келтірер еді. Бұрынғы 

аты – «Казачья литература» еді. 

Академик Френ архивінде қазаққа 

қатысты дерек к�п. 

8рбір сұлтанның қолында мол-мол 

қолжазба, кітаптар болған. 

Қазан университетінде 100-ден аса 

қазақ қолжазбасы сақталған.

Ленинградтың С-Щедрин кітапха-

насында қазақ қолжазбасы сақталған.

Ленинградтағы академия архивінде 

қазақ, түрік, татарские рукописи.

Географиялық қоғамның Ленинград 

архиві.

Сыртқы істер министрлігінің архиві.

«Қозы К�рпеш – Баян сұлу» жырын 

ілкі орысшаға Даньшин аударған.

Игнатьев архиві Орынборда. Онда 

Қобыландының тексі бар.

Омбы, Том университеттерінің архиві. 

8сіресе Г.Н.Потанин архиві...

Иоган Петрович Фальк, Паллас, Мил-

лер, Фит(ш)ерлер қазақ қолжазбаларын 

жинағандар. 

Скалон «Казак-киргизский- русский 

словарь» жинаған.

Қазан университетінің құрметті про-

фессоры болған Жәңгір хан жыл сайын 

Қазанға кітап апарып отырған.

Орынбордың генерал-губернаторы 

Сухтлен Нұралы ханның қызын алған. 

«Тарих қыпшақ», «Дастан Шыңғыс хан и 

Аксак Темир», т.б. Сухтленнің архивінде 

болған.

Б.Дауылбаев Ледвиженскийге хат жа-

зып, қазақ жырларын бастырса деп тілек 

білдірген. 

1862 жылы Арқада болған жұт  туралы 

Қ
азақ тіліндегі газет, журналды 

оқитын, радио тыңдап, теледи-

дар к�ретін жұртшылық Алматы 

қалалық қазақ әдебиеті мен �нері халық 

университетінің атын естіген деп се німмен 

айтуға болады. 2йткені бұл білім оша ғының 

дәрістері туралы баспас�з бетте рінде сан жыл-

дар бойында жазылып келеді.

Отыз жыл деген тура бір буынның �мірі. 

Халық университеті �зінің дәріс кештерінде 

қаншама жанның санасына сәуле құйып, 

мүлгіген ойды оятқанын, қанша адамды руха-

ни жағынан байытып, отаншылдық, ұлтжан-

дылық қасиет дарытқанын, сапалық сілкініске 

бастағанын белгілейтін �лшеуіш жоқ.

Ал халық университеті �зінің алдына 

мәдени мұраны ғылыми дәлдікпен қайта та-

ныстыру мақсатын басты уәзипа етіп қойған 

Рахманқұл БЕРДІБАЕВ

Рахманқұл Бердібаев және академик Әлкей Марғұлан. 15 сәуір, 1983 жыл.

М.О.Әуезов музей-үйінде өткен Р.Бердібаевтің мерейтойы. Солдан оңға қарай: Ісмет Кеңесбаев, Рахманқұл Бердібаев, 
Зәки Ахметов, Әди Шәріпов, Мырзабек Дүйсенов. Мінберде – Сапабек Әсіпов.

КӘУСАР 
БҰЛАҚ

СЫР ТҰНҒАН ЖАЗБАЛАР

еді. Алпысыншы жылдардың бас кезінде 

жұртшылықтың халық тарихы мен мәдениетін 

білуге деген құштарлығының күшеюіне орай 

білім таратудың жаңаша бір түрін табу қажеттігі 

туған болатын. Міне, осы аңсарға халықтың �з 

білімін �зіне «қайтаратын» қоғамдық негізде 

құрылған университеттер неғұрлым лайық 

келген еді. Ол кездегі оқу бағдарламалары 

қазақ халқының тарихын, әдебиетін, фольк-

лорын, мәдениетін, �нерін тым жартыкеш 

қана қамтитын. Шындығына келгенде, бұл 

пәндер бойынша оқытушының да, оқушының 

да мағлұматы тым үстірт, шалағай, мардымсыз 

болатын. 2ткен заман құбылыстарын бірыңғай 

таптық тұрғыдан бағалау да, бұрынғы отар 

ұлттар тарихын еуропоцентристік мұнарадан 

қарап сипаттау да шындықтың �ңін айналды-

рып к�рсетумен бірдей еді. Сол үшін біз халық 

университетінің сабақтарына ылғи дерлік 

«жабық жатқан» немесе жартымсыз ғана жария 

болған тақырыптарды енгізіп, әрбір дәрісімізді 

жаттандылықтан, «стандарттан» тыс деңгейге 

к�теруге талаптандық. 8рбір оқу жылына 

белгіленетін 16 дәрістің бәрінде де тың пробле-

малар қозғалып отырды. Ал ондай қордаланған 

мәселелер қазақ халқының соңғы бір жарым 

мың жылдық тарихында жеткілікті болатын... 

Оның үстіне қазақ тарихы мен мәдениетіне 

қатысты жайттар Байкалдан Балқанға дейінгі 

алқапты мекендеген түрік халықтарына да 

к�п жағдайда ортақ болғандықтан, әрбір 

құбылысты жалпытүріктік деңгейде алып 

қарау дәрістердің к�кжиегін кеңейтіп, жаңа 

мағыналармен нұрландырып отырды.

8рбір сабақта бұрын жалпы жамағатшы-

лық қа мәлім болмаған тың тақырыпты к�теру 

басты мақсат болды. Сол үшін белгілі бір 

пән проблеманы неғұрлым жетік білетін, 

кейде түрлі ғылым салаларының бірден-

бір маманын іздеу дәстүрімізге айналды. 

Мұндай сабақтардың қатардағы оқушыдан 

бастап академиктерге дейін қызық болаты-

ны осыдан еді. Халық университетінің әрбір 

кешіне жұртшылықты тартатын «құдірет те» 

сабақтың сонылығы мен айтушының ерекше 

білімдар, талғамдылығы болатын. Бұған мы-

сал келтірсек, жүздеген тақырыпты қайталап 

айтқан болар едік. 

ды. Үйлену – үй болу деген с�з. Мұны 

«Қазақстан» (историко-этнотический 

очерк) баспақ. 

К�п қыдырдым. Тарихты тексеруді 

Санжар Аспандияров үйреткен еді. 

Сәкен к�п шұғылданды. Онан кейін 

Мұхтар. Бір аяғым ескі ауылда менің. 

Мен Шәкәріммен, Мәшһүр Жүсіппен 

хат жазысқам. К�п ескілікті адамдармен 

с�йлескенімді дәптерге жазып қойғанмын. 

Екі  қиыншылық кездест і .  Барлық 

халықтың шын тарихы �зінің әдебиетінде 

(ол халық үлкен болсын, кіші болсын). 

Атақты тарихшы Геродоттың сүйенгені – 

халық аузындағы әдебиет екен... Эллада 

соғыстарының сводный ... ертегі, аңыздар 

жасағаны белгілі ғой. «Шахнама» түгелдей 

ертегілерден тұрады. «Фауст» солай, 

Шекспир де солай. Біздегі қызық нәрсе 

Мәшһүр Жүсіптің «Месі»... Мұны арнап 

зерттеуге лайық. Шежіреден қарадым. 

Оның алғашқы нұсқасын қожалар – ислам 

дінінің миссионерлері жазған. ...

Академиядағы жүзден астам шежіреден 

біртұтас шежіре шығара алмайсың. 

Мағлұмат қалдырған саяхатшылардың 

к�бі шолғыншылар, тыңшылар. Олардың 

естеліг і  б іржақты,  к�бінесе,  қате . 

Орта Азияда мемлекетті сақтап келген 

күштің бірі – к�шпенділер. (Осыншама 

халықтың р�лі Ғафуровтың кітабында 

к�рсетілмеген). 

«Ұйықтаған ұйқы алады, ұйықтамаған 

жылқы алады». К�шпелінің ең сүйікті 

к�лігі – жылқы. «Керегем тоқсан басты, 

сексен уық». Үзік екеу, туырлық т�ртеу. 

Шүйкелеген арқан үзілмейді... (С.Мұқанов 

айтқан с�здерге түсінік берілмеген, тек об-

разды, суретті с�здерді жазып алыпты. 

Ж.К.)

27.10.78. 
Халық университетіндегі сабақ

М.3УЕЗОВ Ж3НЕ МУЗЫКА

Б.Г.Ерзакович с�з інен:  Мұхтар 

 Омар ханұлының арқасында Абайдың 

музы ка лық мұрасы сақталып, насихаттал-

ды. «Татьянаның әні» Затаевичке берілген 

еді. 

1938 жылы Мұхаңнан Абайдың бес-

алты �леңін жазып алған. Ішінде «Айттым 

сәлем Қаламқас», т.б. бар. Дәлірегі, Мұхаң 

�зі үйреткен, ертіп келген әншілерден 

жазып алған. Кейін Мұхаңның �з айту-

ынан да жазып алған («Сүйсіне алма-

дым»). «Алма бағында» пьесасына музыка 

жазғанын айтты. Мұхаңның музыкаға 

сіңірген еңбегін зерттеу міндет екенін 

айтты..

Л.Хамиди с�зінен: Мұхаңнан «Мен 

к�рдім ұзын қайың құлағанын» жазып 

алыпты. 

1933 ж. Алматыға Мәскеуден келдім. 

Алдында Ж.Шанинмен С.Меңдешевтің 

үйінде танысып едім. Театр директо-

ры О.Бекл әдеби б�лім меңгерушісі 

М.8уезовпен таныстырды. Мен музыка 

б�лімін басқаратын болдым. «Еңлік-

Кебекке» алғаш музыканы ... жазған екен. 

Театр жанынан оркестр ұйымдастырдық. 

24.11.72. 
Халық университетінде �тілген сабақ

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
ЭТНОГЕНЕЗІ

Баяндамашы: 
лкей Марғұлан

8лкей Марғұлан с�зінен: Груссенің 

«Степная империя» деген кітабы (орысшаға 

аударылмаған) . Клацат(?) Юлиан (ХVІІІ ғ. 

жасаған) найманды моңғол емес деген осы. 

Алим Шмидтпен осы ж�нінде айтысқан. 

Алим Шмидт найманды моңғол деген. 

Грек – антика, Иран, Қытай источ-

никтерін білмей, ескі қазақ тарихын білу 

қиын. Ирандар сак деген. Венгриядан 

Моңғолияға дейінгі аралықта сырты да, іші 

де ұқсас обалар кездеседі. 

Алтын қазыналар к�п жерден табылған. 

Амудария қоймасы ертеде ағылшындар 

алып кеткен ... алтын арбада болған. Мұның 

суретін Дальтон деген кісі шығарған. Ескі 

суреттерді (жан-жануарлар) ислам діні 

сынаған, құртқан. Қанкерде (самұрық 

құс), тастағы суреттер аса бағалы, етене 

мұра. «Оғызнамада» кездесетін айғыр мен 

қасқыр суреті Бұланты �зенінің бойында 

сақталған.

Гүндердің, қаңлылардың әйелдері 

жоқтау айтқанын тарихшылар (Меканов, 

т.б.) жазған. Бартольд, Клаузендер мұны 

растайды. Олардың қазаққа тек боларлық 

белгісі к�п (киіз үй мәдениеті, т.б.) Тас 

мүсіндер солардан қалған. 

Түрік қағанаты бұдан кейін (VІ-ІХ ғ.ғ.) 

VІ ғ. Рим елшісі Земарх Таласта болған. 

Суяб, Баласағұн да сол дәуірден мәлім. 

Демек, к�шпелі тұрмысқа �згеріс кіре 

бастаған. Қала мен к�шпенділік қатар 

дамыған. 

//Земархты оқу керек.

Орхон-Енисей жазуы (қия тастағы) 

сол заман жемісі. Кей тастарда тұтас 

кітаптың сюжеті бар. Қазақта суармалы 

егіншілік болғанын к�п ғалымдар жазған. 

Тоқымашылық �нері де күшті дамыған. 

Кілем, текемет. Мұны Рубрук те жазған. 

Айша бибі күмбезінде кілемнің �рнегі бар. 

VІІІ ғ. Керей Найман тайпасынан 

б�лініп шыққан. Ер Қосайлар осы кездің 

геройлары. Бірігу үшін күрескендер. 

Оғыздар осы тұс Сырдан түрікпенге 

к�шкен.

Қарахандар әулеті  Қарлұқтардан 

шыққан. Оларға қыпшақтан басқаның бәрі 

кірген. Қарлұқтар сахараға исламды әкелді. 

Қыпшақтар намаз оқу мал бағуға кедергі 

болады деп к�п уақыт қарсы болған. 

Алтын дәптер Тараз түбінен табылған. 

Оны тек Бартольд білген. (Алтын яруғ). 

Шу бойында Ақжебе шаһары болған. Бұл 

дәуірді кей ғалымдар Эпоха Возрождения 

деп те атайды. 

– Қазақтың ІХ-Х ғасырларда шыққан 

алғашқы аты «Алаш». Алты Алаштың бірі 

– қаңлы. Ол елден к�п ғалым шыққан. 

(Жамал Қарши) Алты Алаш моңғолға 

біраз қарсы болған. Кейінірек Жошының 

әулетіне бағынған. Қазақ Орда Ежен 

әулетін �з ханы санаған. 

Орда базар – термин с�з. Шудың 

орта ағысында Аңырақай тауында Қазақ 

хандығы ту к�терген. Бұл алғашқы емес, 

қазақ тайпалар одағы одан да бұрын болған. 

Мына одаққа алты тайпа кірген. Эведгард 

«қазақ» есімін ІХ ғасырға апарады. Араб 

источниктерінде қазақ кейде салт, байтақ 

деген ұғымда айтылады. Кавказда малшы 

ұғымында. Сүлеймен Бухари кітабында да 

қазақ туралы түсінік бар. 

ХІІ ғасырдан бері қазақ ұғымы сахарада 

орын алған. 

Сұрақ:

– Дулат руы ж�нінен?

– Абайдың қазақ тарихы туралы еңбегі 

қалай?

26.01.73.
Халық университетінде �тілген сабақ

ФАРАБИТАНУ КЕШІ
Баяндамашы: А.Машанов

А.Машанов с�зінен: «Взгляды до-

бродетельного города» . . .  Бейрутта 

шыққан. Кітапты Ш.Есенов әкеліп бер-

ген. «Аристотель мен Платон еңбектеріне 

к�зқарас»,  «Табиғат туралы кітап», 

«Құранға түсіндірмесі». Небәрі жаңадан 

бес кітап қолға түсіпті. Соңғы жылда 

Фарабиға қатысты кітаптардың �зі �з ал-

дына жинақталуда

Хайруллаевтың жаңа кітабының жар-

тысынан к�бі Фарабиге арналған.

1972 ж. Ақаң үш жерге баяндама 

жасаған. Майда Ташкентке шақырылды. 

Вильнюста  Кеплерге,  Коперникке 

арналған (ноябрьде) жиында с�йледі. 

Үшінші мәжіліс күзде Қарағандыда болды. 

Жаңа университетке Фараби атын беру 

туралы ұсыныс айтыпты.

– Фарабидің қай еңбектері прозаға 

жақын?

 Ғалым туралы драма жазылды. 

Документті фильм шықты. Фараби логи-

касынан Гегель үйренген. Ал Гегель туралы 

Лениннің қалай бағалағаны белгілі. Фара-

би биографиясын жазып жатырмыз. «Аль-

Фараби – великий энциклопедист» деген 

томдық шықпақ. Кеплердің «Всеобщая 

теория музыкасынан» жеті жүз жыл бұрын 

Фараби айтқан: «Ғажайып ойлар қиял 

қозғайды», Ноталар жүр аңыз... (астроло-

гия, дін, философия) – бәрі аралас. 

Ауданбектен: «Фарабидің математика 

еңбектері» деген кітап шықпақ.

Аяннан: Фарабидің ақындығы туралы 

мағлұмат. 2леңді арабша да, парсыша да 

жазыпты.

 

23.02.73. 
Халық университетінде �тілген сабақ

С3БИТ МҰҚАНОВПЕН 
КЕЗДЕСУ

С.Мұқанов с�зінен:

Таңдамалысын шығару үшін 25 том 

әзірлеп беріпті. 16 том шығатын болыпты. 

Шаршап қалатын жағдайға ұшырадық... 

(Үй к�лемі 150 квадрат метр. Біреу сұрады 

ма екен...). Мәлік туралы 1,5 баспа табақ 

естелік жаздым. «Қазақ қауымы» деген 

еңбек бітірдім. Ол екі кітаптық бола-
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к е м і з д і ң  б і л і м г е  д е г е н 

құштарлығы егде жасқа жет-

кенше бәсеңсімеді. 70-тен 

80 жасқа аяқ басқанда түрік тілінен 

арнайы сабақ алып оқыды. 8лі күнге 

дейін сол оқу дәптері сақталған. Парсы 

тілі оқулығының к�шірмеге басылған 

нұсқасын 1980-ші жылдардан бастап 

алдырған, ал араб тілін білу мақсатында 

үйге әртүрлі әдістемелерге негізделген 

отандық және шетелдік авторлардың 

оқулықтарын алып келген болатын.

Ж а л п ы  т ү р к і  ә л е м і н і ң ,  о н ы ң 

ішінде, әсіресе, қазақтың тағдырына 

қ а т ы с т ы  м ә с е л е л е р д і ң  б а р л ы ғ ы 

т о л ғ а н д ы р ғ а н д ы қ т а н ,  ә к е м н і ң 

кітапханасында тарих, этнография, 

тілтану, мәдениеттану, әдебиеттану, 

ф о л ь к л о р т а н у ,  э т н о м у з ы к а т а н у , 

зергерлік �нер, археология, антрополо-

гия, мал шаруашылығына, табиғатына, 

т.б. салаларға байланысты кітаптар 

жиналды. Үйдегі кітаптардың саны осы-

лайша бірнеше мыңға жетті. Кітаптың 

к�бін авторлардың �здері қолтаңбасын 

қойып сыйлаған болатын. Кейде мен: 

«егер сол автографы бар беттерді жеке 

жинаса, бірнеше кітап шығар еді»,- деп 

ойлайтынмын.

ХХI ғасырдың алғашқы ширегінде, 

еліміз Тәуелсіздігін алған жылдары да 

мәдениет саласының түрлі мекемелері 

ұлттық құндылықтарды насихаттайтын 

ағартушылық қызметпен айналысуда. 

Бұл ретте Ұлттық кітапхананың әртүрлі 

клубтарының, Ықылас атындағы 

ұлт аспаптар музейінің, Құрманғазы 

атындағы Қазақ ұлттық консервато-

риясы, Т.Жүргенов атындағы Қазақ 

ұлттық академиясы жұмысын,т.б. атап 

�туге болады. М.О.8уезов атындағы 

8дебиет және �нер институты дирек-

торы, ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о -

ры У.Қалижановтың ұсынысымен 

М.О.8уезовтің музей үйіндегі халық 

университеті Р.Бердібаевтың атымен 

аталуы ұйғарылды. 

2000 жылдардың басында әкемнен: 

«Қазір еліміз тәуелсіздік алған кезде 

к�птеген тарихи ақтаңдақтар ашылып, 

ұлттық құндылықтардың насихатта-

луына кедергі жоқ. Мұндай жағдайда 

халық университетіне тыңдаушы 

 жинау қиын, енді ағартушылықтың 

ондай формасы �зін-�зі тауысып 

біткен шығар?» деп сұрағанымда, әкем: 

«Бұл жұмысты қазір де жалғастыруға 

болады» деп айтқан еді. Сол ойын 

Түркістандағы Халықаралық Яса-

уи университетінде айына бір рет 

студенттер мен оқытушыларға ар-

нап дәріс беріп жүзеге асырды. Оған 

лекторлыққа к�бінше жаңа заман 

мамандары шақырылды. Дәрістеріне 

дайындалғанда, бір кезде Алматыдағы 

Халық университетінің лекторларымен 

кездесуге дайындалғанындай, картоте-

касын пайдаланды.

2мірден озар алдында әкеміз 

революцияға дейінгі  қазақ газет-

журналдарының 10 томдық жинағын 

оқып, болашақ дәріске дайындалып, 

сол кітаптардың �зіне керек жерлерін 

қарындашпен белгіледі. Бір ғасыр 

бұрын ел мүддесін жоқтаған Алаш 

арыстарының ой-арманын жас буынға 

жеткізгісі келді...

Айжан РАХМАНҚҰЛҚЫЗЫ, 
Құрманғазы атындағы Қазақ 

ұлттық консерваториясы, 
«Музыкатану және композиция» 
кафедрасының аға оқытушысы,

PhD докторы

А
л м а т ы  қ а л а с ы н д а  � т к е н 

ғ а с ы р д ы ң  а л п ы с ы н ш ы 

ж ы л д а р ы н ы ң  о р т а с ы н а н 

былайғы уақытта білім алған, қызмет 

еткен қазақ азаматтары М.8уезовтің 

музей-үйіндегі халық университеті 

дәрістеріне бірер рет болса да қатысқан 

болар деп ойлаймыз. Аңызға айналған 

сол университет сабақтарынан алған 

тәлімдері мен рухани азықтары туралы 

қазақ зиялылары к�п айтып жүр. ҚР ҰҒА 

академигі Рахманқұл Бердібай туралы 

с�з қозғаған білімді азаматтардың бар-

шасы бұны бір с�з етпей �тпейді. Бірақ 

сол университеттің жұмысы туралы 

жүйелі мәліметтер қолға түспейді. Осы 

бағытта біраз іздестіргенімізбен, халық 

университетінде �ткізілген дәрістердің 

деректеріне кездесе алмадық. Біздің 

қолымыздағы бар деректер – ғалымның 

�з қойын дәптеріне дәріс үстінде 

жазған сараң мәліметтері мен халық 

университетінің жұмысы туралы беріп 

отырған есептері, түрлі мекемелерге 

жазған ұсыныс хаттары, белсенді лек-

торларды марапаттауға ұсынғанда бер-

ген мінездемелері, т.б. �з мұрағатында 

сақталған ұланғайыр жұмыстың ұштығы 

ғана. Осылар – болашақта халық 

университетінде �ткізілген дәрістердің 

ж а р ы қ қ а  ш ы ғ у ы н а ,  к � п ш і л і к т і ң 

кәдесіне жарауына септігі тиер деген 

сенімдеміз.Сондықтан, бүкіл қоғамды 

ұлттық рух нәрімен сусындатқан, отыз 

жылдан астам үздіксіз жұмыс істеп, 500-

ден аса дәріс �ткізген Қазақ әдебиеті 

мен �нері халық университетінің мол 

мұрасын іздеушіге біраз бағыттар бере 

алатын деректер болғандықтан, бұл 

материалдарды жинақ етіп бастырғанды 

дұрыс к�ріп отырмыз. Бұның бірнеше 

себептері бар:

Біріншіден, бұл деректерден отыз 

жыл к�лемінде аталған универси-

тетте кімдер дәріс оқығаны, қандай 

тақырыпта оқығаны туралы мәлімет 

береді.  Екіншіден, осы универси-

тет дәрістері арқылы жоғалып бара 

жатқан мәдени мұралардың қалай 

қайтарылғаны, жетілдірілгені, оларды 

жанын сала іздеушілер туралы толық 

мәлімет кездеседі. Үшіншіден, қазақ 

ғылымының майталмандарының қазақ 

рухани мұрасын ұлтсыздандыру са-

ясаты ағымына қарсы жүзе отырып, 

қоғамдағы мүмкіндікті �те ұтымды 

пайдалана алғандығына к�з жеткізеді. 

Т�ртіншіден, қазақ тарихынан, әдебиеті 

мен фольклоры мәселелерінен, �нертану 

ғылымынан к�птеген жаңа тың деректер 

немесе соған бастар жол таба алады. 

Бесіншіден, бұл материалдарда кезінде 

ұлт рухын дүр сілкіндірген баяндамалар-

ды қазір қайдан табуға болатындығына 

ізденушіге жол к�рсетілген. 

Қазақ зиялыларының ішкі ойлары 

мен мұраттарынан там-тұмдап айта 

алатын жері де осы М.8уезовтің музей-

үйінде орналасқан халық университеті 

болған сияқты. Сыртқа шықса қақаған 

аяз болатын Сарыарқаның ақтүтекке 

оранған сақылдаған қысы елестейтіндей. 

Ұлы Мұхтардың мекені оларға бір құтты 

орын болғандай. 8рбір сабақтан үзік-

үзік жеткен сырлар осыны аңғартады. 

Бұл жазбалардың тарихи маңыздылығын 

с�збен жеткізу мүмкін емес. Жазбалар 

арқылы сол уақытпен сырласасың, 

ұғынасың, сол бір аяулы да жанкешті 

қазақ зиялыларына тәу етесің...

Жанымгүл КАМАЛҚЫЗЫ,
филология ғылымының 

кандидаты, доцент

« Қ и с с а  т а у ы қ  ж ы л ы »  д е г е н  п о э м а 

жазылған. Мұны жазуға Шоқан ықпалы 

болуы мүмкін. Бұл тақырыпқа Біржан да 

�лең жазған. 2лең аты – «Егіз тауық». 

К�ркемдігі күшті. 

***

–Қобыланды ешқашан Иранмен 

соғыспаған, – деді 8лекең. Ғазан хан – 

оқымысты кісі болған. Ол Рашиддинге 

аңыздарды айтып отырған. «Рашиддин 

мүмкін автор болуы» деді 8лекең. Ғазан 

хан философ. Алтын Орда кезінде де 

қыпшақтар Иранмен достас еді.

12.12.1980. 
Халық университетіндегі дәріс

3ЛКЕЙ МАРҒҰЛАН Д3РІСІ

«Рашиддинде Қорқыт туралы дерек 

бар. Суреттер сақталыпты. «Қорқыт» – 

қорыққаннан шықты деген де аңыз бар. 

Үйсін қожа, Қаңлы қожалар Қорқыттың 

серіктері саналады. Жиренше оғыз, 

қыпшақ дәуірінде шыққан... Оны бергі 

заманға жақындату бекер. Талмасқа – 

Қарақандар дәуірінде болған, күмбезі 

Сарысу бойында. Т�бе тәңірі (Керейден?) 

Шыңғыс кезіндегі жыраудың бірі. ХІІІ ғ. 

одан кейін Сыпыра жырау. Орыс ханға, 

одан кейін Тоқтамысқа кеңесші болған. 

Батуға ... жазған жырау осы. 

ХІҮ ғ. Кетбұқа – «Ақсақ құланды» 

қобызбен тартқан. Ершегедей(?) (жалай-

ыр) Жошыханды жоқтаған...

ХҮ ғ. Асан қайғы. Бұлай қайғы ата-

лу себебі қазақ пен �збектің б�лініп 

к�шуінен... Шудағы хан тауы – Жәнібек 

атынан шыққан.

Қазтуған жырау с�зі б�лек... Жырау ірі 

мәселені ( отан, ел) жырлайды. Ақындар 

күнделікті тіршілікті айтады. 

ХҮІ ғ. Құлмамбет. Сырдария бойында 

Тәуекел хан тұсында болған. Оразмұхаммед 

– оның немересі...

Марқасқа, Жиембет Есімхан тұсында 

(Соңғысы Тәуекелдің інісі). Соңғы жырау 

– Байтоқ... 

Ақт�беде Құдайберді деген ақын жыр-

шы болған. 

***

Нысан абыз, Базар (ХІХ ғ.) жыраулар 

болды. 

***

Оразмұхаммед – сұлтандар арасынан 

шыққан білімпаз. Ол «смутное время» 

кезінде Борис Годуновты жақтаған. Сол 

үшін �лтірілген. ХҮІ ғасыр мәдениетінің 

ірі  ескерткіші – оның кітапханасы. 

Қолжазбаларын күміс сандықта ұстаған. 

Ол қайтыс болған соң, оның жәшігі №38 

патша архивінде сақталған. 1736 жылы 

ол жәшік кітапханаға сыйлыққа берілген. 

Одан Азия музейіне ауысқан. Кейбір 

ғалымдар жәшік кітаптары Наполеон 

соғысы кезінде �ртеліп кеткен дейді. Ол бе-

кер. Академик Френ 1840 жылы ол жәшікті 

ақтарғандығы бұған дәлел. 

«1575-1580 жылынан басталған бұл 

кі тапхана», – делінген кейінгі анықтама-

лар да. Вельяминов - Зернов бұл жәшік 

материалдарымен танысқан. Дегенмен, бұл 

кітапхана �ткен ғасырда жойылуы немесе 

татар жазбаларының есебіне жатқызылуы 

ғажап емес. Сол түркі архивке «араласып» 

кеткен мұраны зерттесе...

Ол – Тәуекелдің немересі, әскер басы. 

Қасында Қадырғали Жалайыри жүрген... 

Жалайыридің тәрбиесінде болған. Сау-

ран, Түркістанда �мір кешкен.Тәуекелдің 

інісінің баласы – Оразмұхаммед. (Бараба 

татардың керейлерден), Оразмұхаммедтер 

Ертіс бойында құс салып жүргенде оларды 

Чулков ұстап алып, патшаға жібереді...»). 

Оразмұхаммед Қасым қаласының патшасы 

(1600 ж.) болып тағайындалады. Патшаға 

к�рсеткен қызметі үшін ол қалаға Сыр 

бойы қалаларының үй үлгісіндей минарет-

тер, мешіттер салдырады. Оразмұхаммед 

Қасым қаласында маңайында к�п білімді 

адамдарды ұстайды. Ең үлкен еңбегі – 

кітапхана, «күміс жәшік». «Қазақты жаңа, 

жас жазбалы ел деу қате»,- деді 8лкей 

Марғұлан. Тәуекел хан патшаға немере 

інісін (Оразмұхаммедті) босату туралы та-

маша хат жазған. Ол хат архивте (сыртқы 

істер министрлігінде) сақталған. 2кінішке 

қарай, ол хаттың аудармасы ғана бар, 

түпнұсқа жоқ...

Құлмағамбет жыраудың толғауына 

Оразмұхаммед қатты к�ңіл б�лген. 2зінің 

сарайында (Касымовта) бұл толғаудың 

 а у д а р м а с ы  б а р .  О р а з м ұ х а м м е д т і ң 

Сауранға, Тәуекелге жазған хатының 

орысша аудармасы сақталған, бар. Ескі 

мешер тілі қазақ тіліне жақын болыпты... 

Оразмұхаммед т�ңірегі бірте-бірте мешерге 

айналған. Бұдан кейін орыс-қазақ байла-

нысы күшейген. Френнің к�рсетуінше: 

«Тарих Түркістан», «Мұхаммед бин 

Оспан», «Тарих Шыңғысхан», «Диван 

ақсақ Темір», «Тарих Шона мүлк»(?), 

«Диван Едіге», «Диван Тоқтамыс», т.б. 

кітаптар болған. Мұнда қазақ шежірелері 

болған. «Едіге би шежіресі». «Қыпшақ 

күрлеуіт шежіресі», т.б. Осы кітапханадағы 

ең қадірлі мүліктің бірі – Қадырғалидың 

�з еңбегі. Ол кітаптың атын «Жамиғ ат 

тауарих» деп Березин қойған. Алғашқы 

парақтары жыртылыңқыраған. Бұл еңбекті 

Шоқан биік бағалаған. Абылғазы осы 

кітапты ХҮІІ ғ. Есімханның үйінде к�рген 

болуы мүмкін. Есім – Тәуекелдің ағасы 

ғой. Бұл кітаптың бір ғана данасы ол кезде 

Түркістанда болған. Осы еңбекті Рычков-

тар білген. Халфин Ибрагим �зінің еңбегін 

әлгі кітапқа сүйеніп жазады. (Бұл кітапты, 

әсіресе, Едігеге қатысты жерін оқу). Фоль-

клор тарихына керек. 

Қазақ шежіресі бойынша Тоқтамыс, 

Едіге молалары Ұлытауда. Арабшах (еңбегі 

Ташкентте) Едіге туралы к�п жазған. Едіге 

тұқымының бір тарауы Құмкентте делінеді. 

Қ а д ы р ғ а л и  Қ а с ы м  х а н  б е й і т і 

Сарайшықта деген. Онда сұлтан қабірі 

Қожа Ахмет Ясауиде делініпті. 

***

З.Ахметов с�йледі...

І.Жарылғапов: Бұл с�здер кітап боп 

шықса...

28.01.1981.Халық университетіндегі 

дәріс

  

127.03.1981.
Халық университетіндегі дәріс

КNНЕ ЖАЗУ ҚҰПИЯСЫ
Баяндамашы: М. Дүйсенов

1.Ертеде киелі жан-жануарлардың 

суреттерін салу салт болған... Кейін суретті 

�нер деп тану орын тепкен. ..

2.Шумер жазуы б.з. үш-т�рт мың жыл 

бұрын пайда болыпты.

3.Қытай иероглифінің саны 7000 –дай 

екен...

4.К�не жазу ру таңбаларынан басталған.

5.8ріптің арғы тегі арамейден.

6.Финикия жазуынан грек әріптері 

пайда болған. (араб әрпі де арамейден)

7.Византия жазуына грек жазуы тая-

ныш болыпты.

8.Грек жазуынан армян,  грузин 

алфавиттері шығыпты.

9.Византиялық жазуынан славян әрпі 

жасалған.

10.Соғдалықтар мен түркілер ежелден 

байланысты елдер. 

11. Қаңлының да жазуы болған, бірақ 

бізге жетпеген.

12.Гундердің де жазуы болыпты, оның 

қалдығы Моңғолиядан табылыпты. 

13.Гун мен к�не түркі жазуы арасында 

байланыс бар.

14.Орхон-Енисей жазуының тегін 

біреулер ру таңбаларынан (Айдаров), 

екіншілер соғда жазуынан пайда болғанын 

(...) деседі.

Ең дәлелді болжам – біздің жазуы-

мыздың сақ дәуірінде болғаны, кейіннен 

түрлі �згеріске түскендігі. Оның арғы 

тегінің біразы арамейден, кейбіреулері 

таңбалардан жасалуы мүмкін. Сонда бұл 

жазу соғдадан бұрын туған болады. 

26.05.89. 
Халық университетіндегі сабақ

ТІЛ ТАҒДЫРЫ – ЕЛ ТАҒДЫРЫ
Баяндамашы: 
.Хайдаров.

8.Хайдаров с�зінен: Тіл мұраты 

... �зімізді-�зіміз танудың �ріс алуы-

нан туған құбылыс, – деді шешен. Ана 

тілі тағдырына жаны ашыған бір топ 

жұмысшының тебіреністі хаты оқылды.

Екітілділік пен біртілділіктің қазіргі 

жағдайы кеңінен с�з болды. Қазақ тіліне 

мемлекеттік статус беру деген қазақ тілін 

сақтап қалу дегенмен бірдей. Орыс тілінде 

елу шақты функция болса, қазақ тілінде 

ондай жоқ. Тіліміз ғылым тіліне айналған 

жоқ. Қазір жастардың к�бі ана тілін 

білмейді, не аз біледі. Олар халықтың 40 

пайызы. Еліміздің 10 республикасының 

ұлт тілдері мәселесі шешілді.

Геркавец: 1.қазақ тілі – мемлекет 

тілі. 2.Орыс тілі – ұлт аралық 3. �зге 

ұлттардың тілдеріне мүмкіндік беру. 

Қажеттігі ғылыми қойылып отыр. Ең 

әділ шешім осы. 8лемдік принциптер 

осымен үндес. 8.Хайдаров: қазақ тілін, 

ең алдымен, қазақтардың �зі білуі ке-

рек. Туысқан халықтар бұл мәселені 

түсіндіруге к�мектесуі тиіс. Ш.Сарыбаев, 

С.Қирабаев, Қ.Исабаев, Б.Сүлейменов, 

С.Қарамендин, т.б. с�йледі. Қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл болу заңдылығын, қазақ 

тілінің ғылым тілі болу қажеттігін, қазақ 

тіліне деген қажеттілікті танытты.

8.Хайдаров баяндамасында мәселе 

ғылыми түрде дұрыс қойылды. Қазақ 

тілінің аясын кеңейту туралы неге кең 

таралмайды дегенге тоқталды, Қазақ 

тілінде іс жүргізетін аудандардың тізімі 

жасалды. Қазақша үйрететін үйірмелер 

бар. У.Уайдин: Орталық комитетіндегілер 

балаларын қазақша оқыта ма?

***

«Қазақ әдебиеті» газетінде қазақ 

зиялы ларының ана тіліне мемлекеттік 

Қазақ әдебиеті, тарихы, мәдениеті 

тақырыбын бір ғана халық шеңберімен 

тұйықтамай, к�птеген туыс түркі 

елдерінің мұрасымен салыстыра талдау 

– халық университеті жұмысына кең 

тыныс берген, оны ерекше мазмұнға 

б�леген, нағыз ғылыми шыншыл кел-

бет дарытқан �згеше �міршең дәстүр 

десек, артық емес. Университет ауыз 

әдебиетіне арналған дәрістерін де 

сонау солтүстіктегі сахалардың, одан 

берідегі алтайлықтардың, Еділ, Орал 

бойларындағы башқұрттардың, Кав-

каз бен Қырымдағы ноғайлардың, 

8мудария жағалауындағы қарақал-

пақтардың фольклорлық жаратынды-

ларына да лайықты к�ңіл б�ліп отыр-

ды. Ал жазба әдебиеттің жәдігерлері 

туралы с�з еткенде татарлардың, 

�збектердің, әзірбайжандардың бай 

к�ркемдік тәжірибесі еске алынды. 

Қазақ әдебиеті мен мәдениетінің 

Еуропа халықтарымен байланысы 

да университет сабақтарында �зіне Ақын Әбділда Тәжібаевтың 80 жылдығына арналған кеш. 20 қаңтар, 1989 жыл. Солдан оңға қарай: Рахманқұл Бердібаев, ақындар: Әбділда Тәжібаев, 
Фариза Оңғарсынова, ғалымдар: Серік Қирабаев, Рамазан Сүлейменов, Мұхамеджан Қаратаев.

ҰЛТТЫҢ НӘРІМЕН 
СУСЫНДАТҚАН

ӘКЕМ БІЛІМГЕ 
ҚҰШТАР БОЛДЫ

лайықты орын алып отырды. Мәселен, 

орыс әдебиетінің к�п маңызды 

мәселелеріне арналып жеке сабақтар 

�ткізілді, неміс әдебиеті туралы да 

дәрістер жүргізілді...

Жариялылық үстем болған қазіргі 

кезеңде қандай тақырыпқа да зерттеу 

жасауға, дәрістер оқуға мүмкіндік мол. 

Осыған қарап, бір есептен алғанда қазақ 

әдебиеті мен �нері халық университеті 

к�не мұраның к�зін ашып, елге тарату 

жолындағы �зінің тарихи миссиясын 

біршама атқарып болды деп есептеуге де 

болатындай. Бірақ алда алынбаған асу-

лар, шықпаған биіктер к�п. Біз әлі күнге 

дейін мәдени мұраның к�п жағдайда 

бетінен ғана қалқып жүрміз, тереңдік 

пен жүйелілік, мақсаттылық жетіспейді. 

Қ а з а қ  х а л қ ы н ы ң  д ү н и е ж ү з і л і к 

мәдениетке қосқан �зіндік үлесін алды-

мен �зіміз танып, одан кейін �згелерге 

түсіндіру жолында болашақта сан түрлі 

күрделі істер тізбегі тұр. Міне, осы 

игілікті мұратқа халық университеті ат-

салыса берсе, нұр үстіне нұр. Біз бұл кез-

ге дейін негізінен қазақтану мақсатын 

алға қойған едік, ендігі жерде түріктану 

деген кең айдынды әлем күн тәртібіне 

қойылуы ләзім. Жігер мен білім жет-

се, бұл тарапта халыққа берер қазына 

таусылмақ емес.

Араб халқының даналығы «Мың 

бір түн» аңызын тудырғаны мәлім. 

Ол – мың бір кеш бойында айтылды 

дейтін әңгімелер жинағы. Ал Алматы 

қалалық халық университеті әзірге 500 

кеш дәріс �ткізді. Біз бастаған ісімізді 

жалғастыра беру ниетіндеміз. М.8уезов 

мұражайының мәжілісханасында 

дәрістер санын мыңға да жеткізуге бо-

латынына сенеміз. Бұл істі біз болмасақ, 

шәкірттеріміз жалғап әкетер. Осындай 

дәрістерде с�йленген с�здер, айтылған 

�негелі тағылымдар басы құралып келіп, 

қазақ даналығының бір ұлы ескерткішін 

жасар деп үміттенеміз.

1994 ж. 

статус беру қажеттігі туралы «Тіл тағдыры 

– ел тағдыры» деп аталған коллективтік 

хаты берілді. Бұл – тарихи хат. Бұған 

орыс, ұйғыр, корей жазушылары да қол 

қойған.

***

Халық университетінің кешіне Орта-

лық комитетінен екі �кіл келді. Біреуі 

– Ербол Шаймерденов – баспас�з 

секторының меңгерушісі. Ол с�з с�йледі, 

к�терілген мәселені қолдады. Хатымызға 

дұрыс хабар беретінін мәлімдеді. Бұл 

сүйкімді жаңалық болды.

26.10.95. 
Халық университетінің 1995-96 оқу 

жылындағы алғашқы дәрісі 
 

ҚАЛТАРЫСТА ҚАЛҒАН ҚАЗЫНА
(Қырғыз манасшысы Жүсіп Мамай 
жырлаған «Қазақтың жеті қағаны» 

дастаны туралы)
Баяндамашы: Тұрсынхан Зәкен – 

жазушы, тарихшы.

Тұрсынхан Зәкен с�зінен: Дастан 

тарихынан. Бұл сюжет Қазанда Жүсіпбек 

Шайхысламұлы топтамасының ішінде 

болыпты. Кейіннен бұл фабула қырғыздар 

қолына түскен. Содан соң, ақыр аяғында 

Шыңжаң жеріне жеткен. Бұл дастанды 

айтушы Жүсіп Мамайдан мазмұн, тексін 

жазып алу қажеттігін Нығмет Мыңжани 

қадағалап тапсырған екен. Дастанды 

1989 ж. жинай бастаған, бірінші кітабы 

199... жылы шықты. Қарттың денсаулығы 

бабында болмағандықтан, жазып алу 

жұмысы баяу жүрген. 

Жүсіп Мамайдың айтуымен 18 томдық 

жыр жазып алынған. Оның 15 кітабы 

жарыққа шыққан. Жалпы Шыңжанда 

90 манасшы бар. Жүсіп Мамай «Қыз 

Жібекті», «Алпамыс», «Бозжігітті» де 

біледі. 

– Жүсекең дастанды қайдан, қалай 

үйренген? 

– Мамырхан молданың қолжаз-

басынан алғаш рет танысыпты. 

Мамырханның ағасы Қылыш молда, 

Тоғалақ молда Жүсіпбек Шайхысламов-

пен араласып тұрған. Қылыш молда 

осы сюжетті жазып алған. 8уелі Молда 

Қылыш «Мұхтасар Қырғызияны» жазған, 

бірақ ол мұра сақталмаған секілді. Оның 

«Зілзаласы» жұртшылыққа белгілі. «Зар 

заман» қиссасы да бар. 

1 9 6 8  ж ы л ы  Қ ы л ы ш  м о л д а н ы ң 

қолжазбасын, оның ішінде, «Жеті қаған» 

қолжазбасын хунвенбиндер �ртеген. 

Дастанда қыпшақ, үйсін тайпалары 

Самарқанды жайлаған дәуірдің оқиғалары 

елес береді. «Хасан хан» (Арыстан ба-

тыр) әйел ғашық болып, ақырында, 

Жезмаңдайдың әлегімен зынданға са-

лынады. Соғыстарда Арыстан жеңіп 

отырады. 

Қ ы р ғ ы з ш а д а н  т е к с т  қ а з а қ ш а ғ а 

аударылғанда дастан 22 тарауға б�лінді. 

«Бұрынғы �ткен заманда,

Самарқанның жерінде» деп баста-

лады дастан. Хоженттің ханы Киянхан 

Самарқан ханы Хасан ханның әйелін 

тартып алмақшы болады. «Осы пәледен 

құтқарушыға тағымды беремін» депті 

Самарқан үкімдары. Дәуітбай, Түктабан, 

т.б. батырлар мақталады. Жалпы сарыны 

– ертегілік эпос. 
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Қазақстан Халық артисі Нұрғали НҮСІПЖАНОВ:
– Алып тұлғалардың бірі, сан ғасырдан бері есімі халықтың арасында аңыз боп 
айтылып келе жатқан бабамыз Ескелді би жайлы білмейтін адам кемде-кем. 
Бүгінгі шараның басы-қасында жүргендіктен, бабама деген құрметім арта түсті. 
XVIII ғасырдың жартысында қазақ даласына жасалған жоңғар шапқыншылығы 
халқымызға үлкен зобалаң әкелгенін тарих беттерінен жақсы білеміз. Міне, осы 
тұста туған жерді қорғап, жаудан тазартуда Абылайдың ақ туының асты-
на жиналған батыр бабаларымыздың арасынан табылған Ескелді батырдың 
қолбасшылық қабілеті ерекше. Fзі үшін емес, халық бақыты үшін �мір сүрген және де 
күресіп �ткен қуатты қайраткер.

Қазақ КСРО-ның Халық артисі Нұржұман ЫҚТЫМБАЕВ:
– Ескелді би халықтың ауыз әдебиеті мен салт-дәстүрін мейлінше мол меңгерген, 
озық ойлы, әділ де к�реген, батыл да батыр адам болғандығы айқын. Сан ғасыр �тсе 
де, әлі күнге дейін осы мекендерде Жалайыр атаның балалары тіршілік жасап, ұрпақ 
�сіріп, к�геріп-к�ктеп жатыр. Біз �ткен тарих беттерінің бәрін қайта к�шіріп 
жаза алмаймыз. Онда қаншама т�гілген қан мен тердің тамшылары сайрап жатыр. 
Сол бір тайпа елді сақтап, болашақтарын болжап, жол к�рсетіп кеткен Ескелді 
бабамыз ұрпақтарымен мың жасамақ. 

Оның айқын к�рінісі апта басында қол 

бастаған батыр, с�з бастаған шешен, беделі 

биік Ескелді бидің туғанына орай �ткен 

рухани той болды.

Дүбірлі мереке Ескелді би кесенесіне 

гүл шоқтарын қоюдан басталды. Қоңыр 

күздің тұнжыраған аспаны шайдай ашы-

лып, күлімдеп күн шыққаны бабаның бір 

қасиеті шығар деп ойладық. Кесененің 

алдына дүйім халық жиналды. Жұртшылық 

бір-бірін мерейтоймен құттықтап, т�с 

қағыстырып, арқа-жарқа болысты. 

Игі шараға облыс әкімінің орынбаса-

ры Жақсылық Омар, облыстық мәслихат 

хатшысы Сұлтан Дүйсембінов, Қаратал 

ауданының әкімі Қайрат Бисембаев, 

Ескелді ауданының әкімі Бағлан Тәнекеев, 

Қазақстанның халық артисі Нұрғали 

Нүсіпжанов, Қазақстан Республикасының 

еңбек сіңірген қайраткері,  жазушы 

Жұмабай Шаштайұлы, медицина ғы-

лым ының докторы, профессор  Ерасыл 

8білқасымов, сондай-ақ бабаның тікелей 

ұрпақтары, аудан жұртшылығы қатысты. 

Ескелді би кесенесі мен айналасына зама-

науи үлгіде ж�ндеу жұмыстары жүргізіліп, 

сәні мен салтанаты астасып тұрғанына 

халық риза болды. Бір айта кетерлігі, 

мемлекет қорғауына алынған тарихи 

ескерткішке жергілікті бюджеттен 27 

миллион теңге қаржы б�лініп, к�ктемде 

кесене алдына т�сеніштер т�селіп, жан-

жағы қоршалып, айналасына 700 түп 

ағаш отырғызылған. Кесене шырақшысы 

Бақберген Жүнісбаев келушілерге бидің 

тағдырлы тарихы жайында сыр шертті. 2015 

жылы Ескелді би ұрпағы Еділ  Ерғожин бір 

топ іскер азаматтың қолдауымен кесенеге 

заманауи келбет берген к�рінеді. 

Жұртшылық кесене ішіне кіргеннен 

кейін Ескелді Жылкелдіұлының аруағына 

ауданның бас имамы 8будардан Таласбай 

құран оқып, баба рухына бағыштады. Бұл 

күні қайырымды іс те қалыс қалған жоқ. 

Жаны жомарт жандар құрбандық шалып, 

елге таратты. 

А й т у л ы  м е р е к е  қ а л а м ы з д а ғ ы 

І.Жан  сүгіров атындағы Мәдениет са-

райында жалғасты. Облыс әкімінің 

қолдауымен, облыстық мәдениет, ар-

хивтер және құжаттама басқармасы, 

халық шығармашылығы орталығының 

ұйым дастыруымен Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-

ни жаңғыру» мақаласы аясында Ескелді 

би Жылкелдіұлының 325 жылдығына 

арналған «Ерлігі мұра – Ескелді» атты 

ғы лыми-тәжірибелік конференция �тті. 

Алдымен, заманының зарын шертіп, 

байтақ далаға үнін жеткізген арқалы би, 

қабырғалы қайраткердің �мірі мен шы-

ғармашылығына арқау болған фильм 

к�рсетілді.

Арда бабасын ардақтаған рухани 

шараның тізгініноблыс әкімінің орын-

басары Жақсылық Омар ұстады. Ол 

бабаларымыздың қалған мұрасын қай-

тадан жаңғырту үшін осындай ғылыми 

шараның маңызын тілге тиек ете отырып, 

арнайы келген ғалымдарға кезекпен с�з 

Алматыдағы «Таугүл-Принт» 
 баспасынан «Қайсар ұлы қазақтың» 
атты кітап жарық к5рді.

Кітапта 1989 жылы 7 сәуірде Норвег 

теңізіндегі Медвежий аралында апатқа 

ұшыраған кеңестік К-278 «Комсо-

молец» атом сүңгуір қайығында қаза 

тапқан қазақ жігіті, Солтүстік флоттың 

сүңгуір қайықтар құрамасы саяси 

б�лімінің бастығы, І рангілі капитан 

Талант 8житжанұлы Б�ріқұлақов 

Астанадағы Л.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінде 
Түркітілдес елдер математикалық 
қоғамының VI Конгресі (TWMS-
2017) 5туде. 

Математиктер қоғамының бұл 

басқосуына тек қана түркі тілдес 

елдер ғалымдары ғана емес, со-

нымен бірге басқа елдерден де 250-

ге жуық жетекші ғалымдар келді. 

Түркі тілдес елдердің математикалық 

қоғамының Конгресі 1999 жылдан 

бері үш жыл сайын дәстүрлі түрде 

�тіп тұрады. Конгресс аясында кон-

ференциялар, симпозиумдар, семи-

нарлар ұйымдастырылады, ғалымдар 

�зара тәжірибе алмасады. Конгрестің 

негізг і  мақсаты – математика 

жетістіктері мен даму болашағының 

қарқынын арттыру, түркі әлемі 

ғалымдары арасындағы әріптестікті 

кеңейту, халықаралық байланы-

сты нығайту және  математика 

ғылымының �зекті мәселелерін, 

оларды шешу жолдарын талқылау. 

Университеттің Тұңғыш Прези-

дент атындағы дәрісханасында �ткен 

халықаралық жиынды Қазақстан 

 туралы әңгімеленеді. Кітап Қызылорда 

облысы Қазалы ауданының әкімі 

Нажмадин Шамұратовтың «Тұғыры 

биік тұлға» атты мақаласымен ашы-

лады. Жинақта белгілі  қаламгер 

Сейіл Боранбаев, Серік Пірназаров, 

Қайнар Олжай, Амантай Шәріп және 

басқалардың ержүрек теңізші жайлы 

туындылары берілген.

Кітапты құрастырған осы еңбек 

к е й і п к е р і н і ң  б а у ы р ы  Т а л а й л ы 

Б�ріқұлақов.

математикалық қоғамының прези-

денті, ҚР Парламенті Сенатының 

депутаты, академик Бақытжан 

Ж ұ м а  ғ ұ л о в  а ш т ы .  Ғ а л ы м  � з 

с�зінде: «Астана қаласында әлем 

 назарын аударған «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к�рмесі кезінде  Ислам 

Ынтымақтастық Ұйымының Ғылым 

және технологиялар ж�ніндегі 

б і р і н ш і  С а м м и т і  � т т і .  Б ү г і н 

түркітілдес елдерінің математикалық 

қоғамының VI Конгресі жалғасын 

табуда. Математика ғылымында 

шекара жоқ. Жас математиктерге 

қолдау к�рсету керек. Олар келе-

шекте математика ғылымын дамы-

тушылар» деп математика ғылымын 

дамытудың маңызына тоқталды. 

Сонымен қатар академик Мұхтарбай 

2телбаевтың математика ғылымына 

қосқан жетістігін, зор үлесін атап 

�тті.

ҚР Президентінің к�мекшісі 

8лихан Асханұлының айтуынша, 

2017 жылдың �ткен тоғыз айында 

халықаралық олимпиадаға қатысқан 

Қазақстан математика командасы 

175 медальға, оның ішінде 25 ал-

тын, 50 күміс, 100 қола медальға қол 

дүкеннен шығып келе жатқан екі 

оқушыны кездестірдім. Қолдарына 

қаптамадағы қытай кеспесін ұстап 

алыпты. 8лгіні екеуі аша салып құрғақ 

күйінде асап жатыр. Дереу қастарына 

жүгіріп барып, қаптамаларды жұлып 

алдым. Оның зияны шаш етектен 

екенін айтып әлек боп жатырмын. 

Құрғақ күйінде жеу одан да жаман. 

Соны оларға түсіндірдім. Есесіне, 

�зім шығарған «Талқанның» екі 

қаптамасын тегін ұсындым. Соның 

арқасында әлгі балалардың ертесінде-

а қ  қ ы т а й  к е с п е с і н е н  т а л қ а н ғ а 

ауысқаны бар. Несін жасырамыз, 

қазіргі таңда балалардың жоғарыда 

а й т қ а н  с а п а с ы  т � м е н  ж а с а н д ы 

шетелдік �німдерге әуестігі артып 

барады. Соған талқан секілді дәмдер 

арқылы тосқауылдар қоюға болады 

деп ойлаймын.

Ұрпақтардың дені сау болса деп 

тілеймін. Олар – жарқын болашақтың 

кепілі. Сондықтан да әлемдік бәсекеге 

қабілетті ел боламыз десек, дұрыс 

тамақтануды қалыптастыру қажет. Ал 

ол үшін не істейміз деп бас қатырудың 

қажеті шамалы. 2зіміздің ұлттық 

тағамдарды к�птеп шығарғанымыз 

ж�н. Сонда ғана біз дүкен с�релеріндегі 

шетелден келген жасанды, тегі күмәнді 

�німдерді ысырып тастай аламыз, – 

деп Нұрлан әңгімесін аяқтады.

Бабаларымыз айтқандай. «Бірінші 

байлық – денсаулық». Оның берік 

сақталуына қайраткер де, кәсіпкер 

де мүдделі. Ортақ іске �з үлестерін 

қосуға міндетті. Бұл қолымыздан 

келетін шаруа. Соның бір дәлелі 

ретінде Шелектің «Талқанын» айтсақ 

жеткілікті. Ендеше, оны к�п болып 

неге қолдамаймыз?! Ұлттық �німнің 

сізге де, бізге де пайда әкелетіні анық.

Болат М3ЖИТ
Алматы облысы

Еңбекшіқазақ ауданы

жеткізген. Жиында, сондай-ақ ҚР 

Білім және ғылым министрлігі Ғылым 

комитетінің т�рағасы Б.8бдірәсілов, 

Қырғызстан математикалық қоғамы-

ның президенті А.Б�рібаев, 8зер-

байжан математикалық қоға мы ның 

президенті Ф.8лиев, Түркия мате-

матикалық қоғамының прези денті 

Х.Хасисалиоглу, Ресей профессо-

ры В.Буренков жылы лебіздерін 

білдірді. 

Конгрестің екінші күні қазақтың 

маңдайына біткен атақты математигі, 

Мемлекеттік сыйлықтың лауре-

аты Мұхтарбай 2телбаевтың 75 

жылдығына арналған «Пәнаралық 

байланыстардағы функционалдық 

анализ» атты халықаралық конфе-

ренция �тті. 

Конгресс барысында Түркістан-

дағы Халықаралық Қазақ-Түрік 

университетінің ректоры Уәлихан 

Сейділдаұлы Қазақстан математика 

қоғамының президенті Бақытжан 

Жұмағұловты Ясауи атындағы алтын 

медальмен марапаттады. 

Жұлдыз ТОЙБЕК 
АСТАНА

�мір жолдары мен танылу белестеріне 

жіті тоқталды. 

Одан кейінгі с�з І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университетінің 

оқытушысы, тарих ғылымының кан-

дидаты, доцент Күлімк�з Сантаеваға 

ұсынылды. Ол Жоңғар шапқыншылығы 

жылдарындағы Ескелді бидің ерлігі 

 жайында сыр шертті. 

– Ескелді би «Ақтабан шұбырынды, 

алқак�л сұлама» жылдары Тұрлымбет 

Бекенұлы, Жайнақ, Тәттібай мерген, 

Малтабар, Құлжан сияқты батырларды �з 

маңына жинап, жоңғар шапқыншылығына 

қарсы қанды шайқастарда қаһармандық 

к�рсеткен. Кейін Ескелді би бастаған жа-

лайыр қолы Аңырақай шайқасына, Аяг�з, 

Таскескен мен қазіргі Текелі қаласынан 

әрідегі Жолбарыс сайы, Балдырғанды, 

Қызқұлаған  деген  жерлерде  �ткен 

соғыстарға қатысып, қазақ жерін жаудан 

азат етуге елеулі үлес қосқан. Ескелді бидің 

Абылай ханның сенімді серігі болғаны 

жайында да аңыздар сақталған. Соның бірі, 

бабаның қалмақ ханы Қалдан Серенмен 

келісс�з жүргізуге барып, соңында қалмақ 

ханы «судың түбін шым бекітеді, даудың 

түбін қыз бекітеді» деп, қызын Ескелді биге 

стан ат терлетіп келген адуынды ақындар 

жыр томағасын ағытты. Халықтың к�птен 

күткені де осы еді. 8шейінде кешігіп 

жүретін қара ша, бұл жолы бүтіндей залды 

басталуына бір сағат бұрын лық толтыр-

ды. Айтысты Қазақстанның Мәдениет 

қайраткері, ақын-журналист Жұматай 

8міреев жүргізді.Елге етене таныс от 

ауызды, орақ тілді Балғынбек Имашев, 

Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова, 

 Жандарбек Бұлғақов, Талғат Мықи 

бастаған 10 жұп ақын айтыстың к�рігін 

қыздырды. 

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйіні 

қазылар құрамының сараптауымен бәс 

бәйге 1 000 000 теңге Сара Тоқтамысоваға 

бұйырды. Бірінші орын 700 000 теңге 

 Жандарбек Бұлғақовтың қанжығасына 

байланса, екінші орын 600 000 теңгені 

Айнұр Тұрсынбаева иеленді. Үшінші орын 

500 000 теңге Сырымбек Сәрсенбаевқа, 

«Ескелді би» атындағы арнайы жүлде 

оралдық Талғат Мықиға табыс етілді. 

Қалған бес ақынға 300000 теңге қаржылай 

сый-сыяпат берілді. 

Мұхтар КҮМІСБЕК
Алматы облысы

ЖАҢА КІТАП

дуалы ауыз би
ДУЛЫҒАЛЫ БАТЫР,

Талдықорғанда Ескелді бидің 325 жылдығы атап өтілді

«Қайсар ұлы қазақтың»

Математиктер бас қосты 
ЖИЫН

К5пшіліктің к5ңілінен шыққан «Мен 
ән шімін!» жобасының жексенбіде екінші 
шығарылымы 5тті. 31 арнаның эфирінен 
к5рсетілетін «I`m a singer Kazakhstan» 
жо басы күн 5ткен сайын к5рерменге 
қуа ныш сыйлап, жүректі әнмен тербе-
туде.

Екінші айналымда Башқұртстаннан 

кел ген қатысушы Айтуған Гайзуллин «Ура-

лым» атты халық әнін нақышына келтіре 

орындады. Тыңдармандарын тәнті етіп, 

тізімнің алдыңғы легіне шықты. Бірінші 

кезеңде жас жігіт 9-орынға тұрақтаған еді.

Алғашқы кезеңнің к�шбасшылары 

Ерден Жақсыбеков пен қытайлық Ту Юн 

Фу рейтингтің ортасына түсіп, басқаларға 

жол берсе, Татарстаннан келген жас 

әнші Зарина Хасаншина жобадан кеткен 

бірінші қатысушы болды. Жобадан бір 

қатысушыны шығаруда шешуші дауысқа 

ие болған сарапшы, қазылар алқасының 

мүшесі, Қытайдан келген әнші бауырымыз 

Арай Айдархан �з ойын білдіріп, әнші үшін 

таңдаудың оңай болмағанын айтты.

«Бұл мен үшін �те ауыр таңдау болды. 

Маған барлық әнші ұнайды. 8рқайсысы 

�зінің жеке стилі, қолтаңбасы арқылы 

бәсекелестерінен ерекшеленіп тұрады. 

Бүгін  сахнада �нер к�рсеткен он қатысушы 

әндерін бар ынта-ықыласпен орында-

ды. Сондықтан кімнің қалып, кімнің 

кететіні маған байланысты деген кезде, 

қатты ыңғайсызданғанымды жасырмай-

мын. Дұрыс таңдау жасадым ба, ешкімді 

ренжітіп алған жоқпын ба деп к�ңіліне 

қарап, әлі де уайымдап отырмын. Бұдан 

кейін мұндай жағдай болмайтын болар деп 

үміттенемін» дейді А.Айдархан.8зірге жоба 

қатысушылар тынбай еңбектенуде. Жеңіс 

те, к�рермен махаббаты да тек еңбектің 

нәтижесімен келетіндігі с�зсіз. 

3сем АБРАЕВА

НҰРЛАННЫҢ 
«ТАЛҚАНЫ»

Жобаның екінші кезеңі жалғасын тапты
КӨКСАНДЫҚ

КӘСІП ТҮБІ – НӘСІП

ұсынды. Негізгі баяндаманы М.8уезов 

атындағы 8дебиет және �нер институты 

қолжазба және текстология ғылыми-

инновация б�лімінің меңгерушісі, фило-

логия ғылымының кандидаты Тоқтар 

8лібеков жасады.

– 2здеріңіз тарихтан білесіздер, 

Жәңгір ханның заманынан бастап, 

кейінгі дәуірлердің барлығында билердің 

р�лі �те жоғары болған. Солардың бірі – 

Ескелді Жылкелдіұлы. Ол – би,  шешен, 

қолбасшы. Шамамен 1695 жылы Жетісу 

�ңіріндегі Қаратал �зенінің бойында 

дүниеге келіп, 1770 жылы дүниеден озған. 

Т�ле бидің Ұланбике деген қызынан 

туған жиен немересі. Ұлы жүздің жа-

лайыр тайпасының сиыршы руынан 

шыққан, – деп с�з бастаған ғалым, бидің 

бергендігі туралы аңыз. Бірақ Ескелді би 

ата салтын бұзып, тон жағасыз, ел ағасыз 

болмас» деп, жолын Абылай ханға бер-

ген екен, – деді Күлімк�з Теңізбайқызы. 

 Сонымен қатар �зге де азаматтар с�з 

с�йлеп, баба ерлігіне тоқталды. 

Шара соныңда Жақсылық Мұқашұлы 

баба жайында есті с�зін елге жеткізсем 

деген зиялы қауым �кілдерін ортаға 

шақырды. Сахна т�ріне белгілі ақын 

 Сайлаубай Тойлыбаев шығып, арнау 

�леңін оқыды. Жиналған к�рермен тамаша 

жырға құлақ түрді. 

Сол күні сонау ықылым замандардан 

жалғасып келе жатқан халықтық �неріміз, 

қаймағы бұзылмаған қалпы �з дара лығымен 

ерекшеленген т�л мәде ниетіміз т�рге 

шықты. Атасын жырға қоссам деп алы-

ЫҢ 
Ы»

Б ұ л  о й ы м ы з  б і з д і  а л д а м а п -

ты. Жақында арнайы қаптамадағы 

«Талқан» деген жазуы бар �нім 

қолымызға тиді. Ашып к�рдік. Ата-

бабамыздан келе жатқан таныс дәм. 

Қуанышымызда шек болмады. Бәріміз 

де сүйсіне жедік. Сонымен, осы-

нау ұлттық тағамды ұлықтап жүрген 

кәсіпкер кім болды екен? 

Ол – Шелек ауылының тумасы 

Нұрлан Жұмәділов. Отыздан енді асқан 

жас жігіттің мұндай игі істі қолға алып 

жатқанына жұртшылық дән риза. 

«Жақсыны к�рмекке» дегендей, 

аталған елді мекенге атбасын бұрдық. 

Нұрланмен емен-жарқын әңгімелесіп, 

к�п нәрсені к�ңілге түйіп қайттық. 

–  8 д е т т е г і д е й  ү й - і ш і м і з б е н 

күнделікті түскі асты ішіп отырғанбыз. 

Теледидар қосулы тұр. Телеарналардың 

бірінен түрлі халықтың тағамдары 

туралы хабар к�рсетіліп жатты. Сонда 

шетелдіктердің �з ұлттық тағамдарына 

ерекше құрметпен қарайтынын білдік. 

Олар сондай �німдерді арнайы па-

тенттеп, әлемдік нарыққа шығаруға 

кең жол ашады екен. Бұл к�рініс бізді 

қатты ойландырды. С�йтіп, талқан 

шығару туралы алғашқы идея туды. Ол 

мәселені әкем Санат к�терген болатын, 

– деп бастады әңгімесін Нұрлан.

Иә, Санат Жұмаділов ағамыздың 

есімі Шелек жұртшылығына кеңінен 

таныс. Талай жыл осында «Казком-

мерцбанктің» аймақтық басшысы 

қызметін абыроймен атқарды. 2з ісінің 

білгірі, к�пшіл, қайырымды азамат 

ретінде елдің есінде қалды. Ол кісі 

нағыз ұлтжанды азамат еді. Банкир бол-

са да рухани әлемге терең бойлайтын. 

Халқымыздың ұлттық құндылықтарын 

ерекше құрмет тұтатын. Оған �зіміз 

де кезінде талай рет куә болғанбыз. 

Ақын-жазушылар, артистер, әншілер, 

мәдениет қайраткерлері Санат ағаның 

шаңырағына  соқпай кетпейт ін . 

Бәрімен қауышып, мәре-сәре болатын. 

Біз әңгімелесіп отырған ағамыздың ұлы 

Нұрлан да сондай тәрбиені к�ріп �сті.

– Сонымен, ісіміз сәтімен жалғасты. 

Ең алдымен, �зіміз жасаған �німге 

арнайы патент алдық. Оны Қазақ 

тағамтану академиясы бекітті. Ендігі 

кезекте қаптаманың сыртқы дизайны 

қалай болады деген сұраққа жауап 

іздедік. Ол да табылды. 2нім ұлттық 

болған соң оның сырты да 

соған сай нақышта болуы 

керек. Бұл істі әкем қолға 

алды. Нәтижесі бәріміздің 

к�ңілімізден шықты.

А р н а й ы  қ а п т а м а ғ а 

салынған талқанды алғаш 

рет қолымызбен ұстаған 

сәт әлі есімде. Сол күні әкем 

ерекше қуанды. Бірақ жазмыш-

тан озмыш жоқ. 8кеміз ауырмай-

сырқамай кенеттен дүние салды. Бұл 

қаза бәрімізге ауыр тиді. Енді әкемнің 

арманын ары қарай жалғастыру біздің 

еншімізде қалды. Қолымыздан кел-

генше інім Думан екеуміз осы істі алға 

апарсақ деп әрекет етіп жатқан жайы-

мыз бар, – дейді Нұрлан Санатұлы.

Нұрлан да қаржы саласының 

 маманы. 8ке жолын қуып Алматыдағы 

Т.Рысқұлов атындағы экономика 

университетін тәмамдапты. Біраз жыл 

қаладағы банктерде жұмыс істеген. 

Ал қазір ол басқа жұмысты ысырып 

қойып, тек талқан шығарумен айналы-

суда. Қиын да болса кәсіпкерлік жолды 

таңдады.

– Біз шығарған �німнің құрамында 

бес түрлі дән бар. Атап айтсақ, олар 

– бидай, сұлы, тары, жүгері және 

арпа. Аталған �ндіріс орнында жеті 

адам жұмыс істейді. Барлығы да �з 

ісінің мамандары. Мұндағы құрал-

жаб дықтардың дені Оңтүстік Корея-

дан әкелінген. Ең бастысы, Шелектің 

талқанына деген жұртшылықтың 

ықыласы �те жақсы, – дейді ол нық 

сеніммен.

 «Талқанның» �зіндік ерекшелігі – 

дәнді дақылдарды қауызымен б�ктіріп 

дайындау әдісінде жатыр. Үш күн бойы 

арнайы құрылғыда қауызымен тұрған 

дәндердің бойына макро және микроэ-

лементтер толықтай сіңеді. Сондықтан 

мұндай талқанның ағзаға тигізетін 

пайдасы мол. 2німді сатып алған 

тұтынушының құнарлы талқанды 

бірден сүтке, айранға немесе шайға 

араластырып ас ретінде пайдалана 

беруіне болады. Қаптамадағы талқан 

бір жылға дейін �зінің құнарын жой-

майды. Қаптаманың сыртында талқан 

туралы толық мәлімет бар. Бір с�збен 

айтқанда, �зімізге де, �згеге де ұялмай 

к�рсететін заманауи ұлттық �нім.

– Бірде қызық болды, ауылдағы 
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Мырзаберген МАЛБАҚОВ, 
филология ғылымының 
докторы, профессор

Таиландтың экс-премьері 
Йинглак Чиннаватқа жемқор 
деген айып тағылып, 5 жылға 
бас бостандығынан айыру ту-
ралы үкім шыққандығын елдегі 
«Пхыа Тхаи» партиясы жария 
етті. 

Й.Чиннаватқа қатысты 

тергеу 2013-2014 жылғы шаруа-

лардан күрішті кепілмен сатып 

алу бойынша мемлекеттік бағдарламаны іске асыруға 

жауапсыз қарағаны үшін басталып, оның мемлекет-

ке шамамен 15 миллиардтай шығын келтіргендігі 

айтылған болатын. 

Э к с - п р е м ь е р д і ң  қ о р ғ а у ш ы с ы  Н о р р а в и т 

 Ларлэнг заңгерлердің �з міндеттерін толық ат қар-

ғандығын айтып, үкімге қатысты әзірге ештеңе айта 

алмайтындығын, апелляцияға беру-бермеу ісі де әлі 

шешілмегендігін мәлімдеді. 

БҰҰ қауіпсіздік кеңесінің 
отырысында Сириядағы жағ дай 
талқыланып, бейбіт азаматтар-
ды қорғау мен гу ма нитарлық 
к5мекке арналған брифинг 5тті. 

Онда БҰҰ Бас хатшы сы-

ның арнайы �кілі Стаффан де 

Мистура Сириядағы ахуалдың 

әлі де тұрақсыз екендігіне 

дабыл қағып, гуманитарлық 

к�мекке зәру жандарға қол ұшын созу қажеттігін алға 

тартты. Сонымен қатар із-түзсіз жоғалып кеткендерге 

қатысты да мәселе к�теріп, мыңдаған отбасының ет-

жақындарынан айрылып қалғандығын, хабар-ошар-

сыз отырғандығын жеткізді. 

АҚШ басшысы Дональд Трамптың әкімшілігі елдегі 
салық к5лемін азайтуға бағытталған реформа жарияла-
ды. Жоспар бойынша кәсіпкерлерден алынатын салық 
35 пайыздан 20 пайызға дейін азаюы тиіс. 

Президент �зінің сайлауалды бағдарла ма сында 

салық к�лемін 15 пайызға азайтатыны ж�нінде уәде 

берген. Алайда оның бұл қадамын «Лос  Энджелз 

Таймс» газеті сынға алып, Трамптың жобасы бизне-

ске қолайлы болғанымен, ескерілмеген тұстары к�п 

екендігін айтады. Мәселен, саясаткерлер, бюджетке 

салықтан түсетін қаржының орнын қалай жабатыны 

туралы түсінік бермеген. Ал  Дональд Трамптың �зі 

салықты азайту экономикалық �сімге әкелетініне 

сенімді. 

Каталония билігі арнайы комиссия құру ж5нінде 
шешім қабылдады. Олар автономдық аймақтың 
тәуелсіздігі туралы референдум 5ткізу кезінде полицей-
лердің зорлық-зомбылық к5рсету деректерін тергеумен 
айналысады. 

Бұған дейін БҰҰ-ның адам құқықтары ж�ніндегі 

Жоғарғы комиссары да ресми Мадридті осы мәселеге 

қатысты тексеру жүргізуге шақырған болатын. Ката-

лония үкіметінің басшысы Карлес Пучдемон орталық 

биліктен референдумды �ткізуге тосқауыл қою үшін 

�ңірге арнайы жіберілген күштік құрылым �кілдерін 

кері қайтаруды талап етіп отыр. 

АҚШ-та Лас-Вегастағы 
атыстан кейін қарудың емін-
еркін сатылуына мүмкіндік 
беретін заң қайта қаралып, 
талаптарын күшейту мәселесі 
к5терілді. 

Демократиялық партия-

ның депутаттары заңның әл-

сіздігінен жазықсыз жандар 

зардап шегуде, қару ұстауға 

рұқсат беру азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

етпейді деген пікірді алға тартып отыр. 

БАҚ таратқан мәліметтерге сүйенсек, 64 жастағы 

зейнеткер Стивен Пэддоктың қару сатып алар алдын-

да тексеруден кедергісіз �ткені, полиция оның к�лігін 

тінту кезінде жарылғыш жасауға қолданылатын 

химиялық қоспалар табылғандығы белгілі болды. 

Десе де, зейнеткердің музыкалық фестивальге келген 

адамдарды неліктен аяусыз қырғаны түсініксіз жағдай. 

Референдум 5ткізіп, жеңіске жеткен Ирактағы 
Күрдістан басшылығы ресми Бағдадтың бұй рықтарын 
орындамай отыр. 

Бұған дейін Ирак билігі Эрбиль мен Сулей-

маниядағы халықаралық әуежайлардың басшы-

лығын тапсыруды талап еткен. Алайда Күрдістан 

автономиясының билігі Бағдадтың талабын орын-

сыз деп атады. Оған қоса Ирактың осы ай маққа 

қатынайтын халықаралық рейстерге салған тыйымын 

заңсыз деп таныды. 

Ирак парламентінің спикері Салим  әл-Джабури 

Жоғары бас қолбасшы Конституциялық Заңға 

сәйкес барлық мүмкіндікті пайдаланып, Ирактың 

тұтастығын сақтап қалуы қажет деген пікірде. «Ол 

үшін даулы аймақтардың барлығына �з күштерімізді 

жіберіп, жағдайды бақылауға алғанымыз ж�н» дейді 

С.әл-Джабури. 
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«Ер адамдар денсаулығы» 

бағдарламасы ҚР ҰҒА академигі, 

медицина ғылымының докторы 

Мырзакәрім Алшынбаевтың бас-

тамасымен 2005 жылы әзірленген 

болатын. Бұған республи ка-

мыздағы ер адамдардың репро-

дуктивтік денсаулығын тексеру 

үшін жүргізілген кең ауқымды 

скринингтік зерттеулер түрткі 

б о л д ы .  С к р и н и н г  ж ү р г і з у 

кезінде 16 аймақ бойынша 25 

мыңнан астам ер адам тексе-

руден �тіп, олардың 56%-ында 

түрлі дәрежедегі аурулар, 30%-

ында белсіздік анықталды. Бұл 

орайда Қазақстанда баласыз от-

басылар тұрғындардың 16%-ын 

құрайтыны, оның 50-60%-ында 

ерлер факторы себеп екені белгілі. 

Осылайша, ҚР тұрғындарының 

науқастануы мен �лім-жітімін, 

демографиялық жағдаятты мұқият 

талдау ер адамдардың к�пшілігі 

профилактикалық тексерулер-

ден �тпейтінін, науқасын жасы-

ратынын, дер кезінде дәрігерге 

бармайтынын к�рсетті. Тексеру-

ден �ткен 16 жасқа дейінгі 458 ұл 

баланың 414-інде (90%-ы) патоло-

гия анықталғаны да алаңдататын 

жағдай екені атап айтылды. 

Профессор М.Алшынбаев 

еліміздегі ер адамдардың �мір 

сүру жасы әйелдерге қарағанда 

анағұрлым қысқа екенін ай-

тып, оның басты себептеріне 

тоқталды. Мәселен, жүрек-қан 

тамыр жүйесінің аурулары ер 

адамдар арасында 2-3 есе жоғары. 

Онкологиялық науқаспен ауы-

ратын азаматтар да едәуір к�п. 

Осыған орай бағдарлама аясын-

да маман-дәрігерлер �з баста-

маларымен еліміздің түкпір-

түкпірінде тұрғындармен кезде-

сулер �ткізіп, дәрістер оқыды. 20 

мыңнан астам талдаулар мен зерт-

теулер жүргізілді. Аймақтардағы 

дәрігерлер үшін тренингтер мен 

арнайы сабақтар �ткізіліп, олар 

ер адамдардың репродуктивтік 

сырқатын ертерек анықтаудың 

әдістерін үйренді. 

Саламатты �мір салты орталы-

ғы ның директоры Ж.Баттако-

в а  б а ғ д а р  л а м а  н ә т и ж е с і н д е 

еліміздің әр аймағында «Ер 

адамдар денсаулығы орталықта-

ры» ашылғанын айтты. Мұнда 

келушілер отбасы денсаулығын 

сақтау, аурудың алдын алу, ағзаны 

нығайту және басқа маңызды 

м ә с е л е л е р  б о й ы н ш а  а қ ы л -

кеңес, бағыт-бағдар ала алады. 

«Бағдарламаның басты мақсаты 

– тұрғындардың �мір сапасын 

жақсарту» деп атап �тті маман. 

Баспас�з мәслихаты бары-

сында М.Алшынбаев бұған дейін 

демеушілердің к�мегімен жүр-

гізілген «Ер адамдар денсаулығы» 

бағдарламасы 2018 жылдан бастап 

Қазақстан Республикасының ден-

саулық сақтау саласын дамытудың 

2016-2019 жылдарға арналған 

«Денсаулық» мемлекеттік бағдарла-

ма сына енгізілгенін жеткізді. Про-

фес сордың айтуынша, ең бастысы, 

ер адамдар �з денсаулығына деген 

к�зқарасын �згертіп, дер кезінде 

емделуді, аурудың алдын алуды 

әдетке айналдыруға тиіс. 

Дина ИМАМБАЕВА

АУРУДЫҢ АЛДЫН АЛҒАН ЖӨН

с�здігі» түркітану ғылымындағы тұңғыш 

лұғаттық еңбек деп кезінде аталып �тті. Бұл 

жұмыстың жалғасы ретінде 2008 жылы басылып 

шыққан «С�з нұсқалары және балама атаулар» 

жарыспа с�з тұлғаларының әдеби тілді байыту 

жолдары мен жаңа атаулардың әдеби тіл нор-

масына тигізетін әсеріне арналған. Ғалым 1970 

жылы аспирант кезінен бастап соңғы уақытқа 

дейін қазақ тілінің түсіндірме с�здігін түзуге 

қатысып келді. Ол – он томдық «Қазақ тілінің 

түсіндірме с�здігін», бір томдық «Қазақ тілінің 

с�здігін» құрастырушылардың бірі. Ол сондай-

ақ «Мәдени мұра» бағдарламасына сәйкес 

жарық к�рген он бес томдық «Қазақ әдеби 

тілінің с�здігін» құрастыруға автор ретінде, 

редакция алқасының мүшесі ретінде белсене 

атсалысты. Бұдан �зге Секең – «Қазақша – 

орысша с�здікті» (2001), «Орысша – қазақша 

с�здікті» (2005) құрастырушылардың бірі. 

Профессор С.Бизақовтың к�п сұранысқа ие 

болған еңбегінің бірі – синонимдер с�здігі. 2001 

жылы 18,2 баспа табақ «Синонимдер с�здігі» 

баспадан шықты. «Мәдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасы бойынша 2005 жылы 46,5 баспа 

табақ «Қазақ тілінің синонимдер с�здігі» баспа-

дан жарық к�рді. Үлкен сұранысқа ие болған бұл 

с�здік бірсыпыра жаңартумен екінші рет 2007 

жылы к�п таралыммен баспадан шықты. 

2016 жылы «Тіл жанашыры» белгісінің 

иегері атанған С.Бизақов �з еңбектерінде латын 

2012 жылғы «Учебник трудностей казахского 

языка» оқулығы үлкен сұранысқа ие бол-

ды. Соны ескерген болу керек, 2014 жылы 

«Атамұра» баспасы біраз  толықтырып, 

жаңартып, �згертумен «Казахский язык: про-

сто о сложном»  (научно-познавательное из-

дание)  деген атаумен бұл ғылыми-танымдық 

еңбекті екі мың таралыммен баспадан шығарды. 

Оқырмандар бұл кітаптың маңыздылығын, 

мәртебелі марапатқа лайық еңбек екенін, 

қайталап баспадан шығарудың керектігін ай-

туда. Профессор С.Бизақов этнограф ғалым 

ретінде де оқырман қауымға кеңінен танымал. 

Оның тегі бір түркі халықтарының тілі, тари-

хы, әдет-ғұрпы, болмыс-бітімі, діні жайында 

мол дерек беретін «Түркі әлемі» (1998), «Түбі 

бір түркілер»(2000), «Ветви одного могуче-

жинастырып, қазақ әліпбиін латын графика-

сына к�шіруге қатысты мақалалар жинағын 

да топтастыру үстінде. Жаратылысынан пейілі 

таза, мейлінше адал, мінезі орнықты, тіл 

білімі саласындағы сүбелі еңбегімен танылған 

ұлтжанды әріптесімнің 30 жылғы тағдыры менің 

к�з алдымнан �тті. Сондықтан оның ғылыми 

еңбектеріне зер салып, осы жолдағы қадамының 

әлеуеті мен ойының арқауы мейлінше ширыға 

түскенін әрдайым байқап жүрдім. Ғалымның 

бір тартымды ерекшелігіне бойына адами 

құндылықтарды молынан сіңірген адамгершілік 

қасиеті жатады. Сейдін аға – к�п қырлы, күрделі 

тұлға, сезімтал азамат. Ол қайталанбайтын, 

жүріс-тұрысы мен болмысы б�лек, кісілігі мен 

кішілігі мол парасатты, сан қырлы жандардың 

қатарынан саналады. 2мірде асып-тасуды 

білмейтін, табиғат сыйлаған аса қанағатшыл 

да қарапайым, сабырлы да біртоға мінезінен 

айнымаған, біреуге жағайын деп жаратылысын 

�згерте қоймаған, �з ісіне мығым, �з мақсаты 

жолында ерінбей еңбек еткен ағамыз ақырын 

жүріп, анық басып, �зіне де, қоғамға да пайда-

лы іспен шұғылданып, үлкен істер тындырды. 

Секеңнің үлкен бір қасиетіне күнәһар мен 

кінәліні ажырата білетіндігі жатады. «Мінсіз 

адам жоқ, мінсіз заман жоқ» деп халқымыз 

атап �ткендей, әр адамның кемшілігінен г�рі 

оның жағымды жағын басымырақ бағалайтын 

Секеңнің кешірімшілдігіне талай рет куә бол-

дым. «Мен �зім араласып жүрген адамдарымның 

бойындағы �зімде жоқ, менің мінез-құлқымда 

жетіспейтін қасиеттеріне қызыға қараймын» 

деп ой түйіндеген ғалымды адамгершіліктің 

шыңына шығарған оның �з бойындағы тектілік 

пен �зіне-�зі сын к�зімен қарап тәрбиеленген 

қасиеті.

Секеңнің тағы бір жан сүйсінер қылығына 

оның �згеге жанашырлығы жатады. Ол бірде ата-

анасы пәтер жалдап тұратын, 9 жасында балалар 

арасында шахмат жарысынан әлем жеңімпазы 

атанған Жансаяға материалдық к�мек к�рсетті. 

Айтқанды тыңдамай, бесінші қабаттан үш 

жасар нәрестені тастап, �зі де құлап �лмек 

болған орыс әйелінің сәбиін жерге құлатпай 

тосып алып, аман алып қалған екі полицейдің 

ісіне аса риза болып, арнайы �ткізген жиында 

оларға сый-сияпатын берді. Сондай-ақ ар-

найы тұрғын мекені жоқ бес балалы жалғыз 

басты әйелге, күйеуі тастап кеткен Бесағаш 

ауылындағы пәтер жалдап тұратын он балалы 

әйелге, т�рт егіз қыз баланы �мірге әкелген анаға 

да материалдық к�мек берді. Мұндай мысал аз 

емес. Ондайлардың кейбірі теледидар, радио 

хабарында айтылып, мерзімді баспас�зде де 

жазылды. Тағы бір таңырқайтын әрі құптайтын 

жайт саламатты �мір салтын берік ұстанған 

Секең күнде кешқұрым бір шақырымдай жерге 

жүгіреді екен. Бұл жайында ол былай дейді: «К�п 

уақыт отырып жұмыс істейтіндіктен, жүгірмесем 

бойым ауыр тартып, шаршаңқырап, діңкелеп 

қалам. Жүгірсем, қан айналымы дұрысталып, 

денем жеңілдеп қалады. Ал сүйікті кәсібіме 

айналған ғылыми жұмыс маған рухани күш-қуат 

беретіндей. Зерттеушілердің шығармашылық, 

оның ішінде, әсіресе ғылыми жұмыс �мірді 

ұзартады дегені тегін болмаса керек. Осы 

екеуінің, дене қимылы мен ғылыми жұмыстың 

арқасында денсаулығым ертеректен – ақ сыр 

бергеніне қарамастан, сексен жасқа сергектеу 

жеттім». Сейдін аға – �зінің мұсылмандық 

парызына да жауапкершілікпен қарайтын, дін 

жолына берік түскен азамат. Ол ораза ұстанатын 

рамазан айында, құрбан айт және басқа арнайы 

күндері ағайын-туғаны мен жақындарының 

үйінде Құран оқып бағыштап береді. Той-

томалақта, әсіресе жастар жағы қажы атаның 

батасын алуды дағдыға айналдырған. Елге, 

ауылына барғанда қариялармен де пікірлесуді 

ұмытпайды. «Жұма намазын қалдырмайық. 

Жағымсыз �рескел қылықтан аулақ болайық. 

Жақсы қартайған – жарым ырыс. Абыройы-

на қылаудай кір жұқтырмаған ақсақал – 

к�пшілікке үлгі» деп оларға ой салады. Секең 

– жардан мейірім, баладан бақыт тапқан �негелі 

отбасының иесі. Тегінде текті азаматқа жаз-

мыш жақсы жар сыйлаған дегендей, ағамыздың 

тағдыр қосқан қосағы Гүлдариға жеңгеміз 

ақылына к�ркі сай, табиғат сезімталдық пен 

нәзіктік, мейірімділік сыйлаған жан екен. 

Жұбайы екеуі – бір ұл, екі қыз, бірнеше немере 

�сіріп, үбірлі-шүбірлі боп, мол қуаныш, зор 

бақытқа ие болған сүттей ұйыған тату, �негелі 

отбасының иелері. Ғалымның ғылым жолында 

жоспарлаған алдағы істеріне «Іске сәт» тілей 

отырып, күш-қуаты талмасын, айналасы тегіс 

аман болсын, шығармашылық шабыты шалқи 

берсін демекпіз. 

Ол 1968-1971 жылдары А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты жанындағы аспи-

рантураны аяқтап, 1972 жылы «Қазақ тіліндегі 

фонетикалық варианттар» тақырыбындағы 

кандидаттық диссертациясын қорғасымен, 

осы институттың кіші ғылыми қызметкері 

болып істеп, кейін аға, жетекші, бас ғылыми 

қызметкер болып жұмысын жалғастырды. 

2 0 0 0  ж ы л ы  « 8 д е б и  н о р м а  ж ә н е 

варианттылық» атты тақырыпта докторлық 

диссертациясын қорғады. Секеңнің жұмыла 

еңбектеніп, ғылымда айтарлықтай жетістікке 

жеткеніне жиырма жылдан асыңқырады. Бұл 

тұста ол �зін сан қырлы қаламгер ретінде 

ғылыми жұртшылыққа танытты. Ол – он сегіз 

кітаптың авторы, соншама кітаптың авторының 

бірі. Ғылыми, қоғамдық тақырыпқа жазған 

400-ден аса мақаласы басылды. Ғалымның бұл 

еңбектері санымен ғана емес, сапасынан да 

к�рінері хақ. Ғалымның бұл аталған қызметінің 

негізгі бағыты – с�здің жарыспа тұлғаларының 

қалыптасу ерекшелігіне, сондай-ақ жазу 

мәдениетінің бүгінгі таңдағы жай-күйіне арна-

лып, нақты ғылыми-практикалық тұжырымдар 

жасалған. Бұған ғалым жариялаған «Тілдік 

норма және варианттылық» (1997), «С�здің жа-

рыспа тұлғалары» (1998), «С�з нұсқалары және 

балама атаулар» (2003) атты монографиялары, 

ғылыми мақалалары айқын дәлел бола алады. 

Ғалымның бір толымды еңбегі 2010 жылы ба-

спадан шыққан ана тілінің қыры мен сырын, 

мәні мен мазмұнын танытатын, с�з мәдениетін 

зерделейтін «Қазақ тілі қандай тіл» атты к�лемді 

монографиясы қазақ тілінің түркі тілдері ішінде 

алар орнын тағы да бір асқақтата түскендей. 

2007, 2016 жылдары баспадан шыққан «К�ңіл-

күй лебіздерін білдіретін с�з орамдары» атты 

монографияларында халқымыздың ұлттық 

мәдени болмысын танытатын идиоэтникалық 

бірлікке жататын с�здері қамтылған. Секең – 

2012 жылы жарық к�рген «Қазақтың тәлімдік 

ойлар антологиясы» кітабының авторының 

бірі. Сондай-ақ 2014 жылы баспадан шыққан 

«Антология педагогической мысли Казахстана» 

кітабының да авторының бірі.

С . Б и з а қ о в т ы  ғ ы л ы м и  ж ұ р т ш ы л ы қ 

тәжірибелі лексикограф ретінде құрмет тұтады. 

Оның 2000 жылы жарық к�рген тіліміздегі 

лексикалық-семантикалық с�здер тобының 

айрықша түріне арналған «Вариант с�здер 

әліпбиіне к�шудің оңтайлы тәсілдеріне де баса 

к�ңіл б�ліп келеді. Осы мақсатпен қазақ тілінің 

емлесіне қатысты дау-дамай, талас тудырған 

тұстары жайында тіл мамандарымен жан-жақты 

пікір алысып, бір тоқтамға, пәтуаға келіп, ор-

фографияны жетілдіру мақсатымен үш дүркін 

�ткізілген д�ңгелек үстелдің қорытындысы 

бойынша жазылған. «Қазақ тілін к�ркейтудің 

оңтайлы тәсілдері» аталған кітапшасын баспа-

дан шығарып, Алматыдағы барлық жоғары оқу 

орындарындағы қазақ тілі мамандарына тара-

тып, пікір алысты. Сейдін ағамыз мемлекеттік 

тіліміздің ширек ғасыр аралығында �з тұғырына 

к�теріле алмағаны ж�нінде былайша толғанады: 

«Ара-тұра айтып жүргеніміздей, «мың �ліп, 

мың тірілген», тағдыр тауқыметін к�п тартқан 

халқымыздың сан ғасыр армандап келген 

егемендікке қол жеткізіп, тәуелсіз мемлекет 

болғанын к�зімен к�ріп, соның куәгері болу 

80 жастағы адам үшін қандай зор қуаныш 

десейші. Сол үшін де �зімізді шексіз бақытты 

сезінемін. Ендігі бір үлкен арманым – ата-ба-

бамыз қалдырған ең қымбат қазынамыз ана 

тіліміздің шын мәніндегі мемлекеттік тілге 

айналып, �з тұғырына қонғанының да куәгері 

болсам деген тілек». 

Ғалымның айтып �ткеніндей, орыстіл-

ділердің мемлекеттік тілді ж�нді меңгере 

алмағанын қайсыбірде қазақ тілін үйретудің 

әдіс-тәсілдерінің жолға қойылмағандығының 

салдары деушілердің пікірі шындыққа жанас-

пайды. Кез келген б�где тілді оқып-үйренудің 

екі түрлі тәсілі бар. Оның біріншісі – тілді 

мәжбүрлеп оқыту болса, екіншісі – сол тілді 

құрмет тұтқызып үйрету. Осы аталған екі тәсілдің 

қайсысы тиімді. Елімізде қаншама қаулы-қарар, 

бағдарлама қабылдадық, қаражат б�лінді, 

үгіт-насихат және басқа іс-шаралар жүргізілді. 

Соған қарамастан қазақ тілін басқаларға 

мәжбүрлеп үйрету әлі күнге дейін ойдағыдай 

нәтиже бере қоймады. Ал тілді құрмет тұтқызып 

үйретудің анағұрлым нәтижелі болатынын 

қоғамдық ортадағы тұрмыс-тіршілік айғақтап 

отыр. Сейдін ағамыз орыстілді оқырманға 

қазақ тілінің аса бай, к�ркем тіл екеніне к�зін 

жеткізіп, оны құрмет тұтқызатындай етіп үш 

оқулығын баспадан шығарды. Соның ішінде 

орыс, қазақ тілдерін салыстыра құрастырған 

1996 жылғы ең алғашқы оқулығы «Элементар-

ный курс казахского языка», оны жалғастырған 

го дерева» (2002) атты кітаптары, сонымен 

қатар осы тақырыпқа арналған ойы құнарлы, 

тілі нәрлі 40 мақаласы жарық к�рді. 2014 

жылы ТҮРКСОЙ халықара лық ұйымының 

ұйымдастыруымен қазақ, орыс, түрік тілдерінде 

жарық к�рген «Түбі бір түркілер», «Мир тюрк-

ских народов», «Түркі дү ниясы» кітаптарының 

тұсаукесері Қырғызстанда, Алматыда �ткізіліп, 

қа тысушылар тақырыптың �зектілі гін атап 

�тті. Секең – «Түркістан», «Тюркские на-

роды» кітаптарының авторларының бірі, 

«Қазақстан ұлттық энциклопедиясының» 

тоғыз томын құрастыруға белсене атсалы-

сып, 204 мақаласын бастырды. Ол, сондай-ақ 

2016 жылы жарық к�рген «Қазақстан халқы», 

«Народы Казах стана» энциклопедияларының 

авторының бірі .  Профессор С.Бизақов 

түбі бір түркінің бірлігіне кедергі болатын 

қиындықтың ең бастысы тіл мәселесі екенін 

ескеріп, �з еңбектерінде түркі халықтарына 

ортақ әдеби тілді қалыптастыру идеясына 

қатысты да �з пікірін білдірді. Сейдін ағаның 

халқымыздың дәстүрлі ұлттық тақта ойыны 

тоғызқұмалақтан облыстық, республикалық 

жарыстарға қатысып, жүлделі орынға ие болған 

кезі де болды. Ол Серік Тілеубаевпен бірге 1998 

жылы «Тоғызқұмалақ әліппесі» атты оқулығын 

баспадан шығарды. С.Бизақовтың баршаға 

аса таныс емес тағы бір қыры – журналистігі. 

Қазақ радиосының алтын қорында «Түркі тек-

тес түгел бол» бағдарламасымен дайындалған 

40 – тан астам хабардың сақтаулы тұрғандығы 

оның кәсіби журналист екендігін айғақтайды. 

Республикалық үгітшілер ұйымымен үзбей бай-

ланыста болып, �ткен ғасырдың 80-жылдары-

нан бері Қазақстанның барлық облысын аралап, 

ана тілі, тіл мәдениеті, жастар тәрбиесі, ұлттық 

салт-дәстүр, ұлтаралық қатынас мәдениеті 

тақырыбына арнап әңгімелер �ткізіп, радио 

мен теледидардан берілген хабарларға қатысып, 

мақала жазып тұрды. Мерейтой иесінің ең 

бір жағымды қасиеті – асқан еңбекқорлығы, 

іздемпаздығы. Ерінбеген адам ғана мақсатына 

жете алады. 8ркім жұмысымен абыройлы 

дейміз. Үнемі ізденіс үстінде жүрген Секең 

жасы ұлғайғанына қарамастан үздіксіз жазып, 

шығармашылық шабыты арта түскендей. 

Ол қазіргі уақытта қазақ тілі мәдениеті мен 

лексикология мәселесімен шұғылданып, эв-

фемизм, этнолингвистикаға қатысты с�здерді 
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«Жарық дүние, айналдым, айналайын.

Күлімк�з күн, жарық түн, 

жайдары айым!

Құмармын мен сендерге,

Мейлі кейде...

Шаттығыңның орнына қайғы алайын» 

деп жырлаған ақын Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, ҚР Мәдениет қайраткері 

Мырзан Кенжебай биыл жетпіс жастың жо-

тасына к�теріліп отыр.

Жүрегінде жанартаудай лаулап от,

Жан сарайын қарығанда Намыс-шоқ,

Ақиқатын айтқанына, болса сот...

Бұл �мірде хас Ақынға Бақыт жоқ. 

Аққа бұрып Қаламының қарымын,

Толғатады Азаттықтың сарынын.

ҚҰРМЕТ

КӨКСАНДЫҚ

Жуырда Алматы қаласында қоғамның дене 
мүмкіндіктері шектеулі жандарға деген қатынасын 
5згерту мақсатында Қазақстанның Бірінші Ашық 
Пара-би конгресі 5тті. 

«Алма-Ата» әйелдер клубы» қоғамдық бірлестігі, 

Қазақстан Республикасының арбадағы спорттық би 

комитеті, К.8зірбаев атындағы қор және Қазақстан 

мүгедектері ұжымдарының одағы ұйымдастырған 

шараға 8лемдік спорттық би федерациясының рес-

ми �кілі Қазақстан Республикасының спорттық би 

федерациясының қауымдастығы (АФСТРК WDSF) 

қолдау к�рсетті. 

Конгресс аясында қимыл-тірек аппараты 

 за қымданған қазақстандық спортшы-мүгедектер 

үшін арбадағы биден шеберлік сабақтары �тті. Айта 

кетерлігі, арбадағы би – қимыл-тірек аппараты 

 за қымданған адамдар үшін сауығудың амалы сана-

лады. Бимен айналысқан кезде к�птеген жаттығулар 

кешені жасалады. Арбадағы бимен айналысу арқа 

бұлшық еттерін катайтуға, буындардың қозғалысын 

ұлғайтуға, омыртқа жотасына жасалатын жүктемені 

азайтуға, жалпы дене бітімінің, вестибулярлық 

аппаратының дамуына себепкер болады. Қазір �те 

танымал бола бастаған осы спорт түрінен тұңғыш 

жарыс 1975 жылы Швецияда 30 жұп арасында 

ұйымдастырылған болатын. Ал Қазақстанда бұл жа-

рыс биыл екінші рет �тіп отыр. 

Конгресте елімізде Пара-би спортын дамыту, 

жаңа технологиялар мен құралдарды қолдану және 

басқа осы саладағы �зекті мәселелер талқыланды. Со-

нымен қатар түрлі бағыттағы би бағдарламаларынан 

шеберлік сабақтары �ткізілді. Конгресс спикерлері 

– �з салаларының кәсіпқой мамандары – ҚР 

Спорттық би федерациясының вице-президенті Ро-

вальд Нагаев, «Алма-Ата» әйелдер клубы» қоғамдық 

бірлестігінің т�райымы және ҚР арбадағы спорттық 

би комитетінің қамқоршылық кеңесінің т�райымы 

Бент-Анат Бейсембаева және басқалар �здерінің іс-

тәжірибелерімен б�лісті. 

Конгреске қатысушылар жиын соңында арнайы 

демалыс бағдарламасы бойынша қалаға саяхат жа-

сап, Медеу мен Шымбұлақты аралады. 

Дана ХАЛЫҚ

Мүмкіндігі шектеулі жандардың мүмкіндігі«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль 

жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
2017 жылғы «24» қараша күні сағат: 

14:30-да Бейнеу селосы, Д.Тәжиев к�шесі 

аудандық әкімдік ғимаратының 2-қабатын-

да жолаушылар мен багажды автомобиль-

мен селоішілік, селоаралық тасымал дау 

маршруттарына қызмет к�рсету құқығына 

арналған конкурс �ткiзілетіні туралы хабар-

лайды.

Конкурсқа мынадай маршрут тардың 

пакеттерi (маршруттар) шығарылады: 

№1ЛОТ – «5» селолық маршрутының пакет-

тері шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамас-

тан, меншiк құқығында немесе �зге де заңды 

негiздерде авток�лiк құралдары бар кез кел-

ген жеке және заңды тұлғалар қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдi ру шiлер 

конкурстық құжаттардың жиын тығын 

алуға жазбаша �тiнiмдi аудандық әкімдіктің 

2-қабатына «Бейнеу аудандық тұрғын үй-

коммуналдық шаруашылық, жолаушылар 

к�лігі және автомобиль жолдары б�лімі» 

мемлекеттік мекемесіне ұсынуы тиiс.

Конкурстық құжаттарды алуға �тiнiм-

дердi қабылдау конкурс жария ланған күннен 

басталады және конкурсқа қатысуға �тiнiм-

дердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2017 

жылғы «10» қараша.

2017 жылғы «11» қазанда кон курс тық 

Комиссия конкурсты �ткiзу мәселелерi 

ж�нiндегi конкурс алдын дағы конференция 

�ткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 

2 20 41; 2 22 68.

КОНКУРС

8.Сейілханқызы бастап келді. «Алы-

стан алты жасар бала келсе, алпыстағы 

ақсақал аттан түсіп сәлем беретін» 

қонақжай халықпыз. Ұлт мүддесін 

к�здеп, елі үшін аянбай қызмет етуді 

басты парызы санайтын М.Кенжебай 

сынды қаламгер киелі �ңірге ат басын 

тірегенде, ел азаматтарының қарап 

қалмай, лайықты ізет к�рсеткені, к�ңілге 

шаттық ұялатты. 

А у д а н д ы қ  м ә с л и х а т  д е п у т а -

ты  Ж.Сейіт ма ғанбетова жүргізген 

тақырыптық кездесуде мерейтой иесінің 

�мірінен әдемі сыр шертіліп, �рнекті 

�леңдері оқылды. 8рі кең дастарқан 

басында емен-жарқын әңгіме �рбітілді. 

Аудандық мәдениет және тілдерді да-

топырақтан – қасиетті ана сүтімен 

сіңірген жылуы сол ел мен жердің т�л 

перзентіне ғұмырлық қуат. Ақын үшін де 

бар сапар мен тоғыз торапты жол баста-

уы – әркез сағындырып, табындыратын 

киелі туған жері «Құланды», «Құланды 

– менің Отаным», «Балықшы ауыл кеші» 

сынды �леңдерінен алтын ұяның қастерлі 

суреті айшықты бедерімен к�рініс тапқан. 

Тіршіліктің толыққанды толқынды тыны-

сы телегей-теңіз тереңдігімен тебірентіп, 

толғандырады:

Мына дала тереңі түюлі бір

Қарт сияқты к�п аса с�йлемейтін («Арал 

даласы»). 

Құс қанаты талатын сайын сахарамыз-

дың болмысы мен кеудесі қазына-к�мбе 

тырыл ған тақырыптық кітап к�рмесінде 

қалам гердің белгілі шығармаларымен 

бірге, республикалық түрлі БАҚ-та 

ж а р и я л а н ғ а н  п у б л и ц и с т и к а л ы қ 

мақалалары да оқырман назарына 

ұсынылды. 

Шығармашылық кештен кейін ме-

рейтой иесімен бірге қонақтар шы-

райлы Шалқар шаһарының орталық 

саябағына арнайы барып, Қайыр 

ауылының күндеріне қатысты. Ауыл 

еңбеккерлерінің мерекесіне куә болған 

қаламгер үлкендердің �тінуімен 8ділет 

есімді бүлдіршіннің тұсауын кесіп, ақ 

батасын берді. Қайырлықтар ақынға 

б�рік кигізіп, зерлі шапан сыйлады. 

Ұлы қазақ елінің шежірелі �ткенін 

саралайтын, бүгініне алаңдайтын 

және ертеңін уайымдайтын Мырзан 

Кенжебайдың �зекті к�семс�зі мен 

�ткір әдеби сыны, терең ой-толғамдары 

мен мәйекті мақалалары республикалық 

БАҚ бетінде ұдайы жария ланып, 

қоғамда қызу пікірталас тудырып оты-

ратыны баршаға мәлім. Ұлтжанды 

қаламгер сергек санамен айналадағы 

жақсы-жаманды к�ңіл сүзгісіне салып, 

ақ пен қараны таным таразысына тар-

тып, кез келген дәйек пен деректі зерт-

теп-зерделей отырып, терең пайымға 

толы ойлы толғамын жұртшылыққа 

ұсынады. 

Елде «т�ртінші билік» саналатын 

журналистиканың білгір �кілінің наза-

рынан күнделікті қоғам �мірінде орын 

алып жатқан үлкенді-кішілі оқиғалар 

ешуақытта тысқары қалған емес. Қазақ 

назымс�зінде кестелі қолтаңбасы 

бар ақынның т�л әдебиетіміз бен 

мәдениетіміз, ұлттық құндылықтарымыз 

хақындағы тұшымды мақалаларын 

оқырман қауымның отандық басы-

лымдардан іздеп жүріп оқитыны да 

сондықтан болар. 

Анығында, жан-жақты ізденістің 

нәтижесінде шеберлікпен жазылып, 

шындықпен шектесіп, ақиқатпен 

астасқан қаламгердің қаламынан 

т у ғ а н  ш ы р а й л ы  ш ы ғ а р м а л а р ы н 

тебіренбестен, бейжай оқу мүмкін емес. 

Оқырманның ұлттық сана-сезімін 

оятып, ар-намысын қамшылайтын 

танымдық-тағылымдық, сыни-зерт-

теу мақалалардың тақырыптарының 

�зі бір-бір зерттеуге татырлық дүние. 

Айталық, «Біз ұлт болып қалыптастық 

па?», «Қазақ тарихы қалай жазы-

лу керек?», «Құлмінез деген не?», 

«Қазіргі жастар қазақтың келешегі 

ме?», «Құлдық «мәдениеттен» қашан 

құтыламыз?», «Қыз Жібектің оба-

лы кімге?», «Ертеңімізді кімге сеніп 

тапсырмақпыз немесе бүгінгі жастар 

біздің болашағымыз ба?», «Үндемеген 

үйдей бәледен құтылады ма?» деп, �ткір 

сауал тастайтын қаламгер: «Тәуелсіздік 

атаулы тіл тазалығынан басталады!», 

«Ұлтшылдық деген үрейлі с�з емес», 

«8дебиеті құлдыраған ұлттың санасы 

құлдырайды», «Олар мәңгүрттер», 

«Киелі �нердің қадірі кетпегей», «Ай-

тысты күнк�ріске айналдырмайық», 

«Дінтанушы болсаң, дұрысын айт!», 

«Сынды ұнатпайтын адам шындықты 

да ұнатпайды немесе «Ебелек пен 

К�белек», «Тілбұзарлық телеарнадан 

басталып тұр!», «Телеарналар қазақ 

тілінің берекесін кетіруде», «Теле-

дидар: шорқақ ой, шұбарланған тіл», 

«Оқулықтардағы оспадарлықтар», т.б. 

деп, ащы жауабын да ашық қайтарады. 

Шынтуайтында, к�птің к�кейін-

дегісін тамыршыдай тап басып, тура 

бидей тайсалмастан турасын айтады. 

«2зінің құл екенін білетін, бірақ сол 

құлдығына қарсы күреспейтін адам – 

нағыз құл...», «Қазақтар арасында «ң»-

ды «н» қып айтуды дәреже к�ретіндер 

к�бейіп барады...», «Ал ұлттың бұзылуы 

мен ұрпақтың бұзылуы, ең алдымен, 

осы тілбұзарлықтан басталады...» деп 

күйінетін автор: «Тіл тәуелсіз болмай – 

ұлт тәуелсіз болмайды...» деп түйіндейді.

Шыңғырған шындықты жазатын 

журналист, алдаспан ақиқатты айта-

тын ақын Мырзан Кенжебайдың ащы 

сауалы мен ашық жауабын толқып-

тебіренбестен оқу мүмкін емес.

Г.ТNРЕДИНҚЫЗЫ 
АҚТ2БЕ

мыту б�лімінің басшысы А.Сүлейменов, 

Шалқар ауданының Құрметті аза-

маты, аграрлық колледж  директоры 

Ж.Елемесов, аудандық мәслихат депу-

таттары А.Сламғалиұлы, А.Сұлтанұлы, 

сондай-ақ аудандық және қалалық 

ардагерлер ұйымының және ғылыми 

кеңестің мүшелері, тағы басқа ел аза-

маттары қатысқан шырайлы жүздесу 

к�ңілде әдемі әсер қалдырды. 

«Халқымызда «Ісіне қарап, адамын 

таны» деген. Бір басында тектілік пен 

ірілік сынды абзал қасиет тоғысқан 

Мырзан Кенжебаймен осы шаңырақта 

жүздесіп, кездескенімізге қуаныштымыз. 

Терең білім,  берік ұстаным және 

адамгершілік асыл қасиеті мол жайсаң 

азаматпен тұрақты шығармашылық бай-

ланыстамыз. Біздің музей «Мәдениет» 

журналына жыл сайын жазылуды үрдіске 

айналдырған тұрақты оқырманы болып 

келеді. Республикалық басылым бетінде 

біраз мақаламыз жарық к�ріп, киелі 

Шалқардың мәдени мұрасын қалың 

жұртшылыққа паш еттік. Сондықтан ке-

мел жасқа тың жігер, жарқын к�ңілмен 

келіп отырған дарынды қаламгердің 

шығармашылық әлемімен жете таны-

са отырып, жерлестерімізге рух беріп, 

 жастарды адамгершілік қасиеттерге 

баулуды к�здеген едік. Біз Мырзан 

Сахиұлын мерейлі  жасымен шын 

жүректен құттықтап, қалың оқырманы 

атынан тың шығармалар тілейміз!» деп 

ағынан жарылды мұражай басшысы 

Нағима Тілембаева. 

Ұлттық рухымызды тірілтіп, санамыз-

ды сілкіп, жадымызды жаңғырту жолын-

да күнбе-күн дерлік, тіпті сәт сайын ерік-

күшті біріктіріп, тер т�гіп, кем-кемдеп 

«т�рт құбыламызды» түгелдей беруге 

міндеттіміз. Қайран, Рух оянып, Ұлттық 

сана-сезіміміз тіріліп, Ар-Намысымыз 

қалай жалаулайды, солай мәңгүрттік 

қамыты да біржола сыпырылып, �ткеннің 

еншісінде қала бермек. Бұл �ткен аға 

толқын мен келер ұрпақ алдындағы біздің 

парызымыз бола береді. 

«Кір жуып, кіндік кескен» киелі 

Абыз данамыздың біт імін ұлықтап, 

шоқтығын асырған тың теңеу, нәзік бұрау 

емес пе?!.

Бірақ, бірақ... 

Бардық, к�рдік арнасын арамдалған,

К�лтабандар – к�з жасы тарамдалған.

Қайран Арал телміріп қарап жатты,

Бір мейірім �тініп адамдардан («Қайран, 

Арал»).

2кініштісі:

Айта берсем, таусылмас қайғым тағы,

Мен ескексіз қайықпын айдындағы.

«Ес кіргіз, – деп, – Еліме!»

Бір Алладан,

Тілек еттім, қос қолды жайдым-дағы» 

(«Не боп кетті заманым»). 

Б ір  жұбаныш:  атамекенімізд ің 

ертеңіне алаңдап, Бақытын бір Алла-

дан тілеген  Мырзандай ақынның жан 

тазалығы оқырманын тәнті етіп, Рух 

биіктігі баурайды, сәулелі ойдың жарығы 

оқушысының к�кірегіне құйылады. 

...Шалқар аудандық мұражайындағы 

кездесуден кейін, аудандық Мәдениет 

үйінде �ткен «2нермен �рнектелген �мір 

жолы» атты шығармашылық кеште де 

қатысушылар қаламгерге ыстық ілтипат 

танытты. Кешті облыстық «Ақт�бе» 

газетінің бас редакторы Б.Бабажанұлы 

жүргізіп, бас редактордың орынбаса-

ры Е.Ашықбаев қалың жұртшылыққа 

қарымды қаламгердің бітімі б�лек 

шығармашылығы хақында тұшымды 

әңгімелеп берді. Аудан әкімі Б.Қаниев 

мерейтой иесінің иығына шапан жауып, 

сәйгүлік мінгізді. 

Ж а й м а ш у а қ  к е ш  б а р ы с ы н д а 

 М.Кенже байдың �мірінен сыр шертетін 

бейнебаян к�рсетіліп, жерлестері ақжарма 

тілектерін арнады. Мәдениет үйінің 

�нерпаздары мен мектеп оқушылары 

ақынның �леңдерін жалындата оқып, 

әдемі ән-жырдан шашу шашты. Бұл 

жүздесуде, жастар залдағы микрофоннан 

к�кейкесті сауалдарын қойып, шынайы 

жауапқа қанықты. Кездесу соңында ме-

рейтой иесінен қолтаңба алып, естелік 

суретке түскендер де аз болмады.

Аудандық кітапханада ұйым дас-

Сүйгендіктен кең Даланың жарығын,

Жатырқайды тас қаланың тарлығын. 

Тура жазып Ақиқатты Жырында,

Ашып айтып бар Шындықты сырында,

Шалқып-тасып жүрмесе де Қырымда...

Қолтаңбасы – Туған Жердің Қырында.

Шыңыраудан сүзіп Баба пайымын,

Саралайды Ұлтының бар уайымын.

Т�те салып сенімінің қайығын,

Сан сынақтың тілейді тек қайырын...

– деп �зіміз жыр арнаған ақын  Мырзан 

С а х и ұ л ы  1 9 4 7  ж ы л ы  Қ ы з ы л о р д а 

облысының Арал ауданындағы Құланды 

 ауылында дүниеге  келген.  Қазақ 

мемлекеттік университетінің журнали-

стика факультетін тәмамдаған. Кезінде 

республикалық «Жұлдыз» журналында 

б�лім меңгерушісі, «Заман-Қазақстан», 

«Алматы ақшамы», «Қазақ мемлекеті», 

«Аманат» газеттерінде тілші, «Қайнар» 

баспасында редактор, «Таң-Шолпан» 

журналында жауапты хатшы, поэзия 

б�лімінің меңгерушісі сынды еңбек 

жолынан �ткен. 2мірден тоқығаны 

мол, �нердегі ізі жарқын азамат бүгінде 

республикалық «Мәдениет» журналы 

Бас редакторының орынбасары болып 

қызмет атқарады. 

Кешегі аузы дуалы би-даналардың 

сарқытындай киелі  2лең қонған 

ақынның шығармалары ең алғаш 

«Мерейлі мекен» ұжымдық жинағына 

енген. «Жоғалған �лең», «Жазым �тіп 

барады», «Күз-к�ңіл», «Қара суық», 

« А қ п а н »  ж ы р  ж и н а қ т а р ы  ж а р ы қ 

к�рген. Таңдамалы �леңдері «Сырдария 

кітапханасы» сериясымен жеке кітап 

болып шыққан. 2 томдық «Ұлт уайымы» 

кіта бының, «Тілеу батыр» пьесасының 

авторы. К�кірегі  ояу жұртшылық 

 М.Кенже байды «Шашсаң да �мір бойы 

жиғаныңды, Ей, адам, сақтап қалшы 

иманыңды» деп жыр лаған ғұлама шай-

ыр 8бубәкір Кердері мұ ра сының білгірі 

ретінде де ерекше құрметтейді. 

Тамылжыған тамыздың басында 

қасиетті де киелі Шалқар �ңірінде Мыр-

зан Кенжебайдың 70 жылдық мерейтойы 

�тті. Қаламгерге шалқарлықтар лайықты 

құрмет к�рсетіп, ақынын ардақтайтын 

ел екендігін танытты. 

Ш а л қ а р  а у д а н ы  ә к і м і н і ң 

қабылдауынан кейін, қаламгер тойы 

аудандық тарихи-�лкетану мұражай 

шаңырағынан  бастау алды. Музей 

ұжымы мерейтой иесі М.Кенже байды, 

Ақт�беден арнайы келген облыстық 

«Ақт�бе» газетінің бас редакторы 

Б.Бабажанұлы мен бас редактордың 

орынбасары Е.Ашықбаевты ұлттық 

дәстүрімізбен шашу шашып, айрықша 

қуанышпен қарсы алды. Мұражай жа-

нынан құрылған «Тарих – халық зердесі» 

атты ғылыми-әдістемелік кеңестің 

мүшелері ұйымдастырған «Қаламгер 

киелі Шалқар �ңірінде» атты кездесуге 

қонақтарды  аудан әкімінің орынбасары 

Ежелден киелі мекеннің бірі 

Күреңбел жерінің тарихы тағы бір 

дара тұлғамен толықты. Қойнауы 

құтқа толы, әулие мен әмбиелердің 

тұрағы болған мекенде жаңа 

кесененің ашылу салтанаты �тті. 

Емшілігімен қатар, әділдігі мен 

батырлығы да халқының жадында 

сақталған ақбұйымнан шыққан 

Құлжабай би Тайсарыұлының 

кесенесі жаңартылып, есімі қайта 

жаңғырды. 

Баба ұрпақтары рухани жаң-

ғыру аясында келелі істі қолға 

алып, ел бірлігін сақтаған Құл-

жабай биге арнап мәдени шара 

ұйымдастырды. Қарашоқының 

шығыс жақ бетіне ақшаңқан қазақ 

үйлер тігіп, атаға арнап ас берді. 

Бұл шараға халық к�п жиылды. 

Алыс-жақын ауылдан, тіпті сонау 

Шымкенттен келген қонақтар да 

тойдың куәсі болды. Баба есімінің 

тек Жетісу жеріне ғана емес, күллі 

қазақ даласына танымал, ортақ 

тұлға екені осыдан да байқалды.

Қ ұ л ж а б а й  б и г е  а р н а л ғ а н 

мерекелік шара баба кесенесінен 

бастау алды. Ауылдан он бес 

шақырым жерде тау етегінде 

бой к�терген кесене сыртқы 

келбетімен алыстан к�з тарта-

ды. Маңғыстаудың ақ маржан 

тасынан қашалып к�терген ке-

сене еңселігімен ерекшеленеді. 

Жан-жағы қоршалып, кесененің 

қасына Құлжабай бидің ұлағатты 

�сиеті қашалып жазылған тас 

белгі қойылыпты. Алты Алаштың 

баласы иық тіресіп тұрғандай, 

ажырамас татулықтың белгісіндей 

алты бұрыштан құралған еңселі 

кесененің ішінде  құран ба-

ғыштауға арналған орындықтар 

қойылып, бабаға зиярат етуге 

қолайлы жағдай жасалған. 

Ауызбірліктің арқасында қайта 

түлеген кесененің ашылу салтана-

тында аудан әкімі Бағдат 8лиев 

бастаған зиялы қауым бабаға 

тағзым жасады. Аруағына арнап 

Құран оқып, мәдени шараның 

шымылдығын түрді. 

М ұ н а н  с о ң  с а х н а  т � р і н е 

Қапшағай қаласының Құрметті 

а з а м а т ы  А м а н г е л д і  Б е с п а е в 

шығып, Құлжабай би Тайсарыұлы 

жайлы қысқа баяндама жасады. 

Сонау қиын-қыстау кезде Ескелді, 

Балпық бимен бірлесіп  Жалайыр 

руын Сырдариядан Жетісуға 

к�шіргенде Құлжабай би аса 

белсенділік танытып, жанқиярлық 

к�рсетеді. Сол тұста Алтынемелде 

�з билігін жүргізген Тезек т�реден 

жер сұрап, халқын орнықтырады. 

Шешендігімен, тапқыр лы-

ғымен, әулиелік қасиетімен Тезек 

т�ренің назарын аударып, сый-

құр метіне б�ленген Құлжабай 

би сол күннен бастап ақбұйым 

жұртының иесі атанады. Ел ара-

сында биік беделге ие болған 

Құлжабай би Тезек т�ремен 

бірлесіп, талай дауды әділ шешіп, 

халықтың ықыласына б�ленеді. 

Бүгінде ұрпақтары додаға түсе 

қалса баба есімін ауызға алып, 

рухтанып қоя береді. Міне, осын-

дай деректерді тілге тиек еткен 

Амангелді Беспаев би кесенесін 

қайта жаңғыртуға қол ұшын 

созған барлық ағайынға алғысын 

білдірді. 

Келесі кезекте аудан әкімі 

Бағдат 8лиев с�з алып, ауданда 

рухани жаңғыру аясында істеліп 

жатқан жұмыстарға кеңінен 

тоқталды. Аудан орталығында 

баба атымен к�ше аталғанын, 

2 0 1 4  ж ы л ы  « М ә д е н и  м ұ р а » 

бағдар ламасы аясында «Ұлы 

да ланың Ұлы даралары» атты 

мемориалдың бой к�тергенін 

және онда Құлжабай бидің есімі 

жазулы тұрғанын қуанышпен 

жеткізді. 8лі де талай жұмыстың 

атқарылатынын тілге тиек етіп, 

ұлы тұлғаларымызды ұлықтау 

ісінің жалғаса беретінін айтты. 

Аудан әкімі батырлар есімін 

тарихқа қалдыруға к�п үлес 

қосқан қандас бауырымыз Ақпар 

Мәжитке ауданның Құрметті аза-

маты атағын берді. Ақпар Мәжит 

�зі келе алмағандықтан куәлікті 

«Жалайыр» қорының т�рағасы 

2мірәлі Жалайриға табыс етті. 

Шара  соңынан аудандық 

Мәдениет үйінің �нерпаздары 

сахналық қойылым к�рсетіп, 

әннен шашу шашты. Тігілген 

қазақ үйлерде ата рухына құран 

оқылып, ас берілді. Түстен кейін 

ұлттық спортқа кезек келді. 

Білектерін сыбанған к�кпар-

шы лар қыздырған дода шаша-

сына шаң жұқпаған тұлпарлар 

бәсекесіне ұласты. Ал жауырыны 

жерге тимеген балуандарымыз боз 

кілемнің шаңын қағып, халықтың 

к�ңілін жай етті.

С о н ы м е н ,  Қ ұ л ж а б а й  б и 

кесенесі жаңғырды. 2ткен шаққа 

зер салсақ, осындай ардақты 

т ұ л ғ а л а р ы м ы з ғ а  а р н а л ғ а н 

ескерткіштердің к�п болмағанын 

байқаймыз. Тәуелсіздігіміздің 

а р қ а с ы н д а  м ұ н д а й  и г і л і к т і 

і с - ш а р а л а р д ы  а т қ а р у ғ а  д а 

мүмкіндік алдық. Тарихи сананы 

қалыптастыру дегеннің бір парасы 

осындай дүниелермен сабақтас 

болары анық. 

Ришад ТҰРҒАНБАЕВ

Алматы облысы

ҚАЙТА ЖАҢҒЫРҒАН 
ЕСІМ
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Киттер бұдан 300 жыл 
бұрын ғана сүт қоректілер 
тобына жатқызылды. Кит 
сүті 5те майлы болады. Оның 
сүтінің майлылығы 50 пайыз, 
яғни сиыр сүтінен 10 есе май-
лы да, 3 есе ақуызға бай. 

Бұл кит баласының тез 

жетілуіне мүмкіншілік береді. 

Сондықтан ол туғаннан кейін 

анасына ілесіп, суда жүзіп кетеді. Алғашқы күн-

дері бір емгенде 90-100 литр сүтті бірақ сіміреді. 

С�йтіп, күніне 100 келі салмақ қосады. Киттер 

баласын бір жылдан артық мерзімге дейін сүтпен 

қоректендіреді. 

К и т  а у з ы н ы ң  ү л к е н д і г і  ж а ғ ы н а н  д а 

дүниежүзіндегі жануарлардың ішінде бірінші орын-

ды алады. Гренландия китінің аузының ұзындығы 

6,5 метр, к�лденеңі 4 метр болады. Ол аузын 4 

метрге дейін, яғни екі қабатты үйдің биіктігіндей 

аша алады. Сырт к�зге қарағанда бұл киттің ау-

зына бәрі  сыйып кететіндей әсер қалдырады. 

Алайда киттердің �ңеші �те тар. 2ңешінің к�лемі 

тура сиырдікіндей болғандықтан, алып киттер 

ұсақ жәндіктермен мәселен, планктон, шаян, 

моллюскіні жұтып, қоректенгенді ж�н к�реді. 

Қанша жерден аш болса да алып киттер адамды 

жұтпайды. 2йткені адам оның �ңешіне сыймайды, 

екіншіден киттерде сана бар сияқты. Бұл да бір 

ашылмаған жұмбақ болып отыр. 

Бір жолы белгілі физик Альберт Эйнштейн 

трамваймен Германияның Лейпциг қаласына келе 

жатыпты. Жол ақысын алып тұрып кондуктор бес 

пфеннинг жетпейтінін айтады.

–Мүмкін емес, – дейді А.Эйнштейн, – мен 

дұрыс есептеген сияқты едім. 

Кондуктор ақшаны қайтарып береді. Шынымен 

бес пфеннинг жетпейді екен. 

– Жиырмаға дейін санауды да үйрене алма-

ға ныңыз ба? – дейді кондуктор басын шайқап. 

С�йтсе кон дуктор жолаушының атақты физик 

екенін білмепті. 

Ағайынды бәрі:

Шықса-к�к, Түссе-сары.

Тоғайға шаптық, 

Тораңғы таптық. 

Тоңып кеткесін,

Томарды жақтық.

(Жапырақтар)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Ең үлкен «балық»

«Санай алмайсыз ба?»

ЕҢ...ЕҢ...

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

Бұдан 100-150 жыл бұрын 
астрономдар әлем жалғыз Құс 
жолы галактикасынан ғана 
тұрады деп есептеген. С5йтсек 
ғалымдар қатты қателескен 
екен. 

Кейін 100 миллиардтан 

аса га лак тикалардың бар екені 

анық талды. Жалғыз Құс жо-

лының �зінде ғана Күн сияқты 

100 миллиардтан астам жұлдыздар бар. Біздің ға-

ламшарымыз Жер Күнге тәуелді. Ал Жер Күн жүйе-

сіндегі 8 планетаны серіктерімен қоса �зіне қарай 

тартып тұр. Осы 8 планетаның ортасында тұрған Күн 

бір орында тұрмай, Құс жолы галактикасын айналып 

жүр. Құс жолы галактикасының ішінде Күн және 

Күн жүйесіндегі барлық планеталар елеусіз бір нүкте 

болып қалады. Күн галактиканың ішінде қалыңдығы 

1 миллиметр, к�лденеңі 80 метр және ұзындығы 

10 метр жағалаудағы құмның жалғыз бір дана-

сындай ғана. К�зімізге �те үлкен болып к�рінетін 

Жеріміз болса Күннен 1 миллион есе кіші. Сағатына 

100 шақырым жылдамдықпен жүретін к�лікпен 

Күнге 170 жылда жетуге болады екен. Себебі Жер 

мен Күннің орташа қашықтығы 149 миллион 

шақырымды құрайды. Ал Құс жолының ішіндегі 

Күнге ең жақын жұлдыз Альфаға сол к�лікпен 3 740 

000 жылда жетуге болады екен. Осыған қарап енді 

қалған жұлдыздардың арақашықтығы қандай алыс 

екенін байқауға болады. 

Ғаламның шеті жоқ 
ҒАРЫШ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 3зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Қолтырауындар триас 
дәуірінде к5п таралған. Жергі-
лікті тұрғындар еті, майы, 
терісі үшін аулағандықтан 
қолты рауынның тұқымы осы 
кезде азайып кеткен. 

Қазір олардың 25 қана 

түрі бар деп есептеледі. Олар 

жұмыртқа салу жолымен к�-

бейеді. Қолтырауындардың 

не гізгі к�п таралған жері – Африка, Оңтүстік 

Азия, Сол түстік Австралия, Америка құрлығының 

тропиктік ай мағы. Амазонка жағасы таяздап, 

жаздың ыстық күндері жылуын шашқан кезде, 

оның жағалауына к�птеген қолтырауындар жина-

лады. Дәл осы кезде �неркәсіп иелері крокодил 

терісінен аяқ киім, с�мкелер, портфельдер мен 

чемодан қабын жасау үшін, кейде үндістердің 

любатос тайпасынан крокодил аулауға адамдар 

жалдайды. 

Қолтырауын
ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

«Талдықорған облыстық тарихи-

�лкетану музейі» деген атаумен 

ашылған. Кейін 1993 жылы еліне 

елеулі қызмет атқарған Мұхамеджан 

Тынышпаевтың атымен аталды. 

Қазақтың маңдайына біткен ұлы 

тұлға 1879 жылы 12-мамырда Алматы 

облысы Қабанбай ауданында дүниеге 

келген. Қазақтан шыққан тұңғыш 

инженер-теміржолшы, тарихшы, 

мемлекет және қоғам қайраткері. 

Небір қиын-қыстау замандарда �зінің 

біліктілігі мен білімінің арқасында 

қазақ үшін оңтайлы шешім қабылдап, 

ел үшін тың бастамаларды қолға алған 

азаматтың еңбегі қашанда ерен. Дара 

тұлғаның құрметіне есімі берілген 

музейге кірген бойда ерекше әсер 

алғанымызды жасыру мүмкін емес. 

Құдды бір уақыт билігін қолыңа 

алып, к�не заманға саяхаттағандай 

боласыз. Сонау сақ, ғұн дәуірінен 

қалған жәдігерлер бірден баурап, 

�ткен ғасырдың еншісіне алып 

барғандай. Біз с�з еткен тарихи музей 

«Жетісудың табиғаты», «Жетісудің 

к�не және ортағасырлық тарихы», 

«Қазақ халқының мәдениеті мен 

тұрмысы», «Жетісу патшалық Ре-

сей кезеңінде», «Жетісу Кеңес дәуірі 

кезеңі» және «Тәуелсіз Қазақстан» 

б � л і м д е р і н е н  т ұ р а д ы .  М ә д е н и 

ошақтың табалдырығын аттағанда 

бізді музей қызметкері 8лия 8білбай 

қарсы алып, әр б�лімнің ерекшелігі 

мен құндылығымен терең таныстыр-

ды. 

Мұражай ішіне бас сұқсаңыз 

тарихқа терең бойлап, ата-баба-

ларымыз қолданған к�не заттарға 

кезігесіз. Мысалы: «Жетісу табиғаты» 

залында �лкенің тарихы, Жетісудан 

шыққан қоғам, �нер және мәдениет 

қайраткерлері, соғыс және еңбек 

ардагерлері  туралы мәліметтер 

топтастырылған. Біз біле бермейтін 

нар тұлғалар, елім деп еңіреп, жұртым 

деп жұмылған дара тұлғалардың істеген 

ерлігін к�ріп, оқып, бас иесіз. 2лкені 

зерттеу тарихында есімдері мәңгілікке 

қалған П.Семенов Тянь-Шанский 

мен Ш.Уәлихановтың �мірі мен 

қызметіне арналған экспозициялық 

комплекс безендірілген. Жетісу 

табиғатына арналған залда �лкенің 

керемет жерлерінің бірі – балықтың 

20-дан астам түрі бар Балқаш к�лінің 

диарамасы. 

Сондай-ақ бұл �ңірде 520 мың 

гектар жерді алып жатқан «Алтыне-

мел» Ұлттық табиғи паркі орналасқан. 

Осында экотуризм нысандарына 

арналған үш ескерткіш: «8нші құм», 

«Ақтау» және «Бесшатыр» қорымдары 

бар. Ұлттық табиғи парк те кездесетін 

Қазақстанның Қызыл кітабына 

е н г і з і л г е н  қ а р а қ ұ й р ы қ ,  қ ұ л а н , 

қара ләйлек, бүркіт, т.б. аңдар мен 

жері «8нші құмның» макеті де осы 

жерде. Табиғаттың құдіреттілігінде 

шек жоқ, шіркін! «8нші құмның» ән 

салуын физиктер құрғақ құмдардың 

үйкелісі деп түсіндіреді. Қалай десек 

те, бұл табиғат-ананың адам бала-

сына берген ерекше сыйы емес пе?! 

«8нші құмның» т�бесіне шығып, 

арманыңызды айтсаңыз, тілегіңіз 

қабыл болады деген де наным бар. 

Табиғаттың мұндай кереметі тек 

Қытай, Америка, Арабия және Ресей 

елдерінде ғана кездеседі. Бұл қатарды 

енді біздің Жетісу жерінің кереметі 

толықтырып тұр. 

Осы залда Жетісудың жер асты 

қазба  байлықтарының үлг ілері 

қойылған.  Экспозицияда �ңдеу 

және қаптау материалы ретінде қол-

данылатын малахит, сұр агат, ақ 

мәрмәр тастармен қоса яшма,  нефрит, 

сердолик, кварц сияқты түрлі табиғи 

тастардан жасалған әшекей бұйымдар 

да бар. Бұл коллекция 2002 жылы 

«Асылтас» акционерлік қоғамының 

геологиялық музейінен алынған.

–  Е л б а с ы  Н . Н а з а р б а е в т ы ң 

 «Бо лашаққа бағдар: рухани жаң ғыру» 

мақаласындағы мақ сатқа орай Алма-

ты облыстық мәдениет, архивтер және 

құжаттама бас қар масының жұмыс 

жоспарына 28 ірі жоба енгізілген. 

Алматы облыстық мәдениет, ар-

хивтер және құжаттама басқармасы 

«Мәдени мұра» жобасын жүзеге асы-

ру аясында «Туған �лке» жобасы 

бекітілген болатын. Осы жоба бойын-

ша М.Тынышпаев атындағы Алматы 

облыстық тарихи-�лкетану музейі 

және оның филиалдары арасында 

музейаралық жылжымалы к�рмелер 

ж о с п а р ы  м е н  ж ұ м ы с ш ы  т о б ы 

құрылды. 2017 жылдың басынан бері 

он алты музейаралық к�рмелер жұмыс 

жасады. Олардың ішінде жоспардан 

тыс ұйымдастырылған к�рмелер де 

бар. Атап айтсақ, Республикалық Есік 

қорық музейінің ұсынысы бойынша 

«Алматы облысының алтын картасы» 

к�рмесі, ЭКСПО халықаралық к�рме 

аясында безендірілген «Туған �лке – 

тұнған тарих» атты к�рме нәтижелі 

жұмыс істеді, – дейді М.Тынышпаев 

атындағы Алматы облыстық �лкетану 

м у з е й і н і ң  д и р е к т о р ы  Р ы с ж а н 

 Аязбаева. 

Музей директорының айтуы 

бойынша, І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университетінде 

«Алашордалықтардың ұлт тарихында 

орны мен маңызы» атты ғылыми-

теориялык конференция �ткізіліпті. 

Университеттің фойесінде «Алаш 

қайраткерлері – біздің жерлестеріміз», 

«Алаш арыстары» тақырыптарында 

кітаптар мен құжаттар к�рме лері 

ұйымдастырылған екен.  «Туған 

�лке» жобасының бірі – ауыл аза-

маттарының демеушілігімен соғылған 

«Батыр бабалар» мемориалы. Сонау 

жаугершілік заманда елі, жері үшін 

жан аямай ерлік к�рсеткен хандар, 

билер мен батырлардың портреттік 

галереясы Қазақстан тарихына енген 

белгілі тұлғалардың айқын к�рінісін 

береді. Бұл облыс азаматтары ның 

қолға алған шараларының алғаш-

қысы, болашақта ілкімді істер к�птеп 

атқарылмақ. 

Келесі б�лім жердің даму ке-

зеңдері: палеозой, мезозой, кайнозой 

дәуірлеріне арналған экспозициядан 

басталады. Жетісу жерінде де кайно-

зой кезеңінде �мір сүрген ірі денелі 

сүтқоректі жануарлар болған десе сіз 

сенбеуіңіз мүмкін. Бірақ мұражайға 

келіп, �з к�зіңізбен к�рген соң ал-

тыннан да қымбат тарихыңызға деген 

құрметіңіз қайта оянады. Бұған дәлел, 

мүйізтұмсықтың тасқа айналған жілік 

сүйегінің бір б�лігі. Жәдігер 1978 

жылы облыстың Кербұлақ ауданынан 

табылған.

Мұнда Қопа бекетінің күншы-

ғысында «Таңбалы тас» деген жерден 

жеткізілген тастағы бейне де бар. 

Тастың бетінде кейінгі ұрпаққа �сиет 

ретінде бабаларымыз �здерінің қалай 

�мір сүргенін білдіру үшін қашап 

салған суреттері бар. Таутеке, бұғы, 

киік, шошқа, жылқы, бұқалардың 

кескіндері  сол тасқа қашалған. 

Қ о л д а р ы н а  ұ з ы н  н а й з а  ұ с т а п , 

белдеріне қылыш асынған, кейбіреуі 

желбірете ту ұстаған 22 салт атты 

сарбаздың суреті �те әдемі бейнелен-

ген. Археологтардың «Таңбалы тасқа» 

жүргізген зерттеуі нәтижесінде, бұл 

жердің тас дәуірінде адамдардың табы-

натын «қасиетті мекені» болғандығы 

анықталған. Зерттеу барысында 

бес мыңдай сурет есепке алынған. 

Олардың салынғанына т�рт мың жыл-

дай уақыт �ткен. Қазір «Таңбалы тас» 

ЮНЕСКО-ның қарамағына алынып, 

туристер келетін мекенге айналды.

«Жетісудың к�не және ортаға-

сырлық тарихы» залына шолу «Тас 

ғасырының классификациясынан» 

басталады. Осындағы неолит (б.д.д. 

V-ІІІ ғғ.) заманының экспонаттары, 

әйелдің мүсіні, қырғыш тастар, тас-

жәшік табыты ерекше назар аударады. 

Залдағы Есіктен табылған «Алтын 

Адамның» к�шірме мүсінін к�рермен 

ұзақ тамашалайды. Жетісуды әр 

 заманда мекендеген тайпалардың 

(ғұндар, үйсіндер, түркі тілдес тай-

палар) тіршілігі мен тұрмысы жайлы 

археологиялық қазба байлықтар сыр 

шертеді. Олар – жартастағы бейнелер, 

балбал тастар, қыш ыдыстар. 

«Қазақ халқының мәдениеті 

мен тұрмысы» атты экспозиция-

да дәстүрлі қол�нер бұйымдары: 

сүйекпен безендірілген ағаш т�сек, 

к�не сырмақтар, тұскиіздер, теріден, 

ағаштан дайындалған ыдыстар, 

ұлттық киімдер, зергерлік әшекейлер, 

т.б. халық шеберлерінің қолынан 

шық қан құнды заттар қойылған. Жеке 

с�реде к�не музыкалық аспаптар: 

қобыз, домбыра, дауылпаз, шертер, 

сыбызғы орналасқан. Ал «Жетісу 

патшалық Ресей кезеңінде» атты 

қойылымда қазақтан шыққан тұң-

ғыш ғалым, саяхатшы Ш.Уәлиханов 

және Жетісу облысының алғашқы 

губернаторы Г.А.Колпаковский, 1889 

жылы �лкеде тұңғыш ашылған «Ма-

мания» мектебі, оның іргесін қалаушы 

тарихи тұлғалар, алғашқы мұғалімдер 

жайлы баяндайды. Сол кезеңдегі 

сауданың дамуынан мәлімет беретін 

«Қарқаралы жәрмеңкесі» атты ар-

найы экспозициялық кешенде орыс 

самауырын, шығыс халықтарының 

құмғандарын, тігін мәшинесін, қазан, 

т.б. заттарды к�руге болады.

« 2 л к е н і ң  с о ғ ы с т а н  к е й і н г і 

даму кезеңі» деп аталған б�лімде 

� н е р к ә с і п т і ң  � р к е н д е у і ,  е ң 

үздік  зауыттар мен фабрикалар, 

коммуналдық құралдар эксперимен-

талды зауыты, КОКП-ң XXІ съезі 

атындағы тігін фабрикасы, Қарабұлақ 

қант зауыты, Қарғалы шұға комби-

наты к�рсетілген. Кеңес үкіметінің 

к�рнекті мемлекеттік қайраткері, 

Үш мәрте Социалистік Еңбек Ері 

Д.Қонаевқа орталық экспозиция 

арналған. Екі мәрте Социалистік 

Еңбек Ерлері Н.Алдабергенов пен 

Н.Головацкий, Социалистік Еңбек 

Ерлері А.Дайыров, З.Тамшыбаева 
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адамның материалдарымен танысуға 

болады.

Музей экспозициясында осы 

�ңірден шыққан талантты �нер 

тұлғаларының деректі материалдары 

к�рсетілген. КСРО Халық артисі 

М.Т�лебаев, Қазақ ССР-нің Халық 

артистері Н.Тілендиев, Е.Рахмадиев, 

Қ.Байсейітов, Б.Римова, Д.Рақышев, 

З.Қойшыбаева,  Қазақ ССР-нің 

Халық суретшісі 8.Қастеев, ақын 

М.Мақатаев, Қазақ ССР-нің еңбек 

с іңірген артисі  Т.8бжалиевт ің 

� м і р д е р е к т і к ,  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

құжаттары қойылған. 

Музей экспозициясының соңғы 

б�лімі – «Қазіргі кезеңдегі Алматы 

облысы». Бұл жердегі негізгі тақырып 

«Тәуелсіз Қазақстан» деп белгіленіп, 

ұлттық рәміздеріміз, еліміздің тұңғыш 

Президенті Н.Назарбаевтың �мірі 

және қызмет жолдары к�рсетілген. 

Келушілердің назарына Қазақстан 

халқы Ассамблеясына арналған 

экспозициялық б�лім ұсынылған. 

Музей қорында жинақталған Алма-

ты облысы аумағында �мір сүретін 

әртүрлі этнос �кілдерінің тұрмыстық 

бұйымдары, ұлттық киім үлгілері 

к�рсетілген. 

1985 жылы музей экспозиция 

безендіру бойынша республикалық 

байқауда І орын алды. Қазіргі таңда 

музей қорында 24 мың 699 экс-

понат бар. Солардың ішіндегі аса 

құндылары – батыр, би, әулие Балпық 

Дербісәліұлының дулығасы. Оны 

бидің ұрпақтары 1985 жылы музейге 

тапсырған. 

К е л у ш і л е р г е  е р е к ш е  ә с е р 

қалдыратын – композитор Мұқан 

Т�лебаевтың қара пианиносы. Бұл 

аспап сазгердің  ауылы Алматы 

облысының Сарқан ауданындағы Лепсі 

ауылынан сонау 1980 жылы музейге 

арнайы алып келінген. Пианиноның 

тарихы 1942 жылдан басталады. Осы 

жылы композитор «Біржан-Сара» 

операсын жазуды жоспарлап, туған 

ауылындағы інісі 8білмәжінге пиани-

но тауып қоюын �тініп хат жолдайды. 

Інісі аудан әкімшілігінің қолдауымен 

орталықтағы бір орта мектептен 

алған пианиноны туған ауылына әрең 

жеткізеді. Бұл уақыт Ұлы Отан соғысы 

жүріп жатқан кез еді. К�лік тапшы. 

Балқаш к�ліне дейін сиыр арбамен, 

к�лден айына 1-2 рет қана қатынайтын 

пароходты күтіп, сонымен �ткізіп, 

к�л жағалауынан үйіне дейін түйе 

арбаға тиеп жеткізген деседі. С�йтіп, 

бәрімізге белгілі опера композитордың 

туған ауылында дүниеге келген екен. 

Сондай-ақ мұнда жазушы, 8нуар 

8лімжановтың «Ұстаздың оралуы» 

романының қолжазбасы да сақтаулы. 

Б ұ л  Ж е т і с у  х а л қ ы  ү ш і н  ү л к е н 

әрі қымбат олжа десек те болады. 

Жазушының �з қолынан туған туынды 

осы мұражайда алтыннан да қымбат 

қазына болып сақталуда. 

Міне, біз к�збен к�рген сырлы 

тарих осылай сыр шертеді. Егер сізді 

ұлттық жәдігерлер мен Жетісудың 

тұмса табиғаты қызықтырса, бірден 

М.Тынышпаев музейіне бас сұғыңыз. 

Сырлы с�збен суреттеген әсерден де 

жоғары әсер алатыныңыз анық. 

Думан КЕҢШІЛІК 

Алматы облысы

Талдықорған �ңірі де бұл ша-

раларға атсалысып келе жатқаны 

белгілі. Жетісу жері қойнауы тарихқа 

толы мекен. Сан ғасыр лық мұраны 

ішіне бүккен бірнеше музейлер де 

сан ғасырлық тарихтан сыр шертеді. 

С о н ы ң  б і р і  –  Ж е т і с у д ы ң  қ а қ 

т�рінен орын тепкен М.Тынышпаев 

атындағы Алматы облыстық �лкетану 

музейі. Бұл мәдени орын 1974 жылы 

құстардың тұлыптары экспозици-

ядан орын алған. Табиғатта  сирек 

кездесетін жұмбақ құбылыстың бірі – 

«8нші құм». Құмды таудың ұзындығы 

3 шақырым, ені 500 метр, ал биіктігі – 

100 метр. Құм жел әсерінен қозғалысқа 

келген кезде, одан кәдімгі сырнайдың 

үніне ұқсас дыбыс естіледі. Осы 

ғажап к�рініс диарамада к�рсетілген. 

Шетелдік саяхатшылардың сүйікті 

Рысжан Аязбаева

жердің тас дәуірінде адамдардың табы-

натын «қасиетті мекені» болғандығы
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Құлжабасы шоқысы

ЗЕРДЕ

БӘРЕКЕЛДІ!

БАЙҚАУ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

сапар М.Мәметова атындағы №28 лицей 

тарихындағы үлкен оқиға болды. 

Осы ретте лицейдегі М.Мәметова 

атын дағы 8скери Даңқ музейі туралы 

айта кеткен ж�н. Бұл музейдің респуб-

ликалық дәрежесі бар және мұндағы 

экспонаттардың басым к�пшілігі түпнұсқа 

болып табылады. 1978 жылы құрылған му-

зей қызметінің басты міндеті – Қазақстан 

тарихы, туған қаламыз бен мектеп та-

рихын зерделеу арқылы оқушылардың 

бойында Отанға, туған жерге деген 

сүйіспеншілік сезімін қалыптастыру. 

Мұнда Мәншүк отырған мектеп парта-

сы, оның қаза тапқан жерінен әкелінген 

топырақ аса құнды жәдігер ретінде к�здің 

қарашығындай сақталады. 

Жалпы музей қорында мыңға тарта 

заттар бар: майдан хаттары, оқ-дәрілер, 

фотосуреттер, ресми құжаттар, әскери 

киімдер. Соғыс жылдары мектеп директо-

ры Г.Ф. Званцев бастаған 120 оқушы және 

20 ұстаз майданға аттанған. К�рсеткен 

ерлігі үшін үш түлек Кеңес Одағының 

Батыры атағын иеленген, олар: Мәншүк 

Мәметова, Владимир Засядко, Владимир 

Бреусов.

Қазір арамызда жүрген 100-атқыштар 

бригадасының ардагерлері С.Жиенбаев, 

Б.Кереев, 8.Ғизат, Ы.Долбин және 

Мәншүк тің сіңлісі Айман Мәметова 

ә р д а й ы м  о с ы  л и ц е й д і ң  қ ұ р м е т т і 

қонақтары. Тарихтың к�зі тірі куәгерлері 

қандай құрметке болсын лайық екені 

анық.Оқушылармен кездесуде полктас-

тар Мәншүк жайлы әңгімелеп, оның 

соңғы сағаттарын тебірене еске алады. 

Мәншүкті еске алу – олар үшін жастық 

шағын еске алу. Олардың әрқайсысы үшін 

Мәншүк ең бір аяулы есім.

Ләззат ҮСЕНЖАНОВА,
М.Мәметова атындағы №28 
мектеп-лицей директорының 

 орынбасары
АЛМАТЫ 

кешкі к�йлекпен сахнаға шығуымен 

тамамдалды. Сан жүйріктің арасынан 

кіл жүйрікті таңдап алу да оңай болма-

ды. Десе де, жарыс болған соң оның �з 

жеңімпазы шығатыны анық. Қазылар 

алқасының шешімімен «Талдықорған 

аруы – 2017» мәртебелі тәжі Жадыра 

Жұмағұлға бұйырды.

– Қуанышымда шек жоқ. Ұйымдас-

ты рушыларға алғысым шексіз. Респуб-

ли калық байқауда қаламыздың намысын 

абыроймен қорғап шығамын деп ойлай-

мын, – деді жеңімпаз.

Байқау қорытындысына сәйкес, Аида 

Калибаева «І Вице Мисс Талдықорған» 

атанса, Сабина Тимурқызы «ІІ Вице Мисс 

Талдықорған» мәртебесіне ие болды. 

Тиісінше «ІІІ вице Мисс Талдықорған» 

атауы Ботаг�з Т�леухановаға табы-

сталды. Айым Нүсіпова «Мисс Мо-

дель», 8сел Картаева «Мисс Brosh», 

Амина К� бенова «Мисс Сияние», 

Мадина Ақынбек «Мисс «Той» event 

agency»,  Лаура Иманғалиева «Мисс 

Алиса» атанып, байқау демеушілерінің 

бағалы сыйлықтарымен марапаттал-

ды.  Сондай-ақ «К�рермен к�зайымы» 

жүлдесін  Амина 8ділғазинова жеңіп 

алды.

Қабыл ИСА
Алматы облысы

Білім ошағында жыл сайын Мәншүктің 

туған күні қарсаңында және Жеңіс 

мерекесіне орай соғыс ардагерлерімен кез-

десу дәстүрге айналған. Ал 2014 жылдың 

мамыр айында лицей оқушылары мен 

мұғалімдерінен құралған іздеушілер тобы 

Елбасы қорының қолдауымен Ресейдің 

Псков облысындағы Невель қаласына 

арнайы барып қайтты. Құрамында 

үздік оқушылардан құралған «Ұлан» 

отрядының 5 мүшесі және 2 мұғалім бар 

топ Мәншүк қабіріне зиярат етіп, Невель 

қаласындағы 8скери Даңқ музейінде, №5 

мектепте кездесулер �ткізді.

 Жалпы Невель қаласы тұрғындарының 

Қазақстанға деген ықыласы ерекше екен. 

Ұлы Отан соғысының бар ауыртпалығын 

бастан кешкен бұл �лкеде фашист 

басқыншыларымен жан беріп, жан 

алысқан сұрапыл ұрыстар жүрді. Он 

мыңдаған бейбіт тұрғын қаза тауып, 

қаншама деревнялар жер бетінен жойы-

лып кетті. Невель ауданында 69 әскери 

зират бар екендігінің �зі-ақ мұндағы 

соғыстың алапат ауқымын к�рсетеді. 

Қаладағы орталық к�ше Мәншүк атын-

да, басты ғимараттардың барлығы осы 

к�шеде орналасқан. Невельдіктерге 

�здерінің ескерткіш сыйлықтарын табыс 

еткен лицейліктер Мәншүк қаза тапқан 

жерлерден алынған қол пулеметінің және 

ППШ автоматының дискілерін, солдат 

каскасын алып қайтты. Олар мектеп 

музейінің құнды жәдігерлер қатарын 

толықтырды. 

Невельге  сапардың тебіреніске 

толы сәттерінің  б ір і  М.Мәметова 

ескерткішіне гүл шоқтарын қою рәсімі 

кезінде болды. «Ұлан» әскери отрядының 

жас жауынгерлері ескерткіш алдын-

да т�рт сағат бойы нағыз әскерлерше 

құрметті қарауылда тұрды. Гүл қою рәсімі 

де әскери тәртіппен �ткізілді. Сапар 

кезінде лицейліктер Мәншүк қаза тапқан 

 Заиванье даласын к�збен к�ріп келді. 

Осылайша, отаншылдықты ұлықтаған 

Сымға тартқан күмістей мың бұралған 

арулардың бәсекесі бұрынғысынан 

�згерек �тті. Биылғы сұлулық сайысы 

«К�ктем Гранд» к�псалалы қонақүй 

кешенінде ұйымдастырылды. Аталмыш 

байқау �ңірімізде жыл сайын тұрақты 

түрде �ткізіліп келеді. Бабы мен бағы 

қатар шапқан, ақылына к�ркі сай 10 ару 

іріктеуден сүрінбей �тіп, ақтық кезеңге 

жолдама алған болатын.

Бойжеткендерге қала әкімі Бағдат 

Қ а р а с а е в ,  « Н ұ р  О т а н »  п а р т и я с ы 

облыстық филиалы т�рағасының бірінші 

орынбасары Ғалиасқар  Сарыбаев, 

«Жетісу» телеарнасы директорының 

орынбасары Досан Атантелов, «Алиса» 

сән салонының директоры Елена Тен, 

стилист Замзагүл Сламбекова, «Zakirova 

model’s school» модельдік мектебінің 

бас директоры Айжан Закирова, «Brosh» 

компаниясының �кілі Жайна Серікқызы, 

«Той» агенттігінің директоры Индира 

Аманжолқызы, «Диета на дом» дұрыс 

тамақтану компаниясының бас директо-

ры Татьяна Кириченко және былтырғы 

қала аруы Аруна Сағатбекқызы қазылық 

етті.

Алғашқы айналымда бойжеткендер 

�здерін таныстырса, келесі кезеңде 

арулардың сахнада �зін-�зі ұстауы, жүріс-

тұрысы сынға түсті. Соңғы кезең сұлулық 

байқауының к�ркі – бойжеткендердің 

жерлерімізді тізімдеп, картасын жасау. 

Қасиетті жерлеріміз жайында Елба-

сымыз: «Жергілікті нысандар мен елді 

мекендерге бағытталған «Туған жер» 

бағдарламасынан б�лек, біз халықтың 

санасына одан да  маңыздырақ – 

жалпыұлттық қасиетті орындар ұғымын 

сіңіруіміз қажет. Ол үшін «Қазақстанның 

қасиетті рухани құндылықтары» не-

месе «Қазақстанның киелі жерлерінің 

географиясы» жобасы керек. 8рбір 

халықтың, әрбір �ркениеттің баршаға 

ортақ қасиетті жерлері болады, оны сол 

халықтың әрбір азаматы біледі. Бұл ру-

хани дәстүрдің басты негіздерінің бірі» 

деп тайға таңба басқандай атап к�рсетті.

Осы тұрғыда мен �лкетанушы, 

Қазақстан Журналистер одағының 

мүшесі ретінде «Аңырақай шайқасы» 

�ткен «Құл жа басы қушоқысы» аталатын 

жерді «Қазақ станның киелі жерлерінің 

жобасына» енгенін қалаймын. Ол тура-

лы, «Түркістан» газетінің 2010 жылғы 

11 ақпанда шыққан «Аңырақай шай-

қасы туралы ақиқат айтылды ма?» 

МӘНШҮК ОҚЫҒАН МЕКТЕП

СҰЛУЛАР САЙЫСЫ

атты мақаламда жазғанмын. Сонда да 

қысқаша мағлұмат ұсынуды ж�н к�рдім. 

Мен �зім қойшының баласымын. 

Марқұм әкем Қырықбай Қарабасұлы 

«Қызыл Октябрь» колхозының саулық 

қ о й ы н  б а ғ ы п ,  « Қ ұ л ж а б а с ы н ы ң » 

маңында қыстайтын. Мектепте жоғары 

сыныпта  оқып жүргенде  (қысқы 

және к�ктемгі демалыс тарда), мектеп 

бітіргеннен кейін әскерге барғанша 

әкеме к�мекші болдым.

Атпен «Құлжабасыға» неше мәрте 

шық тым. Ол шоқыға солтүстік шығыс-

тан ғана к�терілуге болады. Қасиет-

ті Құлжабасы қушоқының оңтүс тік 

күнгей жағында ұзындығы 400-600 

метр дей шамасында, биіктігі 1 метрдей, 

кейбір жері құлаған тастан қаланған 

қорған бар. Мұны зерттеу ғалымдардың 

үлесінде. «Құлжабасы» шоқысы Жам-

б ы л  о б л ы с ы  Қ о р д а й  а у д а н ы н ы ң 

аймағында. Яғни Отар станциясы мен 

Шоқпар станциясының аралығындағы 

«Қордай» разъезінің оңтүстігінде 

 15-20 шақырымдай қашықтықта тау 

сілемдерінің арасынан дараланып мен-

мұн далап тұр. «Құлжабасы» туралы 

аңыз дарға сүйенетін болсақ, (шежіреші 

Ырсым бет, Қорабай ақсақалдардың 

және т.б айтуы бойынша) «Құлжабасы» 

шоқысы «Аңырақай шайқасы» кезінде 

сардарлар мен сарбаздарға тірек бол-

са керек, бұл стратегиялық маңызды 

биік шоқыны иемдену үшін екі арада 

кескілескен ұрыс болады. «Құлжабасы» 

биіктен ұрыс даласын бақылауға 

�те ыңғайлы шоқы. Құлжабасының 

биігіне жауды бақылауға Т�ле би мен 

Қазыбек би кеңесе келе ақылды жас 

сарбаздардың бірін қояды, ал қарама-

қарсы бағытта Сарбастаудағы «Доржы» 

биігінде қалмақтың адамы отырады. 

Екеуі екі күн аңдысады. Үшінші күн 

таңертең қазақтың сарбазы сардарына 

жүгініп:

– Осы шоқының басынан, �гіздің 

тер іс ін  ағашқа  керіп,  қанат  жа -

сап т�мен қарай ұшайын, алыстан 

к�рген жоңғарлар мені к�ріп зәре-

құты кетіп, алды-арттарына қарамай 

қашсын-деп �тініш айтады. Сардар: 

«Құласаң мерт боласың, райыңнан қайт» 

дейді. Қолбасшының тілін алмаған ол 

алып қарақұстың қанатындай �гіздің 

терісінен қанат жасап, қолына бір қарын 

айранды қоса алып Қарашоқының 

биігінен т�мен қарай ұшады, ұша бере 

қарынды жарып ішіндегі айранды т�гіп 

жібереді. К�п ұзамай құзға соқтығысып 

қазақ сарбазы мерт болады. Қарама-

қарсы «Доржы» биігінде жан-жағына 

қарап шолу жасап отырған қалмақ 

сарбазы қайта-қайта к�зін уқалап: «Екі 

күн бойы адам деп отырғаным, алып 

қара құс болды-ау, саңғыт жасап кетті 

ғой, әттеген-ай, қазақтардың аруағы 

басым болды, жеткен жеріміз осы бол-

ды» деп �кінген екен. С�йтіп, соғыста 

қазақ қолы жеңіске жетеді. Ырсымбет 

ды және бізді жақсы кітаптарымен 

қуантады деп санайды. Ал Жазғы 

әдебиет шеберханасында білім алған 

16 жасар Камила Бекмұхамбетова 

оқыту үдерісі туралы: «8дебиет 

ш е б е р х а н а с ы  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 

қабілетімді дамытуға және �лең, 

әңгіме жазуда бағымды сынап 

к�руге мүмкіндік берді. Сонымен 

қатар мені ары қарай еңбектенуге 

шабыттандырған, пайдалы ақыл-

кеңес берген танымал жазушылар-

мен кездестім» деп �з пікірін білдірді. 

8дебиет шеберханасының сабақ-

тары аптасына үш рет тегін �ткізілді, 

оның екеуі әдебиет теориясына, 

ақсақал: «Т�ле би мен Қаз дауысты 

Қазыбек билер қарауылға бекер адамды 

қоймайды ғой» деп тамсанып айтып 

отырушы еді, жарықтық.Осыдан екі-үш 

жыл бұрын Кенен ауылы ның азаматы 

Мұхтар Кенжетаев та осы жоғарыдағы 

аңызды ақсақалдардан естуші едім деп 

нақышына келтіріп айтып берді.

«Құлжабасы» шоқысында кезінде 

арқар к�п болса керек. Таңсәріден аңға 

шыққан мергенге шығып келе жатқан 

күнмен сұлу сымбатты болып әдейі ор-

натқан тұғырдай к�рінген арқардың құл-

жасы �те әдемі к�рінеді. «Бұл арқардың 

кие лісі-ау» деп құралайды к�зге атқан 

садақшы кезеген жебесін қайтадан қо-

рам сағына салып кері қайтқан екен 

деседі.

Аңырақай шайқасы �ткен жер 

ауқымды. Шығысы Алматы облысы-

нан бастап, батысы Шу ауданынан 

ары асады. К�птеген дерек к�здеріне 

сүйенсек, ұлт-азаттық соғыс қырық т�рт 

күнге созылады. Осы мақалаға арқау 

болған қасиетті «Құлжабасы» шоқысы 

Аңырақай шайқасының темірқазығы 

деуге болады. Аңырақай шайқасы ел 

жадынан ешуақытта �шпейді, мәңгі 

бірге жасайды. Аңырақай шайқасы 

�ткен, қазақ қолына тірек болған 

қасиетті билеріміз шыққан «Құлжабасы» 

ш о қ ы с ы н  д ә р і п т е у  ж а с  ұ р п а қ т ы 

тәрбиелеуде, сынаптай сырғыған за-

манда рухымызды асқақтатын қасиетті 

мекен екеніне ешкім шүбә келтірмесе 

керек. Егемендігіміз мәңгілік болғай! Ел 

мұратына жету жолында Елбасымыздың 

бастамасына атсалысайық, ағайын!

Жандарбек ҚАРАБАСОВ,
5лкетанушы, Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Жамбыл облысы

практикалық дағдыларды қалып-

тас тыруға және әдеби ойындарға 

бағытталған болса, ал үшіншісі 

қ а з а қ с т а н д ы қ  ж а з у ш ы л а р м е н 

шығар ма шылық кездесу түрінде 

�тті. Шебер ха нада жас�спірімдер 

Аделия Амраева, Илья  Одегов, 

Д и н а   М а х м е т о в а  ж ә н е  Ю р и й 

 Серебрянский сынды жазушылардың 

шығармаларын оқып, авторларымен 

бірге талқылады. Олар оқу барысын-

да проза жазудың негізгі дағ дыларын 

меңгеріп, әдеби жанрлар мен таныс-

ты, �з мәтіндерін редакция лауды 

үйренді, әдеби ойындарға қатысты, 

достар мен мүдделестер тапты. 

Шеберхана жұмысының нәти-

ж е  с і н д е  « Н а ш  с б о р н и к »  а т т ы 

жинақ жарық к�рді. Жинаққа оқу 

кезінде жазылған үздік әңгімелер 

е н г і з і л г е н .  М ұ қ а б а н ы  Ж а з ғ ы 

әдебиет шеберхана сының оқушысы 

Нұрсұлу Сағымбаева к�р кем деген. 

Тұсаукесерге арналған әдеби кеште 

жас�спірімдер �з шығармаларын 

оқыды, семинар жетекшілері оларға 

жинақтың авторлық нұсқаларын 

сыйлады. 
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« А л м а т ы л ы қ  а ш ы қ  ә д е б и 

мектеп», «Шеврон» компания-

сы және «American Space» әлеу-

м е т  т і к  а л а ң ы н ы ң  б і р л е с к е н 

 жо басының шеңберінде биылғы 

жылдың маусым-шілде айларын-

да оқытушылар Е.Клепикова мен 

К.Рогожникова жас�спірімдерге 

арналған проза жазудың шеберлік 

сыныбын �ткізген болатын. Шебер-

ханада шығармашылық байқаудың 

жеңімпазы атанған дарынды  13-16 

жасар мектеп оқушылар білім алды. 

Қаламы жүй рік балалар алғаш 

рет қазақстандық жазу шылармен 

кездесіп, олардың шы ғармаларын 

талқылауға қатысты. 

Ашық мектептің оқытушысы 

және шеберхананың жетекшісі Елена 

Клепикова жазушы болуды арман-

дайтын балаларға жағдай жасауы-

мыз керек, болашақта олардың 

әрқайсысы �нерде �з жолын таба-

Дарынды жастардың жинағы шықты 
Алматы қаласындағы «Алатау» 

дәстүрлі �нер театрының, сонымен қатар 

Қазақ станның еңбек сіңірген қайраткері, 

әнші Сәуле Жанпейісова жетекшілік 

ететін «Аманат» �нер орталығының 

құрылғанына бір жыл толуына орай 2017 

жылдың 1-4 қараша күндері «AMANAT 

musiс» атты Респуб ликалық конкурс-фес-

тиваль �теді. 

Байқаудың басты мақсаты – дарынды 

жастарға шығармашылық қолдау к�рсету, 

отаншылдық және мәдени-эстетикалық 

тәрбие беру, шығармашылық �нер 

түрлерін дәріптеу болып табылады. 

Дәстүрлі ән, жыр-терме, халық аспап-

тарында жеке күй орындау, эстрадалық 

вокал, халықтық ансамбльдер (дуэт, 

трио, квартет, т. б.) аталымдары бойын-

ша �тетін байқауға республикамыздың 

барлық облыстарының және Алматы, 

Астана қалаларының �нерпаздары қатыса 

алады. Қатысушылар жас шамасына 

қарай іріктеледі. 

Байқаудың шарты бойынша фоно-

грам маға тыйым салынады. Байқаудың 

қазылар алқасының құрамы белгілі 

мәдениет және �нер қайраткерлерінен, 

кәсіби мамандардан түзілген. 2тініштер 

25 қазанға дейін қабылданады. 

«AMANAT MUSIС» 
байқауы өтеді

 Елбасымыз биылғы жылы жарық 

к�рген «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында: «Мен, 

еліміз  мықты әрі  жауапкершіліг і 

ж о ғ а р ы  б і р т ұ т а с  ұ л т  б о л у  ү ш і н 

болашаққа қалай қадам басатыны-

мыз және бұқаралық сананы қалай 

�згертетініміз туралы к�зқарастарымды 

ортаға салуды ж�н к�рдім» дей келе, 

ХХІ ғасырдағы ұлттық сана мен таяу 

жылдардағы міндеттерімізді айқындап 

берді. Осы міндеттердің бірі – қасиетті 


