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ОЙТҮРТКІЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Ұлттық құндылықтарын, 
д а р а л ы қ  к е л б е т і н  с а қ т а й 
а л ғ а н  ұ л т  қ а н а  б и і к  а с у -
л а р д ы  б а ғ ы н д ы р а  а л а д ы . 
Сондықтан да Елбасы мақа-
ласында: «Жаң ғыру атаулы 
бұрынғыдай тарихи тәжірибе 
мен ұлттық дәс түрлерге шеке-
ден қарамауға тиіс. Керісінше, 
замана сынынан сү рінбей 
$ткен озық дәстүрлерді та-
бысты жаңғырудың маңызды 
алғышарттарына айналдыра 
білу қажет. Егер жаңғыру елдің 
ұлттық-рухани тамырынан нәр 
ала алмаса, ол адасуға бастай-
ды» дейді.

О с ы  ы ң ғ а й д а  о з ы қ 
ұлттық дәстүр дегенде, қазақ 
 д е г е н  х а л ы қ т ы ң  е ң  а с ы л 
 қа сиеттерінің бірі – аталы 
с$зді қадірлей білуі дер едік. 
С$зге тоқтау, «ер дің құнын 
е к і  а у ы з  с $ з б е н  ш е ш у » , 
тиісті жерінде с$здің $ткір 
қаруға айналуы, с$з ар қылы 
 да на лықтың мәйегін таны-
ту, тағы басқа жайлар – хал-
қы мыздың ғасырдан ғасырға 
жал ғасып бүгінге жеткен, 
сақ талуы, дамуы тиісті ділгір 
құндылықтарының бірі.

Ж а р а т ы л ы с ы н а н  с $ з д і 
бағалап, киелі санаған халық 
оның талай тамаша тұлғаларын 
дүниеге әкелді. Осы ретте Қаз 
дауысты Қазыбек би, Т$ле 
мен )йтеке билер еске түседі. 
Бұлардың қай-қайсысы да елдің 
қамын жеген, халықтың бірлік-
ынтымағы мен жақсылығы 
жолында түн ұйқысын т$рт 
б$ліп, қайрат к$рсеткен би-
шешендер. Кешегі ұлан байтақ 
жерді сақтап, бізге жеткізген 
ата-бабаларымыз кімдер еді, 
қандай болған, біз кімдердің 

ұрпақтарының жалғасымыз де-
ген толайым сұраққа осылардың 
$мір-күрес жолдарынан, бізге 
жеткен шешендік с$здері мен 
ғибрат-$сиеттерінен жауап таба 
аламыз.

Бұл данаг$йлердің  басты 
қ а р у ы ,  $ т к і р  ж е б е с і  с $ з 
болды. С$з қадірін, қуат-
күшін, иірімін білді. +здері 
шешендігімен, даналығымен 
с$з бағасын к$терді. Олар 
бықсып жанған жоқ, жалын-
дап, дұшпанының мысын баса, 
қарындасының айбынын арт-
тыра с$йледі. Айтқан с$здері 
мірдің  оғындай дәл тиді . 
+ткір қылыштай қиып түсті. 
Шешендіктің басты белгісі 
қиып с$йлеу, қиыстыра толғау, 
тауып айту болды. Мұнда с$здің 
әуезділігіне де, ішкі ұйқасына 
да, бейнелігіне де айрықша 
мән берілді. Ал мұндай тау 
суындай қуатты, даланың 
ерке самалындай еркін с$з 
айтушының дүниетанымы-
мен, елжандылығымен, қара 
қылды қақ жарар әділдігімен, 
адалдығымен, $р намысымен 
шектесіп жатты. Міне, осын-
дай с$з қуаты мен даналықты 
ұштастырған даралардың это-
лоны ретінде жоғарыда с$з 
еткен үш биді алдымен айта-
мыз. Қазақ деген с$з қадірін 
білген халықтың бақытына 
орай, Т$ле би мен Қазыбектей, 
)йтекедей би-шешендері 
арғы-бергі кезеңде к$п бол-
ды. Дала  демократиясы, с$з 
қуаты, жасыратын несі бар, 
$зге $ктемшіл елдің $ктем сая-
саты мықтап араласқанға дейін 
асқақтап тұрды.

(Жалғасы 7-бетте)
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бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Ән бар жерде 
өмір бар

Сәбиіңіз 
не айтып жүр?

Сөзтаным

6-бет

13-бет

7-бет

Алайда архивтердің сақталуы және 
қоғам мен мемлекет мүддесі үшін ба-
рынша белсенді пайдаланылуы салада 
қалыптасқан түрлі түйткілдер салда-
рынан біршама кенжелеп қалғаны 
жасырын емес. Осы орайда отандық 
архив жүйесіндегі  кемшіліктер 
мен саланың даму к$кжиегі тура-
лы мәселелер жуырда Қазақстан 
 Р е с п у б л и к а с ы  П р е з и д е н т і н і ң 
Архивінде $ткен «Қазіргі кезеңдегі 
архив ісі: $зекті мәселелер, тәжірибе, 
инновациялар» атты халықаралық 
ғылыми-тәжірибелік конференцияда 
кеңінен с$з болды. 

Конференция жұмысына Қазақ-
стан, Қырғызстан, Ресей, АҚШ және 
+збекстан мемлекеттерінің архив 
ісінің мамандары мен сарапшылары 
қатысты. Конференцияда эконо-
мика және қоғамды жеделдетілген 
технологиялық жаңарту тәжірибесі 
мен әлемдік архив ғылымының 
жетіс тік терін ескере отырып, архив 
ісінің жағдайы мен даму келешегі, 
ақпаратты іздеуді тиімді ұйымдас-
тыру, ақпараттық ресурсты іріктеу, 

– Жаз айларының басындағы күрделі 
жағдайға қарамастан, ауыл еңбеккерлері 
айтарлықтай к$лемде астық жинады. 
Ішкі қажеттілікті қанағаттандыруға 
және $німімізді экспортқа шығаруға 
мүмкіндік бар. Жалпы барлық мәліметтер 
оң қарқынды к$рсетіп отыр, – деді 
Қазақстан Президенті. 

Мемлекет басшысы ауыл шаруашылы-
ғының ел экономикасындағы маңызды 
р$ліне тоқталып, осы салаға б$лінген 
қаржыны пайдаланудың тиімділігі т$мен 
екенін атап $тті. 

– Аграрлық сектор – экономи ка-
мыздың қозғаушы күші. Оған мемле-
кет к$п қаржы құйып жатыр. Оның 
тиісті қайтарымы болуға тиіс еді, бірақ, 
$кінішке қарай, олай болмай отыр, – 
деді Нұрсұлтан Назарбаев. Сонымен 
бірге Қазақстан Президенті биылғы 
астық жинау науқаны жоғары қарқын-
мен жүргізілгенін айтты. Биыл 21,7 мил-
лион тонна астық жиналды, орташа 
$німділік – гектарына 14,2 центнер. 
Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 
к$бірек. Елбасы ауыл шаруашылығы 
$нім ділігін ғылыммен ұштастыра жүр-
гізудің қажеттігіне назар аударды. Кездесу 
соңында Мемлекет басшысы бірқатар 
нақты тапсырма берді.

сканерлеу, архивтік деректер база-
сына қолжетімділік және тағы басқа 
$зекті мәселелер талқыланды. Соның 
ішінде архивтердегі цифрлы ресурс-
тардың жағдайы мен оларды бір 
жүйеге біріктірудің перспективалары 
және біртұтас ақпараттық кеңістіктің 
б$лшегі ретінде архивтік ақпараттық 
ортаны құруға баса назар аударылды. 

К о н ф е р е н ц и я н ы  а ш қ а н  Қ Р 
 Пре зиденті архивінің директоры, 
профессор Болат Жапаров қатысу-
шыларды құттықтап, архивтің кеңес 
$кіметінің орнаған кезінен бастап 
бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның  саяси 
билігінің құжаттарын жинақтап 
отырған мекеме екенін атап $тті. 
Жиынға арнайы келген шетелдік 
әріптестеріне, АҚШ-тың Архив агент-
тігінің, Ресей, +збекстан, Қырғызстан 
елдерінің $кілдеріне, облыстық архив 
мекемелерінің басшыларына алғысын 
жеткізді. Елбасы Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасын жүзеге асыру аясын-
да қолға алынған іс-шаралардың 
еліміздегі архив саласының одан 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
бағдарламасы ЮНЕСКО-да таныстырылды
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БӘРЕКЕЛДІ! ДӘУІР ДАУЫСЫ

Айта кетерлігі, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының халықаралық 
тұ саукесері БҰҰ-ның диалогтік 
алаңын да басталды. 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
а я с ы н д а ғ ы  « Қ а з а қ с т а н н ы ң 
 жа һандағы заманауи мәдениеті» 
жобасы арқылы әлем жұртшылы-
ғына қазақ халқының бай мәдени-
ру хани мұрасы мен егемен елдің 
қазіргі жетістіктері әлем назарына 
ұсы нылды. Жоба аясында бірқатар 
шаралар аталып $тті. 

Жобаның алғашқы күнінде 
ЮНЕСКО-ның штаб-пәтерінде 

«Болашаққа  бағдар:  қоғамдық 
 са наның жаңғыруы: қазақстандық 
жол және Н.Назарбаев моделі» атты 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясының ашылуы болды. 
Конференция жұмысына  Италия, 
И с п а н и я ,  Қ а з а қ с т а н ,  Қ ы т а й , 
 Ресей, АҚШ және Франция мемле-
кет терінің жетекші сарапшылары 
қатысты. Олардың арасында Олжас 
Сүлейменов, Мұрат )уезов, Чжан 
Синлань, Доминик Аршамбо, Игорь 
Мациевский және басқалары бар.

(Жалғасы 2-бетте)

әрі дамуы, архив қызметкерлерінің 
$ з а р а  п і к і р  а л м а с у ы ,  а р х и в 
қоғамдастығының қарым-қатынасын 
нығайтуға, шетел дік әріптестермен 
тікелей бай ланысқа шығуға оңтайлы 
ықпал ететініне сенім білдірді.

Б ұ д а н  к е й і н  а р х и в  б а с ш ы -
с ы  қ ұ т т ы қ т а у  с $ з  к е з е г і н  Қ Р 
 Пре  зи денті )кімшілігінің Жалпы 
б$лім бас тығы Мирболат Жақыповқа 
берді. М.Жақыпов $з с$зінде  ҚР 
 Пре  зи дентінің архивінде $тіп жатқан 
ха  лық аралық конференцияның ел 
мұ ра ғатшылары үшін маңызды шара 
екенін атап $тті. 

ҚР Президенті архивінің дирек-
торы әріптестік байланысты орнатуға 
қолдау к$рсеткен АҚШ елшілігіне 
алғыс айтып, құттықтау с$зді  Алматы 
қаласындағы Бас консулдықтың 
Баспас$з, мәдениет және білім беру 
мәселелері ж$ніндегі басшысы Дон 
Килбург мырзаға берді. 

(Жалғасы 7-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ҚАЙРАН, ДОС 
Қаламгер Жұматай Сабыржанұлы 

туралы бір үзік сырҚА
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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

МҰРАҒАТ – ТАРИХ АЙНАСЫ

ДИҚАН ЖӘНЕ АЛТЫН ДӘН

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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Мемлекет басшысы Н.).Назарбаев 
астық жинау науқанының табысты 
аяқталуына байланысты ауыл еңбек-
керлеріне құттықтау жолдады. Онда 
 былай делінген:

«Құрметті ауыл еңбеккерлері! 
Астық жинау – диқандар үшін ғана 

емес, бүкіл еліміз үшін айтулы науқанның 
бірі. Егін ору нәтижелері мемлекеттегі 
азық-түлік қауіпсіздігі деңгейін және 
қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық 
тұрақтылықты айқындайды. Сіздердің 
м а ң д а й  т е р л е р і ң і з д і ң  а р қ а с ы н д а 

Қазақстан $зінің жетекші астық держава-
сы екенін тағы да дәлелдеді. 

21 миллион тоннадан аса астық 
 жиналды. Соның үштен екісінен аста-
мы әлемдік стандарттарға сай келетін 
жоғары сапалы $німге жатады. Майлы 
дақылдар егілетін егістік алқабы ай-
тарлықтай к$бейді. Жалпы астық жинау 
науқанының қорытындысы еліміздің 
агро$неркәсіп кешенінің әлеуеті зор 
екенін к$рсетіп отыр. Бүгінде мемлекет 
ауыл шаруашылығы саласын жүйелі 
түрде жетілдіруге және әртараптандыруға 

бағытталған саясат жүргізуде. Оны әрі 
қарай ілгерілетудің маңызды шарты – 
қайта $ңделген $нім шығаруға к$шу. 
Қазақстан әлемдегі экспорттық ауыл 
шаруашылығы $німдерін шығаратын ірі 
елдің бірі болуға тиіс.

Біз халқымыздың әл-ауқатын жақсарту 
жолындағы ауыл еңбеккерлерінің еңбегін 
жоғары бағалаймыз. Сіздерді егін ору 
науқанының табысты аяқталуымен құт-
тықтаймын! Баршаңызға зор денсаулық 
және Отанымызды одан әрі $ркендету 
жолында толағай табыс тілеймін!»
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Қазақстан Республикасының Қырғызстанмен 
мем лекеттік шекарасында жоспар бойын ша 
күшей тілген кедендік, к�ліктік, фитоса ни  тарлық 
және ветеринарлық бақылау жүргізілуде. 

10-17 қазан аралығында қазақ-қырғыз шекара-
сында қырғыз тасымалдаушыларының 835 к$лігі 
тексерілді, оның әрбір сегізіншісі Қазақстанның 
к$лік заңнамаларын $рескел бұзғаны анықталды. 
Нәтижесінде 5 млн 644 мың теңге сомасына 
әкімшілік айыппұл салынды. 

Фитосанитарлық бақылау күшейтілгелі бері 
127 жүк к$лігі тексеріліп, 20 заңбұзушылық фактісі 
тіркелді. Қырғызстанға кері қайтарылған $німнің 
жалпы салмағы – 202 тонна. Үш рет карантинге 
қойыл ған Комсток құрттары, Шығыс жемісжегіші 
және Азиялық жидек шыбыны бар тауарлар тір-
келді. 16 қазан күні Жамбыл облысындағы Қарасу 
шекара лық бекетінде Қырғызстаннан Ресейге 
бағыт алған Volvo 6884 к$лігін тексеру кезінде 20 
тон на жемістен (құрма, анар, жүзім) Комсток құрты 
табылды. 

 Дәл осы күні Жамбыл облысындағы Қордай 
шекара лық $ткізу бекетінде Шымкентке бет алған 
Mercedes авток$лігіндегі 2,9 тонна алма тиел-
ген жүкті тексеру кезінде Шығыс жеміс жегіші 
зиянкестері табылды. Сондай-ақ 16 қазанда Қордай 
ауданының Барыс учаскесінде Алматыға бағыт алған 
к$ліктен Азиялық жидек шыбынымен зақымданған 
жүзім партиясы тоқтатылды. Зиянкестермен зақым-
данған партиялардың барлығы Қырғызстанға кері 
қайтарылды. 

Қырғызстан тарапынан фитосанитарлық та-
лаптарды жүйелі түрде бұзушылық анықталған 
жағдайда Қазақстанның фитосанитарлық қызметі 
Қырғызстаннан келетін бақылауға алынған 
$німдерді тасымалдауға және елге кіргізуге шектеу 
қоюға мәжбүр болмақ.

Елбасы рәсімге қатысушыларға арналған 
с$зінде олардың дипломатиялық миссиялары 
Қазақстанның жаңа даму кезеңіне тұспа-тұс 
келіп отырғанын атап $тті.

– Біз Қазақстанның Үшінші жаңғыруын 
іске асыруға кірістік. «Рухани жаңғыру» атты 
ауқымды бағдарлама әрбір азаматымыз үшін 
ерекше мәнге ие болуда, – деді Қазақстан 
Президенті. 

 Мемлекет басшысы еліміздің шетелдік 
әріптестермен сауда-экономикалық қарым-
қатынастарды нығайтуға мүдделі екенін ай-
тып, инвестициялық ахуалды жақсарту үшін 
қабылданып жатқан шараларға тоқталды. 
Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің аталған мемле-
кеттермен к$п салалы ынтымақтастықты одан 
әрі нығайтуға ниетті екенін жеткізді.

Рәсім соңында Нұрсұлтан Назарбаев 
елшілерді Қазақстандағы дипломатиялық 
қызметтерінің басталуымен тағы да құттықтап, 
жұмыстарына табыс тіледі.

* * *
 Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығына мүше 
елдер мемлекет басшылары кеңесінің және 
Жоғары Еуразиялық экономикалық кеңестің 
отырыстарына қатысты. Сочи қаласында 
 (Ресей) $ткен басқосуларда ТМД-ға қатысушы 
мемлекеттердің $зара әріптестігінің негізгі 
мәселелері, Еуразиялық экономикалық кеңес 
шеңберіндегі к$пжақты байланыстардың жай-
күйі талқыланып, бірқатар маңызды құжаттар 
қабылданды. 

Қазақстан әлемдік аренада беделі биік 
БҰҰ, ЕҚЫҰ, ШЫҰ, ИЫҰ, А+СШК және 
ТМД тәрізді ықпалды ұйымдардың қыз-
метіне белсенді қатысып келеді. Соның 
ішінде еліміздің ТМД-ның саяси, эко номи-
калық, гуманитарлық бағыттардағы қызметін 

ШЕКАРАДАҒЫ 
БАҚЫЛАУ КҮШЕЙТІЛДІ

ҚАУІПСІЗДІК

АЙТЫЛМАСА СӨЗ ӨЛЕДІБӘРЕКЕЛДІ!

Жарасымсыз жайдың жаңғырығы

пікірінің ешбір негізсіз айтылғанын 
кешегі $ткен сайлаудың $зі дәлелдеп 
берді.  Оның сайлау алдындағы 
«қорыққан бірінші сілтейді» дегенге 
келетін, Қазақстан саясаткерлері 
Қырғызстандағы $тетін президенттік 
сайлауға ықпалын тигізеді деген пай-
ым-ойы жоққа шықты емес пе?! 

Шынында да, Қазақстан CIM 
мәлімдемесіндегі:  «Қырғыз стан 
П р е з и д е н т і н і ң  с а й л а у а л д ы 
мақсатындағы жауапсыз, аранда ту-
шылық мәнді және жалған пікірлі 
елдеріміз арасындағы достық пен 
$зара к$мектің к$п ғасырлы бай-
ланыстарына, нұқсан келтіре ал-
м а й т ы н ы н а  с е н і м  б і л д і р е м і з » 
дегеніндей, Қырғызстандағы сайлау 
да $з мәресіне жетті. Дейтұрғанмен 
де, оның соңында Атамбаевтың 
жауапсыз айтқан с$здерімен, үлкен 
мінбердегі  тиянақсыз бірқатар 
мәлімдемесі қалды.

Жалпы осынау қоғамдық-саяси 
$мірдегі  сайлауалды айтылған 
ұшқары пік ірдің  іргелі  ек і  ел 
арасына сызат түсіргенін былай 
қойғанда, бұл күндері бұқаралық 

дас тырылуда. Халықаралық тұсаукесер 
б а ғ д а р л а м а с ы н д а  Қ а з а қ с т а н  ж ә н е 
 Астана туралы бірегей деректі фильмдер 
к$рсетілімі болды. 

Тұсаукесер аясында Қазақстандық 
танымал әншілер мен $нер майтал ман-
дырының гала концерті ұйымдастырылды. 
ЮНЕСКО сахнасында Құрманғазы 
атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
халық ұлт аспаптар оркестрі мен «Астана 
Балет» театрының артистері және Бекболат 
Тілеухан, Майра Мұхамедқызы, Димаш 
Құдай берген, Еділ Құсайынов, Медет 
Чото баев, Салтанат Ахметова, Сүндет 
Байғо жин сынды дарынды әншілер $нер 
к$рсетті.

 Сондай-ақ «Қазақстанның жаһандық 
заманауи мәдениеті» жобасы аясын-
да Espace Pierre Cardin сахнасында 
 Құр  манғазы оркестрінің қатысуымен «Ұлы 
Дала сазы» концерті $ткізілді. 

Үміт ЖҰМАДІЛОВА
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әлеуметтік-тұрмыстық, адами-
азаматтық қарым-қатынасына ара-
ласып, $зі басқарып отырған ел 
мен к$рші ел-жұрт арасына нұқсан 
келтіргенін байқамай да қалған 
секілді. Шындығында да, патриотизм 
терісін жамылған сайлауалдындағы 
Атамбаевтың бұл мәлімдемесі, 
$зінің саяси мүддесі үшін күрескен 
жанталастарының бірі. )йтпесе, 
қашанда да бірлігі жарасып, бір-
бірімен тірлігі астасып жатқан ел 
арасына осылайша арандатарлық с$з 
айту, Атамбаев лауазымына жараса 
ма?

Қандай да елдің басшысы бол-
масын, $з мемлекетінің мүддесі 
болумен бірге, оның к$ршілес ел-
дермен байланыстағы тыныштығы 
әрі достық қарым-қатынасы керек 
емес пе? Мәселеге осы тұрғыдан 
келгенде, Атамбаевтың жасаған 
жайсыз мәлімдемесі қырғыз бен 
қазақ ел арасына сызат түсіргендей 
әсер қалдырады. Иә, қашанда да 
екі ел арасындағы екі жақты ынты-
мақ тастықтың қандай да  бол-
масын аспектілерін с$з еткенде, 
дипломатиялық мәдениетпен бірге, 
$зара түсіністік алда тұруы тиіс емес 
пе? Атамбаев мырза сол бір қадір-
қасиеттерді елеп-ескермегенін $зі де 
байқамай қалған секілді. 

Дегенмен, Атамбаевтың сайлауал-
ды жасаған мәлімдемесі мен айтқан 
с$зі, Қазақстан туралы ой-пікірлері 
ұзақ уақыт бойы к$пшілік к$ңілінен 
шықпайтыны анық. 

 Аманхан 0ЛІМҰЛЫ

ақпарат құралдарының ең белсенді 
т о б ы  ә л е у м е т т і к  ж е л і л е р д е г і 
оқырмандардың $зі де ой б$лісіп пікір 
алысуда екіге б$лінген. Солардың ең 
басым к$бі Атамбаевты «екі елдің 
арасына іріткі салды» деп айыптай-
ды. Оған, қазақ қоғамындағы зия-
лы қауым $кілдері де қосылып, $з 
пікірлерін білдіре бастады. Соның 
бірі саясаттанушы Ерлан Қарин. 
Ол Атамбаев мәлімдемесіне орай 
«Қырғыз Президентінің бүгінгі 
м ә л і м д е м е с і  Қ а з а қ с т а н  ж ә н е 
оның басшылары атына күйе жағу 
әрекеттерін жалғастырды. +кінішке 
орай, атқа кір келтіру әрекеттері 
күшейіп келеді.  Соңғы күндері 
айтылған сындар ұйымдастыру 
 сипатына ие болып, оған зиялы 
қауым $кілдері қосылды» деп жаз-
са, тағы бір саясаттанушы  Расул 
Жұмалы әлеуметтік желі арқылы 
«Атамбаев – жеке бас қамы үшін елін 
сатуға бар майда саясаткердің айқын 
бейнесі» деген ой білдіреді. )рине, 
қандай да бір болмасын әлеуметтік 
желіде айтылған пікірлерге нақты 
да, дәл оқиға желісінің к$рінісі деп 
қарауға болмас, дейтұрғанмен де 
оларда да белгілі бір шындықтың 
барына к$з жеткізесің. Мұндай 
қоғамдық пікір қалыптастырып, 
оңай ұпай жинауға ұмтылған Атам-
баев мырзаның сайлауалды саяси-
қоғамдық құйтырқылығы бүгін де 
кеңінен әшкереленіп жатыр. Шы-
нында да, тіпті ол дипломатиялық 
шектен шығып кетіп – мемлекет бас-
шысы достық қарым-қатынастағы 
к$рші елдің ішкі саяси, қоғамдық, 

ЗЕРДЕ

ШАРА

МҰСТАФА МЕН 
ӘЛІМХАННЫҢ ӘЗ ҮНІ

 «ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БОЛАШАҒЫ – ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ»

 Алматыда «Алаш» партиясының құрылғанына 
100 жыл толуына орай «Айбыным – Алаш» атты 
шығармашылық кеш �тті. Алматы қаласы Ішкі 
саясат басқармасының тапсырысы бойынша «Ел-
шежіре» қоғамдық қоры ұйымдастырған кешті 
Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы т�ра ға-
сының орынбасары Ғалым Жайлыбай ашты.

«Алаш арыстарының кейінгі ұрпаққа қалдырған 
мұрасы ұшан-теңіз. Бүгінгі іс-шара сол мұраны 
Алматы қаласының тұрғындарына насихаттау үшін 
$ткізіліп отыр» деді ол.

Іс-шара барысында Т.Жүргенов атындағы 
+нер академиясының, Ж.Елебеков атындағы 
Республикалық эстрада-цирк колледжінің 
студенттері, Қ.Сәтбаев атындағы университеттегі 
«Бәйшешек» әдеби бірлестігінің $нерпаздары, 
Абай атындағы Респуб ликалық мамандандырылған 
 дарынды балаларға арналған қазақ тілі мен әдебиетін 
тереңдете оқытатын орта мектеп-интернаттың 
оқушылары, жас ақындар $нер к$рсетті. Олар  
 Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, Мағжан 
Жұмабаев, Бейімбет Майлин, Сұлтанмахмұт 
Торайғыров сынды Алаш қайраткерлерінің $леңдерін 
композициялық қойылым түрінде орындады. Ал жас 
ақындар тобы алаштықтарға арнап $з $леңдерін 
оқыды. Шығармашылық кеште алаш танушы-
ғалым Болат Мүрсәлім түсірген «Алаштың он 
екінші желтоқсаны» атты деректі фильм к$рсетілді. 
К$рермендер фильмнен Мұстафа Шоқай мен 
)лімхан Ермековтің жанды дауысын естіп, бір 
тебіреніп қалды.

Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігінің тапсырысымен Тілдерді 
дамыту және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті 
Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Павлодар 
 облысында «Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде» атты тақырыпта орыстілді азаматтарға 
мемлекеттік тілді насихаттау, ономастика және 
қазақ тілінің әліпбиінің латын графикасына к$шу 
мәселелеріне арналған  шара $ткізуде. Аталған 
жұмыс тобы  Павлодар, Екібастұз, Ақсу қалаларында 
және  Железин, Качир, Шарбақты, Ертіс, Павлодар, 
Успен аудандарында ұйымдастырылды.

Шараның мақсаты – орыстілді азаматтар ара-
сында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 
мәртебесі, Қазақстандағы этностардың бірлігі 
мен ынтымағының кепілі, қоғамдық к$пшілік 
орындардағы, жас ұрпақ тәрбиесіндегі, патриоттық, 
ғылым-білім, жаңа технология саласындағы 
қызметтері, қазақ тілін латын қарпіне к$шірудің 
маңыздылығы, идеологиялық тұрғыдан ескірген елді 
мекендер мен к$шелердің атауы, олардың тарихи 
атауларын қайтару, сонымен қатар тарихи жер-су 
атауларын, ұлттық танымға жақын дәстүрлі атаулар-
ды беру және т.б. турасында с$з қозғау, пікір алмасу. 
Осыған сәйкес қалалар мен аудандарда қазақ тілінің 
мемлекеттік тіл ретіндегі мәртебесін арттыру, оно-
мастика және қазақ әліпбиінің латын графикасына 
к$шуі ж$ніндегі мәселелер талқыланды. 

Барлығы жобаға 500-ге жуық адам қамтылды. 
Олардың арасында зиялы қауым $кілдері , 
этномәдени бірлестік мүшелері, жұмысшы жастар 
мен студенттер бар.

үйлестіру, сондай-ақ қауіпсіздік саласындағы 
серік тестік мәселелеріне қосқан үлесі 
айрықша аталып жүр. Сочидегі алқалы жи-
ында ұйым жұмысын ширата түсуге қатысты 
Қазақстан Президентінің тұжырымдары бар-
лық қатысу шы лар тарапынан қолдау тапты. 

Мемлекет басшысы 2007 жылы қабыл-
дан ған, ұйымның басты стратегиялық 
 құ жаты сана латын ТМД-ны одан әрі дамыту 
тұжырымдамасы мен оны іске асыру ж$ніндегі 
жоспарды жетілдіру және жүзеге асырылуы 
тиіс шаралардың жоспарын түзу қажетті-
гіне баса назар аударды. Н.Назарбаев мүше 
мемлекеттердің $зара сауда-экономикалық 
қатынастарын дамыта түсу үшін жаңа ресурс-
тар табу қажеттігіне екпін берді

* * * 
Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Республи-

к а с ы н ы ң  Э н е р г е т и к а  м и н и с т р і  Қ а н а т 
 Бозымбаевты қабылдады. Кездесуде Мемлекет 
басшысына жанар-жағармай нарығындағы 
қазіргі ахуал мен мұнай $ңдеу зауыттарын 
жаңғырту барысы ж$нінде мәлімделді. Мемле-
кет басшысы жанармай тапшылығы Қазақстан 
Үкіметі мен Энергетика министрлігі тарапынан 
нарықты жанар-жағармаймен қамтамасыз ету 
үшін уақтылы шешім қабылдамауы салдарынан 
орын алып отырғанын айтты.

 – Энергетика министрлігі еліміздің отын-
энергетика мәселелеріне, соның ішінде ішкі 
нарықты жанар-жағармаймен қамтамасыз 
етуге жауапты. Елімізде орын алған ахуал 
Үкімет пен Энергетика министрлігі тара-
пынан немқұрайдылық пен жауапсыздыққа 
жол берілгенін к$рсетіп отыр. Сіз биылғы 
мамыр айында мұнай $ңдеу зауыттары-
на ж$ндеу жұмыстарын жүргізу кестесін 
бекіттіңіз. Күзде үш зауыттың екеуі ж$ндеу 
үшін тоқтатылатынын білдіңіз. Мұндай 

жағдай жыл сайын қайталанып келеді. 
Соны біле тұра, алдын ала дайындалып, 
халықты қамтамасыз ету үшін қажетті к$лемде 
жанар-жағармай жеткізуге тиіс едіңіз, – деді 
Қазақстан Президенті. Елбасы нарықтағы 
жанар-жағармай жетіспеушілігі орын алуына 
байланысты, Үкіметтің ұсынысы бойын-
ша  министрге с$гіс жариялаған болатын. 
Н.Назарбаев бұның қызметтен босатылғанмен 
бірдей екенін атап айтты. 

* * *
 Мемлекет басшысы Инвестициялар және 

даму министрі Жеңіс Қасымбекті қабылдады. 
 Елбасы министрлікке бекітілген мемлекеттік 
және салалық бағдарламаларды іске асырудың 
маңыздылығына назар аударып, олардың орын-
далуының аралық қорытындылары ж$нінде 
айтты. 

– Индустрияландыру бағдарламасы жүзеге 
асырылған жылдарда 5,2 триллион теңгені 
құрайтын 1060 жоба іске қосылды. Соның 
арқасында 100 мыңнан астам жұмыс орны 
ашылды. Осы бағдарлама іске асырылғаннан 
бері жүзеге асқан жобалар 8 триллион теңгенің 
$німін берді. Бұл – еліміз үшін аса маңызды 
жетістік, – деді Елбасы. 

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 
 ми нистрлік басшылығы тарапынан ерекше 
мән беруді қажет ететін жекелеген мәселелерге 
тоқталды. 

***
Нұрсұлтан Назарбаев Сооронбай Жээнбе-

ковке Қырғыз Республикасының Президенті 
болып сайлануына байланысты құттықтау 
жеделхатын жолдады. Қазақстан Президенті 
Сооронбай Жээнбековтің басшылығымен 
Қырғызстан $зінің қарқынды даму жолында 
жаңа табыстарға жететініне сенім білдірді.

«Қазақстан мен Қырғызстан арасындағы 
$зара тиімді ынтымақтастыққа негізделген 
қарым-қатынас елдеріміздің игілігі үшін одан 
әрі дами түседі деп сенемін.

Сізге зор денсаулық, жауапты мемлекеттік 
қызметіңізге табыс, ал бауырлас қырғыз 
халқына бейбіт $мір мен бақ-береке тілеймін» 
делінген жеделхатта.

Д.ХАЛЫҚ

Ынтымақтастық өрісі кеңейе түспек

«Айтпаса с$здің атасы $леді»-ге 
жүгінуіміздің сыры сонда. Болмаса, 
іргелес жатып бір-біріміне қыз алы-
сып, қыз беріскен, түбі бір туысқан 
саналатын елдің тілеулесі болғасын 
ағымдағы жылдың 7-қазанында 
Қ ы р ғ ы з  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
 Пре зиденті А.Атамбаев Қазақ стан-
ның әлеуметтік-экономика лық 
дамуының жекелеген аспектілеріне 
қатысты орынсыз әрі екі елдің 
$зара достық қарым-қатынасына 
нұқсан келтіретін бірқатар шалағай 
мәлімдеме жасағанын біз білмей отыр 
дейсіздер ме? Біліп, сезгенде қандай?! 
Қырғызстан Президентінің бұл сай-
лауалды мақсатта жасалған жауап-
сыз да арандатушылық мәніндегі 
және адам сене қоймайтындай 
жалған пайымы – достықтарының 
қаймағы бұзылмаған екі елдің ара-
қатынасына нұқсан келтірді десе де 
болады. Оның қазіргі ел арасындағы 
алыпқашпа әңгіме мен ұзынқұлақ 
дәйексіз жайларға мұрындық болып 
отырған сол, Атамбаевтың ұшқары 
айтылып, жеке басының мүддесін 
ойлаған сайлауалды саяси-қоғамдық 

(Басы 1-бетте)

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы-
ның ресми тұсаукесеріне ҚР  Пре  зи денті 
) к і м ш і л і г і  І ш к і  с а я с а т  б $ л і  м і н і ң 
меңгерушісі Аида Балаева, ҚР  Мә де ниет 
және спорт  министрі   Арыстанбек 
Мұхамедиұлы, Қазақстанның к$р-
некті қоғам және мәдениет қай рат-
керлері,  халықаралық ұйым дардың 
$кілдері қатысты. Қазақ стандық деле-
гация  «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясындағы «Туған жер», «Қазақстанның 
100 жаңа есімі», «Қазақ тіліндегі 100 
жаңа оқулық», «Қазақстанның сакралды 
геогра фиясы», «Ғаламдағы  заманауи 
қазақстандық мәдениет» атты жобаларын 
таныстырды. 

С о н ы м е н  қ а т а р  б а ғ д а р л а м а д а 
 «Қазақ стан-Астана», «Алтын адамның 
салтанатты шеруі»,  «Қазақстандық 
суретшілердің жауһар туындылары» 
тақырыптарында бірнеше к$рмелер ұйым-

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»
бағдарламасы ЮНЕСКО-да таныстырылды

Премьер-Министр Бақытжан Сағынтаевтың 
т�рағалығымен �ткен Үкімет отырысында елі міз-
дің әлеуметтік-экономикалық дамуы және рес-
пуб ликалық бюджеттің атқарылуының 9 айда ғы 
қорытындысы қаралды.  

Үкімет басшысы күн тәртібіне к$шпес бұрын 
жанар-жағармай және к$мір тапшылығына 
қатысты мәселені пысықтап алды. +ткен жиында  
берілген тапсырмаларға қатысты қолға алынған 
шаралар ж$нінде Энергетика министрі Қанат 
 Бозымбаев, Ұлттық экономика вице-министрі Серік 
Жұманғарин, «ҚТЖ» ҰК» АҚ басқарма т$рағасы 
Қанат Алпысбаев, Қарағанды облысының әкімі 
Ерлан Қошанов және Астана әкімі )сет  Исекешев 
баяндады. Б.Сағынтаев отын тапшылығына жол 
бермеу бойынша тағы да тапсырмалар берді. 

Отырыста биылғы жылдың қаңтар-қыркүйек 
айларындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономи-
калық дамуының қорытындысы жайында Ұлттық 
экономика министрі Тимур Сүлейменов баяндады. 

Сондай-ақ алқалы жиында еліміздің 2017-2021 
жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық 
даму болжамы және 2017-2019 жылдарға арналған 
республикалық бюджет параметрлері, жекешелендіру 
бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар жайы, білім 
беру мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасының іске асы-
рылу барысы талқыланды.  

ӨСІМ БАЙҚАЛУДА
ҮКІМЕТ
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Жетісу �лкесінің бай тарихы мен табиғатын 
насихаттау мақсатында Талдықорғандағы 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университеті жаңа пән әзірлеп, оны оқу 
 жоспарына енгізді.

Университеттің инновациялық жұмыс 
және стратегиялық даму ж$ніндегі прорек-
торы Мұхтар Т$легеннің айтуынша, арнайы 
құрылған топ сәуір айынан бастап «Руха-
ни жаңғыру» бағдарламасының ақпараттық, 
оқыту-тәрбиелік, ғылыми бағыттары бойынша 
жұмыс жасап келеді. «Туризм», «География», 
«Экономика» және «Тарих» мамандықтарының 
студенттері үшін «Жетісу тарихы», «Тари-
хи $лкетану» және «Тарихи туризм» секілді 
элективті пәндер енгізілген.

Сонымен қатар Жетісу $лкесінің киелі 
орындары негізінде тарихи нысандар каталогы 
әзірленуде.

«Тағы бір қолға алынған іс туралы айтар 
болсақ, дұрыс жазу және айту үшін латын 
графикасына к$шу бойынша арнайы курстар 
ұйымдастыру жоспарлануда» деп атап $тті 
М.Т$леген.

УНИВЕРСИТЕТТЕ ЖАҢА 
ПӘН ЕНГІЗІЛДІ

ТЕАТРДЫҢ 
ЖАҢА МАУСЫМЫ

«ЖАН ШУАҒЫ» 
ФЕСТИВАЛІ ӨТТІ

М.0уезов атындағы Қазақ Мемлекеттік 
академиялық драма театры �зінің 92-ші 
маусымын ашты. Салтанатты шарада 
 Елбасы Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының және ұлы жазушы 
М.0уезовтің 120 жылдығы аясында «Театр 
әлеміндегі рухани жаңғыру» атты Алматы 
қаласындағы 8 театрдың басын қосқан 
к�рменің ашылу рәсімі �тті. 

Жиында )уезов театрының к$ркемдік 
жетекшісі, Қазақстанның Еңбек Ері, КСРО 
халық артисі Асанәлі )шімов құттықтау лебізін 
жеткізді. 

)уезов театрының шаңырағында ұйымдас-
тырылған к$рмеге Алматыда орналасқан Абай 
атындағы Қазақ Мемлекеттік академиялық опе-
ра және балет театры, Ғ.Мүсірепов атындағы 
Қазақ Мемлекеттік академиялық балалар мен 
жас$спірімдер театры, Республикалық неміс 
драма театры, Мемлекеттік Республикалық 
корей музыкалық комедия театры, Н.Сац 
атындағы Мемлекеттік орыс балалар мен 
жас$спірімдер театры, Қ.Қожамьяров атын-
дағы ұйғыр музыкалық комедия театры 
және М.Лермонтов атындағы Мемлекеттік 
академиялық орыс драма театрының құнды 
жәдігерлері қойылды.

Театр директорының айтуынша, жыл 
соңына дейін екі жаңа қойылым жарық к$реді. 
Сондай-ақ желтоқсан айында театр ұжымы 
Жапонияға баруды жоспарлап отыр. 

Дәстүр бойынша академиялық драма 
театрдың жаңа маусымы Мұхтар )уезовтің 
«Абай» трагедиясымен ашылды.

Қарағандыдағы Кеншілер мәдениет 
 сарайын да мүмкіндігі шектеулі жандарға 
арнал ған «Жан шуағы» ХХ облыстық 
фестивалі �тті.

Фестивальдің басты мақсаты – денсаулығына 
байланысты мүмкіндігі шектеулі жандарды 
әлеуметтік мәдени оңалту және бейімдеуге 
к$мек к$рсету болды.

Мамыр айынан бастап қыркүйекке дейін 
Қарағанды облысының қалаларында «Жан 
шуағы» және «Біз тұратын үй» деген атау-
мен шығармашылық ұжымдардың есептік 
концерттері, іріктеу кезеңдері, сондай-ақ 
мамандандырылған кәсіпорындар, ұйымдар, 
мектеп-интернаттар, мүгедектер мен ардагер-
лерге арналған интернат үйлердің қыз меткерлері 
үшін қайырымдылық концерт тері $ткізілді. 

Фестивальдің облыстық кезеңі барысында 
Кеншілер мәдениет сарайының кіреберісінде 
«Менің әуес әлемім» атты к$рме орналастырыл-
ды. Онда 100-ден астам суретшілер, фотограф-
тар және сәндік-қолданбалы $нер шеберлерінің 
жұмыстары жинақталған. 

«Мерейтойыңмен, фестиваль!»  гала-
концертіне 200-ден астам адам қатысты. 
Сахнада  шығармашылық ұжымдар мен 
мамандандырылған мәдениет кәсіпорындары, 
психоневрологиялық медико-әлеуметтік 
мекемелердің, Қарағанды облысы мүгедектер 
қоғамының ерікті қоғамдық ұйымдарының 
орындаушылары $нер к$рсетті.  Фестивальге 
қатысушылар Қарағанды, Теміртау, Жезқазған, 
Б а л қ а ш ,  С а р а н ,  Ш а х т и н с к  ж ә н е  А б а й 
қалаларынан жиналды. 
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ҰЛЫ ДАЛАДАҒЫ ДҮБІР

— Олар қазақты әлемдік $ркениет 
биігінен к$ргісі келді, әлемдік $ркениет 
биігінен ұлтының кешегісіне, бүгініне, 
келешегіне к$з жүгіртті, қызмет етті, 
болжам құрды, – деді баяндамасында ҚР 
ҰҒА-ның академигі, тарих ғылымының 
докторы, профессор Ханкелді )бжанов. 
– ).Б$кейхан: «қазақ надан, қазақ 
к$шпелі, қазақ мәдениетсіз, қазақ 
жоғалып кетеді, бұған жер неге керек» 
де ген дерді «дұшпан» санады. Ұлт к$се-
мінің: «мемлекеті жоқ халық – жетім 
әрі жетекшіл халық» деген тұжырымы 
әлемдік ойшылдардың теориялық, 
идеологиялық мазмұнда айтқандарымен 
қатар  тұруға  лайық.  XX ғасырға 
қадам басқан Ұлы дала елі Азия мен 
Африкадағы, Еуропа мен Америкадағы 
халықтардың біреуінен ілгері, біреуінен 
кейін $мір сүріп жатқан еді.

Жеті атасын, хандары мен батыр-
ларын, бабалар с$зі мен ән-күйін, 
аспан әлемі мен жер бедерін жазбай 
таныған, адамзатқа әл-Фараби мен 
Ясауиді, Шоқан мен Абайды берген 
халқымыздың интеллектуалдық әлеуеті 
бұрынғы ғасырлардағыдан артпаса, 
кеміген жоқ еді. Жаңа заманда $сіп-
$ркендеудің кілті білім мен ғылымда 
жатқанын қапысыз айыра алды. Осы-
ны байқағандықтан да Алаш к$семі 
).Б$кейхан 1889 жылы: «Қыр халқы… 
ғылым-білім жайып жатқан һәм $здері 
ғылым-білімге к$ңіл б$лген себебінен 

«ЖАЗЫЛУШЫЛАР КҮНІ» 
ұйымшылдықпен өтті

«АЛАШ ТУЫ АСТЫНДА!»
Қолы жеткен қазақтар «әмірқан (аме-
рикан) етік» киді, «болыскей (поль-
ский) кереуетте» жатты. Қысқасы, әлем 
қазақты қалай білсе, қазақ та әлем дида-
рын солай біле алды. Міне, осы үрдісті 
қоғамдық-саяси, ғылыми ой елегінен 
$ткізуді барынша тереңдеткен, оған 
танымдық-қолданбалық сипат беруді 
жаңа белеске шығарған күш алаштықтар 
екені с$зсіз. 1913 жылғы №5 санында 
«Қазақ» газеті былай жазған екен: «Бүгін 
Еуропада болып жатқан уақиға ертең 
Азияда болуға ықтимал. Жер жүзінде 
тіршілік етіп тұрған адамдар, болып 
жатқан уақиға, істеліп жатқан жұмыс, 
жұмсалып жатқан қулық-сұмдық 
бәрінен де хабардар болмақ керек. Неге 
десең, дүниедегі адамдардың пайда, 
 зарары матасулы». 

«Матасулы» әлемнің ұлтына берері 
мен сын-қатерін бағалау,  халқын 
азаттыққа алып шығудың мақсат-
міндеттерін тарқата талдау миссиясы 
Алаштың пешенесіне жазылыпты. Алаш 
қозғалысы Ұлы дала топырағында бой 
к$терді. Артына жалтақтамай, қиырға 
к$з жіберді. Алайда оның бүкіл тарихы 
Күлтегін, Алтын Орда ғасырларынан 
үзілмеген империялық $ршілдікті де, 
еуропалық ағартушылықты да, XVІІІ 
ғасырдан бергі отарлық езгіні де бойы-
на жинағанын байқай аламыз. Алашқа 
тән қоғамдық-саяси ой-сана Батыс 
ойшылдары мен $ркениетінің биігіне 
к$терілгеніне педагогикадан, меди-
цинадан, тарих пен әдебиеттен, ауыл 
шаруашылығы ғылымдарынан жазған 
еңбектері мен идеялары, ).Б$кейханның 
Ф.А.Брокгауз бен И.А.Ефрон шығарған 
энциклопедияда редакциялық алқаға 
кіргені, Барлыбек Сыртановтың 1911 
жылы жазған «Қазақ елінің уставы» 
айғақ-дәлел.

М0ҢГІЛІК РУХ, 
М0ҢГІЛІК ИДЕЯ

Алматы қаласының әкімі  Бауыржан 
Байбек $з баяндамасында былай деді:

– Дүбірге толы XX ғасырдың 
 басында $з $мірлерін Ұлт бостандығы 
жолына сарп етіп, бар саналы ғұмы-
рын ел мүддесіне арнаған қазақ 

Шараны «Алматы почтамты» 
 Алматы филиалының директоры 
 Ербол К$бентаев құттықтау с$зімен 
ашып, баспас$здің қоғамдағы р$лінің 
маңыздылығын атап $тті .  Алма-
лы ауданы әкімдігінің ішкі саясат 
б$лімінің басшысы Серікболсын Са-
рыбаев ғаламтор заманында газет-
журналдардың таралымы азайып кетті 
деген пікірмен келіспейтінін, оқырман 
іздеп жүріп оқитын басылымдардың 
к$п екендігін, оның бір дәлелі бүгінгі 
жиналған жұртшылық екенін жеткізді. 

Шара барысында «Егемен Қазақ-
стан» газетінің Алматы филиалының 
директоры Н.Ораз, «Казахстанская 
правда» газетінің Алматы қаласындағы 
$кілдігінің директоры Д.Устиненко, 
«Қазақ газеттері»  ЖШС атынан 
«Мысль» журналының бас редакторы 
А.Сандыбай, «Дружные ребята» газеті-
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зиялыларының аса құдіретті жұлдызды 
шоғыры пайда болды. «Ұлтына, 
жұртына қызмет ету – білімнен емес, 
мінезден» деп мәлімдеген осынау саяси 
күштің басында )лихан Б$кейханов, 
Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 
 Дулатов сынды ұлт қайраткерлері 
тұрған еді. Бүгін осы ұлы тұлғалар 
құрған «Алаш» партиясы мен «Алаш 
Орда» үкіметінің 100 жылдығына 
арналған салтанатты кешке жиналып 
отырмыз.

Биылғы жыл қазақ елі үшін есте 
қаларлықтай тарихи даталарға толы 
мерейлі  жыл болып отыр.  Осы-
дан тура 100 жыл бұрын, яғни 1917 
жылдың 21-26 шілдесі аралығында 
Орын бор қаласында Жалпықазақ съезі 
шақырылып, сол кезең үшін ең $зекті 
деген мәселелер съезд делегаттарының 
талқысына ұсынылды. Т$рағасы – 
Халел Досмұхамедов, т$раға серіктері 
– Ахмет Байтұрсынұлы, )лмұхамед 
К$тібаров, хатшылары – Міржақып 
 Д у л а т о в ,  А қ ы л б е к  С е й і т о в т е р 
болған бұл съезде «Алаш» ұлттық-
демократиялық партиясының іргесі 
қаланып, мемлекеттің тәуелсіздігін 
айқындайтын ең $зекті мәселелер с$з 
болды. Артынша «Алаш» партиясының 
бағдарламасы 21 қарашада «Қазақ» 
газетінде жарияланды. Онда Ресей 
құрамындағы Қазақ автономиясын 
құру жайлы айтылған еді.

+кінішке қарай, Алаш арыстары-
ның арман-мұраттары сол кезеңдегі 
 тарихи жағдайларға байланысты 
жүзеге аспай қалды. Дегенмен, сол 
уақытта к$терілген ұлт-азаттық 
қозғалысы туралы идеялар қазақ 
халқының жүрегінде маздап, тек ХХ 
ғасырдың соңында, яғни 1991 жылы 
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы құ-
рылды. Біз «Алматы – Тәуелсіздіктің 
алтын бесігі», «Т$рткүл дүниемен 
тереземіз тең» десек, осы қастерлі 
ұғымдар Алаш идеяларынан нәр алған 
сол боздақтардың арманының орын-
далуы іспетті.

Алаш зиялылары халықтың к$кі-
регіне ғасырлар бойы шер болып 
қатқан азаттық туралы аңсарды, ел 
болу жайлы ұлы мәселені күн тәртібіне 

қойды. Сұлтанмахмұтша айтсақ, 
олар «Қазақ үшін жүрек майын шам 
қылған» к$зсіз батырлар, заманынан 
озып туған биік $ре иелері еді.

«Бостандыққа апаратын жалғыз 
жол – ұлттық ынтымақ қана» де-
ген қазақ ұлтшылдығының рухани 
к$семі )лихан Б$кейханов және 
 замандастары б$лінуге, жікшілдікке 
барынша қарсы болып, бәрін де ұлттық 
жаңару жолына үгіттеумен болды. 
Олар $тпелі кезең жағдайында болатын 
дәстүршілдік пен жаңашылдық тала-
сында жаңаруды жақтады. Тірліктің 
$з билігіңді $з қолыңда бекем ұстай 
алғанда ғана $нетінін терең сезінген 
олар: «Ұлттың жоғын ұйықтап жүріп 
емес, ояу жүріп іздеу керек» деп 
мәлімдеді.

«Алаш» партиясын құрған бабала-
рымыз Тәуелсіздікке жетудің страте-
гиясы мен тактикасын жасауға ұйытқы 
болды. Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев 
$зінің «Тарих толқынында» атты 
кітабында: «XVІІІ-XІX ғасырларда 
Қазақ хандығы құлағаннан кейін 
қазақтардың арынды рухы бұрқ етіп 
сыртқа шығудың әртүрлі жолда рын 

кешікпей-ақ жақсылықты біліп, еңсесін 
к$теруге аяқ басар, $здерінің сүйектеріне 
берген ақылы-санасы болған соң, сол 
заманда болған балаларымыз бізден 
ақылды болып, біздің заманымыздағы 
аталарымыздың қылғандарын к$ріп 
таңғалар я ойламай қатырар» деп жазуы 
әсте кездейсоқтық емес.

Ең бастысы, оқу-білімді, ұлттық 
бірегейлікті, белсенді $мір позиция-
сын… малтабарлықтан жоғары бағалап, 
$ркениет к$шке ілесудің басты шарты 
екенін қарапайым жандар да қолдады. 
Сол заманда ).Бірмұхаммедұлы деген 
азаматтың: «Бисмилла деп бастағанда 
қолға алатын ең мұқтаж жұмыс – оқу… 
Оқу-білімнен соңғы біздің халыққа 
екінші мұқтаж іс – ынтымақ… Сол 
себепті  әр адамға керек бай,  ке-
рек ғалым, керек білгіш болсын, бес 
парыздың біріндей міндет: шамасы кел-
генше ыждаһат етіп, халыққа дәулетімен 
болсын, білімімен болсын, $нерімен 
болсын қызмет етіп, пайда келтіріп, 
халықтың қамын ойлау» деп жазуы нағыз 
к$регендік әрі ешқашан $зектілігін жой-
майтын с$з. Ол қоғамдық сананың сапа-
лы биік деңгейін айғақтайды. +лкедегі 
қайшылықты ахуал,  Еуропадағы 
$неркәсіптік т$ңкеріс, жаратылы-
стану мен механика ғылымдарының 
жетістіктері осылай ойлауға итермеледі. 
Университет  біт ірмеген перзенті 
мазмұн-$ресі бойынша жаһандық 
деңгейде ой-пайым түйіндеуге қабілетті 
халықтың азаттықты аңсамауы, әлемдік 
додадан тыс қалуы мүмкін емес қой. 

Қалай десек те, сауда-саттықпен, 
д іни қажеттілікпен,  оқу  қуумен, 
тағдырдың жазуымен әр жердің дәмін 
татқан қазақтар таяу-алыс елдердің 
тіршілігінен хабардар болды. «Біз» 
және «олар» несімен ерекшеленетінін 
 айыра алды. XX ғасырға қарай $лкеге 
шет ел капиталы келді. )лем дида-
рын қазақтың тануы тереңдей түсті. 
Мәселен, 1904 жылы құрылған «Спасск 
кен рудаларының акционерлік қоғамы» 
басқармасына т$рт ағылшын және т$рт 
француз кірді, ал қоғамның акция-
ларын Америка, Германия, Швеция, 
Испанияның және басқа капиталистік 
елдердің іскер ауқаттылары ұстады. 

қарастырды. Сол кезде қазақтарда 
$ з  м е м л е к е т і н  қ ұ р у  ү м і т і  т а ғ ы 
да ояна бастады. Алашорданың 
к$семдері )лихан Б$кейханов,  Ахмет 
Байтұрсынұлы, Міржақып  Дулатов 
және басқалар болды. Қазақтың 
оқыған жас $кілдерінің осынау 
ыстық жігері, ұлттық рухы сол кезде 
қалыптас қан жағдайлардың себебінен 
$мірде іс жүзіне аса алмады» деп $зінің 
тарихи бағасын берген еді.

Халықты $з ұлтын, тілін, мәдение-
тін, салт-дәстүрін, ата-баба жерін 
қастер леуге, Отанды сүюге, қорғауға 
және қамқор болуға насихаттаған ата-
бабаларымыздың арман-мұраты бүгінгі 
«Мәңгілік Ел» идеясымен үндесіп жат-
са, олардың есімдерін ұлықтау «Рухани 
жаңғырудың» жарқын к$рінісі.

Халқымыздың аса  к$рнекті 
тұлғала рын, ерен еңбектерін жан-
жақты терең зерттеп, жас ұрпақтың 
рухани қазынасына айналдыру – 
баршамыздың азаматтық парызы-
мыз. Биылғы жылы еліміздің барлық 
$ңірлерінде Алаш зиялыларының 
есімдерін ұлықтауға, еңбектерін ел 
жадында жаңғыртуға байланысты 
к$птеген іс-шаралар атқарылып 
келеді. Бүгін осы игі дәстүр Алма-
тыда жалғасын тауып отыр. Қазан 
айында «Алаш Орда» үкіметінің 100 
жылдығына орай Алматы қаласы 
Ішкі саясат басқармасының тап-
сырысы бойынша «Ел-шежіре» 
қ о ғ а м д ы қ  қ о р ы  « А й б ы н ы м  – 
Алаш!» атты шығармашылық кеш 
ұйымдастырса, таңертең ғана Ғылым 
Ордасында «Алаш Орда және ұлт-
азаттық идеясы» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция 
$тті. Алматы қаласының ең негізгі 
к$шелері )лихан Б$кейханов, Ахмет 
Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов, 
Халел Досмұхамедов сынды Алаш 
арыстарының есімдерімен аталады.

Алаш рухы, Алаш идеясы ешқашан 
да $лмейді, «Мәңгілік Ел» болуға бет 
алған Қазақстан халқымен бірге Алаш 
қайраткерлерінің есімдері де мәңгі 
жасай береді.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

БАСПАСӨЗ – 2018

нің бас редакторы А.Акбаров және т.б. 
с$з с$йлеп, ой-пікірлерімен б$лісті. 

« Қ а з а қ  г а з е т т е р і »  Ж Ш С - н а 
 қа райтын «Ана тілі», «Экономика», 
«Уйғур авази» газеттері мен «Ақиқат», 
«Мысль», «Үркер» журналдарының 
редакциялары да «Жазылушылар 
күнінде» белсенділік танытып, арнайы 
к$рме ұйымдастырды. 

 «Ана тілі» ұлт газетін қос қолымен 
сипалап, ерекше ықыласпен қарап 
тұрған кейуанаға к$зіміз түсіп, әңгімеге 
тарттық. )жеміз Алаш қайраткері, 
атақты дәрігер Асылбек Сейітовтің қызы 
Клара Сейітқызы Асылбекова болып 
шықты.

– Айналайын, «Ана тілінің» қызмет-
керлеріне дән ризамын. 6-7 жылдан бері 
«Ана тілі» газетін үзбей оқып келемін. 
Қазақшам шамалы болса да газетті 
бастан-аяқ қарап, түгел оқып шығамын. 

Қазір қазақша с$йлеп тұрғанымның $зі 
осы газеттегі мақалалардың бірін жі -
бермей, түгел оқығандығымның арқасы. 

Ұлт  газет ін ің  «Алаш аманаты 
– 100» ай  дарымен жариялап жүрген 
мақа ла  лары жүрегіме $те жақын, 
сүйсініп, тебіреніп оқимын. Мен де 
Алаш қай рат керінің ұрпағымын ғой. 
Жа қында Ұлттық кітапханада $ткен 
алашордашыларға арналған д$ңгелек 
үстелге ұйымдастырушылар мені арнайы 
шақырып, қатысып қайттым. Бұл да 
тәуелсіз елдің жетістігі. 

Газеттің тұрақты оқырманы ретінде 
айтарым, менің жаныма мәдениет $те 
жақын. Сондықтан $мірден $ткен, 
қазір де жанымызда жүрген жақсы 
адам дар жайлы к$бірек оқығым келеді. 
Олардың $мір жолдары $згелерге, әсіре-
се жастарға үлгі болса екен деймін. 
Мәсе лен, О.Сүлейменов, А.)шімов 
сияқ ты ел ардақтылары туралы сүйсініп 
оқимын. 

Менің сіздерге айтар тілегім, алдағы 
уақытта барша оқырмандарды жағымды 
жаңалықтарыңызбен,  тағылымды 
туындыларыңызбен қуанта беріңіздер. 

Республикалық «Ана тілі» газетінің 
ұ ж ы м ы н а  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  т а б ы с 
тілеймін , – деп тектінің ұрпағы Клара 
Асылбекова ақ тілегін арнады.

Дәл осы күні жалпы алғанда 686 
адам жеңілдік бағамен $зіне қажет 
басылымдарына жазылған екен. «Еге-
мен Қазақстан», «Жас Қазақ», «Но-
вое поколение», «МК в Казахстане» 
басылымдары 50%, «Казахстанская 
правда», «Вечерний Алматы» 20%, 
«Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты 
басылымдар 15%-ға жазылушылары-

на жеңілдік жасап, оқыр мандарының 
ризашылығына б$ленді. 

Жиналған қауым «Алматы почтам-
ты» Алматы филиалы Сатуды дамыту 
басқармасының баспас$зді мерзімді 
басылымдарға тарату және б$лшек 
саудада сату б$лімінің бастығы )сия 
Камалиеваның ұйымдастырушылық 
қабілетіне риза болып, жоғары деңгейде 
ұйымдастырылған «Жазылушылар күні» 
үшін ыстық ықыластарын білдірді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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Ең  а л д ы м е н  е с к е  с а л а -
рым: Елбасы ның да, тілші 
м а м а н д а р д ы ң  д а  н е г і з г і 

мақсаты – әйтеуір латын графикасына 
к$шу емес, қазақ тілінің ерекшеліктері 
мен заңдылықтарына сайкес келетін, 
пайдалануға қолайлы, жас буынға үйрету 
оңай болатын қазақ-латын әліпбиіне 
 ауысу екендігін баса айтқым келеді. 

Бұл мәселені к$птен бері зерттеп 
жүрген адам ретінде мен қазақ-латын 
әліпбиінің үш нұсқасын жасадым. Оның 
біріншісі сонау 2003 жылы дүниеге 
келген. Онда мен қазақтың т$л дыбыс-

жазуға пайдаланылады, әрі ол матимати-
ка пәніндегі икс с$зінің шартты таңбасы 
ретінде де  бұрынғыша қолданыла береді. 
Нәтижесінде әліпбиіміз бір әріпке 
қысқарады.

Ал кириллицадағы И  әрпін (дыбы-
сын) жаңа жасалынып жатқан қазақ-
латын әліпбиіне кіргізудің қажеті ша-
малы. Себебі қазақ тілінде ондай ды-
быс жоқ. Ол – ЫЙ (қый), ІЙ (кій) 
деген екі дыбыстың қосындысын таңба-
лайтын әріп қана. Егер бұл әріпті жаңа 
әліпбиге кіргізбеген болсақ, онда латын 
графикасындағы І таңбасы біздегі Й 
дыбысын таңбалайтын қаріп болып қала 
береді де, қаптап кеткен апострофты 
дыбыстардың тағы бірінен құтылар едік.

Соңғы жобадағы үшінші кемшілік 
– қазақ тілінде жоқ, тек орыс тіліне 
ғана бар В,И,Ф,Х,Ч дыбыстарына ла-
тын графикасынан әріп іздегендік. 
В – ататегіміздің (фамилиямыздың) 
соңында ғана қолданылатын ов/ова, ев/
ева деген қосымшалардың ішінде ғана 
кездесетін дыбыс. Оны әліпби құрамына 
кіргізбеген ж$н. Егер ататегімізді қалай 
жазамыз деп «қиналып» жатсақ, оның 
орнына -ып/іп дегендерді пайдалануға 
болады. Немесе ов/ова, ев/ева-лардан 
мүлде бас тартқанымыз мақұл. Сондай-
ақ орыс тіліндегі Ф дыбысын да алмаған 
ж$н. Оны қазақ тілінде бар Б немесе 
П дыбыстарының бірімен ауыстыруға 
болады. Мыс., Бәтима/Патима, т.б. Дәл 
осы сияқты орыс тіліндегі Ч дыбысының 
да қажеті шамалы. Оны қазақ тілінің 
$зінде бар Ш дыбысымен алмастыра 
аламыз. Мыс., Шапай (Чапа емес), шай 
(чай емес), т.б.

Егер осы к$рсетілген әріптерді (ды-
быстарды) жаңадан жасалып жатқан 
қазақ-латын әліпбиінің құрамына 
кіргізер болсақ, онда «таза ұлттық 
әліпби жасадық» дегеніміз бос с$з болып 
шығады. Баяғы таз кепешімізді қайта 
киіп, орыс тілінен кірген с$здерді сол 
баяғысынша айтып, баяғысынша жазып 
жүре беретін боламыз.

Осы жерде үлгі ретінде біз жоғарыда 
айтқан  жобаларда ұсынылған қаріптер 
б о й ы н ш а  ж а з ы л ы п  к $ р с е т і л г е н 
аздаған мысал бере кетелік: буушы > 
BUY’UY’S’Y // BUWUWCY, әуейі  > 
A’Y’EI’I // AHWEIYH, үйшік  > U’I’S’IK 
//  UHICYHK, т.б.  Қай нұсқаның 
қолайлы екендігін оқырмандардың 
$здері саралай жатар.

Қорыта айтсам, мемлекеттік тілді 
латын қарпіне к$шіру ж$ніндегі жо-
баны іске асыру үшін құралған жұмыс 
тобының ұсынған соңғы  жобасын 
қолдауға болады. Онда да жоғарыдағы 
айтылған кемшіліктер түзелсе ғана. 

нан құралған комиссия мүшелеріне $з 
қолыммен тапсырдым. 

С$йтіп жүргенде ұлттық комиссия 
11 қыркүйек күні қазақ-латын графика-
сына қатысты $з жобасын парламентке 
ұсынды. Онда ұлттық т$л дыбыстары-
мыз AE,OE,UE,GH,NG деген диграф-
тармен белгіленіпті. Бұл тәсіл қазақ 
тілінің т$л дыбыстарын ерекшелеп 
бере алмайтын еді. Сондықтан «ақыры 
қос таңбамен таңбалайды екенбіз, олай 
болса әліпбиіміздің былайша болғаны 
ж$н» деген оймен мен $зім жасаған 
бірінші нұсқаның негізінде қазақ-
латын әліпбиінің үшінші нұсқасын 
ұсындым. Бұл соңғы нұсқаның парла-
ментке ұсынылған нұсқадан бір ғана 
айырмашылығы бар болатын. Онда 
әртүрлі әріптермен белгіленген қос 
әріптің екінші сыңарлары (E,H,G) бір 
ғана Һ таңбасымен ауыстырылған еді.  

Мемлекеттік тілді латын қарпіне 
к$шіру ж$ніндегі жобаны іске асырушы 
жұмыс тобы 9 қазанда ұсынған екінші 
нұсқасында менің $з қолдарына берген 
жобамды дұрыс к$ріп, т$л   дыбыстары-
мызды таңбалау үшін ‘ апострофын пай-
даланыпты. Мұнымен келісуге болады. 
Біріншіден, бұл апостроф компьютердің 
пернетақтасында бар. Қосымша таңба 
іздеп (жасап) әуре болып жатпаймыз. 
Екіншіден, «бір дыбысқа – бір таңба» 
деген ұстаным сақталынады. Үшіншіден, 
с$здеріміздің жазылуы ұзарып кетпейді. 
Компьютерді дүкеннен сатып аламыз да, 
бірден пайдалана береміз.

Соңғы жобада қазақтың У дауыс-
сыз дыбысына латынның Y’ таңбасы 
таңдалыпты. Бұған да келісе алмай-
мыз. Одан г$рі У дауыссыз дыбысы-
на алғашқы жобада к$рсетілгендей 
латынның W таңбасы қолайлырақ. 
Сондай-ақ соңғы жобада қазақ тіліндегі 
Ш дыбысы латынның S’ таңбасымен 
белгіленіпті. Апострофты әріптердің 
санын к$бейте беріп қайтеміз. Біз $з 
жобамызда Ш дыбысын қазақ тілінде 
де, пернетақтада да (латында да) бар 
С әрпімен таңбалаған едік. Егер қазақ 
тіліндегі Ш дыбысын латынның С 
әрпімен таңбаласақ, жаңадан жаса-
лып жатқан әліпбиімізде   апострофты 
таңбалардың саны әжептәуір азайған 
болар еді. 

Комиссия тарапынан ұсынылған 
соңғы жобадағы екінші кемшілік – бір 
әріпті екі дыбысқа таңба етуі. Мұны 
айтып отырған себебіміз:  жобада 
латынның Һ таңбасы қазақ тіліндегі 
Х, Һ дыбыстарының қарпі ретінде, 
ал латынның I’ таңбасы қазақтың 
И, Й дыбыстарының қарпі ретінде 
ұсынылыпты. Бұлай ету үлкендерімізді  
ш а т а с т ы р а д ы  ә р і  о л  д ы б ы с т а р -
ды балаларға үйрету қиынға соғады. 
Егер орыс тілінде бар, қазақ тілінде 
жоқ  Х қарпін (дыбысын) тастап кетуге 
қимай отырған болсақ, онда  жобада 
к$рсетілген Һ әрпінің орнына осы  Х-ны 
алмастыруға болады. Олай етсек, Х әріпі 
әрі ох, ах, ех деген одағай с$здер мен 
гаухар, жаухар деген сияқты с$здерді 
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Орыс тілінің кирилл қарпінде қолданылуы $згеріссіз 
қалады. Ол бұрынғыдай қызмет атқара беретін болады. Жаңа 
әліпбиге к$шу қазақ тілін меңгеруді жеңілдетеді» деген Елбасы-
мыз мемлекеттік тілді латын қарпіне к$шіру ж$ніндегі жобаны 
іске асыру үшін құрылған жұмыс тобының мүшелерімен кезде-
су барысында. Демек, бұл $зіміздің ұлттық мүддемізден туын-
дайтын алғашқы қадамдар жасалынудың уақыты келгендігін 
білдіріп отыр, әрі Елбасымыздың қалың әлеуметтің қызу 
талқысына айналған тақырыпты бір жүйеге тоғыстыруды 
ж$н к$руі құптарлық жайт. Халық к$ңіліне қонымды латын 
қарпіндегі жаңа әліпби нұсқасының иісі қазақ тіл жанашыр-
лары тарапынан қолдау табуы әлеумет назарына ілігіп, сан 
түрлі пікірлер мен талқылауларды нақтылағандай. Жаңа 
нұсқа к$ршілес орыс тілі мен басқа да тілдердің $міршеңдігіне 
кедергі келтірмей $з алдына еркіндікте тыныстауы қажет. Ал 
бұған ықпал етер қауым, әрине, біздер ел арасында оң пікірдің 
қалыптасып, жаңа нұсқаның соны серпін алуына мүмкіндік 
туғызуымыз қажет.

Латын қарпіндегі қазақ әліпбиін меңгеру қазіргі жастарға 
еш қиындық туғызбасы анық. Себебі жастар смарт-
фон телефондарының арқасында әлеуметтік желілердегі 
ақпараттарды латын қарпімен алмастыруды әлдеқайда 
бұрынырақ бастап кеткен. Қазіргі заманғы технологиялық 
ортаның, елдер арасындағы мәдениетаралық қарым-
қатынастың дамуы, коммуникациялық жаңашаландырулар 
мен ғылым және білім берудегі тың $згерістер қазақ әліпбиінің 
жаңа нұсқасын насихаттауға негіз болары с$зсіз. Бұл баста-
ма, әсіресе әрбір істің басында жүретін біздей мамандарға 
жаңа әліпбиді үйрететін мамандарды және орта білім беретін 
мектептерге арналған оқулықтарды дайындауға мұрындық 
болуымыздың керек екендігін алға тартады.  

Кезінде $з ата-анам оқып, тіл сындырған латын қарпіндегі 
қазақ әліпбиінің $міріме енуі менің $зіме де тың жаңалық 
болмақ. Тіл маманы ретінде бүкіл ақпараттар латын әліпбиі 
арқылы таратылатындықтан ағылшын тілімен халықаралық 
байланыстардың терезесі тең болуына бар жағынан ықпал 
етуіміз абзал. Т$л дыбыстардың ұлттық сипатта орынды ды-
бысталуына буын үндестік үйлесімділігі жағынан ешқандай 
кедергілердің жоқтығы байқалады. Бұл турасынан қарағанда 
да Елбасының үлкен к$регендігін тағы да мойындауымыз 
қажет. Ендеше, қоғам болып тілге енгізіліп жатқан реформаны 
маңызды қадам ретінде қабылдап, қалың жұртқа насихаттау 
біздің парызымыз екендігі с$зсіз. 

Гүлназ НҰРЕКЕШОВА,
филология ғылымының 

кандидаты

Еліміз бойынша қызу талқыланып 
жатқан тақырыптың $зектілігіне тоқталған 
ғалымдар тарихи шешімнің алдында жан-
жақты сарапқа салынған барлық ережеге 
сай тиімді тетікті табуымыз керек дегенді 
айтты. Яғни барлық ғалымдар мен зиялы 
қауым $кілдері бірауыздан қолдаған нұсқаны 
нысанаға алып, әртүрлі ұсыныстарды бір 
арнадан тоғыстыру к$зделді. «Қазіргі техно-
кратты әлемде бір әліпбиден екінші әліпбиге 
$ту кез келген халыққа, кез келген ұлттық 
тілге зардабын тигізері анық. Бұл бірінші 
кезекте тілдің жалпыға таныс әмбебап 
қызметімен байланысты, әрине, жаһандану 
және ақпараттандыру ғасырындағы білім 
мен ақпараттың р$лі ерекше. Бүгінгі таңда 
әлемдік экономика саласында білім, іскерлік 

С$з тұрқы ұзын боп келетін тіліміз 
үшін «бір дыбыс – бәр әріп» қағидаты 
да сол тәжірибеде орын алған, яғни ел 
ішінде айтарлықтай қарсылыққа душар 
болған диграф (бір дыбыстың екі таңбамен 
берілуі) мәселесі де Елбасыға ұсынылған 
жобада оң шешімін тапты. Сырттан енген 
жат с$здермен бірге жат дыбыстардың 
енгені тарихтан баршамызға аян. Ислам 
мәдениетімен ә дыбысы енсе, қалған жат 
дыбыстардың бәрі кеңес дәуірінің үлесінде. 
)ріп саны кирилл әліпбиінде нормадан 
асып кеткен, заңдылығында дыбыстық 

)зірше тіл жанашырлары мен мамандарын толғандырып 
тұрғаны – латын таңбаларын қазақ жазуы үшін игерудің ең 
оңтайлы да, ұтымды амалдарын іздеу, табу, орнықтыру. 
Ұсыныстар жетерлік. Ішінде білімдісі де, біліктісі де, 
аңсары ағылшын үлгісіне ауып кеткендер де, жатжұрттық 
кірме дыбыстардан айырылғысы келмейтіндер де жүр. 
Білікті тіл мамандарының да, тілді пайдаланушы басым 
к$пшіліктің тегеуірінді талабы – бір дыбысқа – бір таңба. 
Қазақ тілінің $зіндік таза дыбыстары 28. Ал тәбетіміз 
тартып тұрған латын әліпбиіндегі таңбалардың саны 26. 
Екі дыбысқа таңба жетпей тұр. Бір кем дүние. Бар айтыс-
тартыстың $зегі осы. Ал ағылшындар 44 дыбысты сол 
латынның 26 таңбасына бейімдей алды. Менің ұққаным, 
ағылшын мамандары латын қаріптерінің атауына жабысып 
қалған жоқ. Латын қаріптерін жай ғана таңба ретінде еркін 
қолданады А-ны ей-деп, С-ны С-деп те, К-деп те, R-ды 
А-деп те, Р-деп те қолдана береді ғой. Басқа да ғажаптары 
жетерлік. Бұндай жайлар латын әліпбиін қолданатын 
басқа тілдерде де кездеседі. Сонда латын таңбаларын және 
компьютерде бар басқа да таңбаларды қазақ әліпбиіне са-
раптай отырып, еркін, қалыптасқан ой, іздеу шеңберінен 
шыға қарастыруға не кедергі? Менің пайымдауымша, ба-
лама ретінде ұсынылған дауысты дыбыстарды белгілейтін 
қаріптердің үстіне ноқат қою, не апостроф қою, тағы да 
басқа белгілер үстемелеу, бәрібір сол баяғы қостаңба-
диграф емес пе, мәтінді компьютерде теруде де, қолмен 
жазуда да, ыңғайсыздық тудырады. Менікі нақты ұсыныс 
емес, әліпбиді құрастырушы мамандар мен комиссия 
алқасына құлаққағыс ретінде ой тастау ғана. Басты ұстаным 
– әр дауысты дыбысқа тек бір қаріп А – А , О –О, Е – Е. Тек 
нобай ретінде ) – Х, + – Q, Ұ – V, Ү – W, ал Й-ді Y-телісе, 
ал І-ні латындағы I, ал Ы-ны осы І қосарлап ІІ етіп алса, 
жазуға да, компьютермен теруге де икемсіздік келтірмес. 
Қазақ жазуын үнемдеудің бір әдісі тек қазақ с$здерінде 
$те жиі кездесетін Ы-мен І-ні түсіріп жазу. (Тыңғылықты 
– тңғлқты, Кісілікті – кслкті ). Алғашында тіпті оғаштау 
к$рінетіні анық . )рине, бұл ой к$п саралауды қажет етеді. 
К$ш жүре түзеледі. Қалай болса да уақыт сүзгісінен $тпей, 
жаңа әліпбиде бәрі де ойдағыдай керемет болады деу 
астамшылық. +ткенге $кпе жоқ. К$шкенде қазан ошақтың 
күлі қалады, шоғын амалдап алып кетеміз. Күлді қияйық. 
Бәрі де $згереді. Компьютер де әлі жетілдіріледі, соған орай 
әліпбиіміз де ілесе оңтайландырылады. Уақытша болса да 
бір шешімге тоқтаған ж$н.

Қ.МОЛДАБЕК, 
зейнеткер, филология 

ғылымының кандидаты

КӨҢІЛГЕ 
ҚОНЫМДЫ ЖОБА

ИГІЛІКТІ ҚАДАМ

«БІР ДЫБЫС – БІР ӘРІП» ҚАҒИДАТЫ ЕСКЕРІЛДІ

КӨШ ЖҮРЕ 
ТҮЗЕЛЕДІ

тарын қос әріппен таңбалаған едім 
(ҚР ҰҒА-ның Хабарлары. Тіл, әдебиет 
сериясы. 2003. №3). )ріптестерім 
«бір дыбысты қос әріппен таңбалау 
с$зді ұзартып жібереді» деген соң, осы 
жылдың тамыз айында қазақ-латын 
әліпбиінің екінші нұсқасын жасадым. 
Онда тіліміздегі ),+,Ү,Ғ,Ң сияқты т$л 
дыбыстарымызды таңбалау үшін  латын 
графикасындағы A,O,U,G,N әріптерінің 
шекесіне орыс с$здеріндегі екпіннің қай 
буында тұрғандығын к$рсететін тікше 
келген кішкентай сызықшаны пайдала-
нып жасадым да, оны мемлекет тарапы-

Дей тұрғанмен, жұмыс тобының бұл 
соңғы жобасында, кейбір кемшіліктер де 
жоқ емес. Сол кемшіліктердің бірі – қазақ 
тіліндегі І дауысты дыбысына латынның 
I  таңбасының ұсынылғандығы. Бұған 
келісу қиын. +йткені І дыбысы Ы қысаң 
дыбысының жіңішке сыңары. Қазақ 
тіліндегі бірі жуан, бірі жіңішке бұл 
екі қысаң дыбысты (Ы/І) бір-бірінен 
ажыратуға болмайды. Жобада қазақтың 
Ы дыбысы латынның Y таңбасымен 
таңбаланған екен, ендеше қазақтың 
І дыбысы латынның Y’ таңбасымен 
берілуге тиісті.

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ,                                             
филология ғылымының 

докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты          

және дағдылар индустриясы $те тиімді бо-
лып отыр. Сонымен бірге барлық әлемдік 
ғылыми және мәдени ақпарат ағылшын тілі 
негізінде баяндалып, к$рсетілуде. Еліміз 
үшін қазақ тілінің кирилл әліпбиінен ла-
тын әліпбиіне $туі үлкен қадамдардың бірі 
болмақ, – дейді Философия, саясаттану 
және дінтану институтының директоры, 
саяси ғылым докторы, профессор Ақан Би-
жанов. 

Басқосуда мамандардың қазақ жаз-
басының латын әліпбиіне $ту мәселесін 
талқылау барысында маңызды мәселелер 
бойынша бірнеше пікірлер айтылды. 
Тіл білімі мамандары диграфтық немесе 
диакритикалық жүйенің қабылданылуы 
маңызды екенін тілге  тиек етті .  Бұл 

(әріптік) жазу 20-40 таңба деңгейінде болу 
керек болса, қолданыстағы әліпбиімізде 
– 42. Жат с$зді тілімізге енгізбей тұра ал-
маймыз. С$здік қорымыздың айтарлықтай 
б$лігі араб-парсы, орыс с$здері, кейінгі 
кездері ағылшын с$здері к$птеп еніп жа-
тыр. Жат с$зді Ахаң айтқандай, «быт-
шытын шығарып, тілімізге ыңғайлап қайта 
құрастырып алармыз», бірақ жат дыбыстың 
тілімізге енуі – тілге жасалған қиянат. 
Жат дыбыстардың, тіліміздің дыбыстық 
заңдарына қайшы дыбыстар таңбасының 
әліпбиде орын алуы «бүкіл қазақ даласы ән 
салып тұрғандай» деп кезінде кезінде шеттен 
келген саяхатшылар таңдай қаққан тіліміздің 
әуезіне айтарлықтай нұқсан келтіреді, 
келтіріп те жатыр. Жат таңбадан арылу – 
тіліміздің әуезділігін сақтау, «$лгенді тірілту, 
$шкенді жандыру», Елбасымыз айтқандау 
рухани жаңғыру болмақ.

Жаңа нұсқа ұсынылды.  Мәселеге 
қанық, графика деген мәселені ғылыми 
негіздей алатын )лімхан Жүнісбек сынды 
тіл білімпаздарының пікірлері ескерілді 

лингвистикалық мәселе қазақ тілінің жаңа 
әліпбиін алға қарай дамыту үшін жасалған 
игі қадам. Сондай-ақ латын графикасына 
к$шудің мәдени және саяси-әлеуметтік 
аспектілері қарастырылды. Д$ңгелек үстелдің 

жаңа нұсқада. Ең бастысы, «бір дыбыс – бір 
әріп» қағидаты сақталынды. Елбасымыз осы 
нұсқаны негізге алуды, ел арасында насихат-
тауды, пікірлерді есепке алуды тапсырды, 
сол бағытта жұмыс жасалуы тиіс, әрине, 
тілдің дыбыс жүйесін білетін тілші ғалымдар 
пікірі басымдыққа ие болғаны ж$н.

Тілдің дыбыс жүйесі (фонетика) бойын-
ша жоғары оқу орнында 30 жылдай дәріс 
беріп келе жатырмын. Жазу тарихын, оның 
ішінде латын қарпіне негізделген қазақ 
жазуын аз-маз зерттегенім бар. Осы салаға 
қатысты мәселелерді, оған қатысты Ахаңнан 
бастап бүгінгі күнге дейінгі білімпаздар 
пікірімен де таныспын. Жаңа нұсқа Ахмет 
Байтұрсынұлы ұсынған 26(28) қағидатына 
біршама сәйкес келеді. Маман ретінде 
жаңа нұсқадағы кейбір таңбаларға қатысты 
$з ойымызды айтып кетпесек болмас. Тіл 
білімінде диффуз (ажырамаған) дыбыс, к$не 
түркі тілі элементі боп саналатын, әдеби 
тілімізге жат, еліміздің оңтүстік-шығыс 
$ңіріне ғана тән, диалектілік сипаттағы ч 
дыбысы жаңа әліпбиде орын алмаса екен 
дейміз. Латынның Hh қарпімен берілген 
х,һ дыбыстары жазуымызда болғанымен, 
оны қ деп дыбыстаймыз, сонда оларға 
таңба берудің қажеттілігі қанша? Қазақ 
тілінде и, у дауыстылары жоқ, оларды $зге 
дауыстылар сияқты жалаң ($зін ғана) айта 
алмаймыз. Сондықтан шолақ й-дың жаны-

спикерлері жалпы түркілік тамырдың қайта 
қалпына келтірілуін және латын әліпбиінің 
әлеуетін пайдалану қажеттілігін атап $тті. 

0білмансұр ЖАСАН

на и-ді қосақтаудың қажеті шамалы. Ф тіл 
мен тіс дауыссызын п-мен айтамыз, с$здік 
қорымызда осы әріп (біз үшін дыбыс емес) 
қолданылатын пәлен с$з бар деген уәж негіз 
бола алмайды деп ойлаймыз. В дыбысы. 
Қазақ Москваны әуелден-ақ Мәскеу, Евро-
паны Еуропа деп келеді, бұны да қысқартсақ, 
Ахаң айтқан 26(28) қағидатына келе қоямыз. 
Яғни 9 дауысты, 17 дауыссыз сингармотип,  
қосындысында 26 дыбыс. )ліпби жасағанда, 
алдымен тілімізде қанша дыбыс бар де-
ген мәселені пысықтап алу керек сияқты. 
Жаратылыстанушы ғалымдар тарапынан 
айтылып жүрген кейбір пікірлер, мәселен 
математиктердің пернетақтада х қарпі 
жоқ деген, шешімі табылатын нәрсе, $зге 
тілдерде де арнайы символдарды қолданады 
емес пе, х-ті де,  w-ді  де содан алуға болар.

Түркі тілдерінің ішінде «ең таза тіл» деп 
аты мәшһүр Махмұт Қашқари $зінің «Диуа-
ни лұғат ат-түрік» (Түркі тілінің с$здігі) атты 
еңбегінде сонау ХІ ғасырда-ақ айтып кеткен. 
Тіл тазалығына, үн тазалығына бастайтын 
латын қарпіне негізделген жаңа әліпбиді 
тілге жаны ашитын қауым қолдайды деп 
ойлаймыз.

Болат БОРАНБАЙ,
 филология ғылымының 

кандидаты
ҚЫЗЫЛОРДА
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Жұмыс тобының басты мақсаты – мемле-
кеттік тілді латын әліпбиіне к$ ші руде ел 
арасын да ақпараттық түсіндіру жұмысын жүр-
гізу. Сол мақсатпен құрылған облыстық ақ па-
раттық-насихат тобының мүшелері түсін дірме 
жұмысын құлагер ақын Ілияс  Жан сүгіров тің 
ауылынан бастауды ж$н санады. Бұл бастамаға 
қуана үн қосқан ақсулықтар аудан дық 
Мәдениет үйіне тайлы-тұяғы қалмай жина-
лыпты. 

Алқалы жиынды аудан әкімі )ділбек 
Далбағаев ашып, «Рухани жаңғыру» бағ дар-
ламасын іске асыру ж$нінде ауданда атқарылып 
жатқан жұмыстар мен латын әліпбиіне к$шуге 
қатысты ой $рімдерін ортаға салды. Осыдан 
кейін с$з алған облыстық тілдерді дамы-
ту ж$ніндегі бас қар маның басшысы Айдар 
Башбаев латын әліпбиіне к$шу мемлекеттік 
тілдің қолданыс аясын одан әрі кеңейтуге 
мүм кіндік беретінін баяндай келіп: «Латын 
әліпбиіне ауысу – біздің ұлттық санамыз дың 
отарсыздануының бір жолы» деді.

Айта кетерлігі, облыстық жұмыс тобының 
құрамында әр саланың $кілдері бар. Солардың 
қатарында $лкеміздің рухани әлемін байы-
тып жүрген ғалымдар да бағалы бастамаға 
барынша атсалысуда. Мәдениет үйінде $ткен 
жиында І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің қазақ тілі мен 
әдебиеті кафедрасының профессоры Мұратбек 
Иманғазинов латын әліпбиіне к$шуге қатысты 
пікірін ортаға салды. 

– Латын әліпбиіне к$шу керек. Себебі 
біздің келешегіміз осыған байланысты. Латын 
әліпбиіне $ту әлемдік инновацияларды же-
дел игеруге, келешегімізге нық қадам басып, 
технология мен коммуникацияны меңгеруге 
мүмкіндік беретін құрал. Латын әліпбиіне ауысу 
келешек ұрпақ үшін, саясатымыз үшін маңызы 
бар $згеріс. Ендеше, рухани жаңғыруымыздың 
темірқазығы болып отырған латын қарпін 
халық болып қолдауымыз қажет, – деді ғалым.

Сондай-ақ жиын барысында латын әліп-
биіне к$шу ж$ніндегі  облыстық жұмыс 
тобы ның мүшесі, облыстық «Жетісу» газеті 
бас редакторының орынбасары Нүсіпбай 
)бдірахым әліпби ауыстырудың ел келешегіне, 
ұрпақ санасының жаңғыруына, Мәңгілік Елдің 
ұлы мұраттарын орындауға ықпал ететінін 
нақты мысалдармен түсіндіріп берді. 

– Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында: 
«Мақсатқа анық жету үшін біздің ісімізден са-
намыз алда жүруі керек» деп атап $тті.  Ендеше 
Рухани жаңғыру сынды ұлы бастаманың  басты 
жаңалығы латын әліпбиіне к$шу арқылы 
сананы жаңғырту. Демек, қазақ тілін латын 
әліпбиіне к$шіру алдағы міндеттердің бірегейі 
деп білуіміз қажет, – деді ол.

Ал облыстық Қазақстан халқы Ассам-
блея сының $кілі, ақын Ақсұңқар Ақынбаба 
графика ауысуының ғасырлық тарихына 
тоқталып, қазақ халқының әрқандай бастамаға 
жан-тәнімен кірісіп, үлкен нәтижемен орын-

Әлемдік өркениетке жақындаймызУақыт тудырған 
қажеттілік

 Назарбаев тәуелсіздіктің алғашқы жылынан ба-
стап ел дамуының ұлы жоспарларын жасап, даму 
үрдісін жетілдіріп отырды. «Қазақстан – 2030», 
«Қазақстан – 2050» Стратегиялық жоспарлары 
соның айғағы. Ендігі кезекте Елбасы рухани 
әлемді жаңғырту арқылы қазақстандықтардың 
нағыз елжанды бейнесі мен болашаққа деген 
батыл қадамын орнықтыруды қолға алды, – 
дей келе әліпби ауыстыру әлем қазақтары мен 
түркітілдес ұлттардың рухани бірлігінің негізі 
болатынын да тілге тиек етті. 

Мұнан кейін с$з алған облыс әкімі 
баспас$з қызметінің бас инспекторы Сағыныш 
 Намазшамова, облыстық «Жетісу» газетінің 
тілшісі Қажет Андас латын әліпбиіне к$шудің 
тиімді тұстарын айтып, к$пшілік қойған 
сауалдарға тұшымды жауап қайырды. Осы күні 
топ мүшелері Қ.Сәтбаев атындағы мектеп-гим-
назиясында, ауданға қарасты Ойтоған, Қапал 
елді мекендерінде де болды. Жұртшылықпен 
жүздесуде ақпараттық-түсіндіру тобының 
мүшелері қазақ тілінің латын әліпбиіне 
к$шудегі маңызы мен р$лі туралы, сонымен 
қатар жаңа әліпбиге к$шуде жүзеге асатын 
ұстанымдарды да тізбектеп, жаңа әліпбиді 
$згерту Мәңгілік Елдің мәңгілік тілі үшін қажет 
екендігін к$пшілікке жеткізді. 

Сапардың екінші күні ақпараттық-насихат 
тобы Сарқан ауданының жұртшылығымен кез-
десу $ткізді. Осы барыста облыстық тілдерді да-
мыту ж$ніндегі басқарманың басшысы  Айдар 
Башбаев, облыс әкімі баспас$з қызметінің 
бас инспекторы Сағыныш  Намазшамова, 
о б л ы с т ы қ  « Ж е т і с у »  г а з е т і н і ң  т і л ш і с і 
Қажет Андас, облыстық Қазақстан халқы 
Ассамблеясының $кілі Ақсұңқар Ақынбаба 
Черкасск ауылында болса, облыстық «Жетісу» 
газеті бас редакторының орынбасары Нүсіпбай 

Аршалы ауданының Тілдерді оқыту орта-
лығының ұйымдастыруымен Елбасының 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 
«Мемлекеттік тілдің бірыңғай стандарт-
ты әліпбиі» тақырыбында д�ңгелек үстел 
�ткізілді. 

Аталған іс-шараға мектеп директорлары, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімдері, 
кітапханашылар және БАҚ $кілдері қатысты. 
Жиын барысында Ш.Шаяхметов атындағы 
Тілдерді  дамытудың республикалық 
үйлестіру-әдістемелік орталығының ғылыми 
қызметкері Алмажан Қыдыранқызы латын 
әліпбиіне к$шудің ең басты қажеттілігі, қазақ 
тіліндегі с$здердің айтылуындағы $згерістер 
туралы айтты.

Жиынға қатысушылар күн тәртібіндегі 
мәселе бойынша пікір алмасты. 

Р.МАХАНОВ,
Аршалы ауданының тілдерді оқыту 

орталығының директоры
Ақмола облысы

Екіншіден, біз қазір әлемдік интеграцияға 
кіруге талпынып жатырмыз. Ал қазіргі уақытта 
әлем халқының 80 пайыздайы латын графика-
сын меңгеріп, әлемдік ақпараттардың 70 пайы-
зы осы таңбамен таратылады.

Үшіншіден, латын әліпбиі – жаңа техноло-
гия, әлемдік $ркениет тілі болып тұр. Кез келген 
ел $зінің ғылыми жетістігін әлемге осы жазумен 
таратады. Басқаның жетістігін де осы жазумен 
оқиды. )лемдік $ркениеттен қалып қоймайық 
десек  біздің де латынға к$шкеніміз дұрыс. 

Ендігі мәселе – тіліміздің үндік, тілдік 
ерекшелігін барынша $тей алатын, оны 
дұрыс жеткізе алатын, ғылыми-техникалық 
прогреске икемді әліпбидің ең оңтайлы 
бірыңғай стандартын мұқият әрі тиянақты 
енгізу болмақ. Кезінде Ахмет Байтұрсынұлы 
ұлттық әліпбидің т$рт $лшемін белгілеген 
еді. Олар: жеңіл әрі тілге орамды болуы, 

таңбаның аздығы мен жазуға икемділігі, жазу 
процесінде ықшамдылығы мен ыңғайлылығы, 
үйренуге оңай болуы. Осы т$рт $лшемді 
басшылыққа алғанымыз дұрыс. )рі компью-
тер тақтасындағы латын таңбасынан шықпау 
керек. Бұл қай елге барсаң да кез келген 
компьютермен еркін жұмыс істеуге ыңғайлы 
болады. Бұл тұрғыда ұсынылған екі нұсқаның 
апострофтармен берілген екіншісі, «бір әріп 
– бір дыбыс» нұсқасы к$ңілге қонымдырақ. 
Дегенмен, бірді-екілі диграфты да қолдануға 
болады. 

Соңғы нұсқада екі дыбыс бір әріппен 
берілген түрі бар екен. Олар: Hh – Xx, Hh; 
I’I’ - Ии, Йй дыбыстары бір әріппен берілген.  
Мысалы «Хабар», «Һәм» с$здерін «Habar», 
«Ha’m» деп бір әріппен жазсақ   тіліміздің 
үндестігі бұзылады. Сол сияқты «Ай», «Би» 
с$здерін «Ai’», «Bi’» деп бір әріппен беру де тіл 

үндестігіне қайшы келеді. Сондықтан «Хх», 
«Hһ» әріптерін кириллицадағы сияқты жеке-
жеке қалдырған дұрыс. Ал «Ии-Jj», «Йй-J’j’» деп 
белгілеген дұрыс болар еді. 

Екінші нұсқада жақын үндес дыбыстар 
«А – )», «Г – Ғ», «О – +», «Н – Ң» апостроф-
пен берілген. Бұл дұрыс. Ал кейінгі кезде «Қ» 
әрпін латынша «Q» деп белгілеп жүрміз. Ла-
тын әліпбиінде де «К» әрпі бар. Сондықтан 
«Ққ» әрпін де апостроф арқылы «K`k`» деп 
белгілесек, латындағы «Qq» бос қалады. Бұл 
әріппен «Жж»-ны белгілеуге болар еді. Енді 
қатар тұрған үндес үш әрпіміз бар. Олар: «У – 
Ұ – Ү» әріптері.  Латында  да  «Uu»  әрпі бар. 
Үшеуі үндес жақын әріптер болғандықтан 
оларды да «Uu»-ға апостроф қою арқылы 
жасаған дұрысырақ. Сонда «Уу-Uu», «Ұұ-
U’u’», «Үү-U’’u’’» болады. Тек бұл жерде «Ү» 
жасау үшін «U»-дың үстіне екі рет дәйекше 
қою керек. 

Екінші нұсқада латынның «Ww» әрпі бос 
қалған екен. Оны кириллицадағы «Шш» әрпіне 
пайдалануға болады. Сонда «Шш – Ww» бо-
лады. Қазақ тілінде «Ж» мен «Ш» дыбыстары 
к$п қолданылатындар қатарында. Сондықтан 
оларға жеке әріп арнаған дұрыс. Ал «Чч» ды-
бысы қазақтың т$л с$зінде қолданылмайды. 

Тек шет тілдер мен, шет елдің азаматтарының 
аттары үшін ғана керек. Сондықтан оны 
ағылшындар сияқты «Чч-CHch» деп белгілеп, 
диграфты қолдану керек. Бір әріп диграфпен 
белгіленсе қиындық тудыра қоймас. Сонда 
латын әліпбиімізде 35 дыбыс, 36 әріп болып 
шығады. 

Латын әліпбиіне $ту шетелдіктердің де 
қазақ тілін меңгеруіне оңайлық тудырады. 
Сондықтан олардың тілімізді меңгеруге ынтасы 
артатын болады. Сол кезде олар орысша емес, 
қазақша амандасатын болады. 

Қазақ халқы ежелден тілі, жазуы бар сауат-
ты халық болған. Күлтегін бабаларымыз тасқа 
руникалық жазумен тарихын жазғанда, қазіргі 
«сауаттымыз» деп жүрген халықтарда жазу түгілі 
с$здерін де дұрыстап құрап айта алмайтын еді. 
Руникалық жазуымызды Х ғасырға дейін пайда-
ланып келдік. Тек, Ислам дінін қабылдағаннан 
кейін араб әліпбиіне ауыстық. Мүмкін келер 
ұрпақ еврейлер сияқты к$не жазуымызды 
қалпына келтіріп, пайданылар. Ал, қазірше 
латынды пайдалана тұрайық. 

Назрахмет ҚАЛИ,
 зейнеткер

АЛМАТЫ

түсінеді деп ойлаймын. Елбасымыз латын 
әліпбиіне к$шу мәселесін дәл уақытында 
к$терді. Ендеше, қазақ тілінің аясын кеңейтіп 
әрі қарай дамытқымыз келсе бұл бастаманы 
батыл жүзеге асыруымыз керек.

Қоғамды жаңғыртуды әр адам $з сана-
сын жаңғырудан бастауы тиіс. Ал сананы 
жаңғыртуда латын әліпбиінің алар орны ерек-
ше. Латын әліпбиі бүкіл түркі дүниесін, әлемнің 
42 мемлекетінде $мір сүріп жатқан біздің 
отандастарымыздың, қандастарымыздың 
басын біріктіретін ортақ әліпбиі болуы тиіс. 
Дамыған отыз елдің құрамына енеміз десек, 
оған біз $зіміздің т$л жазу, т$л әліпбиімізбен 
баруымыз керек. Елбасының «Мәңгілік Ел» 
идеясы сол бағытқа жоспарланған жұмыстың 
жалғасы деуге болады, – деді ол. 

Мұнан кейінгі с$зді облыстық «Жетісу» 
газетінің тілшісі Қажет Андас алды. 

– +здеріңізге етене таныс рухани жаң ғы-
рудың бірнеше бағыты бар. Латын әліпбиіне 
к$ шуді соның бірегейі деп қарауымыз керек. 
+йт кені латын әліпбиіне к$шу арқылы рухани 
әлемімізді байытамыз. Бұл тұрғыда қоғамда 
түрлі пікір орын алуда. Біріміз әліпби ауыстыру-
ды дұрыс десек, енді біріміз қарсы пікірдеміз. 
 )л бетте, екіжақты ойдың орын алғаны дұрыс. 
Бірақ қандай істе де артқа емес, алдыға қараған 
ж$н. 

Ал енді  мұның түпкілікті  мақсатын 
 Елба сының $зі айқындап берді. Біріншіден, 
дүниежүзі қазақтарының ғылымын, білім-
біліктілігін бір жүйеге келтіру, екіншіден, 
түркітілдес халықтардың басын біріктіру болып 
табылады. Дүниежүзінің 42 мемлекетіндегі 
қандастарымыз 42 түрлі ұғыммен кетіп бара 
жатыр. Олардың түпкі отаны Қазақстан 
екені даусыз. Ендеше, латын әліпбиі – әлем 
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Жастар үшін 
өте қажет

Зиялылар 
пікір алмасты

Соның арқасында к$пшілік осы бір күрделі мәселеге 
орай $зінің к$зқарасын қалыптастырады. Десек те, 
 Елбасы Н.Назарбаев айтқандай, бұл – ұлт болып шешу-
ге тиісті $зекті мәселе. Сондықтан да осы бағытта жүзеге 
асырылатын әрбір іс-шараны «жеті рет $лшеп, бір рет 
кесіп» барып, жүзеге асыруымыз қажет. Алайда анық 
болатын бір мәселе бар. Ол – қазақ тілі міндетті түрде 
латын әліпбиіне к$шеді. Оны Елбасымыз «Қазақстан – 
2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында да айтып 
$ткен болатын. 

Бүгінгі дамыған компьютер заманында интернет 
жүйесінде үстемдік ететін латын әліпбиі екендігін 
мойын дауымыз керек. Бәріміздің электрондық пошта-
мыз бар. Ол поштамыз кирилл, араб немесе басқа әріп 
емес, латынмен жазылған. 

Қазақ елі $з алдына дербес Тәуел сіз дікке қол жеткізген 
тұста, бүгінгі жастар еліміздің $ркендегенін, жыл дан-
жылға дамып келе жатқан дығын к$ріп отыр. Олар азат 
рухта тәрбие леніп, $здерінің бай тарихына мақтана ала-
тындай сезімде бой түзеуде. Сондықтан информатика 
пәні мұғалімі ретінде, менің пікірім отаршылдық санада 
емес, тәуелсіздік рухтағы қазіргі қазақ жастары үшін ла-
тын әліпбиіне к$шу қажет деп есептеймін. 

Дәмеш САБЫРҒАЛИЕВА, 
Б.Нысанбаев орта мектебінің жоғары санатты 

информатика пәнінің мұғалімі

Атырау облысы

Д$ңгелек столға қатысушылардың ішінен пікір сайысқа 
қатысқандар – Кітап палатасының директоры, жазушы 
).Асқар, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
б$лім меңгерушісі, филология ғылымының докторы 
З.Базарбаева, филология ғылымының докторы Д.Ысқақұлы, 
М.О.)уезов атындағы )дебиет және $нер институтының бас 
ғылыми қызметкері, жазушы, филология ғылымының док-
торы Н.Ақыш, суретші Е.Нұразхан, ақындар ).Қайырбеков, 
Қ.Иса, журналист Ғ.Тәшімбаев және қалалық кітапхана 
$кілдері болды.

Жарысс$зде с$з алған М.О.)уезов атын дағы )дебиет 
және $нер институ тының бас ғылыми қызметкері, жазушы 
Н.Ақыш:

– Латын әліпбиін қабылдарда қазақ әріптерін ком-
пьютерге бағындырудың қажеті жоқ. Ең алдымен, т$л 
дыбыстарымызды сақтап қалуға тырысқанымыз ж$н. 
К$меймен айтылатын  «һ» дыбысының $зі қазіргі криллица 
заманының $зінде-ақ к$пе-к$рнеу жоғалып барады. Радио-
телевидение дикторлары оны «қ» деп айтатын болыпты. 
Жиі қолданылатын «қ», «ә», «і» тәрізді т$л дыбыстарымызға 
дәйекше немесе сызықша бермей, жеке қолдану керек. Бір 
әріпті таңбалау үшін компью тердің пернетақтасын екі рет 
басу еңбек $німділігін т$мендетеді. Бар мүмкіндікті пайда-
лануымыз керек, – деді.  

Д$ңгелек столда басқада зиялы қауым $кілдері $з 
пікірлерін білдіріп, ойларын қосып отырды. Жиынның 
қорытындысы латын әліпбиін енгізумен айналысып жатқан 
тиісті орындарға жолданатын болды.

 Е.ҚУАТБЕКҰЛЫ
АЛМАТЫ

БАСТАМАНЫ БАЯНДЫ ЕТЕЙІК
рып, әлемдік даму үрдісіне т$л әліпбиімізбен 
ілесу, жай ілесу емес, ілгері шығу. Оған қоса 
негізгі фактордың бірі – техниканы қолданудағы 
мүмкіндіктеріміздің артуы. Мысалы, ғалымдар 
ұсынған алғашқы нұсқа техника тіліне 
бейімделіп жасалғанымен лингвистикалық 
тұрғыда олқылықтары к$п болды. Жалпы 
техникалық мүмкіндіктердің $зі ұлттық мүддеге 
жұмыс істеуі керек. Реформаның түпкі негізінің 
$зі де осы ойдан туындағандықтан к$пшіліктің 
ой-пікірі ескерілген, әлдеқайда жетілдірілген 
екінші нұсқа да таныстырылды, қазір ол халық 
арасында қызу талқыланып жатыр.

Халық «біз ғалым емеспіз» немесе «тіл мама-
ны емеспіз» деп қарап отырған жоқ, немқұрайды 
кейіпте үнсіз қалған жоқ. Осы белсенділіктің 
$зі рухани жаңғырудың алғашқы сатыларына 
сенімді түрде аяқ басқанымызды білдіреді. Тағы 
бір айта кетерлігі, латын әліпбиінің бір қазақты 
екіге б$луі мүмкін емес. Себебі, латын әліпбиі 
ол біздің қанымызда бар дүние. Ал Ассамблея 
тарапынан бұл тұрғыда атқарылатын міндет 
$ңірімізде тұратын этностарды жазу реформа-
сына к$шуге $з үлестерін қосуға шақыру, ел 
болып жұмылған жұдырықтай береке-бірлікте 
атқарып шығуға үндеу. Елбасының аталған 
бастамасы түбінде түркітілдес елдердің ортақ 
әліпбиін жасауға жеткізетін пайдалы бастама. 

Осы тұста Черкасск ауылдық округінің 
тұрғындары арасынан к$терілген: «Латын 
қарпін кириллицамен шатастырып, қиналып 
қалмаймыз ба?» деген күдік, күмәнға толы 
сұрақ тарға топ мүшелері дәйекті жауап қай-
тарды. Осындай сұрақтар Сарқан ауданы ның 
Алмалы ауылындағы Алмалы орта мекте-
бінде, Абай ауылындағы орта мектепте және 
Сар қан гуманитарлық колледжінде $ткен 
кездесу барысында да к$птеп қойылды. Бірақ, 
топ мүшелерінінің анықтап айтып, жік теп 
түсіндіруінің нәти жесінде к$пшіліктің к$кейін-
де жүрген күмән сейіліп, жаңа бастамаға батыл-
дықпен атсалысу керектігіне жол ашылды.

О с ы н д а й  о й д ы  А қ с у  а у д а н ы н д а ғ ы 
Қ.Сәтбаев атындағы мектеп-гимназия сының 
оқытушылары:

– Біз осыған дейін латын әліпбиіне к$шуді 
экономикалық, әлеуметтік, тағы да басқа 
тұрғыдан к$п шығын әкелетін бастама деп 
түсініп келген едік. Міне, енді бұл қадамның 
Мәңгілік Ел болудың, әсіресе жастарымыздың 
ел тізгінін мығым ұстап, әлемдегі $ркениетті 
елдермен бәсекелесе алатын қуатқа жеткізетін 
күш бола тынын сезіндік. Демек, Елбасының 
осы мұратын жүзеге асыру үшін ел болып 
ұйысып, жұрт болып жұмылған ж$н екен, – деп 
түйіндеді.

Латын әліпбиіне к$шу туралы облыстық 
ақпараттық-насихат тобының жұмысы алдағы 
уақытта облыстағы барлық аудан, қалада 
жалғасады. Демек, ол кезде де осындай ой 
бірлігінің орын аларына сенеміз.

Қ. АНДАС
Алматы облысы

дап шығатынын тілге тиек етті. Демек, бұл 
жолғы бастама да баянды жетістікпен жұрт 
к$ңілінен шығып, $мі ріне $згеріс әкелмек. 
Жиналыста $ңір хал қы облыстан арнайы кел-
ген топ мүшелеріне к$кейде жүрген сауалдарын 
қойып, латын әліп биіне к$шу жайында нақты 
мәліметтер алды.

Жұмыс тобының $ңір тұрғындарымен 
кездесуі одан ары «Нұр Отан» партиясы Ақсу 
ау дан дық филиалының мәжіліс залында жал-
ғасты. Аудандық мәдениет пен білім саласының 
қызметкерлері, аудан жастары «д$ңгелек 
үстел» басында бас қосып, латын әліпбиіне 
к$шуге қатысты ойларымен б$лісті. Кезде-
суде облыстық тілдерді дамыту ж$ніндегі 
басқарманың басшысы Айдар Карбозұлы: 

– Бәріңізге белгілі, қандай мемлекет, 
ұлт болсын $зінің даму тарихында түлеп, 
түрленіп, жаңғырып отырмаса, онда қоғам 
дамуының үдерісіне ілесе алмай қалады. Бұл 
адамзат $ркениетінің барысында дәлелденген. 
Сондықтан да Елбасы Нұрсұлтан )бішұлы 

)бдірахым, І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің доценті, филоло-
гия ғылымының кандидаты Сайлау Қожағұлов, 
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының 
қызметкері Аманжол Жазықбаев бастаған топ 
Шатырбай ауылдық округінің, І.Жансүгіров 
атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің 
профессоры Мұратбек Иманғазинов, облыстық 
білім б$лімі басшысының орынбасары Гүлсара 
Исағұлова, облыстық тіл басқармасының б$лім 
басшысы Туғанай Рахымберлина бастаған топ 
Қаракемер ауылының тұрғындарымен кездесті. 

Черкасск ауылындағы кездесуге Сарқан 
 ауданы әкімінің орынбасары Ғалымжан 
 Маманбаев арнайы қатысып,  жұрттың 
ықыласына куә болды. Кездесуде с$з алған 
 Айдар Карбозұлы ша ра ның маңызы мен 
мақсатын салмақтап берді. 

 – +здеріңіз жақсы білетіндей, Елбасының 
мақаласының ең маңызды б$лігі қазақ тілін 
 латын әліпбиіне к$шіру. Ал бұған басымдық 
беріп отыруының мәнісін $здеріңіз де жақсы 

қазақтарының рухани бірлігінің негізі болмақ, 
– деді ол. 

Жиынның келесі с$зі топтың белді мүшесі 
Сағыныш Сабыржанқызына берілді. 

– Жалпы жаңғыру дегеннің $зі не? Мәселен, 
жолды жаңғыртудан $ткізсек, жол тақтайдай 
түзуленеді, сапасы жақсарады, талапқа сай 
жаңарады. Ғимаратты жаңғыртсақ, сырланады, 
жаңа келбетке ие болады. Біздің маңайымыз 
$згеріп жатыр, жаңарып жатыр, түрленіп жатыр 
дейік, ал $зіміз $згердік пе? Сананы жаңғырту 
деген не? Оны қалай жаңғыртамыз? Ол $зі к$зге 
к$рінетін процесс пе? Міне, рухани жаңғыру 
осындай сұрақтардан басталуы керек.

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласындағы 
аса маңызды мәселенің бірі – қазақ әліпбиін 
латын графикасына к$шіру. Бұл шешім – 
 тарихи шешім, бүгінгі кезең – тарихи шақ, бұл 
әрекет – уақыт талабы, – деді ол.

Латын әліпбиіне к$шудегі негізгі мақсат 
– ұлттық тіліміздің ерекшеліктерін сақтай оты-
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Бетті дайындаған 
Айгүл 0МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

Б а с т ы р ы л ғ а н  а с т ы қ т ы  с а б а н - т о п а н ы  м е н 
қауызынан тазалау. Қырманда астықты тұлықтас немесе 

малдың тұяғымен бастырып, дәндерін сабағынан б$ліп алады. 
Бастырылған астықтың бетіндегі сабандарын айырмен екшеп, 

сыпыртқымен сыпырып майқандайды. Майқандаудан қалған топаны 
аралас тазаланбаған астықты майқан деп атайды. Оны қызылдау, яғни 

сабан-ш$п қиқымдары, топан, шары мен шаң-тозаңдарынан арылту үшін 
желге қарсы ағаш күрекпен құлаштап лақтырады. Желге қарсы лақтырылған 
астықтың алысырақ түскен неғұрлым тазаларын б$лек үйіп, әлі толық та-
зармай қалған екінші аздау б$лігін б$ліп алады. Мұндай толық тазармаған 
б$лігі екінші қайтара желге қарсы лақтыру арқылы тазаланады. Жел соқпаса 
қызылдау ісі де тоқтайды. Сондықтан мұндай кездері ел арасында «ысқырса 
жел соғады» деген түсінік бойынша ысқырып отырады. Кейбір аймақта жел 
шақыру мақсатында арнайы тасаттық беру ғұрпы да атқарылған. Желдің 
соққанын пайдаланып қалу мақсатында кейде түнімен де қызылдау ісі 
жалғастырылуы мүмкін. Ондайда қырман маңына от жағып қоятын да, 

оның жарығымен қызылдауды жалғастыра беретін. +йткені бастыры-
лып алған дәнді тезірек тазартып, жауын-шашынға ұрындырмай 

сақтайтын орынға салып тастаудың маңызы ерекше. Осын-
дай қызылдаудан $тіп тазарған астық қызыл астық деп 

аталып, қаптарға салынып сақталатын қамба, 
ұра, жерқойма, к$мбе және т.б. орындарға 

жеткізіледі.

ҚЫЗЫЛДАУ  
ССөз сырыөз сыры

ССөз сиқырыөз сиқыры

Сөз тегіөз тегі

өзтанымөзтанымөзтаным

ИТТҮЙНЕКИТТҮЙНЕК

СУ ПАТШАСЫ – МҰРАПСУ ПАТШАСЫ – МҰРАП

ТҮЙЕ ТІС БИДАЙЫ

АҚ ЕГІС – ерте егіп, кеш жиналатын 
бидай, арпа, сұлы дақылдары. К$нек$з 
қариялардың айтуынша, ертеде ақ егісті 
мал-жаны бар ауыл-аймақ еккен, оның 
ішінде бидайдан жасалған тағамы бар от-
басын дәулетті, бай деп есептеген. Тары 
шаруашылығымен к$бінесе шаруа адамы 
айналысқан, тары тіршіліктің күнк$рісі 
үшін егілген.

Қазақ диқандары егіс атаулыны ақ егіс 
және к$к егіс деп екі үлкен топқа б$лген. 
Ақ егіске, жоғарыда аталғандай арпа, 
бидай, сұлы тәрізді дәнді дақылдарды, 
ал к$к егіске тары, қонақ, жүгері, күріш 
дақылдарын жатқызған.

Д0Н – астық тектес $сімдіктердің 
азыққа пайдаланатын тұқымы. Сондай-
ақ дән дәм ұғымы орнына да қолданыла 
береді. Ертеде адамдар $сімдік дәні мен 
тамырын қорек қылғаны белгілі, одан 
кейін аңшылықпен күнелтсе, уақыт $те 
келе егіншілікпен айналысқан. Яғни 
егіншілік кәсібі кейін келе дамып, $ріс 
алған. Қазақтың «күріш Пайғамбардың 
түскен тісінен �нген» деген с$зі бар. 
Сондықтан күрішті т$кпеуге, орынсыз 
ысырап қылмауға қатты к$ңіл б$леді. 
Күріштің $ніп,  су  бет іне  қылтиып 
шыққанын к$гергені десе, ал бас шығарып 
гүл шашқанын дән байлағаны деп атай-
ды. Бидай, тары, күріш, арпа сияқты 
$сімдіктер дәні піскен соң жиналып алы-
нады. Бауланған арпа, бидайды қырман 
 басына жинап, сабағынан дәнін ажы-
ратады, аздаған б$лігін келесі жылғы 
тұқымдыққа деп сақтап қояды.

БИДАЙ. Оңтүстік $ңір егіншілері 
бидайдың жаздық түрімен қоса күздік 
түрлерін де еккен. Жаздық бидайды ерте 
к$ктем наурызда, ал күздік бидайды 
қыркүйек немесе қазан айларында себетін. 
Жаздық және күздік бидайдың түрлері $те 
к$п. Оларды түрлеріне және масағына бай-
ланысты негізгі үш топқа б$ліп: «ақ бидай», 
«қызыл бидай», «қара бидай» деп атайды. 
Қара бидай – ш$л бидай құрғақшылыққа 
т$зімді бидай сұрыпы болып саналса, 
қызыл бидай $німділігімен, сабағының 
биіктігімен, дәндерінің масағында берік 
болуымен ақ бидайға қарағанда бірнеше есе 
қымбат бағаланды. Ертеде ұзын масағымен 
және биік сабағымен ерекшеленетін 
әулиеата бидайы немесе түйе тіс бидайы 
жоғары бағаланған. Бидайдың жергілікті 
ерекшеліктерге сай сұрыптарының қамшы, 
әбдіре, қызыл сесер, ақтоқал, мұртсыз 
 бидай деген түрлері болады.

ТАРЫ .  Тарының к$п таралып, 
егіншілер үшін дақылдар арасында 
ерекше маңызға ие болуының $зіндік 
себептері бар. Тары жер қыртысын 
мұқият $ңдеуді қажет етпейді, қысқа 
мерзім ішінде піседі, аздаған күтімнің 
$зінде мол $нім бере алады. Тарыны 
к$ктей салғаннан суаруға болады, ал 
басқа дақылдар мұндай жағдайда шай-
ылып кетеді. Тары $те к$п күтімді керек 
етпейді, аздаған судың м$лшерімен 
$сіп $не береді. Мұны к$бінесе к$шпелі 
қазақтар себетін. Тарының қара тары, 
күрең тары, шегір тары, қызыл тары, 
атқонақ, майда қонақ деп аталатын түрлері 
бар. Қара тары – бәрінен құнды, оның 
сабағы биік, басы масақты келеді. Күрең 
тары, қызыл тары мол $нім бергенімен, 
жұғымдылығы  нашар саналып, к$же үшін 

пайдаланылған. Атқонақ жылқы жеміне 
арналған, к$ктей орылады.

АРПА. Арпа негізінен жылқы жемі 
үшін пайдаланылса да, кейде тартып ұн 
етіп, бидай ұнына араластырған, қуы-
рып талқан жасаған. Арпаның жергi лiктi 
ерекшелiктерге сай жүндi арпа, жалаңаш, 
айырлы арпа деген түрлері болады. Бұл 
$скіннің қазақтың дәстүрлі тағамдар 
жүйесінде айтарлықтай маңызы болған 
жоқ. Оның емдік қасиетін қазақы ортада 
тиімді пайдаланғаны ж$нінде сан алуан 
мәліметтер кездеседі. Мысалы, соққыдан 
немесе буын ауруларының салдарынан 
адам тәнінің ауырған тұсына арпаның 
талқанын сүтпен араластырғанын басып 
таңған немесе зере мен арпа ұнын маймен 
араластырғанын басқан. 

ЕГІНГЕ ҚАТЫСТЫ 
ЫРЫМ-ТЫЙЫМДАР

Егіншілікке қатысты әртүрлі рәсім-
кәде, салт-жоралғылар егіншілікпен ай-
налысатын дәстүрлі қазақ ортасында 
кеңінен атқарылады. Қазақ диқаншылары 
егіншілікті әдеттен тыс күштің құдіреті, 
Тәңірдің ісі  деп санаған. Диқаншы 
қауым Диқан баба мен Қызыр (Қыдыр) 
атаға сыйы нады. Қыдыр – диқандар 
қамқоршысы. Диқандар егін егуді «Қыдыр 
жолдасымыз болсын», «Қыдыр қолдасын» 
деп бастайды. Халық Қыдыр ата әртүрлі 
жақсылық сыйлайды, ол байлық, бақыт 
әкелуші, ш$лден сақтаушы, жол к$рсетуші 
деп есептейді. Қыдыр пайда болған жерде 
к$к шығып, $сімдік $неді, мал к$бейеді, 
қырман толады деп санайды.

Астық жиналған соң, қырман иесі 
үйілген астықтың үстіне шығып, оны 
таптағаннан кейін шарамен (кейде кер-
сенмен) үйіндіден астықты к$сіп алып, 
үйіндінің шетін айналдыра сеуіп шығады. 
Онан соң «бісімілләһи ар-рахмани-р-
рахим» деп күректің сабымен астық 
үйіндісінің орта тұсынан бастап «сызып», 
оң жаққа қарай жүргізіп, «белбеулеп» 
шығады. Бұл – Қыдыр атаға арналған белгі, 
яғни ол қырманға келгенде осы астық 
үйіндісін айналып, оны «$зінің ықыласына 
б$лесін» деген ниетпен істелінетін шара. 
Бұдан кейін үйіндінің үстімен «белбеу-
ге» дейін жететін тағы да айқышталған 
екі сызық сызады. Бұл сызықтың бірі 
құбылаға қарай бағытталады. Астық 
үйіндісінің құбылаға қараған жағына 
сабымен т$мен қаратып күрек, айыр 
және сыпырғышты тығып қояды. Бұдан 
соң астық иесі жүзін құбылаға қаратып 
«бісіміллә» деп, дән толы ыдысты алып, 
оны үйіндіден алыстау жерге апарып 
себеді. Астықтың осындай б$лігін қазақтар 
аққұла ($збектер мен тәжіктерде хакула, 
арабтарда құдайдың несібесі, құдайдың 
сыбағасы) деп атайды, оны жетім-жесір, 
қайыршы, сопыларға арнаған. Шариғат 
бойынша түсімнің оннан бір б$лігін дін 
$кілдеріне ұшыр (ғұшыр) ретінде бер-
ген. К$ктемгi егiске дайындалған жерге 
кесек лақтырар жоралғысы жасалады. 
Лақтырылған кесек топыраққа терең батса, 
онда егiннiң түсiмi мол болады деп сенген. 
Тәжірибесі мол диқан күздегі жиын-терім 
қандай деңгейде болатынына ескі наным 
негізімен болжам жасаған, құмырсқа 
илеуіне ұзынды-қысқалы үш тал ши шан-
шып, құмырсқаның қай шиге $рмелейтінін 
бақылаған. Егер құмырсқа ұзын шидің 

ҚАРБЫЗ – жазы ұзақ әрі ыстық 
$ңірлерде $сіріледі. Оның түрі мен 
дәміне байланысты ақала қарбыз, қара 
қарбыз, қара ала қарбыз сынды атау-
лары бар. Қарбызды жеңсік ас ретінде 
тұтынады. Оның емдік қасиеттері 
де  жетерлік.  Қарбызды к$бінесе 
бүйректегі құм мен тасты айдауда, 
қуық қабынғанда, іштегі ыстықты ба-
суда қолданады. Жапырағын ашық 
жаралардың қанын тоқтату үшін пайда-
ланады. Сонымен қатар оның сабақ та-
мырлары асқазан мен ішек қабынулары 
кезінде $те пайдалы. 

ҚАУЫН. Қазақстанда қауынның 
күләбі, қант қауын, әміре, әңгелек, 
қара қауын, торлама, сары қауын, анар, 
тұрмалы, ақұрық, к$кше сияқты түрлері 
$сірілген.

Қауыннан қауынқақ, қауынбал, 
қауынқұрт деп аталатын $ңделген 
тағам түрлері дайындалады. Бізге жет-
кен мәліметтерде отырықшы, дәс түр лі 
ортада жатақ аталатын қазақтардың 
жаз мезгілінде тұтынатын негізгі 
тағамы бақша дақылдары болғандығы 
айтылады. Жазда тағамға молынан 
пайдаланылатын бақша дақылдарын 
қазақтар «к$кше байлық» деп атаған. 
«К$кше байлық үш айлық, үш ай-
дан содан шошайдық» деген с$з 
бақша $німдерінің мезгілдік тағам 
екендігін тұспалдайды. Қауынның түрі, 
сұрыпталуы, $сетін аймақтарына қарай 
бірнеше түрі кездеседі. Оның сыртқы 
түрінен б$лек пісу мерзіміне, дәміне 
байланысты сан алуан түрі кездеседі. 
Соның ішінде қазақы ортадағы таны-
мал түрлері атаулары т$мендегідей бо-
лып келеді: ақнабат, ағұрық, болболды 
қауын, әміре қауын, дәмбілше, діңке, 
жегелек, ақ торлама қауын, сексеуіл 
қауын, данияр, әсеті, патсайы, тұқым 
қауын, басып алды қауын, қырықпа 
қауын, шыртылдақ қауын, нан қауын, 
май қауын, к�лденең торы қауын, қара 
мойнақ қауын, әңгелек, к�к әңгелек, 
сары әңгелек. Сонымен қатар 
қауынды емдікке 

басына к$п шықса, онда биылғы бидайдың 
бітік, аласа шиге к$бірек кідірсе, алдағы 
астықтың шығымы аз болады деп болжаған. 
Қазақта «к$к $гіз $зінің мүйізімен жерді 
қазып, жер бетіне суды алғаш шығарған» 
деген әпсана бар. Сондықтан тотемдiк 
сеніммен $гiзді егіншілікті жебеуші ретінде 
санап, алғашқы жер жыртар алдында ерек-
ше күтiп, жем-суын мол беріп, мүйiзiн май-
лау рәсімін атқарған. Ал бұл егіннің бітік 
шығып, түсімінің мол болуына магиялық 
әдiспен ықпал ету үрдісі сияқты.

Қазақы ортада егін егу барысында 
қарызға дән сұраса, дәнді адам емес, 
қара жер тілеп жатыр деген сеніммен, 
қиналмастан сұрағанын толық береді. 
Тіпті, түк жоқ деген күнде де бір уыс 
дән ұстатады. «Егін әлей болсын!», 
«Егін к$бейсін!» деп тілек айтып, қарыз 
сұраушыны жылы шыраймен шығарып 
салады. Бұл үйден дән арылмасын, дән 
тасып, елдің қажетіне жарап, ырысы мо-
лайсын деген ниетті білдіргені.

Қырманға астық бастырар алдында 
егінші Диқан атаға сиынып, бір шайнам 
дәнді аузына салып: «Дән дәмді болсын, 
ішер к$бейсін» деп тілек айтып барып 
іске кіріседі. Мұнысы – қырмандағы дән 
шашылмасын, алдымен $зіміз ауыз тиелік, 
бізге ырыс, береке әкелсін, басқаға жем 
боп кетпесін деген ниетті білдіргені. Дәнді 
жерге т$гiп ысыраптауға тыйым салады. 
)йтпесе, о дүниеге барғанда ақ түйеге 
мiнгiзiп, түйе үстiнен дән тергiзедi-мыс.

Д0НДІ ДАҚЫЛДАРДАН 
ЖАСАЛАТЫН ТАҒАМДАР

Дәнді дақылдардан әзірленетін тағам-
дар дың жасалу тәсілдері түрліше. Дәнді 
қуыру (тары тағамдарын дайындау дың екі 
әдісі бар: біріншісі – қуырып, жармалап, 
келіге түю жолымен дайындалса, екіншісі 
– кеп тіріп, қуырып барып, екі рет келіге 
түю әдісімен жасалады); қайнату; ет пен 
жуаны қамырға орап қайнатып пісіру және 
т.б. Нан, қарма, тандыр күлше, тоқаш, 
шелпек, бауырсақ, талқан, доғалатпа, 
құймақ, к$же, талқан, жент секілді т.б. 
тағам түрлерін дайындаған қазақ қауымы 
әрбір дәнді дақыл түрлерінің $зіндік 
қасиеті мен асқа жарату ерекшеліктерін 
ескерген. Бидайды тартып ұн жасаса, 
күріш пен арпаны к$же мен ботқа жасауға 
пайдаланған. Тары, жүгері, бидайдан 
талқан тартқан. Тарыны майға қуырған, 
май тапшы болса құрғақ қуырып шайға са-
лып, б$рттіріп тағам дайындаған, майс$к, 
жент жасаған. Бидайды қуырып, б$рттіріп 
жеген.

Арпа, сұлыны ашытып к$жеге қатуға 
пайдаланған. Арпа талқанын сүтке ара-
ластырып сүтталқан сияқты тез дайын-
далатын тағам әзірленді. Бірінші қауызы 
ұшырылған астықты құрғақтай қуырып 
алып, келесі  қауызы жарылған соң 
келiге салып, аздаған ыстық дымдап, сүт 
пiсiрiмдей уақыт түйiп, соңынан қайта 
желпiп тазалап кептiрген. Осылайша 
ақталып дайындалған арпа, бидай, тарыны 
қуырып, әрқайсысын майға, қаймаққа, 
шыртылдаққа араластырып құнарлы 
тағамдар дайындады. Суға, сүтке, майға 
б$рттiрiп қойып жейтiн ас түрiн «б�ртпе» 
немесе «б�кпен» деп атайды.

Ақталып дайын болған тарыны с$к 
деп атайды. Қуырып жаншылған арпа 
немесе бидай талқанына келiге түйiп 

пайдаланады. Қазан т$ңкерісіне дейін 
отырықшы қазақтар іштегі ыстықты 
шығару үшін қауынды пайдаланған. 
«Жауын бар жерде, қақтың қадірі жоқ, 
қауын бар жерде, ақтың қадірі жоқ» 
деген соған байланысты айтылса керек. 
Емдік дәрілер оның тұқымынан дайын-
далады.

0ҢГЕЛЕК – пішіні домалақтау 
келген, ерте пісетін кішкене қауынның 
атауы. Қабығы жұқа болып келеді, дәмі 
$те тәтті, кішкентай домалақ пішінді, 
сары, тарғыл к$к түсті түрлері бар. 
)ңгелек құмайтты топырақта жақсы 
$седі, ылғалды к$п тілемейді, суыққа 
т$зімсіз болады. Табиғаты қолайлы 
болуына байланысты қауынның бұл 
түрін Қазақстанның Оңтүстік $ңірлері 
ерте кезден бастап-ақ $сірген. Оның 
дәнінен бастап қабығына дейін азық 
ретінде пайдаланды.

ИТТҮЙНЕК  –  қауынның жеміс 
бермейтін «жабайы» деп аталатын 
шешектері. Қауынның $суіне кедергі 
келтіретін б$лігі. Оған байланысты «ит-
тен сауын болмас, иттүйнектен қауын 
болмас» деген мақал қалыптасқан.

КЕМПІРҚАУЫН – дәмі бұзылмай 
ұ з а қ қ а  ш ы д а й т ы н  қ а у ы н  т ү р і . 
Кемпірқауынның қабығы қалың бола-
ды, әрі сырты торланып тұрады. Тамыз 
айында жинап алып пішеннің, маялаған 
ш$птің арасына, яки, жерт$леге ор-
наластырып қысқа дейін сақтайтын 
болған.

ҚЫЗТІЛІК  – қауынның жұқа 
тілігі. К$бінесе қызға, әйел адамға 
ұсынатын кезде жеуге қолайлы болуы 
үшін жіңішкелеп тіледі. Қызтіліктің 
бір қырынан табаққа салып қойғанда 
әдемі к$рінетіндігіне байланысты да 
осылай аталса керек. Ширегі дүздеу деп 
аталады.

ұсақтаған қызыл iрiмшiк және шекер 
қосып шыртылдаққа (к$п ретте тоңазып 
қатпайтын қасиетiне байланысты жылқы 
майын қолданған) бұлғап жент жасай-
ды. Оны сыйлы, әрі ұзақ сақталатын 
құнарлы ас ретiнде қарынға не бүйенге 
салып қояды. Қол диiрмен, ат диiрмен, 
су диiрмендерге шикі дәнді тартып ұн 
жасаған. Ал ұнды қуырып талқан жасау 
оңай болғанмен, диiрменге тартқандай 
дәмдi болмайтындықтан қуырып алып 
диiрменге тартып, «талқан» дайындаған. 
Талқанның жылқы майына араласты-
рып қуырылғанын «сарталқан», қойдың 
құйрықмайына араластырылғанын 
«майталқан» деп атайды. Ұннан немесе 
талқаннан жасалатын ботқаның сұйықтау 
түрiн «быламық» дейді.  Батыс $ңір 
қазақтары с$ктен жасалған ботқаны «т$п» 
деп атайды. Ал ортағасырда суға қайнатқан 
бидайды арпаның қамырына араласты-
рып, ыстық жерге қойып дайындаған асты 
«тоб» деп атаған (М.Қашқари). Сонымен 
қатар астық $нiмдерiн ашытып, сусын 
дайындаған. Кебегiнен тазарған дәнді 
жаныштап сорпаға немесе суға салып 
баяу қайнатады да, б$ртiп iсiнген соң, 
бұқтырып қояды. Бұл – бірінші тәсілі. 
Екiншi тәсілі бойынша, б$ртіп ісінген 
дәнді айранға салып, тұзбен дәмдеп, аздап 
шырғанақ қосып сапырып араластырады. 
Содан кейін қымтап жауып бiрнеше күн 
ашытып сусын әзірлеген. Сусынның к$же, 
ашымал немесе ашымық сияқты түрлері 
бар. 

БNРТПЕ – күрiш немесе пiскен с$кті 
сүтке қайнатып дайындалатын тағам 
түрі. Қою болатын Б$ртпенің орта тұсын 
ойып, май салып жейді. Май ерiгенде 
б$ртпе дәмi жақсара түседi. Кейде б$ртпені 
арпа,  бидайды суға б$ктіріп те жасай-
ды. Б$ртпенi к$бінесе егiншi ауылдар 
әзірлейді. Сыйлы қонақтарға ұсынбайды, 
тамақты талғап жейтін, асқазаны ауыратын 
адамдарға арнайы дайындайды.

БОЗА – бидайдан, тарыдан ашытылып 
жасалатын сусын, ішімдік. Дәстүрлі орта-
да, әсіресе диқаншылықпен шұғылданған 
қауым арасында дайындалатын мұндай 
сусын түрін бидай, тарыдан жасау үшін 
дәнді ет пісірім уақыт жылы суға салып 
қойып, белгіленген уақытта сүзіп алып, 
дорбаға салып, жылылау жерге орап 
тастаған. 3-4 күн ішінде $нген бидайды 
жуып кептіріп, диірменге тартып ұн, 
 кебек жасайды.  Бозаны осы $нген қабық, 
кебегінен ашытады. Келесі бір тәсілінде 
бидай ұнын жақсылап иі қанғанша илеген 
соң, астауға алып, жылы су құйып, ұнның 
нәрі суға шығып сірнесі қалғанша мыти 
береді. Сірнесін алып тастап, езілген ұнды 
күбідегі, ағаш шелектегі жылы судың үстіне 
құйып, айраннан ашытқы құйып, аузын 
мықтап бекітіп, 4-5 күнге қалдырады. 
Қымыз тәрізді ашымық сусын боза осы-
лайша дайындалған.

КNЖЕ. К$женi күрiш, тары, арпа, 
бесқонақ, бұршақ тәрiздi дақылдардан 
дайындайды. К$женiң қарак$же, ұнк$же, 
үзбек$же, ұмаш, сүтк$же, қатықк$же 
деген түрлері бар. Сүтк$же – етсiз, 
қатықсыз сүтке жанышқан тары, арпа, 
бидай, т.б. салып, дайындайтын ас болса, 
қатықк$жені қатық немесе сүзбе қосып 
жасайды. Қарак$же деп етi аз к$женi атаса, 
ұмашк$же – құрғақ ұнды ұмаштап сорпаға 
сеуiп араластыра отырып пiсiретін б$лекше 
дайындалатын к$же түрі. 

 
 , 

 , 
,  

 -   
    

  .  , 
 ,    - . 
  ,   , 

-     
,     

,  , -
    

. ,  ,  
,      

   -
  .  -
   «  

 , 
   i 
i»  
   , 

   
  

. 

‡  – ‡  – 

МҰРАП – егін суару істерін ұйымдас-
тырушы тоғанбасы адам. Мұрап с$зінің 
түп-т$ркіні (этимологиясы) арабтың 
«әмир» – басшы және «аб» – су деген қос 
с$зінен шыққан. Яғни «судың басшы-
сы» деген мағынаны білдіреді. )детте, 
мұрапты арық ақсақалының ұсынуымен 
жер жағдайымен (рельефімен) жете та-
ныс халық арасынан беделді адамды бір 
жылға сайлаған немесе тағайындаған. 
Халық танымында мұрап Алланың 
халыққа жіберген ерекше қасиетті ада-
мы, халықтың асыраушысы деп біледі. 
Ол еңістегі суды тау беткейіне қиналмай 
шығаратын керемет құдіретке толы күш 
иесі ретінде үлкен образға ие. Осыған 
орай, мұрап халыққа сыйлы, қадірлі 
адам болған. Қазақта:

Жақсы мұраптың артынан су ереді, 
Жаман мұраптың артынан дау ереді.

*
Су патшасы мұрап,
Түн патшасы шырақ.

*
)кең мұрап болса да,
Су құлағының басына орналас.

*
Бағбан жемісті ағашын айтар,
Мұрап суының сағасын айтар,
Шопан $сірген қойын айтар,
+леңші $лең айтқан тойын айтар,
Ұста соққан тамын айтар,
Диқан шығымды еңбегінің бабын 

айтар – деген с$з орамдары мен нақыл 
с$здер кезігеді.
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С$з – қару, с$з – шарпыған от. С$здің 
ар жағында даналық пен күш-қайрат, 
жігерді жаныған намыс пен бас кетеді 
деп райынан қайтпаған $жеттілік пен 
шыншылдық жатыр. Біздің бабаларымыз 
қандай ірі болған!

Елбасы Н.). Назарбаевтың «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында айтылған озық дәстүр-
леріміздің бірі, бәлкім, осы болар. С$зді 
киелі санау, орынды с$зге тоқтау, с$здің 
парқы мен құдіретін білу - бүгінгі ұрпаққа 
да аса қажет қадірлі қасиет.

Ал біз осы биіктен к$ріне алып жүрміз 
бе? Қазіргі жастардың с$йлеу тілі қандай 
дәрежеде? )рине, к$пке топырақ шаш-
паймыз, бірақ ойланарлық, ойласарлық 
жайлар $те мол. Қазіргі к$п жастардың 
тілі қарабайыр, жұтаң тартып барады. 

Ауызекі құрғақ с$йлеу тілінен аса алмай 
жүр. С$здік қоры аз, с$здің бейнелігін, 
әуезділігін ж$нді білмейді, с$здің айтылу 
заңдылығынан, орфоэпиясынан ақсап 
жатады.

Мемлекеттік тілдің мәселесі деген-
де, басты назар аударатын жайлардың 
бірі осы секілді. Білім және ғылым 
министрлігі тарапынан аракідік ай-
тылып қалып жататын орта мектепте 
қазақ тілі мен әдебиет пәнін біріктіріп 
оқытамыз деген пікірі де к$ңілге қаяу 
салады. Тіл $з алдына арналы ғылым са-
ласы болса, әдебиет – с$з $нері ғой. Екеуі 
де ұлттық маңызы бар құндылықтар. 
Тіл мен әдебиет – ұлттың жаны мен 
жады. С$з құдіретін, киесін тану, 
біздіңше, мектепте к$ркем әдебиетті 
оқудан басталады десек, мұнда шешімін 
таппаған, шешімін табуы тиісті к$птеген 
күрделі мәселелердің барына к$зіміз 

жетеді.  Қазіргі  жастардың к$ркем 
әдебиетті оқуы, тілді білуі алаңдатады. 
Сондықтан да мектеп оқушыларының 
$зге пәндермен қатар тілді, әдебиетті, 
тарихты жақсы білуі, игеруі жолдарын 
қарастыру қажет деп білеміз. Ал мектеп-
те тіл мен әдебиетті біріктіріп, оқытылу 
сағатын қысқартып жіберсе, жағдайдың 
мүлде қиындай түсетіні с$зсіз. +з ана 
тіліңнің мәйегін, құнарын бойыңа 
сіңірмей тұрып, $зге тілде с$йлеудің, 
дүбаралықтың қажеті бар ма? Мектепте 
ауыз әдебиетін, жыраулар поэзиясын, 
Абайды, Мұхтарды тереңірек оқып, бой-
ына сіңірмесе, бала күнінен ана тілінің 
уызына қанбаса, ол ұрпақ келешекте шы-
найы ұлтжанды бола ала ма? С$з киесін, 
қадірін білейік, ағайын!

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
филология ғылымының докторы
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архив ісінде де соны сипат алғанын 
к$рсетеді» деген елші мырза осы жиынға 
АҚШ Ұлтық архивінің маманының ар-
найы келуі осының дәлелі екенін атап 
$тті. Д.Килбург с$зінің соңында достық 
пен ынтымақтастық бағытындағы шара-
лар жалғасын табатынына сенім білдірді. 
Айта кетерлігі, АҚШ-та Президент 
архивінің директорын ел Президенті 
тікелей $зі тағайындайды екен. 

Қазақстандағы архив ісінің қалып-
тасуына ресейлік архив саласының ма-
мандары к$п к$мегін тигізгені белгілі. 
Кеңес кезінде архив қызметкерлерін 
даярлаған бірден бір оқу орны Мәскеу 
тарихи-архивтік институты болатын. 
Бұл институттың түлектері еліміздің әр 
түкпіріндегі мұрағаттарда қызмет ету-
де. Бүгінгі күні де Бүкілодақтық құжат 
жүргізу және архив ісі ғылыми-зерттеу 
институты (ВНИИДАД) ресейлік қана 
емес, посткеңестік елдердегі архив 
саласындағы жетекші мекемелердің бірі 
болып табылады.

Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасында «Жаһандық дүниедегі 
заманауи қазақстандық мәдениет» жо-
басына айрықша назар аударылған 
болатын. Осы орайда салтанатты ша-
рада ҚР Президенті  архивінің ди-
ректоры Б.Жапаров әлемдегі ең ірі 
кітапханалардың бірі – АҚШ Конгресі 
кітапханасымен жүйелі байланыс ор-
натып отырғандарын жеткізіп, Елшілік 
$кілі Д.Килбург мырзаға Қазақстан тари-
хы туралы кітаптарды тапсырды. 

Пленарлық мәжілісте ҚР Президенті 
архивінің директоры Б.Жапаров «ҚР 
Президенті архиві: тәжірибе, инновация-
лар және ХХІ ғасырдағы даму перспекти-
валары» тақырыбында баяндама жасады. 

– Қазақстан архивтерінде орасан 
зор әлеуметтік-экономикалық, саяси, 
ғылыми, мәдени және басқа ақпарат 
жинақталған (23 млн сақтау бірлігі). 
Біздің басты міндетіміз – архивтердің сақ-
талуы және қоғам мен мемлекет мүддесі 
үшін барынша белсенді пайдаланылуын 
жан-жақты қамтамасыз ету, – деп атап 
$тті Б.Жапаров. 

Директордың айтуынша, жекелеген 
жетістіктерге қарамастан, Қазақстандағы 
архив саласы ұзақ уақыттан бері к$птеген 
$зекті мәселелердің шешілмеуіне бай-
ланысты дағдарысты бастан кешіп 
отыр. Б.Жапаров атап к$рсеткен, басты 
мәселелер: әкімшілік, нормативтік-
құқықтық, архив ісін ақпараттандыру, 
архвтердің сақталуын қамтамасыз ету 
және олардың толықтырылуы, архив 
ғылымы және мамандар даярлау. Қазіргі 
заманғы мемлекеттік басқару жүйесіндегі 
архив саласының мәртебесі мен орны 
оның алдында тұрған міндеттер мен 
функцияларды жүзеге асыруға сәйкес 
келмейді.  Дағдарысқа алып келген 
басты себеп – архив органдарының 
басқарушылық функцияларының мәнін 
жете бағаламау, оны кітапханалармен, 
музейлермен теңестіру.  Шын мәнінде 
а р х и в  о р г а н д а р ы  м ү л д е м  б а с қ а , 
салааралық міндеттерді атқарады: елдің 
ұлттық қауіпсіздігі саласында биліктің 
жоғарғы және жергілікті органдарын 
маңызды құжаттармен қамтамасыз 
ету ,  азаматтар  мен мекемелердің 

де нормативтік базаға мұқтаж. Онсыз 
толыққанды жұмыс істеу мүмкін емес». 

Архив басшысы атап к$рсеткен аса 
маңызды мәселенің бірі – архивтердің 
сақталуын қамтамасыз ету және олар-
ды толықтыру.  «Бүгінгі  таңда ар-
хив қоймаларына және құжаттарды 
сақтауға байланысты аса күрделі жағдай 
қалыптасты. Қазақстанда 2000-2015 жыл-
дары бар болғаны 4 жаңа архив нысаны 
пайдалануға берілген. Облыстардағы 
мемлекеттік архивтердің к$пшілігінде 
орын жоқ, соның салдарынан $здерінің 
басты міндеті – құжаттарды сақтауға 
қабылдау міндетін атқара алмай отыр. 

Мұрағатшылар үшін маңызды жиын-
ға еліміздің облыстық, аудандық архив-
терінің басшылары да қатысқан бола-
тын. Осы орайда аймақтағы архив тердің 
жағдайы ж$нінде Қарағанды облыстық 
мемлекеттік  архивінің директоры 
Жаңагүл Тұрсыновамен тілдескен едік. 

– Облыстық архивтер үлкен жұмыстар 
жүргізуде. Атап айтқанда, біздің архив сту-
денттер мен оқушылар арасында $лкетану 
сабақтары, тарихи-деректі к$рмелер, 
зияткерлік ойындар ұйымдастырып, түрлі 
жобаларды іске асыруда. Дегенмен, ар-
хив мекемелерінің $зекті мәселелері $те 
к$п. Біздің архив ғимараты 1967 жылы 
салынған, 700 мыңнан астам құжат бар. 
Бүгінгі күні орынның жетіспеушілігінен 
құжат қабылдауды тоқтаттық. )сіресе 
кадр мәселесі қиын. Осы орайда бүгінгі 
конференцияның маңызы $те зор. Алдағы 
уақытта сала стратегиясы түбегейлі 
$згеріп, архив ісі жаңа серпін алады деп 
сенеміз, – деді Ж.Тұрсынова. 

Қордаланған түйткілдерге қара-
мастан мұрағат ісінде ілгерілеу шіліктер 
де бар. Мұны біз ҚР Президенті архивін 
аралағанда к$з жеткіздік. Мәселен, 
бұл мекемеде 16 мәліметтер базасы-
нан тұратын бірыңғай ақпараттық жүйе 
қызмет етеді, электрондық архив үшін 
60 мыңнан астам іс цифрландырылған, 
алдағы уақытта тағы 100 мың істі элек-
тронды түрге к$шіру жоспарлануда. 
Биылғы жылдың сәуір айынан бері 
«Оқырман залы» электронды қосымшасы 
іске қосылған. Зерттеуші жеке кабинет 
арқылы қашықта отырып-ақ қажетті 
ақпаратқа қол жеткізе алады. Содан 
бергі 6 ай ішінде «Оқырман залы» модулі 
арқылы зерттеушілер 5,8 мың элек тронды 
іске қол жеткізген, бұл пайдалануға 
берілген істердің жалпы санының 58 пай-
ызы. Уақытты үнемдеу мен тиімді жұмыс 

ерекшелігімен, жұмыс әдістерімен таны-
стырды. 

К о н ф е р е н ц и я  б а р ы с ы н д а  е л д і 
елең еткізерлік ерекше оқиға болды. 
Татарстан Республикасының архив ісі 
 бо йынша Мемлекеттік комитетінің 
 т$ра йымы Ирада Аюпова екі елдің архив 
саласының алдында тұрған міндеттер 
мен мәселелер ортақ екенін айтып, 
с$зінің соңында ҚР Президенті архиві -
нің директоры Болат Жапаровқа Санкт-
Петербург университетінің профессоры, 
шығыстанушы, саяхатшы И.Н.Бере зин нің 
(1818-1896 жж.) 3 томдық «Түркі хрес-
томатиясы» атты еңбегінен қазақ әндері 
туралы деректерді сыйға тартты. Түркі 
халықтарының тілдері мен әде бие тін 
зерттеген белгілі түрколог ғалым қал -
дырған құнды мәлімет дәстүрлі мәде ниетті 
зерттеушілеріміздің к$зіне түсері с$зсіз. 

Сонымен, отандық архив мамандары 
бұрынғыша жұмыс істей алмайтындарын 
ашық жеткізді. Саланың нақты жай-күйі 
архив деген не екенін шынайы ұғынуға, 
оның қоғам мен мемлекет үшін мәні 
мен маңызына тереңірек үңілуге алып 
келді. +ткен кезеңнің бай қазынасы мен 
бүгінгі күннің құнды деректерін келер 
ұрпаққа жеткізу, ғылыми айналымға қосу 
ісі жаңа шешімдерді талап етеді. +йткені 
мұрағат құжаттарын сол күйінде сақтап 
қалу барған сайын күрделене түсуде. 
Қағаз қоршаған ортаның әсеріне т$зімсіз, 
сондықтан қағаздағы құжаттарды 
цифрландырылған түрге айналдыру 
қажет. Одан б$лек осы цифрлы түрдегі 
контенттің $зін сақтауды қамтамасыз 
ету міндеті бар. Мұның бәрі архив ісінің 
заңнамалық-құқықтық реттелуіне, 
қаржыландырылуына келіп тіреледі. 
Сондықтан еліміздегі жетекші архив 
мекемелерінің бірі – ҚР Президентінің 
архивінде $ткен маңызды жиында с$з 
болған сала қызметін тежеп отырған 
түйткілді мәселелер тиісті органдар тара-
пынан шешімін күтеді.

Архив – мемлекеттің кешегі және 
бүгінгі тарихының сақтаушысы. Ұлты-
мыз дың кешегісі мен бүгінін құрай тын 
құнды құжаттарды бола шақ ұрпаққа 
аманат ету міндеті мұрағат шы ларға сеніп 
тапсырылған. Осы орайда Елбасы ба-
стамасымен қолға алынған «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында сала 
қызметін жаңа деңгейге к$теру уақыт 
кешіктірмейтін келелі іс.

Дина ИМАМБАЕВА

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Расы сол. Баяғы кеңес заманында, 
осыдан 40-50 жыл бұрын:

«Үстінде үйдің,
Тұр еді мысық.
Қасына келді,
Бір торғай ұшып...» деп айтылатын 

балаларға арналған ойнақы, жеңіл әуен 
кейбір балабақшада әлі күнге айтылып 
жүр. Қазіргі заманғы, б$бектің ұғымына 
сай келетін лайықты, тұшымды жаңа ән 
табу қиын. Бар болса, саусақпен санарлық 
қана. Сондықтан «Аспанға қараймын, 
жұлдызды санаймын» деп шырқап тұратын 
мектеп жасына жетпеген бүлдіршіндерге 
еш таңғалмайсың.

Қоғамның беталысы $згерді. Ру-
хани құндылықтарымыз кеше нарық 
заңдылығының қанжығасында кете жаз-
дап еді. Бүгін «Мәдени мұра», «Рухани 
жаңғыру» бағдарламалары негізінде енді-
енді қисайған жүгіміз түзеліп, к$шіміз 
оңалып жатыр. Білім саласы қанша рет 
реформаланды, оқу-тәрбие жұмыстары 
қазіргі заман ыңғайына сай атқарылып 
жатыр. Бірақ балалар шығармашылығы 
дейтін аса мән беруге тиісті нәзік мәселе 
осы ұлы дүбірдің тасасында қалып 
қойғандай к$рінеді. 

Мектепке дейінгі балалар тәрбиесі 
 саласында 20 жылдан бері жұмыс істеп келе 
жатқан педагогика ғылымының кандида-
ты Ақжарқын Бәделқызын біз Астанадағы 
№77 «Қошақан» балабақшасында жолық-
тырдық. Ол «Мәңгілік ел азаматын 
тәрбиелеуде Тәй-тәй технологиясын 
жаңаша бағытта қолдану» атты тәжірибе 
алаңы жұмыстарын қадағалап, бақылап 
отырады екен. Мәнісі – Қазақстанда 
бұрын  нан қолданылып жүрген шетел-
дік техно логияны Мәңгілік ел ұғымымен 
байланыстыру. Яғни бүлдір шіндерді топ-
топқа б$ліп сабақтар $ткізіледі.

Маман балабақшалардағы балалар 
шығар ма шылығына қатысты мынадай 
пікір білдірді:

«Балалар шығармашылығы $те аз. 
Шағын $леңдер, маусымдық жырлар, 
ойнақы әндер табу оңай емес.

Осындай олқылықтар салдарынан 
балалардың с$здік қоры дамымайды. Егер 
баяғыда бүлдіршіндер белгілі бір ертегіні 
бастан-аяқ түгел айтып шығатын болса, 
қазіргі балалар айта алмайды. Ертегінің 
оқиғасын ойлап тұрады, бірақ с$збен 
жеткізе алмайды. 

Балалар бақшаларында б$бектерге 
лайық әндерді әркім $зінше іздеп тауып, 
соған ыңғайлап пайдаланады. Мынадай-
мынадай әндерді үйрету керек дейтін ар-
наулы бағдарламалық құжат жасалмаған. 
Музыка жетекшілері ана жерден бір әнді, 
мына жерден бір әнді әкеліп балаларға 
үйрете береді. Кей жағдайларды с$зі бала 
ұғымына ауыр ма, жоқ па, ол жағына қарай 
бермейді.

Мұндай кемшіліктерді жойып, жолға 
қойғымыз келсе, әдістемелік құралдар 
даярлау керек. Ол үшін балабақшаның 
тәжірибелі мамандарымен ақылдаса оты-
рып, балалардың арасына келіп зерттеп, 
арнайы шығармашылық топ құрып, са-

раптамадан $ткізіп барып, мына әндерді 
үйретуге болады деген қорытынды шығару 
керек».

Маманның айтып отырғанына еріксіз 
қосылуға тура келеді. )р балабақшаның 
ән-күйге үйрететін тәрбиешілерінің 
керегін $здері іздеп жүріп әр жерден 
тауып алатыны шындық. Бұған біз Аста-
на т$ріндегі «Нұрай» балабақшасында 
болғанда к$зіміз жетті. Мұнда мамандар 
негізінен К$кшетауда шығатын «Зерек 
Ботақан» деген музыка мен әнге арналған 
альманах журналды пайдаланады екен. 
Қа зақ және орыс тілінде ноталарымен 
бірге басылатын әндерден керегін таңдап 
алады.

«Бұл журналда к$бінесе орысша 
әндер. Қазақша аударған кезде біраз 
үйлеспейтін, балаға ауырлау мәтіндер бо-

МҰРАҒАТ – ТАРИХ АЙНАСЫ

СӨЗ ҚАДІРІН БІЛЕЙІК

Достықпен нұрланған жол даңғыл (Басы 1-бетте)

Елшілік $кілі конференция жұмы-
сына қатысып отырғанына ризашы-
лығын білдіріп, Қазақстанның жаңа 
идеяларды игеру бағытындағы тал-
пыныстарын жоғары бағалайтынын 
жеткізді. Д.Килбург архив к$рмелерінен 
ҚР Президенті Н.Назарбаев пен АҚШ-
тың бұрынғы Президенті Д.Буштың Ақ 
үй алдындағы фотосуретін к$ріп, екі ел 
арасындағы ресми қатынастардың $зара 
ынтымақтастық пен достық деңгейіне 
к$терілгенін айтты. «Қазақстан Респуб-
ликасының халықаралық қатынастардағы 
ашықтығы мен дәйекті саясаты барлық 
саладағы байланысқа серпін беруде. 
Бүгінгі конференция осы жұмыстардың 

Бір айға созылған тілдер айлығының 
салтанатты жабылуы «Тіл – достық 
құралы» атты концерттік бағдарламамен 
қоры тындыланды. Аталған іс-шараға 
этномәдени бірлестіктердің жетекшілері, 
$ңіріміздің зиялы қауым $кілдері, тіл 
жанашырлары, бұқаралық ақпарат құрал-
дарының $кілдері, мекеме және ұйым бас-
шылары, мәдениет және тілдерді дамыту 
б$лімдерінің басшылары мен мамандары 
қатысты. 

Аталған мереке тіл тарихына арналған 
фильмнің к$рсетілуімен ашылып, 
 фестиваль барысында ұлттық сана-

сезімі мол, Отанын, ана тілін $з ана-
сынан кем сүймейтін азамат пен аза-
матша тәрбиелеу, мемлекеттік тілдің 
қолдану аясын кеңейту, мемлекеттік 
тілдің мәртебесі мен маңызын кеңінен 
насихаттау, Қазақстанда $мір сүретін эт-
нос $кілдерінің салт-дәстүрі, мәдениетін 
к$рсету, тілге, елге деген құрметті арттыру 
фестивальдің негізгі мақсаты екені де ай-
тылып $тті.

С а л т а н а т т ы  ш а р а н ы ң  « А с т а -
на – болашақтың қаласы» б$лімінде 
Қ.Даржұман атындағы ұлттық жаңғыру 
мектебінің шәкірттері ұлттық киімдер 

киіп, «ЭКСПО – 2017» халықаралық 
к$рмесіндегі сәлемдесуді түрлі тілде ай-
тып шықса, «Қоғамдық келісім» КММ 
ұжымының орындауындағы би, Достық 
үйі квартетінің орындауындағы «Астана» 
әні барша к$рермендерге патриоттық 
сезім сыйлады. «Қазақстан – достық 
аймағы» атты б$лімде қонақтардың 
ыстық ықыласына ие болған дәстүрлі 
әншілер әуелете ән салғанын атап $тпеске 
болмайды. Осылайша, тарихымызды, 
ұлтымызды, мәдениетімізді, ата салт-
асыл дәстүрімізді ұлықтайтын мереке-
де $ңіріміздің майталман $нерпаздары 
к$пшіліктің зор ықыласына б$ленді.

Ж. ЖОЛШЫБЕКОВА,
Павлодар облыстық тілдерді 

дамыту басқармасының 
бас маманы 

иірімі к$п, үлкендерге лайықты әндер 
айтарлықтай кері әсер ететінін ешкім 
ескермейді.

Мектепке дейінгі балаларға жас шама-
сына қарай ән үйретудің $зіндік әдістемесі 
бар, әнді тыңдау, дауысты ашу, үнді қою 
деген болады. Бәрі біртіндеп, сабақтаса 
жүргізілетін нәрсе. Балаларға жеңіл, 
ойнақы, мазмұны айқын, оңай әндер 
керек. )ннің мәтіні, ұйқасы бала тіліне 
икемді, кедергісіз айтылуы тиіс».

 Фатима Жұмабекова қазір «Респуб-
ли калық мектепке дейінгі балалық шақ 
орталығы» ұсынып отырған мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік 
бағдарламасына негіздеп жұмыс істеу 
керектігін айтады. Бірақ оның $зінде де 
біраз олқылықтар бар. Бұрын 15 жылдан 
бері пайдаланылып келген «Т$л туынды – 

лады. Мұндай сәйкес келмейтін жерлерін 
айтуға оңайлатып, $зіміз дұрыстап ала-
мыз. )йтпесе, ән-әуендері жаман емес. 
)ндер де жыл мезгілдеріне, мерекелер-
ге арналып жазылған, керегіңнің бәрі 
бар. )ндердің дискісі журналмен бірге 
жүреді. Тек $кініштісі, орысшадан аударма 
әндер к$п...» дейді балабақшаның музыка 
жетекшісі Лиза Ниязова. – Бұдан басқа 
сазгер Бота Бейсенованың әндерін пайда-
ланымыз, бірақ ол кісінің мынау сияқты 
ән жинағы жоқ. Дискісі бар, с$здерін 
ғаламтордан аламыз»

Балабақшаның тағы бір  ән-күй 
тәрбиешісі Дана Иманбекованың айтуын-
ша, сазгер Алтын Махамбетованың әндер 
жинағы да керектеріне жарап тұр екен.

 «Бірақ ол кісінің әндері к$бінесе 
жеке дауысқа арналған әндер. Ал балалар 
бақшасында балалар топпен қосылып, 
хормен айтады ғой. Негізінен бұл әндер 
ересек топтарға келеді де, ортаңғы, кіші 
топтарға жарамай қалады. Мұндай әуендер 
3-4 жастағы балаларға қиынға соғады. 
Кіші топтағы балаларға ән таба алмай 
қаламыз. Біздің композиторларымыз осы 
жағына назар аударса» дейді ол. 

Осының $зінен-ақ «сәбиіңіз не айтып 
жүр?» деген сауалға жауап табатыныңыз 
айқын. Кез келген балабақшаның күйі 
осындай. Музыка жағынан тәлім-тәрбие 
беретін мамандар жұмысы – әркімнің 
$зінше ізденісіне негізделген. )рине, 
олар бүлдіршіндердің жас ерекшелігіне, 
ұғымына сәйкес келетін ән-әуендерді тау-
ып, келмейтін жерлерін $здерінше ж$ндеп 
ұсынып, қиыннан қиыстырып келеді. 
Бірақ мұның тауқыметтен шығатын жол 
еместігі бәсенеден белгілі. 

 Осы орайда мектепке дейінгі сала 
 маманы, педагогика ғылымының канди-
даты Фатима Жұмабекованың ой-пікірі 
назар аудартады. 

«Мектепке дейінгі мекемелерде бала 
тәрбиесі талаптарына жауап беретін 
к$ркем әдебиет те, $леңдер мен әндер де 
тапшы. Қазір пайдаланып жүрген әндердің 
кейбірінің иірімдері $те күрделі. Мазмұны, 
мағынасы түсінікке ауыр. Музыка маман-
дары әр жерден бір қағып алып келеді. 
«Енді не істейміз, басқа жоқ. Балалар 
айтып кетеді» деп алақандарын жаяды. 
)рине, кез келген бала не үйретсең де, 
үйреткеніңді айтып тұрады. Мәдинаның, 
Қарақаттың әндерін шырқап береді. 
Абайдың әндерін шырқайды. Бұған 
қуанамыз. Бірақ бүлдіршіндердің тыныс 
алу жолдарына, дыбыс саңылауларына 

Балб$бек» бағдарламасы ескірді, жаңарту 
керек деп, қазір Ресей бағдарламаларына 
ұқсатып осы үлгіні ұсынған екен. Ал 
Ресейде азды-к$пті 27 бағдарлама бар. 
Сондықтан жаңа бағдарламаның пісіретін 
тұстары аз емес. 

 Бір жағынан балабақшалардағы 
 музыка мамандарын с$ге алмайсың. 
Жоқтан бар жасап жүр. Елімізде мектепке 
дейінгі бүлдіршіндерге музыка сырларын, 
ән-күй құпиясын оқытып, жеткізетін 
нағыз мамандар жоқ. Музыкалық білімі 
бар адамдарды еріксіз жұмысқа алған. 
Оның үстіне жастар жағы балабақшаларда 
к$п тұрақтамайды. Сарапшы-мамандар 
оларды оқытып, бүлдіршіндермен жұмыс 
істеу сырларын енді үйретіп келе жатқанда 
кетіп қалады. Балабақша қызметкерлерінің 
жалақысы мардымсыз.  )леуметт ік 
жағдайлары шешілмеген. Бұл сол біз с$з 
етіп отырған мәселенің түп-т$ркіні, $зге де 
тауқыметтермен қатар бала жүрегіне жақын 
ән әуендердің бір жүйеге келтірілмей, аса 
мән берілмей үйретіліп, «ауырдың үсті, 
жеңілдің астымен» жүргізілуінің бір себебі 
осы болса керек. Арнайы педагогикалық 
әдістемеліктің болмауы салдарынан 
құртақандай сәбилерді к$ше әндері демей-
ақ қояйық, соған жақын аннан бір, мын-
нан бір теріп әкелген күрделі ойға, ауыр 
тіркестерге құрылған әндер мен сусындату, 
олардың биологиялық жас ерекшеліктерін 
ескермеу жалғаса беретін сияқты...

 Біз бірнеше ата-ананың да пікірін 
білген едік. Зейнеткер Мархабат Т$ребаева 
Астана іргесіндегі «Үркер» ауылының 
«Нұрсәуле» балалар бақшасына баратын 
немересінің әбден жаттанды болған, таныс 
әндерді қайталап айтып келетінін жеткізді. 

– Жылт еткен жаңа бірдеңе үйренді 
ме дейсің, жоқ, сол баяғы қалпы. Баланы 
қуантып, күлдіретін, ойын дамытатын, әр 
нәрсеге қызықтырып, жетелейтін ойнақы 
әндер керек, – дейді ол.

Ал Тельман )бдібекұлы деген аза-
мат т$рт жасар ұлының үйге келгенде 
)нұранынан басқа ештеңе айта алмайты-
нын тілге тиек етті. Яғни балабақшада бала 
санасына жақын ән жоқ деген с$з.

Осы жерде  Қазақтан телеарна-
ларындағы түрік, $збек, қырғыз, орыс, 
араб әуендерінен ұрлап алынған қазіргі 
қырық құрау қазақ әндері еске түседі. Саз-
гер к$п, ән жоқ. Балабақша қайдан оңсын!

Ал Білім және ғылым министрлігінің 
реформалармен уақыты $тіп жатыр...

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

СӘБИІҢІЗ 
не айтып жүр?

ОЙТҮРТКІ

құқықтық және қаржылық мәртебесін 
қалпына келтіру және растау, іс жүргізу 
мәселелеріне әдістемелік жетекшілік 
ету,  мекемелердегі,  ведомстволық 
архивтердегі құжаттардың сақталуын 
қадағалау, тарихи мұраны пайдалануды 
және насихаттауды ұйымдастыру. 

Архив басшысы аталмыш саладағы 
нормативтік-құқықтық заңнаманың 
кемшіліктерін де атап к$рсетті: «ҚР-ның 
«Ұлттық архив қоры және архивтер тура-
лы» заңы архив ісін реттеуді толыққанды 
қамтамасыз ете алмай отыр. Соның 
салдарынан архив ісі басқару жүйесінен 
тыс қалған. Елімізде архивтік ақпараттың 
бірыңғай республикалық жіктеуіші 
әзірленбей келеді. Электрондық архив 
ж$ніндегі базаны одан әрі дамыту ісі 

істеуге к$п к$мегі бар бұл қызметке 
сұраныс жоғары болып отыр. 

Екі күнге созылған маңызды  жиында 
сала  қызметінің  жетіст іктері  мен 
кемшіліктері кеңінен с$з болды. Кон-
ференция барысында қатысушылар 
$зара пікір, тәжірибе алмасуға мүмкіндік 
алды. Еліміздің түкпір-түкпірінен келген 
мұрағатшылар Президент архивімен та-
нысты. Конференция бағдарламасының 
аясында АҚШ-тың Архивтер және 
құжаттама Ұлттық басқармасы бас 
операциялық директорының орынбаса-
ры Крис Нейлор (NARA) «АҚШ-тағы 
құжаттаманы басқару жүйесі: федерал-
ды үкіметтің нормативтік-құқықтық 
аспектілері» тақырыбында шеберлік 
сағатын $ткізіп, америкалық архив ісінің 
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ОҚЫРМАНДАР НАЗАРЫНДА 
«ҚАМАР СҰЛУ»

ТАЛҚЫ

Бұл жолғы оқырмандар кон-
фе рен циясының мақсаты да сту-
денттерді, жалпы жастарды кітап 
оқуға тарту еді. Бұл конференцияға 
қатысқандар – Қазақ мемлекеттік 
қыз дар педагогикалық университеті, 
Қазақ филологиясы және әлем тілдері 
факультетінің, басқа да оқу орын-
дарының студенттері, қала жастары. 

О қ ы р м а н д а р  к о н ф е р е н ц и я -
с ы н  Г ү л з и п а  Ү м б е т а е в а  а ш ы п , 
фило  логия ғылымының кандида-
ты Бибігүл Сұлтанова ары қарай 
жүргізіп отырды. Аталған іс-шараға 
к$птеген к$ркем және ғылыми-сын 
еңбектердің авторы, белгілі жазу-
шы, М.О.)уезов атындағы )дебиет 
және $нер институтының бас ғылыми 
қызметкері, философия ғылымының 
докторы, профессор Нұрдәулет Ақыш 
қатысты. Оның «Үндемейтін ұл», 
«Қияннан келген к$гершін», «Сынық 
домбыраның сазы», «Таң алдындағы 
дабыл»,  «Жатақхана қыздары», 
«Ұры қыздың тағдыры», «Бейуақта 
жанған от», «Рақымсыз к$ктем» және 
басқа кітаптары оқырман қауымға 
жақсы таныс. Сонымен қатар кештің 

 Қазіргі таңда облысымыздың 
) д і л е т  о р г а н д а р ы  Қ а з а қ с т а н 
 Республикасы )ділет министрінің 
«2017 жылғы 22 ақпандағы Қазақстан 
Республикасы )ділет министрлігінің 
Қазақстан Республикасында тілдер-
ді дамыту мен қолданудың 2011-
2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру ж$ніндегі 
2017-2019 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспарын» басшылыққа 
алып, жүзеге асыруда. 

Мемлекеттік бағдарламаның  басты 
стратегиялық мақсаты –  Қазақ станда 
тұратын барлық этностардың тілін 
сақтай отырып, ұлт бірлігін ны-
ғайтудың маңызды факторы ретінде 
саналатын мемлекеттік тілді $мірлік 
қажеттілікке айналдыру мақ са тында 
құқықтық түсіндіру жұмыс тарын 
жүргізу қажеттігін )ділет органда-
рының әрбір  қызмет  кері  асқан 
жауапкершілікпен түсінеді.

Осы аталған бағдарламаны жүзе ге 
асыру мақсатында Алматы  об лысының 
)ділет органдары құқықтық наси-
хат жұмыстарын, яғни құқықтық 
дәрістер мен әңгімелер, д$ңгелек 
үстелдер, семинар сабақтары, «)ділет 
кеңес береді» акциясы, «Ашық есік 
күндері» сияқты іс-шаралары аясында 
ұйымдастырып, $ткізуде. 

Б ұ л  і с - ш а р а л а р д ы ң  т ұ р а қ т ы 
қатысушылары мемлекеттік органдар 
қызметкерлері, еңбек ұжым дары, сту-
денттер мен оқушылар, мемлекеттік 
емес ұйым $кілдері, ауылдық елді 
мекен тұрғындары болып табылады.

Атап айтсақ, «Қазақ тілі – жар-
қын болашақ кепілі», «Тіл тағдыры 
– бір лігіміздің кепілі», «Ана тіліміз – 
біздің болашағымыз», «Мемлекеттік 
тіл – менің тілім», «Тіл – ел бай-
лығы», «Мемлекеттік тілге байланы-
сты Жалпы ұлттық жоспарды жүзеге 
асыру» тақырыптарында д$ң гелек 
үстелдер, «Мемлекеттік тіл – рухани 
байлық», «Ел мерейі – қазақ тілі», 
«Жеке кәсіпкерлердің құжат тамасын 
жүргізу барысындағы мемлекеттік тілді 
қолдану мәселесі» тақырыптарында 
дәрістер $ткізілді. 

Мұндай іс-шаралар облысы мыз-
дың барлық аудандық және қалалық 

құрметті қонағы ретінде жас ақын, 
«М$лдір бұлақ» журналының жау-
апты қызметкері Саят Қамшыгер де 
шақырылды.

Кештің жүргізушісі, ҚазМҚПУ-
нің доценті Б.Сұлтанова «Бір ел – 
бір кітап» республикалық акция-
сы 2007 жылдан бастап $ткізіліп 
келе жатқандығын, биылғы жылы 
жалпыхалықтық оқуға таңдау «Ала-
шорда мемлекетінің 100 жылдығына» 
орай «Жыл кітабы – 2017» таңдауына, 
қазақ поэзиясының биігіне $рмелеп 
ш ы қ қ а н  а қ ы н  С ұ л т а н м а х м ұ т 
Торайғыровтың «Қамар сұлу» романы-
на түскендігін айтты. Ақын, ақынның 
$мірі мен шығармашылығы туралы 
жазушы, ғалым Нұрдәулет Ақыш 
кеңінен әңгімелеп берді.

А т а л ғ а н  і с - ш а р а ғ а  А қ е р к е 
 Жамбыл, Дәметкен Түгелбаева, Назым 
 Сапарбекова және басқа да студенттер 
белсене қатысып, талданып отырған 
романның к$р кем дік табиғатын ашуға 
тырысты. Жиналғандар кеш соңында 
үлкен рухани әсермен тарасты.

Е.ҚУАТБЕКҰЛЫ

)ділет басқармаларымен жоспарлы 
түрде $ткізіліп, тоқсан сайын )ділет 
департаментіне есеп беріп отыру жолға 
қойылған.

Қазіргі уақытта барлық құжаттар, 
іс-қағаздар мемлекеттік тілде дайын-
далады. Мемлекеттік тілге деген талап 
күшейтілді.

Елбасымыз: «Қазақ тілі үш тілдің 
біреуі болып қалмайды. Үш тілдің бі-
рін шісі, негізгісі, бастысы, маңыз дысы 
бола береді. Қазақ тілі – Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік тілі» 
деп атап к$рсеткен-ді.

Алматы облысының )ділет депар-
таменті онлайн режимінде Қазақ стан 
Республикасының )ділет министрлігі 
ж а н ы н д а ғ ы  Т е р м и н о  л о  г и я л ы қ 
секцияның отырыстарына тұрақты 
түрде қатысып, әділет органдарын-
да мемлекеттік тілдің қолданыс ая-
сын кеңейту, сот актілерін орын-
дау, тіркеу қыз меті және халыққа 
құ қықтық к$мек к$рсету мәселелері 
бо йын ша терминдерді талқылайды. 
Ма құл данған терминдер Қазақстан 
 Рес публикасы Үкіметі жанындағы 
Рес публикалық терминологиялық 
комис сиясының қарауына және 
бекітуге жолданады. 

Сонымен қатар )ділет депар та-
менті облыс әкімдігінің Мемле кеттік 
тілді дамыту басқармасымен тығыз 
байланыста жұмыс жүргізеді.

Мысалы, 2017 жылдың қыркүйек 
айында «Мәңгілік елге – мәңгілік 
тіл» тақырыбында облыстық форум 
$ткізіліп, оған әділет органдарының 
қызметкерлері қатысты. 

)ділет департаменті тарапынан 
облыс әкімдігі жанындағы тіл тура-
лы заңнаманың сақталуын бақылау 
және ономастика комиссия ла ры ның 
жұмысына тұрақты қатысу қамтамасыз 
етілген. 

Мемлекеттік тіл мәртебесінің 
к$теріліп, дамуына бағытталған іс 
шаралардың атқарылуы болашақта да 
жалғасын таба береді.

Қайрат ПИЛАЛОВ,
Алматы облысы 0ділет 

департаменті басшысының 
орынбасары

 .  «  :  » 
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ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС 
жалғаса береді

ЗАМАНЫНА ҚАТЫСТЫ МӘСЕЛЕЛЕР 
ТЕРЕҢ ЗЕРДЕЛЕУДІ ҚАЖЕТ ЕТЕДІ

Осы уақытқа дейін Ресей империясы 
)білхайыр ханның хатымен талай ұрпақты 
алдап келді. Хаттың түпнұсқасы 1999 жылы 
оқылғанда талай ғалымдардың к$ктен 
іздегені жерден табылғандай қуанды және 
тарихымыздың шындығын дұрыс бағытқа 
бұрып жіберді. Хаттың бұлтартпас нақты 
аудармасы да осы уақытқа дейін талай 
жерде жарыққа шықты (1). 

)білхайырдын қолынан қалай болма-
сын бір хат алу керек деген мәселені де 
қойған І Петр болатын. Ол осы тапсырма-
ны 1722 жылы Тевкеловке қатаң тапсыр-
ды. (2, 19 б.). Тевкелов сол үшін к$п еңбек 
етті. Оған тек І Петр $лген соң 6 жылдан 
кейін, яғни 1730 жылы қолы жетті. Бұл 
тарихи хатта бодандық туралы бір с$з жоқ, 
болуы да мүмкін емес еді. Оның мазмұны 
қазақ пен башқұрт халқы арасындағы 
бұрынғы достықты орнату ғана еді. Осы 
уақытқа дейін оның орысша жалған аудар-
масын пайдаланып келдік. 

Тарихи құжаттың дұрыс аудармасы 
т$менде берілген. )білхайыр хаты Ресей 
арнайы жіберген Алдарбай деген кісінің 
$тінішімен жазылған. Осыдан түсінуге бо-
латын мәселе )білхайыр башкұрттармен 
достық қатынасты қалпына келтіруге аса 
ынталы болған. Т$менде А.Исин ауда-
рып жариялаған хаттың дұрыс нұсқасы 
берілген: 

Величия и милости высокой, госу-
дарства превыше, правящей землями ее 
величеству белой великой императрице 
обращаемся с обыденным намерением. 
Изо дня в день, из месяца в месяц, из года 
в год государство да пребывает в здравии и 
приумножается. Наше заявление Вашему 
величеству следующее. С народом Вашего 
величества уральским ештек-башкортами 
меж нами нет согласия. Теперь желая полу-
чить под покровом Вашего императорского 
величества защиту и спокойствие, посылаю, 
присоединив к лесной дороги уральскому 
ештеку подданному Вашему Алдарбаю, сво-
его посла. Поскольку этот Алдарбай просил 
посла к Вашему императорскому величию, 
мы, Абулхаир-хан, сорок санов казахов, 
Средней и Младший жузы со всеми под-
властными мне караша склоняем голову. 

Ярлык: с Вашими слугами уральскими 
ештек башкуртами хотим достичь согласия. 
С Вашим ярлыком да будем в согласии. 

Посланный посол Сеиткул во главе с 
Кутлуметом с товарищи. («Абай» журнал, 
№, 2-2001). 

Тарихи хаттың қысқаша мазмұны 
мен міндетін т$менде Ярлык бойын-
ша қарасақ башқұрт халқымен арадағы 
бұзылған достық қатынасты қалпына 
келтіру болатын... Бодандық туралы 
ештеңе айтылмаған. 

Бодан болуға ант беру оқиғасы да (1738 
жылы) солай. Шындыққа он қайнаса 
сорпасы қосылмайтын жалған ақпарат. 
Жалпы )білхайырды қазақ елі керемет 
құрметтейтінін к$рген патша $кіметі, 
келешекте қазақ еліне оны ұмыттыру 
мақсатымен бір ғасырдан соң Левшинге 
кітап жаздырды. Сонда Левшин 1830 
жылғы кітабында )білхайырды бірнеше 
рет ант берді деп жазған. Оның Орынбор 
басшыларымен барлық кездескендерін 
ант берді деп жазуының $зі осы мәселенің 
шикі екенін аңғартады. С$йтіп, патша 
$кіметі )білхайырды қазақ елінің бүгінгі 
ұрпағына жексұрын етіп к$рсетуге қолы 
жетті. 

)білхайыр $мір бойы Ресейге қарсы 
күрескен себепті ата жауы болды. Оны 
талай рет $лтірмекші болды, ақыры оның 
$лімін Неплюев жақсылап ұйымдастырды. 
1748 жылы Ресей патшасына жалданған 
Барақ сұлтан арқылы )білхайыр $лтірілген 
соң оның балаларына: «)кең $зі бізге бо-
дан болуға уәде берген» деп сол тарихи 
хаттың түпнұсқасын емес орысша жалған 
аудармасын к$рсетіп қазақ жеріне претен-
зия жасаған. )білхайыр тұсында бодандық 
туралы айту мүмкін емес еді. Себебі ол 
бодан болса қарсы жақпен $лгенінше 
соғыспас еді. 

Енді )білхайырдың м$рі басылған та-
рихи хатты жаздыру туралы идея І Петрдікі 
болған. 1722 жылы І Петр Астарханға 
келгенінде Тевкелевке мынандай нұсқау 
берген сол құжатта: «стараться, ...не-
смотря на великие издержки, хотя бы до 
миллиона держать, но токмо, чтоб только 
одним листом под протекцию Российской 
империи быть обязались»...(3, 79 б.; 4, 15 
б.) деп жазылған. І Петрдің бұл арманы 
$зі $лген соң 6 жылдан соң орындалғанын 
білеміз (1731). Бірақ бұл хаттың мазмұны 
осы уақытқа дейін айтылып келгендей бо-
дан болуға берілген хат емес еді. Башқұрт 
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елімен бұрынғы достықты орнату үшін 
жазылған хат еді. Алайда осы уақытқа 
дейін біз оның орысша жалған аудармасын 
пайдаланып келіп нақақтан )білхайыр 
сынды тарихи тұлғаны айыптап келіппіз 
(2). 

)рине, бұл басқа мақаланың үлесінде. 
Қазақ халқына жасалған кезекті қиянаттың 
$зі де І Петрден шыққанын еске сала 
кету біздің міндетіміз. )рине, қазақ еліне 

азаматтарының $зі шындыққа к$здері 
жетпегендіктен соңғы жылдарға дейін 
)білхайырды нақақтан айыптап келді. 

Осынау хаттың түпнұсқасын к$ріп 
шындыққа к$з жеткізудің сәті түсті, тек 
Совет Одағы ыдыраған соң, 9 жылдан 
кейін… 

Сол тарихи хатта бодандық, Ресей-
ге қосылу туралы ештеңе де жоқ, он-
дай әңгіменің болуы да мүмкін емес еді. 
Себебі 1709 жылға дейін, және сол жылы 
(1709) )білхайыр хан болып сайланған 
Кіші жүз елі $з шекарасын қорғап Ре-
сеймен 150 жыл бойы соғысты. Сол 
соғыстың соңғы 30 жылын (1730 жылға 
дейін) )білхайыр $зі басқарды. Сон-
дай адам Ресейге бас иіп бодан болуы 
мүмкін емес. Ресей бодандығындағы 
туысқан башқұрт халқының жағдайын 
)білхайыр $те жақсы білді. Хаттың 
мазмұны Ресей қоластындағы туысқан 
халық башқұрттармен бұрынғы достық 
жағдайды орнату үшін ғана жазылған 
еді. Сол хатты алып кету үшін башқұрт 
$кілі  Алдарбай келмегенде ондай хатты 
)білхайыр ешқашан жазбаған болар 
еді. Алдарбайды жіберіп отырған патша 
әкімдері болатын… 

Қазақ билері  )білхайырды тек-
к е  ш а қ ы р т п а ғ а н  е к е н .  Қ а з а қ  е л і 
басшыларының сол жиналысында үш 
үлкен мәселе қаралды. Бірі жоңғар ша-
буылына қарсы күш біріктіру болса, 

жүздің бір б$легі Ресейдің боданы бол-
ды» деген жалған ұғым да келмеске кетті. 
)білхайыр хатының түпнұсқасын к$рмесе 
де, кезінде бұған талай ғалымдар күдікпен 
қарағаны рас. Мысалы белгілі зерттеуші 
В.Я.Басин: «…широко употребляемый 
термин о подданстве казахов…правомерен 
лишь на завершающем этапе присоедине-
ния Казахстана к России» деп қазақ елінің 
түгелдей Ресей отары болғаны 1865 жылы 
Шымкент пен Ташкентті алған кездерді 
к$рсетеді [6, 250 б.]. Шын мәнінде $мір 
бойы к$рші елмен соғысқан Кіші жүздің 
және оның әйгілі батыр ханы )білхайыр 
сынды тарихи тұлғаның ата жауы етегіне 
жармасуының ешқандай қисыны жоқ еді. 
Тарихи шындық оның 1748 жылы қаза 
тапқанынша Ресеймен соғысып $ткенін 
к$рсетеді. +зі жалынып, бодан болған 
адам осындай әрекет жасауы мүмкін емес. 
Біз де, бұрын осылай күдіктеніп келдік, ал 
оны түгелдей дәлелдеуге )білхайырдың 
“тарихи хатының” түпнұсқасын к$ргенде 
ғана қол жеткіздік… 

М ы с а л ы  Ш о қ а н  У ә л и х а н о в 
)білхайырға қатысты Сібір губерниялық 
канцеляриясынан б ір  құжатының 
к$шірмесін алыпты. «Номер 3. Указ 
Сибирской губернской канцелярии от 10 
декабря 1739 г. (за номером 10659) в Верх-
не-Иртышскую крепость командующему, 
господину секунд-майору Нелюбову, дабы 
иметь предосторожность от киргиз-кайса-
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қиянат пен қастандықты үйіп-т$ккен 
Ресей патшасы жалғыз І Петр емес, 
басқаларының жасаған жамандықтары 
жетерлік. 

Жоғарыда айтылған тарихи хаттың 
мазмұны қазақ-башқұрт халықтары 
арасындағы Ресей арқылы бұзылған 
достықты қайта орнату болғаны белгілі. 
Е н д і  қ а з а қ - б а ш қ ұ р т  қ а т ы н а с т а р ы 
тарихының кейбір деректеріне жалпы 
шолу жасайық: 1707-1709 жылдардағы 
әйгілі башқұрт халқының Ресей патша-
сына қарсы ұлт азаттық к$терілісі кезінде 
)білхайыр сұлтан Арал мен Каспий $ңірі 
қазақтарынан құралған 3 мың әскермен 
келіп к$мектескен еді. 

Б ұ л  е р е к ш е  о қ и ғ а  б і з д і ң  т ү р к і 
халықтары тарихының аса жарқын 
беттерінің бірі... Қазақ сарбаздарының 
жәрдемімен к$п жетістіктерге жеткені 
соншалық башқұрт халқы )білхайыр 
сұлтанға енді біздің ханымыз бол - деп 
жалынып үлкен $тініш жасаған еді. Осы 
жағдайды есіткен қазақтың билері мен 
Тәуке хан )білхайырды шұғыл шақыртып 
алып Кіші жүз ханы етіп сайлап бекітеді 
(1709 жылдың күзі). Бұрын Кіші жүзде хан 

билігі болмаған еді, Орталық ханға, яғни 
сол кездегі Тәуке ханға бағынатын еді... 

1 7 3 6 - 3 9  ж ы л д а р д а ғ ы  Б а ш қ ұ р т 
к$терілісіне де қазақтар )білхайыр 
басшылығымен қыруар к$мек к$рсетті. 
Сол қырғын соғыстар кезінде башқұрт 
елінің басшылары )білхайырдың қол 
астына кіруге қаншама әрекет жасады... 
)рине, Ресей оған к$п кедергі жасағаны 
белгілі... Сол кезде )білхайыр мен Кіші 
жүз қазақтары Ресейдің қол астына кіргені 
шындық болса осындай әрекетті башқұрт 
басшылары жасайтындай ақымақ емес 
еді... Белгілі ғалым Шоқан Уәлиханов 1730 
жылғы )білхайырдың және басқалардың 
Ресейге бодан болу үшін $тініп жазған хат-
тарын к$рген жоқ, сондай-ақ қазақтардың 
Ресейге бодан болғанына сенген де жоқ 
болатын. Олардың жалған хат екеніне 
күдіктенсе де,қолдан жасалған талай 
құжаттарды к$рсе де мойындауға батылы 
бармаған еді. 

Шоқан түгілі осы мәселені арнайы 
зерттеген (1871 жылдан кейін) И.Крафт 
секілді ғалымдардың $зі шындыққа к$з 
жеткізе алмай кеткен болатын. Деген-
мен, И.Крафт қазақ жүздерінің Ресейге 
$з еркімен қосылды деген қисынсыз 
с$йлемнің жалған екенін делелдесе де, 
1730 жылғы )білхайырдың хатының 
шындығын біле алмай кетті. Себебі ол да, 
басқалар сияқты )білхайыр жазған хаттың 
түпнұсқасын к$рмей, тек орысша аудар-
масын ғана к$рген. Сондықтан к$птеген 
зерттеушілер және Алаштың ардагер 

екіншісі )білхайырды Кіші жүз ханы 
етіп сайлады. Үшіншісі – жылдан-жылға 
 батыстан  шабуылды үдетіп бара жатқан 
Казактар мен қалмақтардың әрекеттеріне 
ұйымдасқан түрде қарсы тұру болды. 

Бұрын Кіші жүзде хан болған жоқ 
еді, орталық хан билейтін еді. Алайда 
соңғы он жылда Ресей тарапынан Жайық 
казактарының шабуылы қатты күшейді. 
І Петр Еділ қалмақтарына Аюкені хан 
қойып (1694) және оларды тісіне дейін 
қаруландырып, Кіші жүз жеріне ша-
буылды үдеткелі 15 жылдан асып ба-
рады…Осынау қырғын соғыста қазақ 
жерін қызғыштай қорғап, батырлығымен, 
жанкештілігімен және ұйымдастыру 
қабілетімен к$зге түскен )білхайыр бола-
тын… С$йтіп, әз-Жәнібектің Сүйік деген 
баласынан тараған ұрпағы )білхайыр 
алғаш рет Кіші жүздің ханы болды. Осы-
лай башқұрттар мен қазақтар арасындағы 
тағдырлас достық қатынастар жалғасып 
жатты. Ресей басшылары қалай болмасын 
екі халықтың достығын бұзу үшін неше 
түрлі айла-шарғыны к$п жылдар бойы 
жасады. Мысалы түнде барып казачьи от-
рядтар башқұрт ауылын шабады, кісілерін 

$лтіреді және малын айдап кетеді де 
жаланы қазақтарға жабады…Сонан соң 
башқұрттарға к$мектесіп қазақ ауылын 
шабады. Қысқасын айтқанда 1730 жылға 
дейін қазақ пен башқұрттың арасындағы 
достық бұзылды. )білхайырдың жанына 
батқаны да сол еді. Ал енді осы достықты 
қалпына келтіру үшін патша ағзамға хат 
жазу керек деп, башқұрт Алдарбай айтып 
келгенде )білхайыр алданып қалады. Бұл 
1730 жылдың маусым айы болатын… Ре-
сейге керегі де сол еді. Хат жазды деген де-
рек бар. Түпнұсқасын ешкімге к$рсетпей, 
аудармасымен келешекте )білхайыр $лген 
соң оның балаларын және талай қазақ 
т$ресін алдауға болады… 

Башқұрттармен достық қатынасты 
)білхайыр жалғастыра берді. 1736 жылы 
башқұрт к$терілісі бұрқ еткен кезде, пат-
ша $кіметіне қазақтар мен башқұрттарды 
және бір рет жауластырмақшы болып 
к$п ақша б$лді. 1738 жылдың ақпан ай-
ында Татищев сонда: «0рбір башқұрттың 
басын әкелген қазаққа 60 рубльден ақша 
беріледі. Кек алатын және байып қалатын 
жағдайыңыз бар» деп қазақ еліне жар 
салды [5].  Кейбір қылмысты істерді 
башқұрттан к$ріп жүрген қазақтар осы-
ны пайдаланып кек алмақшы және ақша 
таппақшы болады, бірақ олардың бірде 
бірін )білхайыр жібермеді, керісінше, 
ол бұрынғыдай башқұрт халқына к$мек 
берді. Сонымен, осы уақытқа дейін орыс-
ша аудармасы арқылы «1731 жылдан 
бері қазақ елінің Кіші жүзі мен Орта 

ков, потому что оренбургский казак Измаил 
Обрязаков, бывший в Орде у Абульхаир-ха-
на, сообщал, что Джанибек-батыр собирает 
войско, но куда идут, того не знал он, Обря-
заков… Это сообщено в Сибирскую губерн-
скую канцелярию полковником и воеводой 
Татищевым из Исецкой провинциальной 
канцелярии с произведением копии с указа 
канцелярии Оренбургской комиссии, пору-
ченной господину генерал-лейтенанту кня-
зю Урусову» (7, с.267 б.). Міне, осындай 
құжаттар )білхайырдың $лгенінше, яғни 
1748 жылға дейін соғысқанын к$рсетеді. 
«Ресейге қолтығыңа ал» деп жалынған 
адамда сондай жағдай болуы мүмкін 
емес. Қорыта айтқанда барлық тарихи 
оқиғалар оның Ресейге бодан болғанын 
теріске шығарады. )лгі Измаил Об-
рязаков деген орыс казак емес татар. 
Ал Урусов  Василий-Адмиралтейство 
коллегиясының кеңесшісі. Сол 1739 жылы 
В.Н.Татищевтің орнына (Начальник 
Оренбургской комиссии) тағайындалған 
еді.  Жәнібек батыр – Кіші жүздегі 
белгілі батыр, )білхайырға жасынан к$п 
қамқорлық жасаған тарихи тұлға. Және 
екі Жәнібек бар екенін ұмытпауымыз 
керек. Бірі Кіші жүздегі сұлтан Жәнібек, 
екіншісі Орта жүздегі арғын Шақшақұлы 
Жәнібек. 

Шоқан жинаған және бір құжатта 
қазақтар мен башқұрттардың қайтадан 
м ә м л е г е  к е л і п  д о с т а с ы п  к е т у і н е н 
қауіптенген Ресей үкіметі Верхне-Иртыш 
крепостының секунд-майоры Нелюбовқа 
«…чтобы киргиз кайсаки, с башкирами 
не помирились…» деп қатаң ескертпесі 
сақталған (7, 267-268 б.). 

Міне, сонша нақты материал жи-
наса да, осындай тарихи шындықтың 
түбіне жете алмай кеткендердің бірі 
Ш.Ш.Уәлиханов болатын. Дегенмен, 
ол Орта жүздің Ресей отары болуы 1820 
жылдардағы $з атасы Уәли хан $лгеннен 
соңғы кезең екенін жазып қалдырған. 
Дәл осындай пікірді сол заманда $мір 
сүрген К.Маркс пен Ф.Энгельс те айтқан 
болатын. Олар: «…до 30-х годов ХІХ в. 
…власть России над тремя ордами или 
племенами киргизов оставалась чисто 
номинальной…» деген болатын (8, 615 
б.). Ш.Ш.Уәлиханов 1863 жылы жазған 
зерттеуінде отарлық жағдайдағы қазақ 
елінің аса қиын проблемасының бірі билер 
институтінің тағдыры туралы: «Если 40 
летнее русское владычество, внесшее много 
совершенно новых элементов в обществен-
ную жизнь казахского народа, не имело 
никакого влияния на древней казахский 
суд биев, если суд этот мог устоять против 
неблагоприятных условий русского законо-
дательства (например, закона 1854 года), 
ясно, что он вполне удовлетворяет настоя-
щему развитию казахского народа» деп су-
реттеп Орта жүздің отар болғанына 40 жыл 
болғанын к$рсетеді (9, 506 б.). Сондай-ақ 
ол мұсылманшылықпен айналысып қазақ 
елін алдап, патша саясатын жүргізуші 
татардың дүмше моллаларына шек қою 
керектігін айтып к$птеген $тініштер жа-
зады [9, 528 б.]. 

Ш.Уәлиханов қазақ хандарының жер-
ленген жерлері мен басына тұрғызылған 
мавзолейлер туралы жазған еңбегінде 
)білхайыр моласына к$п к$ңіл б$лгендігі 
к$рінеді (7, с.64). Қалай болғанда да 
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ТАҒЫЛЫМДЫ ӘҢГІМЕ

Ойлы оқушыдан үміт көп

КЕЗДЕСУ

Кезінде осы бейбіт $мірді, тәуел-
сіздікті арман еткен, халқы үшін 
жанын беруге даяр болған алаш-
шыл азаматтардың «Алаш ордасын» 
құр ғанына биыл 100 жыл толып 
отыр. Осыған орай Қ.Қатықбаева 
атындағы №168 мектеп-гимнази-
яда Елба сымыздың «Болашаққа 
бағдар:рухани жаңғыру» идея-
сын негізге ала отырып,  Алматы 
қаласы Ішкі  саясат  ж$ніндег і 
басқармасының қолдауымен )леу-
меттік маңызы бар жобаларды іске 
асыру орталығының және мектеп 
ұжымының ұйымдастыруымен Алаш 
қозғалысының 100 жылдығына 
арналған кеш болып $тті.

Кездесу кешінің құрметті қонақ-
тары Ахмет Байтұрсынұлының 
ж и е н і  А й м а н   Б а й с а л о в а , 
«)леуметтік маңызы бар жобалар-

Бүкіл әлемде білім беру жүйе-
ле рінің келешек ұрпаққа қандай 
білім беретіні туралы мәселе қайта 
қа ралуда. Осы мәселе т$ңірегінде 
«Балалар ХХІ ғасырда табысты болу 
үшін нені үйренуі керек?» және 
«Оқытудың тиімді әдістері қандай?» 
деген сұрақ туындайды. Бұл  сауалдар 
оқу бағдарламасымен және оқу 
бағдарламасын жүзеге асыруда пай-
даланылатын педагогикалық тәсіл-
дермен тығыз байланысты. Қазіргі кез-
де Қазақстанда жоға рыда сипатталған 
жаһандық проблема ларға жауап 
бере алатындай деңгей дегі жұмыстар 
жүргізілуде. Оқу бағдар ла масындағы 
ұлттық стандарттарға, бағалауға, оқу-
лықтар мен оқыту әдісте ріне қатысты 
білім беру саласын дағы $зекті құн-
дылықтар мен мақсат тар мектеп 
оқушыларының жалпы үлгерімін 
арттыруды, сондай-ақ ин новация 
мен к$шбасшылықты енгізу үшін 
талап етілетін дағдыларды дамы туды, 
ауқымды халықаралық тәжіри бемен 
$зара әрекеттесуді к$здейді.

Сыни ойлау оқушылардың ойлау 
дағдыларын дамытып, оларды оқу 
мен $мірде туындайтын мәселелерді 
$здігімен шешуге бағыттайды. Осы 
арқылы оқушыларды ақпаратпен 
жұмыс жасауға, жан-жақты тұрғыдан 
кез келген жайтты талдауға, бағалауға, 
таңдау жасап, шешім қабылдауға 
 баулиды. Оқушылар бұл жұмыстарды 
орындау нәтижесінде $здеріне және 
$згелерге сұрақтар қойып, оларға 
жауап іздеп, $з жауаптарын ұтымды 
дәлелдермен айғақтайды, дербес 
шешімдер қабылдайды.

А д а м  қ а ш а н  т е р е ң  о й л а н а 
 бастайды? Бірінші мезетте оның 
алдында дайын жауабы жоқ қандай 
да бір мәселе немесе жаңа ақпарат 
пайда болғанда. Екіншіден, адам бұл 
мәселенің жауабын табуға ұмтылыс 
жасағанда немесе жаңа нәрсені 
түсініп, оның байыбына жетуге 
тырысқанда. Ойланудың қандай да 
болмасын қиындық, ыңғайсыздық, 
күмән туғанда пайда болатындығы 
туралы философ Джон Дьюи бы-
лай деп жазған: «Ойлау тығырыққа 
тіреліп, таңдау жасау керек кезде 
басталады».

Сыни ойлау әр адамды табиға-
тындағы менмендіктен және ортаға 
т ә у е л д і л і к т е н  а р ы л т а д ы :  а д а м 
басқалармен тиімді қарым-қатынасқа 
түседі, қоғамдағы беделді тұлғалардың 
пікірлерін ақиқат ретінде қабылдамай, 
оларға күмәнмен қарай бастайды, 
олардың артықшылықтары мен 
кемшіліктерін сараптай біледі. Осы-
лайша сыни ойлаушы $зін-$зі шектей 
біледі, басқалардың пікірлерімен 
санасып, $з к$зқарасын олармен 

ды іске асыру орталығы» Қоғамдық 
қорының жетекшісі Берік Ағыбаев 
және тарих ғылымының докторы, 
алаштанушы Ғани Меңлібаев бол-
ды. Кеш барысында оқушыларға 
Алаш қайраткерлері ж$нінде тың 
деректер айтылып, тәрбиелік мәні 
бар әңгімелер қозғалды.  Мектеп 
к ітапха  насының қолдауымен 
кітап к$рмесі ұйымдастырылды. 
Оқушылар кеш қонақтарына 
$здерінің сұрақтарын қойып, пікір 
алысты. Кездесу соңында кеш 
қо нақ тары мектеп ұжымына де-
ген ризашылықтарын білдіріп, 
оқу шылармен болашақта бірлесе 
жұмыс жасайтынын айтты.

Нұрғаным ҚАБАС,
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

салғастырады, қоғамда кеңінен тара-
лып, кейбір к$зқарастарды мойын-
д а м а й ,  о л а р д ы ң  д ә л е л д е р і  м е н 
тұжырымдауларын іздестіреді. Алай-
да бұл күмәндану жоққа шығаруды 
білдірмейді:  осындай әрекеттер 
арқылы сыни ойлау аталмыш к$зқа-
расты қабылдауға  әкелуі  әбден 
ықтимал. «Сыни ойлау» ұғымында 
«сынау», яғни «кемшіліктерді ай-
қ ы н д а у »  м а ғ ы н а с ы  ж о қ .  С ы н и 
ойлаудың мәнін «байыбына үңілу», 
«терең бойлау», «зерделеу», «екшеп-
текшеп, жан-жақты қарастыру», 
«$зіңе сұрақ қойып, соның жауабын 
іздестіру» деп те келтіруге болады.

Білімді игеру екі жақтың да (шәкірт 
пен ұстаздың) белсенділігін қажет 
етеді. Мұнда ұстаз «білім к$зі» р$лінен 
«ұйымдастырушы, сабақты жүргізуші, 
бағыт-бағдар беруші, талаптандыру-
шы, к$мекші» р$лдерімен алмасты-
рады.

Мәселелерді шешу үшін адам 
бірінші кезекте ойлай білуі  ке-
рек. Қазір ойлау мен ойлай білетін 
адамдардың маңызы ерекше. Терең 
ойлай білу – адамның басты қасиеті. 
Ойлау арқылы ғана адам бұл $мірден 
$з орнын табады. 

Бастауыш білім беру үдерісінде 
оқушыларды сын тұрғысынан ойлауға 
үйретуде келесі мәселелерді ескерген 
ж$н: 

– оқушылардың сын тұрғысынан 
ойлануын дамыту, ой-толғанысқа 
белсенді араласы, алған білімге 
жауапкершілікті мойынға алу, жеке 
пікірлерін қалыптастырып, басқаның 
ойына құрметпен қарауды;

– сабақты білім беру кезінде шешім 
қабылдауға алып келетін фазалық 
құрылым бойынша құру. 

Оқытуда оқушылардың үйретілген 
материалға неғұрлым белсенді қаты-
сатындықтары мен жұмыс түрінің 
әрбір оқушының сабақта $здерін 
ыңғайлы сезіндіретіндігімен айшық-
талатындығын к$рсетеді. Ешқандай 
бұйрықсыз, шығарма шы лыққа толы 
динамикалық жағ дайда материал тез 
қабылдана тынын мойындауға болады. 
Мұн дай сабақтарда әрқашан $зара 
түсі ністік пен қолдаушылық және 
шы ғар машылықты ізденімпаздық 
алдыңғы орында к$рініс табады. 
 Сонымен қатар сыни тұрғыдан ой-
лауды дамыту әдістері қолданылған 
сабақтарда мұғалімдердің әрбір 
оқушыны қызықтыруына жол ашып, 
нәтижесінде барлық оқушы сабаққа 
қамтылады. 

А.РЫСҚҰЛБЕКОВА,
Педагогикалық шеберлік орталығы
 Алматы қаласындағы филиалының 

аға менеджері
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Ш.Ш.Уәлиханов басқа зерттеушілерге 
қарағанда )білхайырдың және басқа 
хандардың Ресейге отар болғаны тура-
лы нақтылай ештеңе айтпаған. Соған 
қарағанда оның күдігі біздікіне қарағанда 
әлдеқайда к$п болғанын к$рсетеді. 

Енді 1738 жылы болған оқиға деп Ре-
сей басшылары құрастырған, және барлық 
тарихи зерттеулерге негіз болған тарихи 
құжатты қарайық. Ресей тарихшылары 
осы құжат арқылы 'білхайыр екінші рет 
Ресейге ант берген деп жалған тарихпен 
бізді алдап келді. 

1871-73 жылдары Кіші жүз жерін 
түгел қамтыған үлкен к$терілістің соңы 
Адайлар к$терілісі болды... Сол қырғын 
соғыстарда Маңғыстау жерінде под-
полковник Рукин 40 солдатымен қаза 
тапты. Қазақты мыңдап қырып жүрген 
Ресей патшасына бұл оқиға күтпеген 
жағдай болды. «Кіші жүз бұратана халқын 
қашан тізе бүктіреміз» деп, соны зерттеу 
үшін комиссия құрылады да басшылығы 
И.Крафтке тапсырылады. И.Крафт 
басқарған комиссия Қазақстанның Ре-
сейге қосылған тарихына қатысты барлық 
құжаттарды қарайды. Оларға жоғарыда 
айтылған 1731 жылғы хаттың түпнұсқасы 
емес орысша жалған аудармасы ғана 
к$рсетілген. Оның есесіне 1738 жылғы 
деп құрастырылған құжатты қараған. 
Сол құжатта Кіші жүзден )білхайыр 
бастаған 28 адам, Орта жүзден Шақшақ 

Қанжығалы Б�генбайды меңзейтіні анық 
к$рініп тұр. Себебі олар барлық жырлар 
мен толғауларда Шақшақ Жәнібекпен 
және Абылаймен бірге айтылатын еді. Ал 
осы тізімде 19-шы болып тұрған арғын 
Қанжығалы Қажығұл Жәнібек баласы 
мен 20-шы болып тұрған арғын, Шақшақ 
Б�кенбай Бірқұртқабаласы жазылған. Біздің 
к$п зерттеушілеріміз Х.Досмұхамедұлы 
к$рсеткен Шақшақ Б$кенбайды табын 
Б$кенбай батырға теліп )білхайырмен 
бірге Ресейге ант бергендер қатарында атап 
тарихымызды былықтырып жүр... 

Сондықтан И.Крафт, М.Сералин 
және Х.Досмұхамедұлы мұқият зертте-
ген 1738 жылғы документтегі 8 табын 
жігітінің тізімін берейік және 15- ші 
тұрған Жетіру Қаржау К$шкінбай баласын 
к$рсетейік. Осы жігітті Жетіру Қаржау- 
деп жазылғасын Х.Досмұхамедұлы Табын 
руының адамы деп есептеген болса керек. 

Тізімде:  13-ші – тарақты табын 
жаманқұл Қонақай Абат баласы; (1) 

14-ші – тарақты табын Т$лебай батыр 
Жолболды баласы; (2) 

15-ші жетіру, Қаржау К$шкінбай ба-
ласы; (3) 

29-шы – жылқышы, табын К$бек 
Қарымсақ баласы; (4) 

30-шы – табын, Қуат Амандық 
 баласы; (5) 

36-шы – Кіші жүз,  табын, тама 
Мәмбетімай Абат; (6) 

басы да келмеді. Осы жағдайдың $зі 
документтің шындыққа ешқандай 
қатысы жоқ екенін к$рсетеді.

В.А.Мойсеевтiң: «Встреча феодаль-
ной знати Младшего и Среднего жузов 
с царскими властями была омрачена 
неожиданным отъездом сыновей Абул-
хаира. Причиной этого явились ссора их 
с Абулмамбетом и Аблаем и полученные 
от отца известия о вторжении в казах-
ские кочевья волжских калмыков» (13) 
деп жазғанына қарағанда Кiшi жүздiң 
Ресейге ешқандай бодан болмағаны, 
осыдан екi жыл бұрынғы (1738) ант бердi 
деп жалған документ жасағаны к$рiнiп-
ақ тұрған жоқ па? Егер Кiшi жүз Ресей 
құрамына кiрген болса, оларға итаршы 
болып жүрген қалмақтар кенеттен ша-
буыл жасамаған болар едi… Және сол 
1740 жылдың күзiнде шығыстан Жоңғар 
шабуылы басталды. Бұл жағдай да Ресей 
қатысынсыз болатын iс емес едi… 

Мойсеевтің $зі басқа зерттеушілер 
сияқты )білхайырды 1731 жылдан 
бері Ресейге бодан болған адам деп 
есептейтіндіктен оның әрбір істеріне 
таңданып отырады. Қанша таңданса 
да Ресей саясаты мен қолдан жасалған 
11 тарихтың шындыққа жанаспайты-
нын барынша бүркемелеп $тті. Солай 
істегендер жалғыз Мойсеев емес Устю-
гов, Ерофеева және к$теген башқұрт 
тарихшылары. 

Мысалы Мойсеев Ерофееваның 
«Абулхаир...» атты (1999) зерттеуіне 
жазған рецензиясында –1740 жылы 
қалмақтарды талқандаған )білхайырды 
Ресейге жасаған қиянат және сатқындық 
деп есептейтінін к$реміз. 

«...Ведь именно Абулхаир в декабре 
1737 года, спустя всего несколько лет по-
сле признания им российского подданства, 
стал главным организатором вторжения 
более чем 20 тысячного казахского войска 
в беззащитные тогда калмыцкие кочевья, 

В другой раз 300 башкирам отрезали носы 
и уши, а жен и детей раздали служилым 
людям…» (15) 

Осындай масқара жағдайда, яғни 
туысқан башқұрт халқына жасап жатқан 
елдің зұлымдығы мен хайуандығын к$рген 
қазақ т$релерi бей-жай қалуы мүмкiн 
емес едi…)рине )бiлхайыр балаларының 
кетiп қалуына себеп болған жағдайдың 
бiрi  осы. Сондай араздықта болған 
)бiлхайыр сынды тарихи тұлғаның Ре-
сейге бодан болуы еш ақылға симайтын 
жәйiт емес пе? Сондай-ақ Ресей басшы-
лары 1743 жылы Абылайды жоңғарлардан 
босатқанмен, олардың Қазақ еліне жаңа 
шабуылын бастатты… Ал, жоңғарлар да, 
Едiл қалмақтары да Ресей рұхсатынсыз 
қазақ елiне шабуыл жасамайтыны бiзге 
бұрыннан белгiлi. Сонда Орта жүздiң 
Ресейге бодан болғаны да жалған жәйiт 
емес пе? 

Ж а л п ы  1 7 4 2  ж ы л д ы ң  б а с ы н д а 
Орынборға генерал губернатор болып 
И.И.Неплюев келгелi берi )бiлхайыр 
ханмен Ресей арасындағы жағдай 
бұрынғыдан да бетер шиеленiсiп кеттi. 
)бiлхайыр патша $кiметiмен достық 
жағдайды орнату үшiн қолдан келгеннiң 
бәрiн жасады, алайда оны Неплюев 
ақтамады. Мысалы 1744 жылы )бiлхайыр 
патша $кiметiнен жақсылық болама яғни 
достық қатынасты уәде бойынша орна-
тамыз деп үміттенген ол орыстардың 30 
тұтқынын қайтып берген едi… Жалпы 
1742-48 жылдары )бiлхайыр орыстардың 
тұтқынға түскен 1182 солдатын қайтып 
бердi» (16). Дегенмен Неплюев тара-
пынан Қазақ елiне және )бiлхайырға 
жасалған қиянаттар мен қастандықтар 
толастамады. )бiлхайырды $лтiруге 
Барақ пен Күшiк сұлтандарды жалдап 
алды. Олар қол астындағы азғантай ел-
мен Ресейге бодан болу үшiн 1735 жылы 
Орынбор басшысына ресми хат жазған 
едi. Бұл $тiнiш Неплюевтiң аспаннан 
iздегенi жерден табылғандай болды. 1742 
жылдың күзiнде оларға үлкен құрмет 
к$рсетiп Ресейге бодан қылған едi…
Олардың негiзгi мiндетi )бiлхайырды 
$лтiру болатын. Ол жоспарын Барақ 
сұлтанның жәрдемімен орындап арманы-
на 1748 жылы жетті... 

)ттең осындай шындықты, яғни 
тарихымыздың аса қажетті мәселелерін 
қазіргі ұрпағымыз білмейді. Мұндай 
шындықтар тек зерттеуші ғалымдар ара-
сында қалып жатыр. Жалпы егемендік 
жағдайдағы Қазақстан тарихы к$рші 
республикалармен салыстырғанда артта 
қалған ғылым. Не жазса да, не оқытса да, 
қандай фильм түсірсе де жалғыз жау деп 
жоңғарды к$рсетеді. Жоңғар мемлекеті 
болмысында Қазақ мемлекетінен 
бірнеше есе кіші болған. Ол $здігінен 
ешқашан Қазақ еліне  шабуыл жасамаған. 
Тек Ресей к$мегімен әлде бұйрығымен 
шабуыл жасаған. Мысалы 1723 жылғы 
Ақтабан шұбырынды оқиғасы Ре-
сей қолымен яғни І Петрдің тікелей 
басшылығымен жасалған қиянат еді. 

Петр біріншінің бұйрығы бойынша 
артиллериямен қаруланған жоңғар 
әскері Түркстан қаласына дейінгі қазақ 
жерін тез арада басып алды. Жойқын 
шабуылды қақаған қыс кезінде яғни 
қазақтардың күтпеген кезінде баста-
ды. Батыстан жіберілген тісіне дейін 
қаруланған орыс әскері мен қалмақ 
әскері баса к$ктеп кіріп қазақтарды 
қырып жойып Түркістанға дейін жетуге 
тиісті болды. Алайда І Петрдің бұл жо-
спарын )білхайыр хан мен Б$кенбай 
батыр жүзеге асырмады. Олар қаптап 
келе жатқан орыс әскері мен қалмақ 
әскерін тоқтатып қана қойған жоқ 
Еділден асырып қуды. Қалмақтардың 
к$бін қырып жіберді. Сол қырғын 
кезінде 1724 жылдың басында қалмақ 
ханы Аюке қаза болды. 1725 жылдың 
басында 53 жасында кемеліне келіп 
жалындап тұрған жасында екі-үш күн 
ауырып І Петр қайтыс болды. Келесі 
жылы Жоңғарларға І Петр жіберген 
жаңа қаруларды үйретіп Қазақ еліне 
шабуыл жасатқан артиллерия капитаны 
И.Унковский қайтыс болды. 

Батыстан келе жатқан үлкен қауіптен 
елді құтқарған соң )білхайыр мен 
Б$кенбай елді жоңғарлардан құтқаруға 
кірісті. Оның нәтижесін қайталап айтпай-
ақ қояйық. Екі үлкен шайқаста шайқаста 
жоңғарларды күйрете талқандағаны та-
рихи шындық. 

Ж а л п ы  б о д а н д ы қ  ә л д е  Р е с е й -
ге қосылу деген с$з )білхайыр мен 
Б$кенбай тірі кезінде болған емес. Болуы 
да мүмкін емес еді. Еліміздің тарихында 
$з есімдерін алтын әріппен жазып кеткен 
)білхайыр мен Б$кенбай батырлар сын-
ды ардақты бабаларымыздың кеудесін 
оққа т$сеп халқымызды қорғаған ерлік 
істері ешқашан ұмытылмайды.

Самат NТЕНИЯЗОВ,
 Сансызбай ҚУАТОВ

Жәнібек бастаған 28 адам қатысқандығы 
құжатталған. 17 кісі арғын, 7 адам най-
ман, 4 адам қыпшақ сол құжатқа қол 
қойыпты. Ал Кіші жүздің 10 руының 
адамдары ғана қатысып қол қойған екен. 
Кіші жүзде 26 ру бар екенін ескерсек 
16 руынан тазша бала да қатыспағаны 
к$рініп тұр. Атап айтсақ: 2 адам тама, 10 
адам табын, 3 адам жағалбайлы, 1 адам 
кердері, 4 адам алаша, 2 адам байбақты, 
2 адам жаппас, 2 адам масқар, 1 адам, 
ш$мекей, 1 адам кете екенін – И.Крафт 
жазбалары негізінде жіктеп жазғандар 
Алаш ардагерлері Мұхаметжан Сералин 
(АЙҚАП журналы редакторы, (1911, № 
1) және Халел Досмұхамедұлы (1923) 
еді. (Алайда сол тізімде Х.Досмұхамедұлы 
к�рсеткендей - табын ағайындар 10 
емес 8 адам екенін айтуға міндеттіміз) 
Х.Досмұхамедұлы сол зерттеуінде: 

«...Барлық Кіші жүзден 28 адам қол 
қойғанда, азғана Орта жүзден 28 адамның 
қол қойғаны, Кіші жүздегі ең к�п болған он 
екі ата Байұлынан тек 4 рудың он адамының 
қол қойғаны, қалған 8 рудан бір адамның 
болмағаны, Кіші жүзде к�птік жағынан 
екінші орын алған 'лімұлынан тек 2 адамның 
болғаны, қалың қара қазақтың патша 
�кіметіне бағынуға риза болмағандығын 
к�рсетеді» (10, 51 б.) деп тасқа басқандай 
етіп жазған еді. И.Крафт және басқа Алаш 
ардагерлері түпнұсқа хаттар емес, осындай 
жалған құжаттарды к$ргендіктен Қазақ 
елінің Ресейге қарсы болғанын к$ре оты-
рып )білхайырды айыптауға мәжбүр бол-
ды. Сол жағдай осы күнге дейін жалғасып 
келеді. 

Осы еңбегінде Х.Досмұхамедұлы та-
бын Б$кенбай батырға қатысты тағы бір 
қате жіберіпті. 

«Антқа қарағанда 'білхайырмен бірге 
қол қойған бүтін Кіші жүзбен бір б�лек 
Орта жүз деп айту қате. Ант беруші 
Қошқарұлы Жәнібек, Б�кенбай секілді 
батырлар, осылардың соңына ерген аз 
ғана елдің �кілдері...» (Сол бетте). Біз осы 
с$йлемдердегі «Б�кенбай секілді батыр-
лар» деген с$йлемдердің астын сызып 
к$рсеттік. 

Х . Д о с м ұ х а м е д ұ л ы  б ұ л  ж е р д е 

38-ші – табын, Сәтбек Жанат баласы; 
(7) 

39-шы – табын, Сатай Жақсыбай 
 баласы; (8) 

41-ші – табын, Қалыбай Тоқаман 
 баласы; (9) 

Осы тізімдегі біз астын сызған 36-шы 
табын, тама Мәмбетімай Абат қайсы 
рудың адамы екені белгісіз... Тама әлде 
табын? 

Қорыта айтқанда, $мір бойы $з елін 
Ресей басқыншыларынан қорғап жантала-
сып $ткен )білхайыр мен Б$кенбайлардың 
ата жауынан бодандық сұрауы мүмкін 
емес еді. )білхайырды және Шақшақ 
Жәнібекті Ресей басшылары шақырған 
себебі сол кездегі Башқұрт к$терілісіне 
к$мектесуден бас тартқызу болды. Шы-
нында бұл кездесу қарапайым кездесу 
болғандықтан Кіші жүз елінен бірде бір ба-
тыр, бірде бір рубасы билер қатысқан жоқ. 
Сондықтан ол жерде Б$кенбай батырдың 
болуы да мүмкін емес. 

Енді Орта жүз туралы Ресей басшы-
лары қандай құжат жасаған екен, соны 
қарайық. 

1740 жылы Орта жүз $з еркiмен 
қосылды деп, дәл сондай құжатты жаса-
ды. Бұл Ресей басшыларының Башқұрт 
к$терілісін талқандап жеңімпаз бо-
лып тұрған кезі болатын... Орта жүздің 
к$птеген адамдарын қандай сылтаумен 
шақырғаны белгісіз, әйтеуір Абылайдың 
ұйымдастыруымен болған шара еді. 1739 
жылдан бастап тарихта к$рінетін Абылай 
сұлтан Орта жүз жеріне келген бойдан 
Ресей басшыларымен жақсы достық 
қатынаста болған. 

1740 жылдың тамыз айындағы 
)бiлмәмбет пен Абылай сұтанның Ресей-
ге ант берген оқиғасын мұқият қарайық. 
Бұл Ресей басшыларының Башқұрт 
к$терілісін аяусыз басып жеңіске ма-
саттанып тұрған кезі болатын. Осынау 
Орта жүз ханы мен Абылай сұлтанға к$п 
құрмет к$рсеткен салтанатты жиналысқа 
Кiшi жүз ханы )бiлхайыр келген жоқ, 
бiрақ екi баласы Нұралы мен Ералы-
ны жiбердi… Ал Орта жүзден Қазыбек 
сияқты ешқандай би мен беделді ру-

подвергнув их жестокому грабежу иразо-
рению. Только пленными было захвачено 
более двух тысяч человек. В то время, как 
известно, шла русско-турецкая война и 
калмыцкое войско находилось в походе 
против союзников турок, кубанцев, с 
которыми казахи поддерживали тайные 
связи. Абулхаир, по существу, наносил 
удар в спину России 1. Можно привестии 
другие примеры, мягко говоря, невыполне-
ния Абулхаиром своих обязательств перед 
Россией. Такое поведение Абулхаира и 
давало Неплюеву основания считать, что 
«полагаться на него невозможно…» (14). 

Мойсеев бұл жерде )білхайырдың 
ешқашан Ресейге бодан болмағанын 
және ешқашан ант бермегенін түсінбей 
ш ы р ы л д а п  о т ы р .  А л  1 7 3 7  ж ы л ы 
қалмақтарға )білхайырдың шабу-
ыл жасағаны – Башқұрт к$терілісін 
сылтауратып орыс әскері мен қалмақ 
әскері башқұрттарды қырып жатқан 
қалмақтардан кек алғаны еді... 

Осы оқиғаға қатысты және бiр деректi 
беруге мiндеттiмiз. Дәл сол )бiлмәмбет 
пен Абылайды қабылдаған күнi патша 
$кiметi тарапынан үлкен бiр жауыздық 
к$рсетiлдi… Орынбор $лкесiнiң бастығы 
Урусовтың бұйрығымен к$терiлiске 
қатысқан башқұрттарды Орта жүзден 
барған қазақтардың алдында азап-
тап $лтiрдi. )рине бұл қазақтарды 
қорқытқаны едi. Бұл оқиға туралы нақты 
деректерде былай деп жазылған: «Пяте-
рых посадили на железные колья, 21–отру-
били головы, 11– повесили за ребро на же-
лезных крюках, 85 человек были повешены. 
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болса к$ңіл де тоқ. Осыдан екі жыл бұрын 
сексенді алқымдап дүние салған Теңізбай 
ақсақал $ткен күндерді еске түсіріп, әңгіме 
шерткені бар.

– Соғыс салған кесапаттан ел к$пке 
дейін бас к$тере алмады. «Ең бастысы, 
тыныштық болсын. Оның қасында қиын-
дық, ауыртпалық деген жай нәрсе. Бәріне 
шыдауымыз керек» деп отыратын үлкендер. 
Қарным аш. Нанның иісі мұрынымды 
жарғаннан кейін наубайханаға қалай кіріп 
барғанымды $зім де байқамай қалдым. 
Алдымнан Бекбауыл аға шықты. Түрімді 
к$ріп шошып кетті ғой деймін. С$реден 
бір б$лке нан алып, қолтығыма қыстырды. 
«Ала ғой, балам. К$шеде жүре бермей, 
үйіңе қайт» деді. Қуанып кеттім. Рақмет 
айттым ба, айтпадым ба – білмеймін. 
Нанды құшақтап, сыртқа жүгіріп шықтым. 
«Аштықта жеген құйқаның дәмі кетпес» 
деген с$з бар ғой. Наубайханадан талай рет 
нан алдық қой. Алайда әлгі нанның дәмі 
әлі аузымнан кетпейді. 

Бекқалидың әкесі жұртқа к$п жақсылық 
жасаған адам. Бекқали да сондай ғой. Кім 
біледі, әкеден дарыған қасиет пе екен. Осы 
с$зімізді құптағандай Кәукейде тұратын 
соғыс және еңбек ардагері  Лепес ақсақал 
былай дейді: «Бекқалидың әкесі Бекбауыл-
ды ауылдастары мақтан ететін. Кім болса 
соған жылы с$зін арнай бермейтін «Ұялы» 
балық зауытының басшысы Дәуқара 
Аймағамбетұлының бірде «Бекбауыл 
ағамыз адал адам. +з еңбегімен күн к$ріп, 
жұртқа да жақсылық жасаудан кенже 
қалып жүрген жоқ» дегенін естігенмін. 
Бүгінгі таңда әлгіндей шарапатты с$зді 
баласы Бекқали естіп жүр. Осының $зі 
сүйсіндіреді. Демек, әкенің бойындағы 
жақсы қасиет перзентіне дарығаны ғой». 

)ңгімеміз тек дегеннен шығып кетті-
ау. Біздің кейіпкеріміз, тіпті жарты 
әлемді билеп-т$степ, жер бетінің мол 
қазынасына иелік етсе де ес біліп, етек 
жапқалы $мірінде шырақ етіп ұстанған 
темірқазығы – шүкіршілік, тәубашылдық, 
қанағатшылдық қасиеттерден қылаудай 
да танбасы ақиқат. Оның жүрегі басқаша 
соғады. Ол жүрек ата-анасына, дос-жаран-
ға, еліне ғашық. Ол бойындағы жақсы 
қа сиет тердің бәрін туған топырақтан 
алды. Туған жердің жұпар ауасы, балдай 
татыған суы оның бойына күш-қуат берді, 
тазалықтың, адалдықтың, адамгершіліктің 
нәрін құйды. Туған жердің т$сінде ғұмыры-
ның ең қызықты, қимас сәті – бал дәурен 
балалық шағы $тті. +міріндегі ең қымбат 
жандар – әке-шешенің мейірімі мен ыстық 
ықыласына ең алғаш туған жерде б$ленді. 
Ол жердің аты – Ұялы. Қасиетті, киелі 
Ұялы. +зінің түсінігінде мына т$рткүл 
әлемде оған жететін жер жоқ.

ЕҢБЕГІНЕ ҚАРАЙ – 
ҚҰРМЕТ

Ақыл-ойын сарп етіп, бар күш-қай ра -
тын жұмсап еңбек еткеннен кейін оның 
бағаланғаны да дұрыс. Бекең нің бұл 
жағынан ешкімге $кпесі жоқ. Жұрт шы-
лықтан еститіні $зі туралы жылы с$з. Аза-
матқа одан артық қандай марапат қажет?! 

тұлғалар бірлестігі Орталық Комитетінің 
салалық наградасы – І дәрежелі «Еңбек 
даңқы» белгісінің де алар орны ерекше. 
«Теміржолдағы еңбегі үшін» медалі де 
қажырлы еңбектің $теуі. Сауда саласында 
жүргенде «Сауда саласының үздігі» атанып 
мерейі бір тасыған. 

Омырауында жарқыраған ресми награ-
далар қатарына «Қазақстан Республи-
касының Тәуелсіздігіне 20, 25 жыл», 
«Қазақстан Конституциясына 20 жыл» 
мереке лік медальдарын, Қазақстан 
Республи  касындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және $зін-$зі басқарудың дамуы 
мен қалыптасуына қосқан үлесі үшін 
берілген «Қазақстан мәслихаттарына 
20 жыл» мерекелік медалын жатқыза 
алады. «Қазақстан Республикасының 
Құрметті авток$лікшісі» мәртебелі атағы 
және бар. Қатарынан алты рет Қазалы 
ауданының «Жыл меценаты» атануы 
– бұл да үлкен мерей. Республикалық, 
облыстық деңгейдегі алқалы жиындарға 
қатысудан да кенде емес. )сіресе 2011 
жылы Астана қаласында $ткен Қазақстан 
Республикасының Президентін ұлықтау 
рәсіміне шақырылғаны,  Қазақстан 
 Республикасы Еңбек және әлеуметтік 
қорғау министрлігінің «Парыз – 2010» 
бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі 
ж$ніндегі конкурсқа қатысып, дипломан-
ты атануы $мірінде ұмытылмас уақиғалар. 

Кітаптарда да, газет-журналдарда 
да азаматтың еңбегіне, адамгершілігіне 
қатысты орынды айтылып жатыр. 2013 
жылы «Үздік адамдар» атты халықаралық 
э н ц и к л о п е д и я н ы ң  ү ш і н ш і  к і т а б ы 
шықты. Энциклопедия Белоруссияның, 
Қазақстанның, Ресейдің, Украинаның 
таңдаулы адамдарын қамтиды. Солардың 
ішінде Б.Бекбауыловтың да есімі аталады. 
«Орданың Алтын кітабы» деген тағы бір 
іргелі еңбекті к$пшілік жақсы білуі тиіс. Ол 
саясат пен бизнес, білім мен ғылым, спорт, 
$нер мен әдебиет, мәдениет салаларында 
жетістік желкенін керіп, арысы әлемнің, 
берісі ел ішінің қошеметіне б$ленген 
тұлғалардың $міріне арналған. Бұл кітап 
арқылы да Бекеңнің еңбек жолдарына 
қанығуға болады. Республикалық «Еге-
мен Қазақстан», «Ана тілі» газеттерінде, 
«Шаңырақ келбеті», «Жарасымды жанұя» 
журналдарында, облыстық «Сыр бойы», 
«Халық пен заман», аймақтық «Тұран – 
Қазалы», «Қазалы» басылымдарында да 
ардақты азаматтың $зі, отбасы туралы 
кеңірек жазылды. Журналистер кейіпкер 
таңдауда қателесе қоймайды. Соншама 
басылымдар $кілдерінің Бекеңмен кез-
десуге асығып, ол ж$нінде к$сіле қалам 
тербеулері де кейбір замандастарынан дара 
шыққан жанның қадір-қасиетін жете біліп, 
тануынан деп бүкпесіз айта аламыз.

Кейіпкеріміздің атақ-дәрежеден кен-
де еместігін жоғарыда с$з еттік. Алайда 
Бекқали Бекбауылұлына солардың ішінде 
$зіне жақынырақ, ыстық к$рінер бір 
құрмет бар. Ол – «Қазалы ауданының 
Құр  метті азаматы» деген атақ. +зің ауасын 
жұтып, суын ішіп, еңбек етіп, содан береке 
тауып, отбасын $сіріп, $рісті кеңейтіп, 
ағайын-туыс, дос-жаран тауып отырған 

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

– Асқар Қазиханұлы, Сіз бұған 
дейін облыстық басқармаға басшылық 
жасадыңыз, Қобда ауданында әкім болып 
қызмет атқардыңыз. 0р аймақтың �зіндік 
ерекшеліктері болады, сол тұрғыдан 
қарағанда �зіңіз соңғы жылжарымнан 
астам уақыт бірінші басшы ретінде Темір 
ауданына қысқаша сипаттама берсеңіз...

– Ауданымыз $ндіріс және ауыл 
шаруашылығы салаларына негізделген. 
Бір қалалық және он ауылдық округ-
терге қарасты 25 елді мекенде 37 мың 
бес жүз адам тұрады. Оның ішінде 11 
елді мекен орталықтандырылған ауыз 
су жүйесіне қосылып, тұрғындардың 86 
пайызы қамтылды, тұрғылықты халық 
түгел дерлік телефон байланысын пай-
даланады, 82,7 пайызы к$гілдір отын 
игілігін к$ріп отыр. 

+ңірде мұнай-газ $ндірісі қалыпты 
т ү р д е  д а м ы п  к е л е д і .  Т е м і р ж о л 
бойындағы Шұбарқұдық стансасында, 
Кенжалы, Жақсымай, Қалмаққырылған 
бекеттерінде осы саланың бірқатар 
мекемелері жұмыс істеп, аудан эконо-
микасын нығайтуға $зіндік үлес қосуда. 

Ауыл шаруашылығы саласы да 
қарқынды дамып, мал саны жылдан 
жылға к$бею үстінде. Шағын және орта 
бизнес саласының субъектілері артып, 
қызмет к$рсету мен сауда-саттық сала-
сы дамып отыр. 

+згелерді қайдам, мені ерекше тебірен-
тіп, толқытқан бір жағдай бар. Ол Бекеңнің 
жарық дүниеге келіп, кіндік қаны тамған 
Ұялы атты елді мекеннің орнына барып, 
сол жерге Ақтаудың ақ тасынан ескерткіш-
белгі қоюы. Тастың салмағы үш жарым 
мың тонна. Онда мынандай жазу бар еді: 
«Бұл жерде «Ұялы» атты елді мекен бол-
ған». Қандай $негелі іс! Сүйсінесің. Риза 
боласың.

«Ұялы» туралы бірер с$з. Бұл $зі о  баста 
теңіздің қойнауында орналасқан арал 
болатын. Арал теңізінің тартылуы осыдан 
қырық жыл бұрын осы жерде орын тепкен 
елді мекеннің жер бетінен мүлдем жойы-
лып кетуіне әкеліп соқты.

 Мына бір жайт та сүйсіндірмей қоймай-
ды. Соншама алыс жерден әкелінген, біраз 
тер т$ккен осы тас-белгі бетіне ескерткіш 
белгіні қоюшы ретінде Бекқали $зінің 
аты-ж$нін ойып жазуына болатын еді 
ғой. +йтуге хұқы да бар. Алайда ондай 
шешімнен бас тартқан. Осының $зі де 
азаматтың атақ-даңққа, дақпыртқа, атын 
шығаруға құмар еместігін, ондайды жаны 
қаламайтындығын аңғартады. Демек, ол 
$зін емес, кезінде осы жерді мекен еткен 
бүкіл ұялылықтарды ойлаған ғой. Ес керт-
кіш-белгі – бұл барша жерлестерінің кіндік 
қандары тамған туған жерге деген шынайы 
перзенттік құрметтері. Бекең сырт жұрт 
осылай ой түйсін деп ұйғарған болу керек. 

Мынандай күрделі уақытта – мұндай істі 
кім тындыра алады. Бүгінде кедей  байысам 
дейді, бай Құдай болсам дейді. Жасыратын 
несі бар, дүние-байлық бірінші кезекте тұр. 
Ішкені алдында, ішпегені артында тұрған 
байдың $зі туған жерді ойлап, бас қатырып 
жүр дейсің бе? Дүниеге қызыққан байдың 
мақсаты байыған үстіне байып, шалқыған 
үстіне шалқи беру. Басқа ой жоқ. )рине, 
Бекең $зін тұрмыстың ауырлығын бастан 
$ткеріп, күнделікті тиын-тебенін санап 
отырған әлдебір жан санамайды. Негізі, не 
нәрсе де адамның $зіне байланысты ғой. 
Қолынан іс келеді. Содан да д$ңгелетіп 
отырған шаруашылығы бар. 

Бекқали ағамыз $з басын асып-тасыған-
дардың қатарына қоспас еді. Сонымен 
бірге тек деген де бар. Негіз деген болады. 
Бекқалидың аталары Еламан да, Найман 
да мыңғырған мал $сіріп, байлыққа ке-
нелген адамдар болыпты. Кешегі байларға 
қырғидай тиген заманда амалсыз, отбасын 
сақтау үшін Қарақалпақстан асуға мәжбүр 
болған. )йтпесе есі бар адам кіндік қаны 
тамған туған жерден безер ме? Артына 
қарай-қарай кеткен Еламан «+зім орала 
алмасам да, ұрпағымның саған жететініне 
сенемін. Бұл уақытша ғой. Біз күткен заман 
да келер» деген екен. )улиелігі бар ма екен, 
айтқаны айдай келді ғой. +згесін тілге тиек 
етпегенде мызғымастай, мәңгілік орнығып 
қалғандай болған кеңес $кіметінің де күл 
паршасы шықты емес пе? Қазір басқа 
уақыт т$релік етіп тұр. Еламанның ұлы, 
яғни Бекқалидың әкесі Бекбауылға да 
ата-бабаларының ырыс-несібесі жұғысты 
болған сияқты. +зіне сай дәулеті бол-
ды. Артылғанын т$ңірегіндегілермен 
б$лісті. Дәулет кәсіппен айналысқанның 
ауылына қоңсы қонады. «К$ппен бірге 
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жердің құрметіне б$лену, сол елдің бетке 
ұстар, ардақ тұтар Құрметті азаматына 
айналу – қандай мерей! Қандай мәртебе! 
Жай азамат қана емес, құрметті, сыйлы 
азамат атану, осындай ресми атақ алу 
әркімге бұйыра бермейтін бақ қой. +мірге 
келгендегі мақсат та адам атына лайық 
болу, азаматтық деңгейге жету екендігі 
бесенеден белгілі. Олай болса үлкен мақсат 
жүзеге асып отыр. Осыған тәубе етеді 
Бекең.

ЖАҚСЫ АТАҚҚА 
ЛАЙЫҚ

ҚР Президенті  Н.Назарбаевтың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты мақаласындағы тұжырымдардан 
жұртшылық кеңінен хабардар. Мемле-
кет басшысы бұл еңбегінде алты жобаны 
ұсынады. Солардың бірі – «Туған жер» 
бағдарламасы. «Патриотизм кіндік қаның 
тамған жеріңе, $скен ауылыңа, қалаң 
мен $ңіріңе, яғни туған жеріңе деген 
сүйіспеншіліктен басталады. ...«Ауылым 
– әнім» атты әнді айтқанда, «Туған жерін 
сүйе алмаған, сүйе алар ма туған елін» деп 
шырқайтын едік қой. Бажайлап қарасақ, 
бұл мағынасы $те терең с$здер» дейді 
 Елбасы. 

Осы жолдарды оқығанда к$з алдымызға 
Бекқали ағамыздың бейнесі келді. Бекең 
нағыз патриотизмнің, отаншылдықтың, 
азаматтықтың үлгісін к$рсетіп жүр. 
Айтыңызшы, бір шаңырақ та сақталмаған, 
елді мекеннің орнын құм басқан, айна-
ладан тек желдің ызыңы естілер, осыдан 
алпыс жылдан астам бұрын кіндік қаны 
тамған топыраққа «бұл менің туған жерім 
еді» деп арнайы ат басын бұрып, белгі 
қою кімнің ойына келген дейсің. Бекқали 
ғана осылай істей алды. Оған біреу осылай 

жаса деп нұсқау да, ақыл-кеңес те берген 
жоқ. +з ойымен, жүрек қалауымен жүзеге 
асырды. Мұндай тағлымды іске қалай 
тебіренбессің, әркімнің қолынан келе бер-
мес шапағатты шаруаны тындырған аза-
матты қалай мақтамассың, онымен қалай 
мақтанбассың!

– Туған ауылдың орны б$лек қой. 
«Ұялыны» ешқашан ұмыта алмаймын. 
Қолымнан келсе сол ауылды қайта аяғынан 
тік тұрғызар едім. Бірақ ол мүмкін емес, 
– дейді ол. Осы с$зден де к$п нәрсені 
аңғармаймыз ба?! Елбасы мақаласында 
«Патриотизмнің ең жақсы үлгісі орта 
мектепте туған жердің тарихын оқудан 
к$рініс тапса игі» деген болатын. Осын-
дай сабақ барысында туған жерге құрмет 
к$рсетудің үлгісі ретінде Бекқали секілді 
патриот азаматтардың іс-әрекетінен 
нақты мысалдар келтірсе ешқандай артық 
болмас еді. Мұның $зі оқушы санасына 
айрықша әсер ететіні анық. Теория, с$з 
бар да, ал күнделікті $мірдегі орын алған 
к$ріністердің ж$ні тіптен б$лек. 

Елбасы мақаласында айтылған тағы бір 
жоба – «Қазақстандағы 100 есім» жобасы. 
Жобаның мақсаты – ақылымен, қолымен, 
дарынымен заманауи Қазақстанды жасап 
жатқан нақты адамдарды қоғамға таныту. 
Мақалада «100 жаңа есім» жобасының 
$ңір лік нұсқасын жасау ж$нінде де айты-
лады. 

С$з жоқ, аталған жобаға лайықты 
азаматтар арамызда к$п екендігіне шүбә 
келтіре алмаймыз. Алайда сол үміткерлердің 
қатарына Бекқали Бекбауылұлын қосуға 
әбден болар еді. Ең алдымен, кәсіпкер 
ретінде тындырған істері жұртшылыққа 
жақсы белгілі. «Қазалы – Жолаушы» 
кәсіпорнын $зі $мірге әкеліп, аяғынан тік 
тұрғызды. Қазіргі таңда жемісті еңбек ету-
де. Жылдан-жылға $рісін кеңейтіп, жұмыс 
сапасын арттырып келеді. Екіншіден, 
ауданға танымал меценат. 

Халыққа к$рсетіп отырған қамқоршы-
л ы ғ ы ,  д е м е у ш і л і г і ,  ж а н а ш ы р л ы ғ ы 
а р қ а с ы н д а  « Қ а з а л ы н ы ң  А т ы м т а й 
 жомарты» атанды. Аудандық мәслихаттың 
депутаты ретінде аймақтың қоғамдық-
саяси $міріне білек түре араласып жүр. 
Ал патриоттық, елжандылық қасиеттері 
кіндік қаны тамған асыл топыраққа деген 
құрметінен анық аңғарылады. Азаматтың 
бойындағы ізгі қасиеттерді бұдан әрі де 
тізе беруге болар. Алайда жоғарыдағы тілге 
тиек етілгендер де аздық етпес деп ойлай-
мыз. Демек, «100 жаңа есімге» к$ңіл тола-
тын, қуана ұсынатын бірден-бір кандидат. 

)рине, Бекеңнің $зі мұндай атақ-
дәрежеге құмар бола қоймас. Дегенмен, 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры та-
сысын» демей ме, біздікі уақыттың $зі 
т$бемізден т$ніп: «Жақсы деген атаққа 
лайық кімің бар?» дегеннен кейін қайтарған 
жауабымыз. Т$ңірегіне шуақ т$гіп, 
халқынан алғыс алып жүрген Бекқали 
Бекбауылов секілді $негелі жандар к$п 
болсын деп тілейік. Олар к$п болса туған 
еліміз – Қазақстанның абыройы асқақтап, 
ырыс-берекесі таси беретініне сенім мол.

Нұрперзент ДОМБАЙ

к$реміз ғой» дейтіндерде артық ешнәрсе 
бола қоймайды. Олар барды қанағат 
тұтады. Ал бойларына сергектік ұялаған, 
жаңалыққа жақын жүретіндер бір күні бір 
күніне ұқсас мимырт тірліктің дегеніне 
к$нгілері келмейді. Серпілгісі, жаңа 
іспен айналысқысы келеді. Бекбауылдың 
«Ұялыда» наубайхана ашуды қолға алуы 
нанға деген зәруліктің барын іші сезеді. 
Жұрттың барлығы ертелі-кеш жұмыста. 
Уақыт алтынмен тең. )йелдер үйлеріне 
келсе күтіп тұрған шаруа шаш етектен. 
Солардың ішінде нанды дайындап, пісіруге 
де біраз уақытын жоғалтады. Одан да пісулі 
тұрған нанды сатып алу аса тиімді емес 
пе? Бекбауылдың бұрын қолға алмаған 
тың іске тәуекелдікке баруы да осыдан. 
К$птің қамын, жұрттың жағдайын ескерді. 
Нан деген тоқшылықтың белгісі. Нан 

Елбасының $зі еңбегін бағалап Алғыс 
хатын арнады. Қызылорда облысының 
әкімі, аудан әкімі Құрмет Грамоталарын 
тапсырып жатыр. Қандай мақтаныш! 

Аудандағы Жанқожа батыр, Ғани 
Мұратбаевтың мерейтойларын ұйымдас-
т ы р у ғ а  б е л с е н е  қ а т ы с қ а н ы  ү ш і н 
Жанқожа батырдың 240 жылдығы, Ғани 
Мұратбаевтың 110 жылдығы мерейтойлық 
медальдарымен марапатталды. Жас 
ұрпаққа к$рсетіп отырған патриоттық 
тәрбиесі ескеріліп, Ұлы Отан және Ауған 
соғысы ардагерлер ұйымының «Қазақстан 
ардагерлері» қауымдастығы кеңесінің 
шешімімен Бауыржан Момышұлының 
«Батыр шапағаты» медалі омырауына 
тағылды. Марапаттарының ішіндегі ҚР 
Ауыл шаруашылығы және қайта $ңдеу 
ұйымдары қызметкерлері кәсіподағы заңды 

ЖАУАПКЕРШІЛІК –
бәрімізге ортақ

Ақтөбе облысындағы Темір ауданының әкімі 
Асқар ЖҮСІБАЛИЕВПЕН әңгіме

– Nңірдің 2017 жылдың алғашқы жеті 
айындағы экономикалық-мәдени дамуы 
ж�нінде не айтасыз?

– Бұл кезеңде ауданда $неркәсіп $ні-
мінің к$лемі 78933,6 млн теңгені құ рады 
немесе $ткен жылдың есепті кезеңімен 
салыстырғанда 95,3% орындалды. 

Ауылшаруашылығы $німдерінің 
к$лемі 60008,4 млн теңгеге жетті, яғни 
2016 жылдың 7 айы қорытындысымен 
салыстырғанда 103 пайызды құрады. 
Малдың барлық түрінен $сім байқалып, 
сала келешегіне сенімді нығайта түсті. 

Негізгі капиталға салынған инвес-
тициялар 7686,5 млн теңгені құрады 
немесе 2016 жылмен салыстырғанда екі 
еседен астам ұлғайтылды. 

2017 жылдың 1 тамызына дейін 9409 
шаршы метр к$лемінде тұрғын үй салы-
нып, белгіленген меже алынды. Жалпы 
құ рылыс жұмыстарының к$лемі 1354,5 
млн теңгені құрады, былтырғы жылдың 
осы кезеңімен салыстырғанда әлдеқайда 
артық. 

Ауданда 2017 жылдың 1 тамы-
зында 1788 шағын және орта бизнес 
субъектілері тіркелді, оның ішінде 1647-
сі толық қуатында жұмыс істеп тұр. 

Б$лшек сауданың к$лемі 1069,5 
млн теңгені құрады. 464 адам тұрақты 
жұмыспен қамтылды. 

– Елбасымыздың жыл сайынғы Жол-
дауы Қазақстан халқына тың серпілістер 
беріп, болашаққа сенімін нығайтып 
келеді. «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» деп 
аталатын биылғы Жолдау мен мерзімдік 
баспас�зде жарияланған «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаланы 
жүзеге асыру барысында жүргізілген 
жұмыстарды білгіміз келеді. 

– Елбасы Нұрсұлтан )бішұлы 
Назарбаевтың аталған мақаласы әрбір 
отандасымыздың бойында келешекке 
деген сенімді нығайтты, туған $лкені, 
елді қастерлеудің бағыт-бағдарын 
айқындады. Тарихи маңызы зор құжатты 
жұртшылыққа кеңінен таныстыру және 
алдағы міндеттерді белгілеу үшін ар-
найы жұмыс тобы құрылып, іс-шаралар 
жоспары жасалды. Соған сәйкес 66 
іс-шара ұйымдастырылып, оларға 8580 
адам қамтылды. Облыстық ақпараттық 
түсіндіру тобы аудандағы он екі елді 
мекенде 24 кездесу ұйымдастырды. 
Атқарылған шаралар туралы ақпарат 
облыстық, аудандық бұқаралық ақпарат 
құралдарында тұрақты жарияланды. 
Аудандық «Темір» газетінде, әлеуметтік 
желі парақшаларында жарық к$рген 
ардагерлердің, жастардың пікірлері, 
бейнероликтер Тәуелсіз Қазақстан 
Республикасына сүйіспеншілікті 
аңғартып, замандастарымыздың әр 
жайға бейжай қарамайтынын к$рсетті. 

Соңғы кезеңде облыс әкімі Бердібек 
Сапарбаевтың бастамасымен қолға 
алынған «Туған жерім – нұрлы елім» 
жобасы кең қолдау тауып отыр. Мау-
сым айында Ақт$бе қаласында Темір 
ауданының күндері $ткізілді. 2016 жылы 
осы шара қорытындысымен ауданымыз 
облыс аудандары арасында бас жүлдені 
иеленген болатын. Биылғы жаңалық 
– қалалық және селолық округтердің 
күндері бекітілген кестеге сәйкес аудан 
орталығында ұйымдастырылды. 

– Соңғы кезеңде жұртшылықты алаң-
датып отырған мәселе к�біне-к�п діни 
ахуал т�ңірегінде болып отыр. Бейбіт 
тірлік шырқын бұзар жат әрекеттерді 
болдырмау ж�нінде қандай шаралар 
алынды, белгіленген жұмыстар турасында 
ой б�ліссек... 

– Дұрыс айтасыз, бұл жайға енжар 

дін мәселелері және қоғаммен байла-
ныс ж$ніндегі орталық» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі құрылды. Діни 
экстремизм мен терроризмге қарсы 
бағытта $ткізілген тақырыптық кездесу-
лер жастардың, мектеп оқушыларының 
к$п жайды ұғынуына қол жеткізді. Бұл 
әдіс биыл да жалғасын тапты. Жат діни 
ағымдардың жетегінде жүрген азамат-
тарды дәстүрлі дінге бейімдеу мақса-
тында әртүрлі деңгейдегі теологтардың 
қатысуы мен 473 жеке кездесу $ткізілді. 

– Қай салада да барлық жұмыстардың 
тиянақты атқарылуы кадрлардың білік-
тілігіне, ойлау қабілетіне байланыс ты. 
Мемлекеттік қызметте ысылған ұйымдас-
тырушы ретінде Сіз не айтар едіңіз? 

– Елбасымыз бұл мәселені қай 
уақытта да басты назарда ұстап келеді. 
Шынында мемлекеттік қызметшінің 
ойлау к$кжиегі, мәдениеті, адамдар-
мен тіл табысу шеберлігі міндеттерді 
уа қы тында, сапалы орындауға жол 
ашады. Ауданымыздың мемлекеттік 
мекеме лерінде қызмет атқаратын адам-
дарды тәрбиелеу, талапты күшейту игі 
нәтиже беріп отыр, олардың арасын-
да жастардың, әйелдердің арта түсуі 
сүйінішті. 

Биылғы тамыз айының 8-де жоспар-
ға сәйкес Ақсай, Алтықарасу, Кеңестуы, 
Қайыңды, Сарк$л, Тасқопа, Шұбарши 
ауылдық округтерінде әкімдер сайлауы 
$ткізілді. Аудандық мәслихат сессия-
сында депутаттар Еламан Бегімов, 
Самат Т$леуов, Сағынғали Туранов, 
Ардақ Сүйіндіков, Айгүл Таңа тарова, 
Мәрзия Қожақова, Азамат +сербаевқа 
сенім к$рсетті, аталған адамдар әкім 
қызметіне тың жігермен кірісті.

Аудан әкімінің орынбасары қызметін 
атқарған Жолдас  Қалмаған бетовтің 
облыстық дін істері басқар масының 
б а с ш ы с ы  б о л ы п  т а ғ а й ы н д а л у ы , 
аудандық б$лім жетекшісі Нұржаһан 
Садықованың аудан әкімінің орын-
басары қызметіне жоғарылатылуы, 
Мәди Жақсылықовтың селолық округ 
әкімдігінен аудандық ішкі саясат 
б$лімінің басшысы болуы – жағымды 
құбылыстар. 

Үстіміздегі жылы барлық мемле-
кеттік қызметшілер аттестаттау сына-
ғынан $ткізілді. Халық пен биліктің 
арасында үнемі байланыс орнатылса 
кез келген мәселе оңтайлы шешіледі деп 
есептеймін. 

– Тұрғындардың �мір сүруі үшін 
қолай  лы жағдай  жасау,  ауылдың 
к�ркеюі де – на зарға қойылатын басты 
мәселелердің бірі. Бұл тұрғыда қандай 
шаруалар жасалуда? 

– Ел экономикасы нығайғанының 
бір к$рінісі – ауыл-селолардың келбеті 
жақсара түсті. Ең бастысы – адамдар $з 
қолымен атқарылған игілікті шаруаларға 
жанашырлықпен қарайтын, ортақ мүдде 
тұрғысында бағалайтын болды. Ауданда 
ауылішілік жолдарды күрделі ж$ндеуден 
$ткізу ұлғайтылып келеді, бүгінге дейін 
үш жарым шақырымдай жол қалпына 
келтірілді. Коммуналдық тұрғын үйлер 
құ ры лысына серпін берілді. Тұрғын дар-
ды таза ауыз сумен қамту мақсатында 
су желі лері жаңартылуда. Жергілікті ат-
қару шы органдар осындай маңызды мә-
се лелерді тұрақты назарға алып келеді. 

– 0ңгімеңізге рақмет! Қызметтеріңізге 
сәттілік тілейміз!

 
0ңгімелескен 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
ақпарат саласының үздігі

Ақт$бе облысы

қараудың неге апарып соқтыратынын 
әлемнің бірқатар мемлекеттерінде орын 
алған оқиғалардан оқып, к$ріп отыр-
мыз. +ңірде діни ахуалды жақсарту, 
дәстүрлі дінімізді насихаттау мақсатында 
құрамында ардагерлер, мекеме басшы-
лары, дәрігерлер, имамдар, үкіметтік 
емес ұйымдар $кілдері, мәслихат депу-
таттары бар ақпараттық-түсіндіру тобы 
$з жұмысын тұрақты жүргізіп келеді. 

Аудандық прокуратура жанынан 
құрылған «діни сұрақтар бойынша 
орталық» қызметі к$ңілімізден шығып 
отыр. Сонымен қатар «Жастар арасында 
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Шеберлік бастауында «Үркер» тұр Туындылар көз тартады

Ендігі әңгімені «Қыз Жібек» жыры 
негізінде түсірілген фильмге қарай 
бұрайық. «Қазақфильмнің» бағы 

жанып, небір тамаша туындыларды бірінен 
соң бірін к$рерменге ұсынған жылдары 
кезекті шедевр – «Қыз Жібек» фильмі экранға 
шығардан екі-үш ай ілгері белгілі ұлт жанашы-
ры, $нертанушы, жазушы Камал Смайылов 
сол кездегі тиражы жарты миллион «Мәдениет 
және тұрмыс» журналында «Қыз Жібек» 
халқына бара жатыр» деген к$лемді мақала жа-
зып, күллі қазаққа жар салған-ды. Оның себебі 
ғасырлар бойы қазақпен бірге жасап, рухани 
қасиетін сақтап келе жатқан, қалың елге онсыз 
да белгілі дастанның құндылығын одан сайын 
әйгілеу, айшықтай түсу еді (Кәмекең солай 
дейтін). 

Қолжазба мұқият сүзгіден $тіп, әскеттікпен 
қаралды. Алайда қай-қай қолжазбада да болмай 
тұрмайтын грамматика, орфография, орфоэ-
пия, стилистикалық кем-кетіктер мен бірлі-
жарым с$з, с$йлемдердегі ақаулар түзетілді 
демесек, авторлар еңбегі қырнап-сырналып, 
редакцияланған жоқ. Оған бірінші себеп, 
қаламы қарымды, кәсіби шеберлік, дайындығы 
мол авторлар қолынан шыққан естеліктер оны 
қажет етпей, сауатты, салдарлы, білгірлікпен 
жазылыпты. )йтсе де, майда-шүйде кем-
кетіктерді түзеу де аз жүк болмағанын да айта 
кеткеннің артықтығы жоқ (онсыз да белгілі 
десек те). Дейтұрсақ та...

Кітапта не бар, не жоғын (ең дұрысы) 
оқығанда біле жатасыз, әрине. Ал біз не жоғы 
тұрғысынан толғана келе, осы жолы айтылма-
са, басқадай реті келмеуі мүмкін-ау дегендей 
оймен әрі қажеттігі барына күмән жоқ бірді-
екілі оқиғаларды ортаға салуды мақұл к$рдік 
(аруақ үшін). Енді соларға келейік.

Денсаулығына байланысты Астанаға 
ауысқан соңғы үш-т$рт жылда онда қаншалық 
жұмақ орнатса да, есіл-дерті Алматы болатын 
да, жастық шағы мен ғұмырының к$бі $ткен 
жасыл қалаға – қалай дегенде де – келуге 
тырысатын, келетін де. )шірбектің қамы 
үшін Күләш та Астанада тұрып жүрді. Бір 
жолы (одан кейін де) Алматыға келгенде 
)шірбектің жағдайы болмай, жедел жәрдем 
шақырыпты. Бұл ж$нінде Күләш айтатын. 

Осының бәрі Қазақ Мемлекеттік ұлттық 
университеті журналистика факультетінің 
1-курс студенттерімен шеберлік сабағын 
$ткізген «Үркер» журналының бас редак-
торы, жазушы Қуандық Түменбайдың 
әңгімесінде $рбіді. Ол, әсіресе газет пен жур-
нал шығарудың «азабын» айтып, болашақ 
журналистерді жалт ете қалған бір сәттік 
телехабарларға қызықпауды уағыздады, жур-
налистика тек жүрек қалауымен ғана соңына 
түсетін сирек мамандық екендігін к$з 
жеткізе к$лденең тартты. Шеберлік болса, 
осы бір қиын жолдағы қаламның мұқалмауы 
екендігін мысал келтіре дәлелдеді. 

Жастардың әдеби-мәдени, қоғамдық-
саяси «Үркер» журналының шығу тарихы 
және материалдар даярлау үлгісімен де 
студенттерді таныстырды. Сондай-ақ қазір 
жоғалып бара жатқан таралым мәселесі с$з 

Сәуле атын атамаған «Дарабоз» журналын 
екі жылдай басқарып, әйбаттап шығарған, он 
бес шақты адам жұмыс істеген сол журналға 
)шірбек мені де шақырып, сол жерден қашан 
кеткенше шолушы деген атпен айына бір-екі 
рет келіп-кетіп жүрдім. Ондағысы – маған 
айына 25 мың теңге беріп, қамқорлық жасау 
болатын. Ондай нәрсе ойыма келмеген-ді. 
 Бастама $зінен болды. )рі, мен барған күні 
біраз отырған соң, )шірбек $зі айдайтын 
машинамен тау жаққа апарып, таза ауа-
да қыдыратынбыз. Ал осы жанашырлық 
емей не? Коллектив алдында сан рет к$кке 
к$теріп, мерейімді асыр ғанына Сәуле, Қайрат, 

Кенжеғалилар куә...
Қайран )шірбегім жаны жайсаң жо-

март еді-ау. Енді бәрі к$рген түстей. 
«Анау ресторанның буфетіне барайық. 
Жүз грамм аз, екі жүз грамм к$п, жүз 
елу грамды тартып жіберіңіз» дейтін 
)шірбек енді жоқ.

Қайтыс болатын жылы, шамамен, 
сәуір айының соңына таман телефон 
соғып: «Биыл әкем Т$ребай 110, анам 
Аққыз 100 жасқа толады. Екеуін еске 
алып, 1 маусым күні ас берсем деген ой 
боп тұр. Қалай к$ресіз?» деді.

«Пайғамбар жасынан әлдеқашан 
асып кеткенсің. +зіңнен артар ештеңе 

жоқ, біздікі құптау, айтарым сол» дедім. 
)кесі Т$ребай, анасы Аққыз, екеуін де 
білемін, білгенмін, марқұмдар бақилық 
болғанда жерлеу рәсімінде бастан-аяқ 
болғанбыз. )шірбек үшін сонау Кента-
удан келген екеуі $ле-$лгенше жалғыз 
ұлдарының қолында тұрды. Келіні 
Күләштің шапағатына б$ленді. Неме-
релер к$рді. Аққыз апа Т$ребай атадан 
бұрын кетті. Он т$рт жылдан соң Т$ребай 

ата да бақилық болды. Маған бір ой келсін.
)шірбек екеуміз оқта-текте Медеу жақтағы 

$зен бойына барып сейіл құрушы едік (дедім 
ғой).  Қырық жыл бұрын менің қызмет 
к$лігіммен барып, сондай бір кезекті сәт 
бастан $ткен-ді. Онда )шірбек жас, қызметі 
– б$лім бастығы. +зен жағасында әңгімеден 
әңгіме туып, ол әкесі Т$ребайдың жас кезінде 
қарулы болғаны, соғыстан алдын ауылдарына 
атақты Қажымұқан келгенде т$сіне қойған 
тасты Т$ребай ұрып быт-шыт еткені туралы 
шабыттана әңгімеледі. Еліге тыңдаған мен 
бұл ж$нінде жазу керек екен деп, болашақ 
мақаланың тақырыбын талқылап, бір тоқтамға 
келгендей болған едік. Қажымұқанның 
к$кірегіне қойған тасты соғуға ешкімнің жүрегі 
дауаламай тұрғанда, дүйім жұрт «Т$ребай 
соқсын балғаны!» деп айқайлаған екен. Содан 
Т$ребай балға соғыпты.

Осы әңгіме арадан қырық жыл $тсе де 
жадымда жүруші еді. Жазуға құлық болмай, 
айтқан жерде қалып қойғандай жай бар-тын. 
)шірбек әлгіндей деген соң, ештен кеш болса 
да, бәрі к$ңілде сайрап тұр, неге жазбасқа деп, 
)шірбекке білдірмей, тәуекелге бел будым. 
Ебін тауып әкесі мен анасының бірге түскен 
суретін қолға түсіріп, «Алматы ақшамы» 
газетінде мақала жарық к$рді. Ас берілген күні 
таратылды. Тақырыбы – сол баяғы екеуміз 
$зен жағасында лапылдап жүргенде келіскен 
– «Т$ребай соқсын балғаны!».

)шірбектің ризалығында шек болмады. 
Жиын басталғандағы бірінші с$зін маған рақмет 
айтудан бастады.  Жексембек Еркінбеков, 
+мірзақ Айтбаев, Қали Сәрсенбаев, Қасымхан 
Бегманов қостап, сол бір қарапайым мақала 
мені біраз жерге к$теріп тастағандай болды. 
Менікі аруақ сыйлау еді. Т$ребай ата мен 
Аққыз апаға деген құрмет, тағзым...

Жоғарыда баяндалғандар – мен айтпасам, 
кім айтады тұрғысынан – кітапқа сауға ретінде 
қағазға түсті, ағайын. Дұрыс түсініп, дұрыс 
қабылдағайсыздар.

)шірбек $мірі таусылмайтын жыр-дастан. 
Біздің айтқандарымыз солардың мыңнан бірі. 
Миллионнан бірі десек де болғандай. Иә, 
)шірбек халқына бара жатыр!..
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к$п. Бірінші қойылым біткен соң, тысқа 
шықтық. )шірбек қолдан-қолға  тимей, әркім 
$зіне тартып, оңаша әңгімеге ділгер. )шірбек 
ара-тұра маған: «Тұра тұрыңыз!» дейді де, 
барша жұртқа естірте: «Бүгін 18 мың доллар 
гонорар алдым. Қазір Зәкеңді ресторанға апа-
рамын, қайсың ілесесіңдер, жүріңдер бізбен 
бірге!» дейді. Мұны пьесасы сағат 4-те екінші 
рет қойылатын Дулат та, басқалар да естіп тұр. 
Ешкім үндемейді. Ұзамай Орынбасар Исақов 
үшеуміз мейрамханаға бардық. «Ренжімеңдер, 
таңертең Астанаға ұшамын» деп отырды дәм 
үстінде.

Қалжың, әрине. +зіне жарасты. Түсінік 
қажет емес. Оны басқалар болмаса да, осы 
кітапқа естелігі енгендер түсінеді. )шірбек 
болмысы...

Табиғатты сүйетін. Тау, $зен, к$л, қарағай, 
қайың, құстар... бәрін. Медеуге баратын жол 
бойындағы таудан т$мен қарай сарқырай 
ағатын $зен бойында кең к$сіліп, ән салғанды 
ұнататын. Сүйіп шырқайтын әндерінің 
бірі – «Жәмила». Шыңғыс Айтматовтың 
«Жәмиласы». Илья Жақановтың «Жәмиласы». 
Илья Жақанов )шірбектің «Жәмиланы» ай-
татынын к$пке дейін білмей жүрді. Бірде мен 
айттым. «Солай ма? Онда таныстыр» деді. 
Кейін $здері танысып, менсіз де табысыпты.

Кино және театр институтының ректор лы-
ғынан Мәдениет министрінің бірінші орын-
басары боп ауысты (министр Е.Рахмадиев). 
Бұл дүрбелең мол, қиын-қыстау кез. Ақша 
құнсыз, сабан. Бірде күндізгі сағат 4 шамасында 
)шірбек телефон соғып: «Хабарласпайсыз ғой. 
Бас ауырып, сынып барады. Тез келіңіз» десін. 
Қару-жарақты сайлап, сол замат жетейін. Кей 
с$здерінің әзіл-шынын айыру қиын. )йтсе 
де, бұл жолғысы шынға ұқсай ма, қалай, «бір 
жерге барайық» деп емеурін жасаймын». «Тұра 
тұрыңыз!» дейді. Ұзамай тысқа шықтық. Маши-
на жанында Министрліктің басқарма бастығы 
Орынбасар Исақов тұр екен. Үшеулеп Меде-
уге қарай тарттық. Жолшыбай «дүкенге кіріп 
шығайын» дегенді құлаққа ілмейді. «Сіздікі 
осылай. Үнемі кешігіп жүресіз. Бір рет ертелеу 
қимылдауды білмей-ақ $тетін болдыңыз» деп 
қажайды. +зен бойына барып тоқтаған бойда 
шофері жүк салғышындағы к$л-к$сір анау-

болды. Жастар газет-журнал оқығаннан г$рі 
сайттан к$ре салу оңай екендігін жасырмай 
айтты. «Бұл – журналистиканы жоғалтатын 
қылық, үш студент бірігіп, бір «Үркерге» 
жазылса, бұл таралымға да, қалам ұстаған 
$здеріңе де зор демеу» деді қаламгер. 

Жазушы $з шығармашылығы туралы да 
к$птеген сауалдарға жауап берді. «Ең басты-
сы, жарық к$ре бастағанына 10 жыл болған 
еліміздегі ең «сәби» басылымның оқырманы 
аз емес екендігіне к$зім жетті, тек сендер 
жазылуға келгенде жалтарып кетпеңдер» 
деп, әзіл-шыны аралас қайнаған қазанның 
қақпағын ашты. 

Облыстық сәулет-этнографиялық және 
табиғи-ландшафттық музей-қорығының 
Қ.Қайсенов к�шесі 67-үйдегі ғимаратында 
«Шеберлік баспалдақтары» атты к�рме 
ашылды. Жыл сайын дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылып келе жатқан к�рмеге 50-
ден астам халықтық және сәндік-қолданбалы 
�нер шеберлерінің 200-ден астам жұмысы 
қойылған. 

50-ден астам шығысқазақстандық халықтық 
және сәндік-қолданбалы $нер шеберлерінің 
бұйымдары қойылған бұл к$рмеден тіс қаққан 
тәжірибелі шеберлердің жұмысымен қатар $нер 
әлеміне енді ғана қанат қаққан жастардың да 
туындыларын тамашалауға болады. Шығыс 
шеберлерінің қолынан шыққан бұйымдар сан 
алуан. Ағаштан ою ойып, темірден түйін түйген 
шеберлердің әр туындысы $з ерекшелігімен 
к$ркем. Дәстүрлі және заманауи тәсілдерде 
орындалған туындылар келушілерге ерекше бір 
тәтті сезім сыйлайды. 

А.Сейілбек пен С.Мұқаметбек қазақтың 
ұлттық кілемдері – тұскиіздер мен басқа да 
бұйымдарды дәстүрлі «бізкесте» техникасын-
да $рнектепті. К$рмеден ағаштан жасалған 
бұйымдар да мол орын алған екен. )сіресе 
зыряндық шебер В.Анисимовтің қайың 
қабығынан жасалған бұйымдары к$пшіліктің 
назарын $зіне аударды. Сондай-ақ к$рмеге 
алғаш рет қатысып отырған В.Шевченконың 
ағаштан ойып жасаған мүсіндері тақырыбының 

келетін болғанына бірінші мен қуанғанымды 
несіне жасырайын. Қалай дегенде де, бұрқырап 
жүргеніміз жақсы емес, әрине. )шірбекке 
айтсам, «ой, онда тұрған не бар» деп, сол күні 
де, ертеңіне де бой бермейді. Оны Еркеғали 
Рахмадиев баласындай еркелетіп, қамқор 
болғаны б$лек әңгіме. Ерекеңнің: «Жасым 
жетті, ұзамай менің орныма министр боласың» 
деген уәдесін орындай алмауы оның кінәсі 
емес. Рахмадиевтің орнына басқа біреу ми-
нистр болғанда )шірбек тобығы тайып, ауру-
ханада жатқан-ды. Бір барғанымда Дулат пен 
Т$лен отыр екен. Барлығымыз бір-бір дор-
бадан мандарин апарыппыз. +зімсінгендерге 
$зімсіне с$йлейтін )шірбектің сонда: «Тобық 
не тәйірі?! Ертең қалпына келеді. Алып бара 
жатқан ауру жоқ. Арақ әкелмедіңдер ме?» 
дегені де жарасымды-тын. )ттең, жалған!..

Келесі барғанымда бір парақ қағаз к$р сетті. 
Жоғарғы жаққа министрдің бірінші орын-
басарлығынан босату ж$нінде арыз екен. «Енді 
министрлікке қайтып бармаймын, жазатын 
кітаптарым бар, сабағымды беріп, әрі, солар-
мен айналысамын» деді жайбарақат түрде.

Айтқандай-ақ, кітап та жазды, дәріс те 
оқыды, қазылар алқасын басқарды, мемсыйлық 
комиссиясына мүше де болды. Атақ-абырой, 
қызметі бұрынғыдан артық болмаса, кем 
болған жоқ. Бірінші орынбасарлықтан 
кеткен бойда жазған (осы кітапта естелік 
жазғандардың к$бінің қаламына іліккен) 
тұшымды туындыларының бірі – «Сахна 
саңлақтарындағы» мақалалардың біразы «Па-
расат» журналында, кейін «Мәдениет» журна-
лында толықтай жарық к$рді.

– Қазір Баққожамен с$йлестім, – деді бір 
жолы мен отыратын б$лмеге (қашанғыдай 
тосаттан) кіріп келіп. – «Сахна саңлақтарын» 
мемлекеттік сыйлыққа ұсынатын болдық. 
Баққожа: «Шаппай аласың, ұрыста тұрыс 
жоқ, қазірден бастап кіріс, документтерді 
дайындаймыз да, жіберетін жерге жібереміз» 
деді. Ендігі әңгіме сізде. Документке шеберсіз 
ғой. Не дейсіз, с$йтсек бола ма? Меніңше, 
болатын сияқты. Соған құлқым аз. Бірақ неміз 
кетті, берсе берер, бермесе $здері білер, – деп 
селкілдей күлді.

– Дұрыс, – дедім. – Кірісу керек. Ұсынушы 

Т е о р и я  м е н  т ә ж і р и б е н і ң  б а с ы н 
біріктірген шеберлік сабағы әсерлі $тті. 
«Бетпе-бет келгенде бәріңді к$гілдір экран 
тартып алмасын» деп, кетіп бара жатып 
тағы бір ескертті. «Журналистиканың ата-
сы – қысқа хабар» деген с$з студенттерді 
ойландырмай қоймады. «Үркердің» бетінде 
к$рінгісі келген талантты жастар «әуелі 
бірігіп жазылыңдар» деген с$зге тоқтап, бір-
біріне қолқа сала бастады.

С т у д е н т т е р г е  « Ү р к е р »  ж у р н а л ы 
үлестірілді. 

Қ.БОҚАЙҰЛЫ 

әралуандығымен ерекшеленді. Сүйекпен жұмыс 
істейтін Т.)лімжановтың композициялары да 
к$ңіл аударарлықтай. Ал С.Лыкованың кера-
микадан жасаған кәдесыйлары к$рмеге келген 
адамдардың назарын $зіне аударды. 

Экспозицияда Халықтар Достығы үйі – ШҚО 
қоғамдық келісім орталығы жанындағы украин 
мәдени орталығының «Чаровница» үйірмесіне 
қатысушы шеберлердің кестелеу жанрында 
орындаған дүниелері де үлкен орын алады. 
Сондай-ақ к$рмеде интерьерлік қуыршақтар мен 
кәдесыйлар да молынан кездеседі.

Айта кетейік, аталған к$рме бір ай бойы 
келушілерге қуаныш сыйламақ.

Бақыт АХМЕТҰЛЫ
+СКЕМЕН

«Парасат» журналы болады ғой. Қомсынып 
жүрмесе...

– Қомсынса қайтейін. Сіз дұрыс десеңіз 
бітті. Басқасын қайтесіз. Ертең документтердің 
үлгісін әкелемін. Соған қарап, сол ізбен жазып, 
жібере салу керек...

– Мұндай нәрсеге жеңіл-желпі қарама, – 
дедім $зімше ақыл қосып. – Сен алмай кім 
алады... аласың...

– Мейлі, ертең келемін.
Ертеңіне келді. Менімен кабинетте бірге 

отыратын жазушы Нұрғали Оразов барлығын 
реттеп, Баққожа Мұқаев бастаған бір топ 
адам қол қойып, )шірбектің кітабы («Сах-
на саңлақтары») «Парасат» журналының 
коллективі атынан Мемлекеттік сыйлыққа 
ұсынылды да, Баққожа айтқандай, шап-
пай алды. )шірбек Сығаев Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты атанды. Ал енді мұндай 
қуанышты атамай к$р. Ресторанда аста-т$к 
той... Бір тарих осылай...

)шірбек кім-кімге де жанашыр, қамқоршы 
еді. Онысы әр с$з, қимыл-әрекет, тіпті ашу 
шақырып, кейігенінен де к$рініп тұратын. 
Солай екені алда шығуға тиіс театртанушы 
шәкірттерінің естеліктерінен де байқалады. 
Құдайға шүкір, (бұрын біле бермесек те) 
)шірбектің ізін басқан, $зі тәрбиелеген 
 театртанушылар аз емес екен. Лайым, к$п 
болсын, ұстаздан озған шәкірттер аз болма-
сын. Кітаптан бұрың-соңды біле бермеген 
не мән бермеген жаңалық іспетті деректер аз 
ұшыраспайды. )сіресе театр, $нер сырына 
жетік білімді жастардың дүркіреп $сіп келе 
жатқаны жаңалық боп сезілді $з басыма. 
 Назерке Жұмабай, Гүлім К$пбайқызы, Гүлнәз 
Мәмбеттің тастай мығым жазбаларына қарап, 
сондай ой түюге болады. Мәселен, мен бұған 
дейін журналист шығар деп қарайтын Сәуле 
)бединованың )шірбектен тәлім алған $нер 
зерттеушісі екенін жазбаларынан аңғардым. 
Сәуле )шірбектің, ең алдымен, қамқоршы 
екенін меңзеп, $зін әлдебір (атын атамайды) 
журналға қызметке алғанын ауызға алады. Сол 
журналда бас редактор болған )шірбектің оны 
(Сәуле) $зіне орынбасарлыққа шақырып, біраз 
уақыт қызметтес болғанын мен де білетінмін. 
+йткені...

i i  i i
    

«Алматы жақпайды, Астана қолайлы, онда 
жақсы жүремін» дейтін $зі де.

Және ол түрліше себеппен Алматыға (к$біне 
мұндағылар шақырады) келгенде, Астанадан 
ұшарда «мен самолеттен түскен бойда пәлен 
жерге барамын, сіз сонда болыңыз» дейтін 
де, оны шақырған жерден де маған «)шірбек 
ағай тапсырды, келіңіз» деп телефон соғатын. 
Талай рет ол аэропорт, мен үйден шығып 
барғанда, ол келетін мекеменің табалдырығы 
алдында жолығып жүрдік (ұлттық кітапханада 
)міре Қашаубаевтың туғанына 125 жыл, $зге 
де шаралар, театрларда $нер тарландарын 
еске алу, сондай-сондай). Бірде, шамасы, 
осындағы үйінен болу керек, «Сіз білесіз бе, 
бүгін Жүргенов академиясында Петроград-
тан келген артистер Дулаттың (И) пьесасын 
қояды, бір емес, екі рет, сағат 1-де және 4-те. 
Сол жерге келіңіз, қалған әңгіме сонан соң» 
деген соң, онсыз да хабарланып, барғалы 
отырған академияға жеттім, )шірбек те келді. 
Шұрқыраса к$рісіп, қатар жайғастық. Адам 

мынауды шығарып, дастарқан жайды. Сәкәку 
басталсын да кетсін. )н, әзіл-қалжың. Бірер 
сағат $тер-$тпесте әлдебір жаққа бет алдық. 
Маңдай тірегеніміз – Чапаев совхозында 
сельсовет председателі боп істейтін туысқаны 
)нәфияның үйі, бүгін екі жастағы ұлының 
туған күні екен. Т$рде )шірбектің Қаскелеңде 
сот боп істейтін б$лесі Сұлтан (марқұм) отыр. 
Мұнда біраз «серперлетіп, қорқорлатып» 
()шірбектің с$зі) аэропортқа тартайық. Онда 
барсақ, депутаттар б$лмесінде дастарқан 
жасалып, министрліктің бір қауым бас-
шылары елпеңдеп жүр. Осында бір-ақ 
білдік, министр Еркеғали Рахмади-
ев әлдебір шетелден оралуы тиіс 
екен де, самолет кешігіп, таңертең 
келетін болған соң, кері қайтатын 
болдық. Осының бәрін алдын-
ала айтпай жасаған )шірбектің 
іс-әрекеті $зіне ж$н к$рінсе, 
біз де солай қабылдадық. 
Десе де, министрдің кешігіп 
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Табиғаттың $зі қашап қалдырған 
биік т$бе туралы ел аузында жалғыз аңыз 
бар. Онда жарты әлемді жаулап алып, 
«Алтын Орда» мемлекетінің іргетасын 
қалаған Темірші–Шыңғысханның $з 
әскерінің дайындық жаттығуларын осы 
т$беден бақылап, арнайы бұйрықтар 
беріп отырғандығы айтылады. Шығыс 
пен батыс, оңтүстік пен солтүстік та-
рап алақандағыдай к$рінетін биік т$бе 
туралы кесек пішіп, терең толғайтын 
аңыздың қисынына қарасақ, шындықтан 
алыс кетпейтінін байқаймыз. Айналасы 
құлама жартасты т$беге жалғызаяқ соқпақ 
шығарады. Күрең бел $ңірінің барлық 
сай-саласын, қырат-жотасын анық к$руге 
болатын т$бенің үсті жазық, киіз үй, ша-
тыр тігуге қолайлы. Бір қарағанда атының 
тұяғы тасты уатып, топырақты езген 
қалың әскердің әлеуетін, мүмкіндігін биік 
шоқыдан бақылап, әскери стратегиялық 
жоспар құруға ыңғайлы жер. Сондықтан 
да биік шоқы ел ішінде «Шыңғысханның 
шатыры» атанып кеткен.

Жалпы Ұлы Далада $ткен әрбір тарихи 
оқиғалар мен $ңірдегі ежелгі қоныстар 
туралы деректер еуропалық ғалымдардың 
еңбектерінде к$птеп кездеседі. Тіпті Ұлы 
Жібек жолымен жүріп $тіп, сайын даланың 
сырын қағазға түсірген Марко Поло, 
Плано Карпини, Адольф Шлагинтвейд 
секілді саяхатшылардың еңбектерінде 
Жетісу жері к$птеп қамтылған. Алай-
да бізге жеткен теңізге тамған тамшы-
дай б$лігі кеңестік кезеңде бұрмаланып 
тәржімаланған. Яғни орыс тілі арқылы 
жеткен еңбектердегі  мәліметтермен 
түпнұсқадан танысу бүгінгінің міндеті 
екенін филология ғылымының докторы, 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 
университетінің профессоры Мұратбек 
Иманғазинов айтып $тті.

– Ондай мәліметтерді мұқият зерттеп, 
елімізге қатысты деректерді түпнұсқадан 
оқығанда ғана анықтай аламыз. Сондықтан 
еуропалық ғалымдардың, зерттеушілердің, 
саяхатшылардың ой-пікіріне, к$зқарасына 
мән беруге тиіспіз, – деген Мұратбек 
Мүбаракханұлы жол бойында тұрған  биік 
т$бенің маңыздылығына тоқталды. – 
Біз тұрған мына жер тарихи мекеннің 
бірі. Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында 
айтылған қасиетті жер. Қасиетті, киелі 
жер есебінде бұл т$бе жергілікті халықтың 
аузында жүрген аңыздарда, мифологиялық 
әңгімелерде жиі айтылады. Сондықтан 
келешекте жүретін туристік бағытты жа-
сайтын болсақ осы жерге міндетті түрде 
үлкен ескерткіш тақта орнатып, оған арғы-
бергі тарихын жазуға тиіспіз. Сонда бұл 
елге де, жұртқа да, келушілерге де рухани-
патриоттық сезім сыйлайтын орынға 
айналады.

Сапарын жалғастырған экспеди-
ция мүшелерін Сары$зек кентінің кіре 
берісінен күтіп алған Кербұлақ ауданының 
әкімі Бағдат )лиев аудан орталығында 
атқарылып жатқан жұмыстарды қысқаша 
таныстырып, сапарға шығушыларға 
ақжолтай тілегін арнады.

Ауданның Майт$бе ауылына жақын 
жерде орналасқан «Шиірбай ата бастауы-
ның» суы дәрумендігімен ерекшеленеді.
Бұл жерде 1932-1933 жылдары орын 
алған ашаршылық кезінде, 1941-1945 
ж ы л  д а р д а ғ ы  Е к і н ш і  д ү н и е ж ү з і л і к 
соғыс тұсында жергілікті халықты нан-
мен қамтамасыз еткен су диірмен бо-
лыпты. Оны 1892 жылы дүниеге келген 
Шиірбай Ералыұлы жүргізіп, к$пшіліктің 
ризашылығын алған. Ол Майт$бенің 
етегіндегі бастау суын игілікті іске пай-
даланып, мұқтаждарға қарайласқан. 

шығарған. Дәмі бір-біріне ұқсамайтын 
тоғыз бұлақты біріктірген Шиірбай ба-
стауы еліміздің қасиетті орындарының 
қатарына кіреді.

«НАЙЗАТАПҚАН» МЕН 
«0УЛИЕАҒАШ»

Панфилов ауданының тауы мен тасы, 
жазық даласы мен үстірт құмы тарихқа 
бай. )семдігімен кім-кімнің де к$зін 
қызықтырып, аузының суын құртатын 
табиғи ескерткіштері тіптен ерекше. 
Мұндағы «Алтынемел» ұлттық бағы 
аумағында әйгілі Айғайқұм, Бесшатыр 

қорғаны, Үштас қорғаны, «Қызылауыз» 
петроглифтері әлемдік мәдени мұралардың 
қатарына кіретін жәдігерлер. Жоспар 
бойынша экспедиция мүшелері қола, 
сақ дәуірлерінен сыр шертетін «Үштас», 
«Бесшатыр» қорғандарына барып, ондағы 
аңыздардың желісіне құлақ түруі тиіс 
болатын. Алайда межеленген жерлердің 
шалғайлығына байланысты сапарымызды 
Қоңыр$лең ауылдық округіне қарасты 
аймақта орналасқан «Найзатапқан» ара-
санына бет түзедік. Жол талғамайтын 
авток$ліктердің қарқынымен к$з ұшында 
мұнартқан таудың қолтығына жеттік. 
Жартасты, құм-қиыршығы к$п секілді 
к$рінетін таудың күнгейі тықыр, ағаш 
атаулыдан жұрдай. Тек жалғыз сайдың 
етегін ала түскен жасыл шалғынның күзгі 
салқынмен сарғыш тартқаны білінеді. 
Жоғарыдан аққан шипалы бұлақ суы әр 
тұсты жарып шығып, айналасына нәр 
бергендей. Сазды топырақты бүлкілдетіп 
жатқан бұлақтардың әрқайсысы әртүрлі 
ауруға ем екен. Бір әттеген-айы, шипалы 
арасанның айналасы малдың қиымен 
ластанып, табиғи шипажайдың күтімі 
қашқан. Десе де, ауруына шипа іздеген 
жандар жаз бойы Найзатапқан арасанын 
босатпайды екен.

Ынталы ауылындағы орта мектептің 
кітапханасына бар саналы ғұмырын арнаған 
зейнеткер Рыскүл Мәкеева, мектеп дирек-
торы Жұмағали Қизатұлы, шәкірттеріне 
география пәнінің қыр-сырын үйреткен 
зейнеткер ұстаз Молдақасым Ауғанов, 
«Орбұлақ» аң қорғау мекемесінің инспек-
торы Ербол Салқынбаев осы $ңірдің та-
рихын экспедиция мүшелеріне кезектесе 
таныстырып, шипалы арасанның аңызы 
жайлы әңгімеледі.

– ХVІІ-ХVІII ғасырлардағы жоңғар 
шапқыншылығына дейін бұл жерді Қаңлы, 
Жалайыр рулары мекендеген. Кейіннен 
Аңырақай шайқасынан соң атақонысын 
бетке алған ел қайтадан қоныстана 
бастағанда Қожбамбет Биебайұлы бабамыз 
албан, суан руларын Іледен бері $ткізіп, 
Жаркентке таяу қоныстандырған, – деген 

шежірелі қарт ана Рыскүл Мәкеева $зі 
білетін мәліметтерді бүкпесіз әңгімеледі. 
– Сол ғасырларда болған үлкен ұрыстарда 
жараланған жауынгерлер арасанның 
 шипалы суына емделген сияқты. Солар-
дан қалған найзаны кейіннен мал қарап 
жүрген бір кісі табады. Шоқының үстінде 
отырғанда ол темірдің ұшын к$ріп қалады. 
Сосын түрткілеп қазып жіберсе шашақты 
найза табылады. Содан әлгі найзаны 
осы шоқының биігіне қадап қояды. Сол 
күннен бастап бұл маң «Найзатапқан» ата-
нып кетеді. )йтпесе, ертедегі аты сайдың 
аузындағы биік т$беге орай Қарашоқы деп 
аталатын.

Н а й з а т а п қ а н  а р а с а н ы н а н  ш и п а 
тапқандар к$птеп саналады. Алайда 
қасиетті суды ішіп, ауруынан айыққан-
дарды санаған ешкім жоқ. Дегенмен, 
жыл сайын жаз айларында 100 шақты 
адам келіп, киіз үй, шатыр тігіп жатады. 
Асқазан, ішек, к$з, мұрын, бас аурула-
рына, қан қысымына оң әсер ететін ши-
палы бастаудың айналасында к$птеген 
тас белгілер бар. Аңғардың солтүстік-
батысындағы таудың биігіндегі қойтасқа 
таутекенің мүсінін ертедегі адамдар салғаны 
белгілі. Сол тұста тас бесік, тас ошақ 
секілді к$рген жанның қызығушылығын 
арттыратын жәдігерлер бар. Бір қызығы, 
Найзатапқанның күзетшісі жылан екен. 
Ол жаман ниетті, арақ ішкен адамдардың 
ғана к$зіне к$рініп, бастау маңына жо-
латпайтынын білетін кісілер айтып берді. 
Шын дейін десек, $з к$зімізбен к$рген 
жоқпыз, $тірік болар дегенге сүйенсек, 
сол маңды ертеден білетін кісілер әбден 
сендіре айтты.

Найзатапқан арасанынан соң «Рухы бе-
кем, киелі мекен – Жетісу» атты ғылыми-
танымдық экспедиция мүшелерін Қоңыр-
$лең ауылындағы Аманбайұлы атындағы 
орта мектепте ауылдық округ тұрғын-
дарымен кездесу күтіп тұрды. Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалық мақаласының негізгі 
қағидаларын тұрғындарға түсіндіруге 
негізделген кездесу экспедицияның 
алғашқы күнін түйіндеді.

Экспедицияның екінші күні Жаркент 
қаласындағы әйгілі мешітті тамашалаудан 
басталды. Қытай сәулетшісі Хон Пикті 
аттай қалап алдырып, ешқандай шегесіз 
ағаштан қиюластырып салынған мешітке 
тапсырыс беруші жергілікті ұйғыр байы 
Уәли Юлдашов. Құрылысы 1887 жылдан 
1895 жылға дейін жалғасқан мешітке 
керекті қарағай Кетпен тауынан алдырыл-
са, шақпақ тас Қапшағайдан әкелінген. 
Сұрқия саясаттың кесірінен мешіт кеңестік 
кезеңде атқораға, әскери казармаға да 
айналдырылған. Соған қарамастан та-
рихи жәдігер жақсы сақталып, бояула-

рына дейін бұзылмаған. Қоршауының 
кірпішіне дейін бұзылмай сақталған 
мешіттің аумағында қазір шағын музей 
жұмыс істейді. Онда жергілікті халықтың 
тұтынған заттары қойылған. К$рушісін 
қызықтырар жәдігерлерді тамашалаған 
экспедиция мүшелері бұдан соң Жаркент 
гуманитарлық-техникалық колледжінде 
$ткен кездесуге қатысты. Онда жергілікті 
ғалымдар Жаркент $ңірінің тарихына 
қатысты к$птеген мәліметтерді әңгімеледі. 
Белгілі ұстаз Баймолда Ахметұлының ай-
туынша, Панфилов ауданының аумағында 
жатқан к$не қалаларға археологиялық 
қазба  жұмыстарының жүрг із ілмеуі 
жергілікті тарихты назардан тыс қалдырып 
барады. Түрген, Ақкент сияқты қалалардың 
орнына ауылдар түсіп, тарихи жәдігерлер 
ескерусіз қалып жатыр.

Үлкенағаш ауылдық округіне қарасты 
жердегі )улиеағаштың атағы елімізге 
ғана емес, жарты әлемге белгілі. Осыдан 
5-6 ғасыр бұрын тамырын тереңге салып, 
қанатын кеңге жайған алып қарағаштың 
дақпыртының алысқа жайылғаны рас. Ер-
теректе дін тарату үшін батыстан шығысқа 
қарай бет алған жеті әулиенің ат байлаған 
мамағашынан алып бәйтерекке айналған 
)улиеағаш туралы аңыз к$п. Ағаш басын-
да шырақшы қызметін атқарып отырған 
ақсақал Бердіқожа Саурықұлының айтуын-
ша, )улиеағаштың шірігенін қолмен кесіп, 
тазалауға болмайды. Тек $здігінен үзіліп 
түскен бұтақтарын құрбан айт, ораза айт 
секілді мерекелер мен ауызашарлардың 
асын пісіруге қолдануға болады. )йтпесе, 
ағаштың киесі ұрып, бұтағын сындырған 
адамның аузы қисайып, $міріне қауіп 
т$неді. «Кісіні кесапатқа ұрындыратын 
ол қандай қасиет? Сіздердікі соқыр сенім 
емес пе?» деген сауалымыз шырақшының 
қасындағы Ұзақ Абиырұлын елең еткізді. 
Жасы алпысты еңсерген қария:

– Соқыр сенім деген с$зіңіз дұрыс. 
Мұнда бір айта кететін нәрсе, мен 3-4 жыл 
бұрын қажылыққа барып келдім, Алланың 
қалауымен. Сол жерде пайғамбардың 
басында: «Ей, пендем, маған сыйынба, 
Аллаға сыйын!» деген с$з жазулы тұр. Бір 
Аллаға сыйынып, тілеу тілеуге болады. 
Оны шариғат та жоққа шығармайды, – деп 
с$зін түйіндеді.

Расында )улиеағаштың айналасы 
қалың тоғайға айналып, алып ағашты 
қоршай тұрған ағаштардың шеруіне ұлас-
қан дай к$рінеді.Бұған дейін әлдекімдер 
)улие ағашты $ртемек болған-ды. Онда 
да ел ішіне іріткі салып, халықтың қастер 
тұтқан нәрселерін мансұқтайтын теріс 
ағымдағы уаһабшылар осындай қадамға 
барған еді. Алайда олардың ағаштың 
киесінен $ліп қалғанын не аузы қисайып 
қалғанын естімедік. Дегенмен, күтім 
к$рмеген бұтақтарын қуратқан шірік 
алып ағаштың діңіне зақым келтіргені 
анық білінеді. Қазіргі күйі жанашырлық 
кейіпте. Енді аздаған жылдан соң ел қадір 
тұтқан )улиеағаш құлап түсетіндей әсер 
қалдырды.

ТАМШЫБҰЛАҚ, 
ҚАРАУЫЛТNБЕ, ҚОЙЛЫҚ

Бұдан кейінгі  сапарымыз Ақсу 
 ауданына қарай жалғасты. Түс ауа 
жолға шыққан к$ліктер шеруі тау асып, 
су кешіп Қапал ауылдық округіндегі 
Тамшыбұлаққа  түнделет іп  жетт і . 
Табиғаттың сырлы құпиясын бауы-
рына басқан Тамшыбұлақ шынын-
да ғажайып.Ойпаңда тұрған жартас-
ты қабақтың астынан су сыздықтап, 
к$рушіні түрлі ойға жетелейді. Топырақ 
қабатын бүлдірместен сыртқа ұмтылған 

су жолдары қараңғыда тылсым сырды 
шертетіндей, құлақ қойып тыңдаушысын 
ғасырлар қойнауына ертетіндей әсер 
қалдырады. Қалай болғанда да табиғат та-
машасы Тамшыбұлақтың сыры әлі толық 
ашылмағандай. Жүздеген тамшының 
сыбдыры ғасырлар қойнауынан сыр 
шертіп, к$птеген құпияны айтқысы 
келетіндей. Тілі болса тамшының да ай-
тар ойы бар. Суының тамшысынан табиғи 
перде жасап, тырсылдап жатқан бұлақтың 
суы ауруға шипа, дертке дауа екен. Бұдан 
соң экспедиция мүшелерін ауылдық 
округ басшылығы Қапал ауылындағы 
ақын Сара Тастанбекқызының музейіне 
апарды. Онда осы $ңірдің тарихынан сыр 
шертетін жәдігерлер қойылған.

Қапалда  болған кездесуден соң 
к$ршілес Сарқан ауданына қарай жолға 
шыққан ғылыми-танымдық экспеди-
ция діттеген жеріне түнделетіп жетті. 
Таңғы астан соң Қарауылт$бе ауылына 
бет түзеген к$пшілікті ауылдық округ 
әкімі Еркінұзақ Дармышев күтіп алды.
Шығысында Алак$л ауданын, батысын-
да Қаратал ауданына дейінгі аралықты 
алып жатқан ұлан-байтақ $ңірді шолып 
шығуға мүмкіндік беретін биік т$бе сақтар 
дәуірінен қалған қорған екен. Жоңғар 
шапқыншылығы кезінде халыққа от бағып 
белгі берілген т$бе сол себепті Қарауылт$бе 
аталған. Жаугершілік заманда әскери 
бақылау орнының қызметін атқарған 
Қарауылт$бенің қорым екенін ғалымдар 
әлдеқашан дәлелдепті. Соған орай т$бенің 
қақ ортасы темір қоршаумен қоршалып, 
бейітке қойылғандардың мазасын алмау 
қарастырылған. Марқұмға деген құрметтің 
қазақы үлгісі осындай болса керек.

Қарауылт$бе ауылының 77 жастағы 
тұрғыны Тоқтарбек Рахымбайұлы бұл 
$лкенің тарихын ел аузындағы аңыздан 
біліп $скен жан.

– Бұл қорғанның тарихын аса жете 
білмейміз ғой. Біздің әкелеріміз, ата-
ларымыз Қарауылт$бенің маңында 
к$п соғыс болғанын айтып отыратын. 
Қарауыл қараған адам сонау Балқаш 
к$лінен бергі жердің бәрін к$реді. Сон-
да қазақтар осы т$бенің басында тұрып 
жоңғарларды алдайды екен. Атқа ер-
тоқымды теріс салып мінеді екен. Сонда 
жоңғардың жауырыншылары: «Қашып 
барады, кетіп барады» деп әскерді 
жеделдете жүргізеді екен. Осылайша 
жаудың мінген аттары барлығып, бол-
дырады. Қалтарыста тынығып жатқан 
қазақ әскері тұтқиылдан шабуылдап, 
жеңетін к$рінеді. Бұл да әскери тәсіл 
болса керек, – деген Тоқтарбек ақсақал 
Қарауылт$беге жүргізілген зерттеулерді 
жақсы білетігіндігін к$рсетті. – Үлкендер: 
«Мұнда бірталай адамның сүйегі жатыр. 
Батырлар қойылған» деп айтып отыра-
тын. Т$бенің етегіндегі жазықта адамның 
сүйектері күні кешеге дейін шашылып 
жататын. Кейіннен топыраққа сіңіп 
кетті. Кімнің сүйегі екенін білмеймін. 
Бала күнімізден осы маңда $стік. Анау 
жылдары арнайы аппаратпен тексер-
ген ғалымдарды к$рдік. Солар мұнда 
басы жоқ адамның сүйегі жатыр, атты 
кісі,  сауыт-сайманымен қойылған деді. 
 Сосын бір қыздың сүйегі к$мілгенін айт-
ты.  Содан кейін Қарауылт$бедегі бейітті 
мал баспасын деп қоршап қойдық.

Жаугершілік заманның белгісіндей 
болған Қарауылт$бе $скелең ұрпаққа 
дәріптеуге лайықты орын деуге бола-
ды. Себебі халқымыздың жаугершілік 
дәстүрінен хабар беретін биік т$бені кез 
келген тәлімдік пәнге мысал ретінде 
ұсынған ж$н.

Бұдан соң экспедиция мүшелері 

 ХІ-ХІІІ ғасырларда $мір сүрген к$не 
шаһар Қаялық қаласының орнындағы 
Қойлық ауылына бет алды. Ислам 
$ркениетінің айқын үлгісі к$не қалаға 
жақын маңдағы Лепсі $зенінен қыш 
құбырлармен тартылған судан к$рініс 
тапқан. Су бар жерде тіршілік, тазалық 
бар. Тау $зенінен аққан су к$не қала 
тұрғындарын ауызсумен қамтамасыз етіп 
қана қоймай, кір-қоңысын да тазалаған. 
Қала орнынан табылған к$не моншаның 
орны осыған дәлел.

Сол замандағы Қойлық қаласы 
к$пдінді болған деген болжамды археолог 
ғалымдар ұсынған. Алайда мұсылмандар 
мешітінен табылған шамдал, араб жазу-
ларынан $зге христиан, будда діндерінің 
белгілерін танытатын жәдігерлер мүлде 
жоқ. Бірақ будда ғибадатханасы деп 
аталған к$не ғимараттың қирандысы 
к$ңілге күмән ұялата берді. Қабырғалары 
қалың, топырақ кірпіштен қаланған 
нысанның жылыту жүйесі ерекше. 
Ертедегі кәң үлгісімен салынған жылу 
құбыры қабырғаларды ысытқан. Сол 
арқылы ауқымды ғимарат қыстың 
аязында қыз-қыз қайнап жатқан. 
Құбырларын тігінен қалап, жаққан 
оттың түтінін қабырға арқылы шығарған 
кәңнің т$менгі қабаттарына екі қатар 
күйдірілген кірпіш қаланыпты. Мұнда 
да Будданың не мүсіні, не рәсімдік зат-
тары қалмаған. Соған қарап будда діні 
Қойлықта $рістеп, дамыды деген ойдың 
жаңсақтығын байқауға болатындай. 
)рине, кеңестік идеологияның әсерімен 
жазылған еңбектерге сүйенген біздің 
ғалымдар: «К$не Қойлықта к$п дінділік 
қарым-қатынас орнаған» деген пікірді 
ұстануға мәжбүр. Алайда тарихқа жаңаша 
к$зқараспен, жаңа сипатта қарайтын 
кезең келгендіктен Гильом Рубруктың 
жазбаларын түпнұсқадан қайта оқуды 
қолға алу керек. +йткені орта ғасыр 
саяхатшысының қолжазбаларын біз орыс 
тілі арқылы оқып келдік.

Б ұ д а н  с о ң  М а ғ ж а н  Ж ұ м а б а е в 
атындағы орта мектепке қойылған 
жәдігерлерді тамашалаған экспеди-
ция мүшелері осы ауылдағы Кәкімжан 
Қазыбаев атындағы мәдениет үйіне 
орналасқан қазақ-орыс этно-мәдени 
орталықтарына бас сұқты.

Түс ауа Алак$л ауданына бет алған 
ғылыми-танымдық экспедиция Қабанбай 
ауылындағы $лкетану мұражайында 
аймақтың қасиетті орындарының кар-
тасымен танысты. Солардың қатарында 
Ақжар ауылдық округіне қарасты беткей-
де орналасқан Аңырақай шайқасының 
270 жылдығына арналған ескерткіш тас 
пен Жыланды ауылдық округіндегі Есім 
т$ре кесенесі бар.Олардың алғашқысы 
Аңырақай шайқасынан соң туған жерінің 
топырағы үшін жан қиған батырлардың 
рухына арналған. Ел аузындағы аңызға 
қарағанда жоңғарларды тықсырған 
қазақ жасағы жеңіс тойын осы бет-
кейде тойлаған. Ал 1852 жылы туып, 
1916 жылы қайтыс болған Есім т$ренің 
кесенесін белгілі меценат Бауыржан 
Оспанов тұрғызып, ел құрмет тұтатын 
қасиетті орынға айналдырыпты. Санкт-
Петерборға  Романовтар әулетінің ме-
рейтойына арнайы шақырумен барып, 
отбасымен суретке түскен Есім т$ре 
қарапайым адам болмаған. Қазақ даласын 
жаппай шарпыған ашаршылық кезінде 
мұқтаждарға астық таратып,малын 
садақаға берген Есім т$ренің жылқысы 
Шынжылы $зенінің суын тауысқан. 
1 9 1 4  ж ы л ы  А л а ш  а р ы с ы  ) л и х а н 
Б$кейхановтың кітабының шығуына да 
мұрындық болған.

«Рухы бекем, киелі мекен – Жетісу» 
атты ғылыми-танымдық экспедиция 
мүшелерінің сапары бұдан кейін Ақши 
ауылдық округінің аумағында жалғасты. 
Асусай $ткеліне жақын маңда орналасқан 
к$не керуенсарайдың орнына барған экс-
педиция мүшелері к$не ғасырдың шертер 
сырына құлақ түргендей болды. Ондағы 
жаңбыр мен жел мүжіп, бір жағы құлап 
қалған қос бейітке құран бағыштап, аса 
маңызды нысанның орнында жүрген 
археологиялық қазбадан қалған қыш 
құмыралардың сынығын суретке түсірді.

Д ә л  о с ы н д а й  к $ н е д е н  қ а л ғ а н 
жәдігердің бірі К$ктұма ауылдық округіне 
қарасты беткейде тұрған «Қоскеліншек» 
қорымы. Мұнда  VІІ-VІІІ ғасырлардағы 
қ а р л ұ қ  к е з е ң і н д е  қ а з а  т а п қ а н 
келіншектер жерленген. Аңыз бойынша 
жақын маңдағы Жаманты $зеніне қос 
келіншектің бірінің ұл баласы суға кетіп 
қалады. Ағыны қатты тау $зеніндегі 
мәйітті қуалаған қос келіншек бірінен соң 
бірі опат болыпты. Елге сыйлы, аймаққа 
белгілі адамның әлде қызы, әлде әйелдері 
болған қос келіншекке  тастан қалап 
күмбез орнатылған. Ислам діні келгенге 
дейінгі дің үлгісінде салынған күмбез 
бүгінде құлаған. Шақпақ тастары жанын-
да үйіліп жатқан к$не жәдігер аймақтың 
картасына енгізіліпті.

ТҮЙІН: Сонымен, бес күнге созылған 
«Рухы бекем, киелі мекен – Жетісу» 
атты ғылыми-танымдық экспеди-
ция осылай түйінделді. Сапардың 
материалдары алдағы уақытта 
монографиялық кітапқа кіреді. Сол 
арқылы Жетісу жерінің қастерлі орын-
дарына деген қызығушылық молая 
түседі.

Мәди АЛЖАНБАЙ
Алматы облысы

Бізді бастау басында күтіп алып, киелі 
орынның қасиетін таныстырған Қапиза 
Шиірбайқызының айтуынша, бұл маңда 
Тәттімбет, Махно, Иван деген кісілердің 
де диірмені болыпты. Олардың бәрі де сол 
тұста қиындық к$рген халыққа барын-
ша к$мектесіп, жетім-жесірдің ас-суын 
 дайындап берген. Соны жақсы білген 
халық киелі бастауда орналасқан диірменге 
жиі келіп, $зегін жалғаған. +ткен ғасырдың 
1977 жылы к$з жұмған Шиірбай қарияның 
артында қалған қызы Қапиза бастаудың 
қасиетін жақсы ұғынып, еліміз тәуелсіздік 
алған соң жерді иеленуге күш салады. 
 Тынымсыз еңбегінің арқасында киелі су-
дан шипа іздеп келгендер үшін қос  ауызды 
үй салып, халықтың ризашылығына 
б$леніп отыр. Шиірбай бастауының 
 шипалы екендігін республикалық ғылыми-
зерттеу институтының арнайы зертханасы 
анықтап, іш құрылысы, асқазан, к$з,  тыныс 
жолдары, тері, бүйрек, бауыр ауруларына, 
қан қысымына ем екендігін растаған. 
Тіпті Денсаулық сақтау министрлігіне 
қарасты зертхананың меңгерушісі, ака-
демик, медицина ғылымының докторы, 
профессор  Болат Абдукаримов бастаудан 
алынған суды зерттеу бойынша жасалған 
сараптамаға сүйеніп, арнайы шешім 
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Рамазан СТАМҒАЗИЕВПЕН сұхбат

 

Ирактың Киркук провин-
ц и я с ы н д а  е л д і ң  қ а р у л ы 
күштері мен күрдтердің пеш-
мерга жасағы арасында қақ-
тығыстар болды. Рейтер 
агент тігі тараптардың артил-
лерияны қолданғаны жайлы 
хабарлайды. 

Бұған дейін Ирак әскері 
Киркук провинциясында 

әскери операция бастап кеткен болатын. 
Маңызды инфрақұрылым нысандары мен мұнай 
кен орындарының біразын $з бақылауына алды. 
Премьер-Министр бұл қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету үшін қабылданған шара екенін мәлімдеді. 

Айта кеткен ж$н, 25 қыркүйекте Ирактағы 
Күрдістан автономиялық аймағы тәуелсіздік 
туралы референдум $ткізген еді. Алайда ресми 
Бағдад оған қарсы болды. Осыдан кейін күрдтер 
мен орталық билік арасындағы даулы $ңір 
Киркук т$ңірегіндегі жанжал $ршіп кеткен. 
+йткені провинция автономиялық аймақтың 
құрамына кірмейді. Соған қарамастан, оның к$п 
б$лігін күрдтердің пешмерга жасағы бақылауында 
ұстап отыр.

Ауғанстанда полицейлер екі жарым тонна 
жарылғыш зат тиелген жүк к�лігін ұстады. Билік 
�кілдерінің айтуынша, жүргізуші Кабулға кірмек 
болған. Тәртіп сақшылары жа рыл ғыш заттарды 
тиелген қы за нақтардың астынан тауып алыпты. 

Еске сала кетейік, мамыр айында Кабул 
орталығында жарылыс болып, 150-ден астам адам 
қаза тапқан еді. Осы жағдайдан кейін жүк к$ліктері 
қаладағы арнайы жолдармен жүруге міндеттелді. 
Сондай-ақ билік $кілдері министрліктер мен 
елшіліктер маңына қосымша күзет қоймақ.

К�ршілес қырғыз еліндегі ең басты саяси 
сайыста социал-демократтар кандидаты Сооронбай 
Жээнбеков жеңіске жетті. Алдын ала қорытынды 
мәліметті Орталық сайлау комиссиясы сайлау 
учаскелері жабылған соң, бір сағаттан кейін 
жариялады. 

Деректерді тез алуға дауыс санаудың жаңа 
жүйе сі нің де к$п к$мегі тиген. Ол бюллетень 
электрондық қоржынға түскен сәтте ақпаратты 
бірден қабылдап отырған. Орталық сайлау 
комиссияның дерегінше, С.Жээнбеков 917 мың 
209 дауыс, яғни 54,81 пайыз жинады. Ал оның 
басты қарсыласы «Республика» партиясының 
жетекшісі О.Бабанов 33,74 пайыз дауыс жинады. 

Сайлау барысын қадағалау үшін Қырғызстанға 
700-ден астам халықаралық бақылаушы келген. 
Бұл – 58 мемлекет пен 56 ұйым $кілдері. Орталық 
сайлау комиссиясы ресми қорытындыларды 20 
күннен кейін жариялайтындарын мәлімдеді.  

Австриядағы мерзімінен 
бұрын �ткізілген Парламент 
сайлауында оңшылдар екінші 
орынға  тұрақтады.  Енд і 
мұнан кейін консерваторлар 
о ң ш ы л д а р м е н  б і р л е с е 
коалиция құруы мүмкін. 

Сайлау учаскелеріне 4,3 
миллион адам, яғни дауыс 
берушілердің 67 пайызы 
келген. Жергілікті тұрғындардың 31 пайыздан 
астамы «Австрия халық тық партиясына» дауыс 
берді. Ал екінші орынға 27 пайыз дық үлеспен 
«оңшылдар» тұрақтады. Ал социал-демо кратиялық 
партия 26,7 пайызбен үшінші орынға шықты.

Австриялық оңшылдар партиясының жетекшісі 
Хайнц-Кристиан Штрахе:  «Бұл сайлау – соңғы 
жылдары атқарған еңбегіміздің к$рсеткіші. 
Австрияның саяси аренасында ықпалымыз артып 
келеді. Біз $з ісімізді әрі қарай жалғастыра береміз» 
деп мәлімдеді.

Егер елге  санкция  лар 
қайта салынса, Иран ядролық 
келі сімнен шығады. Бұл      ту-
ралы Сырт қы істер министрі 
Мохаммад Джавад Зариф 
мәлім деді. Оның айтуынша, 
е г е р  қ а р с ы  т а р а п т а р  е л 
мүддесіне қайшы келетін шара 
қолданса, Тегеран келісімді 
бұзады. 

С о н д а й - а қ  И р а н н ы ң  қ о р ғ а н ы с  ж ә н е 
   зы мыранды дамыту саласы ешқашанда тал-
қыланбайтынын атап $тті. 

Еске сала кетейік, бұған дейін президент 
Трамп халыққа Жолдауында Иранмен жасалған 
келісімнен шығуды қарайтынын мәлімдеген. Ақ үй 
басшысының айтуынша, ресми Тегеран лаңкестік 
ұйымдарға к$мектесіп, ядролық келісімді сақтамай 
отыр. Алайда Ұлыбритания, Франция, Германия 
елдері Трамптың мәлімдемесіне алаңдаушылық 
білдірді. Ал Еуропалық Одақ шарт БҰҰ-ның 
қарарымен қабылданғанын және еш жеке 
мемлекеттің қалауымен жойылмайтынын ескертті. 
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Қазір маған к$птеген авторлар әндерін алып 
келеді, бірінің әуені жақсы, бірақ с$зі келіспейді, 
енді бірінің мәтіні керемет болғанмен әуені 
келмейді. Бірақ ол ән емес, $нер емес. Ондай 
әндер жетерлік. Ал енді кейде тамыры к$неден 
тартатын, с$зі абыздардан қалған шумақтар 
жүрегіңізді тербетіп, санаңа маза бермейтіні 
рас. Сол әнмен ауыра бастайсың, құлағыңа 
келе береді. Ондай т$рт құбыласы тең әндер 
сирек. Оқығанда к$ркем болғанмен әнге 
түскенде құмығып қалатын мәтіндер болады, 
ақынның ойы әнмен қауышпай жатады. Жалпы 
ән айтқанда әрбір дыбыс маңызды, оны біреу 

ұғады, біреу ұқпайды. Кейбір ақындар түсініп 
қайталап жазып береді. Несіпбек Айтовтың 

ерекшелігі де сонда, ол саз авторының 
не айтқысы келгенін бірден түсіне 

қояды. Бір ән үшін 6-7 ай отыратын 
кездеріміз болады. 

 Менде қазір 500-ге тарта ән жа-
тыр. Соңғы 5 жылдың ішінде Ербол 
Спанәлиев деген композитордың 
20-30 әнінің ішінен «Қоңыр 
әуен» және «К$ктем сағынышы» 
деген екі әнін орындадым. Ер-
болмен бірлесе отырып сол екі 
әннің басына үкісін тағып, 
үстіне шапанын кигізіп, 4-5 
айдың ішінде тыңдаушыға 
жеткіздік. 

–  Қ а з а қ т ы ң  қ а р а 
�леңінің Хантәңірі Мұқағали 
М а қ а т а е в :  « О ,  Ж е т і с у ! 

Сандық тау, сандал белім, 
Шоқтығы �сіп, жал бітіп, жан-

данды елің. Күнім туды к�гіңде 
самғар менің, Алатаудан биікпін 

демеуші едім, 0ттең шіркін, ғарышпен 
жалғар ма едім!» деп шабыттана жырлаған 

Жетісу �ңірінде дүниеге келдіңіз. Туған 
жерге деген перзенттік парызыңызды 
қалай �теп жүрсіз? 

– Туған елдің, балалық шағымыз 
$ткен орынның ж$ні б$лек қой. Бірнеше 

жылдан бері аудандағы талантты жастар 
арасында байқау ұйымдастырып жүрміз. Алды 
республикалық байқауларда лауреат атанып 
жатыр. Ғылымға бет бұрғандары бар. 

Бұрынғыдай емес, қазір елге баруды 
жиілеттім. Кенен атам айтқандай, туған жердің 
тауы да ыстық, тасы да ыстық. Басына аппақ тәж 
киген биік шыңдар, аспан тіреген қарағайлары, 
Шарынның шатқалдары, Шалк$денің жай-
лауы, Жалаңаштың қыраттары, Қарқара, 
Ереуілт$бе, Мұқағалидың Қасқабұлағы, 
осылардың бәрі ауылға тартып тұрады. Сол 
$ңірді аралап келген шәкірттерім «ана тау 
мен мына тауға айқайлап жүріп әнші болып 
кетіпсіз ғой, аға» деп әзілдегені бар. Отбасы-
мызбен Екіашаның жайлауында демалып, 
таудың таза ауасын аңсап тұрамыз. Қарасазға 
барып, Мұқалағи ағамыздың музейін аралаған 
достарым, студенттерім нарынқолдықтардың 
ақынға деген құрметіне таңғалған еді. «Мен 
таулықпын!» деп, алты жасар баладан малын 
$рістен айдап келе жатқан ақсақалға дейін 
Мақатаев $леңін жатқа оқығанда «Мұқаң тірі 
екен ғой» деп к$зіңе жас тығылатыны бар. 
Еркін Ібітанов, Баққожа Мұқай, Бердібек 
Соқпақбаев, Сағат )шімбаев, Тұрсынжан 
Шапай сынды таланттар туған киелі мекен 
ғой бұл. 

«К$кпияз»  деген  70  үйден  тұратын 
кішкентай ауыл. Бала кезімізде т$беге шығып 
алып ауыл үйлерінің түтіндерін санап оты-
рамыз. Б$кеш деген ағамыз болды, күнде 
үш мезгіл шешесінің сауған сүтін орталыққа 
барып $ткізеді. Сүтті апара жатып $лең айта-
ды. Сонда біздің ауылдың адамдары сағатқа 
қарамайды, тәуліктің м$лшерін Б$кештің 
әніне қарап айырады. Таланты адам еді. Шын 
есімі Темірболат, анасы «Б$кеш, Б$кешім» 
деп жүріп бүкіл ауыл солай атап кетті. Ағамыз 
облыстық филармонияда, Кеген ауданының 
Мәдениет үйінде жұмыс істеді. Ауылда домбы-
рашылар оркестрін құрып, үлкен-кішіні $нерге 
тартты. Қолымыз жетпесе де оркестрдің соңғы 
қатарында тұрып күй тартқанға мәз болатын-
быз. Ауылдан қол үзбейтінім де, үнемі сағынып 
тұратыным да осындай ерекше сезімдер мен 
естен шықпайтын естеліктерден болса керек. 

– Жәнібек Кәрменов, Мәдениет Ешекеев 
сынды жезтаңдай әншілеріміз қалақ домбыраны 
ұнатқан екен. 0нші үшін аспап қаншалықты 
маңызды? 

– Қалақ домбыра ыңғайлы, дыбысы 
жинақы келеді. Аспап таңдау әр әншінің ой-
нау ерекшелігінен шығады. Мысалы, Қайрат 
ағам к$сіліп ойнайды, арқыратып айтады. 
Үлкен сахнада жеті, тоғыз шанақты дом-
быралар жақсы естіледі. Аспаптың сапа-
сы бет тақтайына да байланысты, біреулер 
қарағайдан, қарағаштан жасайды. )рбір 
ағаштың дыбысталу ерекшелігі бар, соның 
бәрі әншіге әсер етеді. Жәнібек ағамыз «Сіздің 
домбыраңыз қандай ағаштан жасалған?» деп 
сұрағанда, әзілдеп: «Менің домбырамның 
беті ұрғашы қарағайдан салынған» деді бірде. 
Кейіннен сұрасам қарағайдың аналығы екен. 
Домбыраның мықтысы кез келген үндестікті 
ұстап қалуы керек. Кеуделі домбыра деген бо-
лады, жай отырыста ойнайтын домбыра басқа. 
Мағауия Хамзин $зінің жасаған домбырасы-
мен түрегеп тұрып ойнаса дыбысы б$лек те, 
отырып ойнаса басқаша шығатын. 

– Nмірлік ұстанымыңыз қандай? 
– Қазақтың дәстүрлі әнінің қаймағы 

бұзылмаған қалпында осы күнге дейін жетуі 
$нердің киелі рухы деп білемін. )н бар жерде 
$мір бар. Айтқан әнің тыңдаушының к$ңіл 
пернесін тап басып, сырласы мен мұңдасына 
айналса – әншінің бағы. Осы жолда $нерге 
қызмет ету парызымыз. Мен үшін, ең бастысы, 
ата-анам мен ұстаздарым ұялмауы керек. 

– 0ңгімеңізге рақмет. 

0ңгімелескен
 Дина ИМАМБАЕВА

– Табиғат берген талантпен шыр етіп дүниеге 
келу бар да, сол ұшқынды дер кезінде байқап, 
бағыт-бағдар беретін жанашыр жандарға 
жолығудың ж�ні бір б�лек. Бұл жағынан сіздің 
жолыңыз болған сияқты. Бала Рамазанның 
бойындағы қабілетті  к�зі  шалып, ауыл-
аймақ сахнасына алып шыққан аудан әкімі 
Бексырға Данышпановтан бастап, эстрада-цирк 
училищесіндегі ұстаздарыңыз, «ән академигі» 
атанған Жүсіпбек Елебековтің т�л шәкірттері 
Жәнібек Кәрменовтің, Қайрат Байбосыновтың 
алдын к�рдіңіз. Сол тұлғалардың үлгі-�негесі 
жайында айтсаңыз. 

– Ауылдан келген біз әнді үйреніп ай-
тып жүргеннің бәрін әнші деп ойладық. 
Бала кезімізден алдыңғы толқын ағалардың 
үнтаспаларын тыңдап $стік, солар сияқты әнші 
болсам деген бір арманым болғаны рас. Сол 
арманның жетегінде ауылдан Алматыға келдік. 
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Қазір маған к$птеген а
келеді, бірінің әуені жақс
енді бірінің мәтіні кер
келмейді. Бірақ ол ән е
әндер жетерлік. Ал енді
тартатын, с$зі абыздар
жүрегіңізді тербетіп, с
рас. Сол әнмен ауыра
келе береді. Ондай т$р
сирек. Оқығанда к$р
түскенде құмығып қала
ақынның ойы әнмен қау
ән айтқанда әрбір дыбы

ұғады, біреу ұқпайды. 
қайталап жазып бер

ерекшелігі де сон
не айтқысы ке

қояды. Бір ән
кездеріміз бо

 Менде қ
тыр. Соңғы
Спанәлиев
20-30 ән
әуен» жә
деген ек
болмен
әннің 
үстіне
айды
жетк

–
�леңі
М а қ

Санды
Шоқты

данды ел
самғар мен

демеуші едім, 0
жалғар ма едім!» д

Жетісу �ңірінде д
жерге деген пер
қалай �теп жүрсіз

– Туған елді
$ткен орынның ж

жжжылдан бері ауданд
арасында байқау ұйымд
республикалық байқау
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Медеубекұлы, Тұрсынжан Шапай сынды 
тұлғалармен аралас-құралас болдық. Бір 
әнді үйрену үшін )уезов театрына бара-
мыз, қандай актерлар ойнайды, олар 
кімдер, осының бәріне мән беруші 
еді. Ақанның әнін үйрену үшін 
Сәкен Жүнісовтің кітабын оқу 
бір басқа, «Ақан сері – Ақтоқты» 
қойылымын к$ру тіпті б$лек. Біз 
сияқты даладан келген қазақ 
іштегі дүниемізді жеткізе ал-
маймыз, ұяламыз, қыздың 
қолын ұстап этюдте ойнайын 
десек шынайы шықпайды. 
)рбір концерттен кейін 
әншінің жетістіктерімен 
қоса кемшіліктерін айтып 
отырады, үнтаспаларын 
тыңдатып қойып талдайды. 

Жай келген жоқпыз, ауыл ақсақалдарының, 
алдыңғы буын ағаларымыздың бата-тілегін 
арқалап келдік.

Қазіргі Ж.Елебеков атындағы эстрада-цирк 
училищесіне емтихан тапсыруға келгенде мүйізі 
қарағайдай Жәнібек Кәрменовтің $зі қабылдап 
жатыр екен. Бұған дейін біздің ауылға қонаққа 
келген Жәкеңнің даусын алыстан тыңдап, 
атына қанық едік. Емтихан қабылдап отырған 
Жәнібек ағамыз «сен менің тілімді алсаң 2 жыл 
әскерге барып кел. Бізде кейбір балалар оқып 
алып әскерге кетеді де қайтып келгенде $нерге 
деген к$зқарасы $згеріп қалады» деп ақылын 
айтты. )скерде 2 жылды $ткізіп тағы тапсыр-
дым. 75 баланың арасынан біздің Кеген ауданы-
нан Ғалымжан Серікбаев, Ербол Қырғызәлиев 
үшеуміз де $ттік. Оқуға түсе салып студенттерді 
бір айға егін жинауға жіберді. Содан келсек 
Қайрат ағамыз $з сыныбына қабылдау жүргізіп, 
қайтадан емтихан тапсырдық. Бізді дауысқа 
қарай б$ліп, тенорлар Ж.Кәрменовке, бари-
тон дауысты жігіттер Қ.Байбосыновқа кетті. 
Мен сол 2 жыл бойы Қайрат ағаның қолында 
оқыдым. Маған ең алғаш әннің әліппесін 
үйреткен – Қайрат Байбосынов. «Бір әріп 
үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер» деген, ең 
алғаш ән деген құбылыстың үлкен дүбірлі к$ш, 
алып мұхит екенін ұғындырған, кәсіби сахнаға 
шығуды үйреткен ұстазым – Қайрат ағамыз. 

Ол кезде оқу бітірген түлектерді облыстық 
филармониялар алдын ала тапсырыс беріп, жас 
маман деп б$ліп алып кетеді. Мені училищені 
бітіре салысымен Алматыда қалдырды. +йткені 
оған дейін мен бірнеше конкурстың лауреаты 
атанып, сахнаға шығып жүрдім. )нші бала әнші 
жігіт атанды. +нерден хабары бар адамдар тани 
бастады. Содан 1989 жылы «Қазақконцерт» 
бірлестігіне қарасты Қазақстанның халық 
артисі Нұрғали Нүсіпжанов жетекшілік ететін 
«Жазира» ансамблінің белді әншісі болып шыға 
келдім. 15 тамыз күні жұмысқа алынып, бір 
аптадан кейін ансамбльмен Қостанайға кеттік 
бір айға. Осылай айлап жүретін гастрольдік 
сапарлар басталды. Мінеки, оған да 30 жылдан 
асып барады. 

– Сіз атаған саңлақтар �нер адамы ғана емес, 
кісілік келбетімен, адами биік бейнесімен де 
дараланған дарындар еді ғой. Ұстаздарыңыздың 
осы қасиеттерін айта отырсаңыз. 

– Біз әдетте $нерде жүрген азаматтарды тек 
әнші ретінде қабылдаймыз. Ал әншінің $зі ең 
алдымен адам болуы керек. Егер адамгершілікті 
биік қоймасаң к$рсетіп жатқан $неріңнің құны 
к$к тиын. Оқуға қабылданған күннен бастап 
ұстаздарымыз бізді $здерінің баласындай, 
бауырындай к$рді. Бір әке-шешеден тумасақ 
та, ауыл-еліміз алыста жатқанменен, сол 
үйдегі жеңгелердің шайын беріп, ұлылар дәм 
татқан дастарқаннан ауыз тигізіп, бауырла-
рына басты. Алшақтатпай, алысқа жібермей, 
күндегі оқу үдерісінен тыс кезде де мықты 
қамқорлық к$рсетті. Сыныптан шықсақ та 
іздеп, с$йлеген с$зіңе, алғашқы сұхбатыңа 
дейін байқап жүретін. Жәнібек ағам «Рамазан, 
әрбір с$йлейтін с$зіңнің жанына шырақшы 
қой» дейтін. Олар жақсы с$з, жақсы ән бол-
са түртіп жүріңдер деп, үнемі т$сқалтамызда 
блокнот, қаламсап жүруін талап етті, солай 
қалыптастырды. Ұстаздарымның арқасында 
Несіпбек Айтов, Тұрсын Жұртбаев, Сағатбек 

Бұл әнді Елебеков қалай орындады, Ешекеевтің 
ерекшелігі неде, болмаса Манарбек Ержанов, 
Қали Байжановтар қалай тыңнан жол салды? 
Қосымжан Бабақовтың ән қайырымдары 
қандай? Осының бәрін әр сабақ, әр отырыс 
сайын санамызға құюға тырысатын.

Бұл буынның ең кереметі, олар қолымыздағы 
домбыраның шешен с$йлеуіне, техникасын 
мықты меңгеруімізге дейін атсалысқаны. 
Қазір қарап отырсам, мұның бәрі бізді қайрап, 
қашап, жанығандары екен. Сахнаға шығар 
кезде де сол кісілермен ақылдастық. )нші 
репертуарын қалай таңдау керек, әннің айты-
латын орны қандай, осының бәрі маңызды. 
Гастрольге шығар кезде алдын ала дайындық 
жасататын, сол жерден шыққан $нер майтал-
мандары, ақын-жыраулар, қыл аяғы ол аудан 
немесе облыс немен айналысатынына дейін 
алдын ала біліп алуыңды қадағалайды. Нұрғали 
Нүсіпжановтың қасында 8 жыл жүрдім. +нерге 
ш$ліркеген ауылдың адамдары таңға отырғысы 
келеді, сонда шаршадым деп қисайғанын 
к$рмедік. 

Кезінде сонау Шымкенттегі Сызғанға, 
Т$леген Момбеков деген аңыз адамның үйіне 
апарғаны бар. «Салтанат» атты атақты күйін 
тыңдап, кірпік ілмей отырдық. «Үміттің зары» 
деген әнді сол Т$леген ағаның аузынан жазып 
алдық. Егер де таңға дейін қасында отырмасақ 
үйренер ме едік, үйренбес пе едік. Міне, 
осы ұстаздарымның оқу жүйесінде кәсіпке 
бағыттауы бір б$лек те, адами тәлім-тәрбиесі 
$з алдына бір мектеп болды. Күлсе шын 
күлді, қуанса шын қуанды. «Адам бақыттың 
қонғанын емес қайтқанын сезеді, сондықтан 
кеш түсініп жүрмеңдер» дейтін. Осылайша 
сонау ата-әжелерімізден ауылда алған тәрбие 
ұстаздарымыздың $нердің хан базарына қарай 
бағыттауына ұласты. 

Қазақтың қара топырағында жаралған әуенді 
санамызға сіңіріп, үні мен сазынан құралған 
ұлы мұхиттың дариясынан су ішуге ықпал 
еткен ұстаздарымызға жолығу маңдайымызға 
жазылған болуы керек. Менің бақытым да 
сол деп білемін. Олар бос жүруді ұнатпайтын. 
Қайрат аға бір минутын босқа жібермейді, қолы 
босай қалса домбырасының қақпағын ашып 
тастап, қайтадан қақпақ салып, тиегін жасайды. 
Үнемі үн іздеп отыратын. «Сап-сау домбыраны 
неге бұзасыз, аға» десек, маған бір нәрсе жетпей 
тұрады дейді. )рбір жаста дауыстың $з бояуы 
болады, жастықтың шыңылтыр, ақшыл бояуы 
жас $те келе салмақты, қоңыр тартады. Қайрат 
ағамыз $зіне керек дүниені іздеп, уақытын 
босқа жібермейтіні сол екен. Біз де осы күні 
араға ай салсақ та, жыл салсақ та бір нәрсе 
жасағымыз келеді. +йткені бұдан басқа бізде 
кәсіп жоқ. «Шын $нердің адамы $нермен келіп 
$нермен кетеді» дейді Жәнібек Кәрменов. 

Ақселеу Сейдімбеков бір тойда «)й бала, 
бері келші» деді. Шеке тамыры шығып, соғып 
жіберердей болып тұр екен. Бардым. «Саған осы 
әнші деген атақ аз ба? Елдің баласы $лең айтып 
ақша тауып, бала-шаға асырап жүр. Саған не 
к$рінді, иттің итақайының қолына су құйып 
біттің ғой» деді. Сол кездерде айлап-жылдап 
той қуалап кеткен кейбір жігіттердің даусы 
отырып қалды, әншілік мектептен шығып 
кетті. Міне, Ақселеу ағамыздың «Тәйт!» деген 
бір ауыз с$зі мені содан аман алып қалған еді. 

Сол с$з мойнымызда үлкен аманат тұрғанын, 
$нердің қамытын киіп алғанымызды үнемі еске 
салып тұрады. Шынымен де, әншілік деген ұлы 
құбылысты кейінгі ұрпаққа жеткізсек арман 
жоқ қой деп жүрміз қазір. 

– Халық �мірінің к�ркем шежіресіндей 
к�неден келе жатқан дәстүрлі әннің бүгінгі күнгі 
тыныс-тіршілігі қандай? 

– Қуанатын жағдай да бар, $кінішті жағы 
да аз емес. Қуанатынымыз, мына заманда 
домбырасын, қобызын құшақтап, $нерді 
жалғастырсам дейтін жастар к$п. Біздің 
Жүргенов атындағы $нер академиясының 
дәстүрлі музыкалық $нер кафедрасына биыл, 
мәселен, 20-ға жуық студент қабылданды. 
Барлығы таңдайына үн қонған, тұнып тұрған 
таланттар. Кемшілігімізге келсек, әлі күнге 
дейін мемлекет деңгейінде оларға қамқорлық 
жасау, ұлттық музыканы насихаттау жағы 
кемшін. Санаулы $нерпаз ғана танымал. Қалған 
жастарды ешкім білмейді. +йткені таңнан қара 
кешке дейін тәуелсіз еліміздің телеарнасында 
бұл жастарға орын жоқ. Ертең олар диплом 
алғаннан кейін жұмыс істейтін орны тағы 
белгісіз. Концерттік бірлестіктерде белгілі 
бір штаттан артық қабылдамайды. )йтеуір 
қуанатынымыз қолдарында домбырасы, ауыз-
дарында әні жүр. 

– Сіз  әнші,  ұстаз  ғана емес,  ұлттық 
қазынамызды зерттеу саласына да үлес қосып 
жүрсіз. Ғұлама ғалым 0лкей Марғұланнан ба-
стап, кешегі абыз Ақселеу Сейдімбековке дейінгі 
қазақ ән �нерін зерттеу үрдісі қазір қай бағытта 
дамып отыр? Қазақ музыкатануының олқы 
тұстары қандай? 

– Бізде дәстүрлі әнге қатысты даулы нәрсе 
к$п. Мәселен, қазір жекеменшік баспалар-
дан кез келген адам кітап шығара алады. 
Ол кітап бұрынғыдай мемлекет тарапынан 
сүзгіден $ткізілмейді. Бір кітапта халық әні 
делінсе, екінші антологиясын ашсаң сол 
әнді бір авторға теліп қойған. Сондықтан 
қазір қазақтың аумалы-т$кпелі заманында 
авторынан айрылған әннің бәрі халық әні 
боп кетті. Адам түгілі с$з де сотталған кез 
болды ғой, ән жоғалмас үшін Иса Байзақов 
сынды ақындар с$з жазып, жаңа мәтінмен 
айтылды. Шынын айтқанда, ғылыми түрде 
дәлелденіп, анықталмағаннан кейін халық әні 
дегенге тоқтап отырмыз. +йткені екі кісі кітап 
шығарса екеуінде екі түрлі жазады, бірізділік 
жоқ. Ғылым деген осындай болған екен де-
ген жорамалға к$нбейді, фактіге сүйенуі тиіс. 
Қысқасы, музыкатану саласында атқаратын 
шаруа шашетектен. 

– Жақсы әннің табиғаты орындаушының 
жан дүниесімен үйлесім тапқанда ән ғұмырлы 
болады деген қағида бар. Жазушы-журналист 
Несіп Жүнісбаев «Тұрсынжанның арманы-ай, 
Несіпбектің жазғаны-ай, Рамазанның салғаны-
ай» деп тамсанатындай, сіз айтқан талай ән тың-
даушының жүрегіне жетті. 0р с�зінің астарында 
терең ой жатқан халық әндерін былай қойғанда, 
«Дариға-дәурен», «Арман-ай» секілді әндер сіздің 
мәтіннің мән-мағынасына жіті қарайтыныңызды 
к�рсетеді. Қазір қандай авторлармен жұмыс істеп 
жүрсіз? 

– Қайрат, Жәнібек ағаларымыз «сен-
дер қазір $нерді, әнді іздеңдер, әнші ретінде 
қалыптассаңдар ән сендерді іздейді» деуші еді. 
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Астанада ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігі, «Нұр Отан» партия-
сы Астана қалалық филиалының 
қолдауымен Халықаралық 
 «Жас-Ай» медицина орталығының 
ұйымдастыруымен «Рух жаңғырығы» 
тақырыбымен Халықаралық ақындар 
айтысы �ткенінен жұртшылық 
 хабардар. 

Айтыс басталар алдында Астана 
қаласының әкімі )сет Исекешевтің  
Алғыс хаты Айтыс ұйымдастырушысы 
«Жас-Ай» медицина орталығының Бас 
директоры Жасан Зекейұлына табыс 
етілді.

Айтысқа барлығы 16 ақын қатысты. 
Сайысты белгілі айтыс ақыны Серік 
Құсанбаев жүргіз іп отырды. С$з 
сайыпқырандарының сайысына Қытай 
мен Моңғолиядан еліміздің түкпір-
түкпірінен іріктелінген арқалы, суырып 
салма 16 ақын қатысты.

Қазылар алқасының шешімімен 
жүлдеге ие бола алмаған алты ақынға 
әрқайсысына 100 000 теңге табыстал-
ды, ал жоғары ұпай алған тағы алты 
ақынға 200 000 теңгелік сертификат 
берілді. Жүлделі үшінші орын Айнұр 
Тұрсынбаеваға (500 000 теңге) бұйырды, 
екінші орынды )сет Дүйсебаев (700 000 
теңге) еншіледі. Дәл осы тұста айты-
сты ұйымдастырушы Жасан Зекейұлы 
)сет жүлдесін еселеп, арнайы «Жасан 
Зекейұлы атындағы сыйлықты» (500 
000 теңге) табыс етті. Жүлделі бірінші 
орынға Сырым )уезхан ие болды. Оған 
1 млн теңгенің сертификаты тапсырыл-
ды. )уезді әнімен, жауһар жырымен, 
үйлесімді мақамымен қарсыластарынан 
оқ бойы озық шыққан Жандарбек 
Бұлғақов бас жүлдеге  ие болып, 
«Hyundai» авток$лігін жеңіп алды.

Сейітзада 0СЕМБЕК, 
мәдениеттанушы

Сөз өзегі – рухани жаңғыру

ҚҰШАҒЫМЫЗ БАУЫРЛАРҒА ҚҰШАҒЫМЫЗ БАУЫРЛАРҒА 
АЙҚАРА АШЫҚАЙҚАРА АШЫҚ

, , , , 
    

 ЖАҢА КІТАП

 ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

қазақ диаспорасының к$птеген $зекті 
мәселелері шешімін тапты. 

Азаттығымыздың айғағы болған бұл 
жиын тарихымыздың жаңа кезеңінің 
басы, қазақ елінің шынайы тәуелсіздікке 
қол жеткізуінің айқын к$рінісі болды. 

Құрылтайда шетелдегі қазақтарға 
м ә д е н и - р у х а н и  с а л а  н е г і з і н д е 
қолдау  к$рсетудің  нег ізг і  бағыт-
бағдары мен міндеттері айқындалып, 
қандастарымыздың елге оралудағы к$ші-
қон саясатында к$птеген мәселелердің 
шешімін табуына септігін тигізді. 
Құрылтайда қазақ ұлтының $зекті 
мәселелерімен және бірегей мақсаттарын 
д а м ы т у  м і н д е т і м е н  а й н а л ы с а т ы н 
Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы 
құрылды.Содан бергі уақытта еліміз ауыз 
толтырып айтатындай жетістіктерге 
жетіп, к$ш ілгері елдердің қатарына 
қосылды. Бүгінде мәдениеті к$ркейіп, 
экономикасы қарқынды даму жолы-
на түскен қазақ елі әлемнің барын-
ша дамыған мемлекеттерімен бәсекеге 
түсуге бет алды. Тәуелсіз мемлекетіміздің 
алдында к$птеген сан түрлі міндеттер 
тұр. Сол міндеттердің бастыларының 
бірі әлемнің 40-тан астам еліне шашырап 
кеткен қандастарымызбен байланыс ор-
нату, оларға жан-жақты к$мек к$рсетіп, 
атажұртта басын қосу болатын. Міне, 
содан бері $зекті мәселелерді шешетін 
әлем қазақтарының т$рт Құрылтайы 
болып $тті. 

Араға жылдар салып 2002 жылдың 
23-24 қазанда $ткен екінші Құрылтайға 
әлемнің 33 елінен барлығы 470 адам 
келді.  Екінші құрылтай Қазақстан 
Республикасының тәуелсіздігінің он 
жылдығымен қатар келді. Сондықтан 
еліміздің он жыл ішіндегі қол жеткізген 
табыстарын саралап-сараптауға ар-
налды.  Құрылтайда  жалпы қазақ 
халқының алдағы уақыттағы әлеуметтік-
экономикалық, мәдени-рухани, оқу-

Білесің сонда кімнің тазалығын,
Жақсының жүгіртпе қол жағасына.
Ағаның ақылы бұл. Жас кезінде оның 

$зіне де алдындағы ағалары жол к$рсетіп, 
бағыт-бағдар берген болар. Сол тәлімді 
жол жалғасын тауып жатыр. Құптарлық-
ақ $неге.

Таза жүректі адам, ең алдымен, туған 
елін, асыл топырақ-жерін ойлайды. 
Мына жолдардан да Отан сүйгіш, па-
триот азаматтың жүрек соғысын аңғару 
қиын емес. 

Ұлы дала! Еңселі елміз, $рдеміз,
Бүкіл әлем к$з тігетін т$рдеміз.
Асқақтасын желбіресін к$к туың, 
Бұл $мірде еш жамандық к$рмеңіз.

Ұлы дала! Айбынымыз, піріміз,
+зің барда әрдайым біз іріміз.
Ерлігімен елін жаттан қорғайтын,
Жаны ірі, текті ұрпақтың біріміз.
Осы с$здер жас ұрпаққа әсер етіп, 

олардын намысын қайраса, бойларына 
қайрат-жігер ұялатса, қанекей. Солай 
болғай деп тілейік.

Іс атқардым келгенінше қолымнан,
Жеңілмедім жүретін $з жолымнан.

білім саласындағы $сіп-$ркендеуі 
ж$ніндегі маңызды мәселелер қозғалды.

2005 жылы 29-қыркүйекте еліміз-
д і ң  ж а ң а  о р д а с ы  А с т а н а д а  $ т к е н 
үшінші Құрылтайға әлемнің 32 елінен 
312 қандастарымыз қатысты. Оның 
ерекшелігі – іскерлік бағытта $ткізілген-
дігі. Құрылтайда: мәдениет, оқу-білім, 
бұқаралық ақпарат құралдары және 
к$ші-қон мәселелерін қарастырған т$рт 
секциялық мәжіліс $ткізіліп, шетелдегі 
қазақтармен байланыс жасаудың $зекті 
мәселелері талқыланды. Шетелдегі қазақ 
диаспорасы мен елге оралғандардың 
$зекті мәселелері жан-жақты айтылып, 
үш мәселеге – к$ші-қон, оқу-білім, 
мәдени-рухани және бұқаралық ақпарат 
құралдар мәселелеріне айрықша к$ңіл 
б$лінді. Құрылтайда жасаған баяндама-
сында Елбасы шетелдердегі қазақ диаспо-
расы мен оралмандарға қолдау к$рсетудің 
барлық тетіктерін айқындап, алда тұрған 
міндеттерді белгілеп берді. Отанға оралту 
жұмысын одан әрі жүйелеп, жетілдіре 
беру керектігіне тоқталды. 

А л  2 0 1 1  ж ы л ы  2 5 - 2 7  м а м ы р д а 
Астанада $ткен т$ртінші Құрылтайға 
35 шет мемлекеттерден 380 делегат, 
Қазақстанның әр аймағынан 300-ден 
астам адам қатысса, делегаттарының 
60%-ы жастар болды. 

Мұнда к$ші-қон туралы заң жобасы 
қайта қаралып, «Нұрлы к$ш» бағдар-
ла масының 2-ші кезеңі іске қосылып, 
шет елдерде кіші құрылтайлардың 
тұрақты $ткізіліп тұруы тиіс екендігі, 
әрі «Самұрық-Қазына» ұлттық әл-
ауқат қорының қолдау к$рсететіндігі 
ашық айтылды. Құрылтайда  Елбасы 
Н.).Назарбаев:  «Жастар – біздің 
болашағымыз. Біздің әлемдегі барша 
қазақ жастарының сапалы білім алу-
ына тиісті жағдай жасауымыз қажет... 
Сондықтан мен әлемнің әр қиырындағы 
қазақ жастарын атамекенде оқуға және 

Арым таза, жасағам жоқ жамандық,
Б$тен с$з де ерген емес соңымнан.

Жүрген мен де қатардағы пендемін,
Тағдырдың да тауқыметін к$ргенмін.
Арман, тілек орындалды. Куанып,
Жаңа дәуір бақытына кез келдім.
)р адамның жеке басына тиесілі $з 

тағдыры бар. Тағдырдын жолы жеңіл 
болмайды. Жолай тау-тас та, дауыл 
да, н$сер де кездеседі. Алайда $мірге 
құштар, жаны ізгіліктен, сәулелі нұрдан 
жаралған адам әлгіндей кедергілердің 
бәріне шыдас беріп, жеңіп шығады. 
Автордың тағы бір айтар $сиеті – 
адамдық деңгейінен түспеу. «Ешкімге 
қиянат жасама, $з жолыңды біл» деген-
дей ойын білдіреді.

Кітапта «Ой орамдары» деген арнау-
лы б$лім бар. Осында айтылғандар кім-
кімді де ойлантуы тиіс. Бұл к$п жасаған, 

Құрылтайының шақырылуы еді. Елбасы, 
Н.).Назарбаевтың нақты тапсырмасы 
арқасында Қазақстан  Республикасы 
Министрлер кабинетінің 1992 жылғы 
27 тамыздағы №709 қаулысы негізінде 
Дүниежүзі қазақтарының құрылтайына 
ә з і р л е н у  м е н  о н ы  $ т к і з у  т у р а л ы 
нақты жұмыстар қолға алынды. Осы-
лайша, тәуелсіз мемлекеттің Тұңғыш 
Президентінің т$рағалығымен күллі 
дүниедегі қазақтардың басын біріктіріп, 
ата-баба үрдісімен 1992 жылдың 28 
қыркүйегі мен 4 қазаны аралығында 
 Ал маты қаласында Дүниежүзі қазақ-
тарының тұңғыш Құрылтайы $тті. 

Құрылтайдың ашылу салтанатын-
да Елбасы Н.).Назарбаев:  «Қайта 
оралуға осында $зін күтіп тұрған жаза-
дан қорқып, мыңдаған адам туған жерді 
бір к$руге зар болған күйінде $мірден 
$ксіп $тті. Біз демократиялық мемлекет, 
адам құқығын қорғайтын қоғам құру 
жолына түскен ел ретінде тоталитарлық 
жүйе санамызға сіңірмек болған мұндай 
тарихи әділетсіздікті, мұндай қатыгез 
идеологияны түп-тамырымен айыптай-
мыз» деді. 

 Тұңғыш Құрылтайға Түркия, Гер-
мания, Франция, Швеция, Норве-
гия, Моңғолия, Ресей, Қырғызстан, 
Түркіменстан, +збекстан және тағы басқа 
елдерден, барлығы – 33 елден, сондай-ақ 
Қазақстан облыстарынан келген деле-
гаттармен бірге 800-ден астам $кілдер 
қатысты. Қазақтар к$з жазып қалған 
ағайындарымен қауышты, ағасы-інісін, 
інісі-ағасын тауып, к$кейдегі арман-
дарын айтты. Олар халқының $ткеніне 
жіті к$з жүгіртті, болашағын болжа-
ды, қазақ диаспорасының к$кейтесті 
мәселелеріне тоқталды. Атамекен қазақ 
диаспорасы $кілдерін қазақ халқының 
тұңғыш Президентінің с$зімен айтқанда: 
« Қ ұ ш а ғ ы м ы з  б а у ы р л а р ғ а  а й қ а р а 
ашық», деп қабылдады. Құрылтайда 

Жасы сексенге таяп қалған Итен 
ағамыз $мірдің талай сәттерін бастан 
$ткерді. Оған қуаныштың да, қайғы-
мұңнын да не екені жақсы белгілі. 
Жалпы $мірдің сырына етене қанық. 
Сол себепті де т$ңірегіндегілерге ай-
тары бар. Қолымызға тиген мына 
жинақ та ой-толғаныстарға, үлкеннің 
ақыл-кеңестеріне толы. Адамдар-
ды жақсылыққа үндейді, жағымсыз 
қасиеттерден аулақ болуға шақырады. 
Осының $зіне ризашылық танытасың. 
«Жасым келді, менің с$зім кімге керек» 
деп, тым-тырыс, үнсіз жүруге де болар 
еді. Бірақ Итен ағамыз бұлай еткісі 
келмейді. +мірден түйгендерін, к$ңілге 
жинағандарын айналасындағылармен 
б$ліскісі келеді. Ішкі ойы – керегін 
алсын. Қажетсінбей ме? Оған да $кпе 
жоқ.

Тірімін деп ойлама, ірімін деп,
Жалғанда алпауыттың бірімін деп.
Соңында жатса қалмай жақсы атың,
Белгілі жүрмегенің ел қамын жеп.

К$зіңді сал әр істің сағасына,
Ой жібер ескісі мен жаңасына.

    -
  –   «Ecoprint» 
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Кітаптың алғы с$зінде: «Қазыбек 
Шахан қазіргі қазақ әдебиетінің та-
лантты ақындарының бірі. Бакуде 
оның $леңдері бірнеше әдеби жур-
налдар мен газеттерде жарық к$рген. 
Автордың мына тұңғыш $леңдер 
жинағы екі тілде )зербайжанда жарық 
к$ріп отыр. Біздің оқырмандарымыз 

ТАҢДАУ

Түсірмен деп арысам да арға мін,
Арсыздыққа асу үшін бармадым.
Асылдардың әуезі еді арманым,
Адалдықтың мәуесінен талмадым. 

Тәрік бәрі...
Жая іздеген талғамым,
Қаузайды құр жартусыздық жармағын.
Қарқылынан бұлбұлсынған қарғаның,
Құлақ байғұс жарып болды жарғағын.

Қайтем енді...
Кезем ойдың орманын,
Шайналумен кетер ме екен бармағым?
Сонда... жо-жоқ, ата берсін таңдарың,
О, адалдық, мен $зіңді таңдадым!

ҚАРА NЛЕҢ – 
ҚАСТЕРЛІМ

Қара $лең, білем, 
мен емес қырындар теңің,

Жиен де саған бола алман, 
киеңнен қорқам.

Бір $зіңнен басқа тек кімім бар менің,
Жатсынба шауда сырласып, 

сүйенген болсам.

Дегенменен түс ауып, марқайған кезім,
Ысып та суып к$ргенмін 

сілікпем шығып.
Іздейді кейде бір дәру әр тайған сезім,
Арылтар ойдан арбасқан күдік пен үміт.

Іздейсің сырлас сергітер жеңілтіп халді,
Жан пернесі неден дір қаққанын ұғар.
Керек-ау ол бәрінен егілтіп жанды,
К$ңілдің қырын торлаған шақта 

бір мұнар.
К$кірек байғұс, 

таусылып сондайда шашар,
Жегідей жеген шерін бар бір $зіңе ғана.
+зіңнен тауып «тәттіні» таңдайға басар,
Сандықты да құлыпты әр с$зіне пана.

Серпіліп санам қаламын 
қақпалап айдап,

Қазыбек Шаханның $леңдеріндегі 
$зіндік ерекшеліктерді тани біледі 
деген сенімдеміз» деген ілтипат-лебіз 
айтылған. Жинақтағы $леңдерді 
әзербайжан тіліне аударған – Еліміздің 
Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың 
«Қазақстан жолы» атты кітабын,  
О.Сүлейменовтен бастап к$птеген 
қ а з а қ  а қ ы н - ж а з у ш ы л а р ы н ы ң 
шығармаларын әзербайжан тіліне 
аударып, бастырған, әзербайжанның 
к $ р н е к т і  а қ ы н ы ,  М . Қ а ш қ а р и 
атындағы Халық аралық Қордың 
бас директоры, әзербайжан Жазу-
шылар одағының «Шынар» әдеби 
ж у р н а л ы н ы ң  Б а с  р е д а к т о р ы , 
Халықтар достығына дәнекер бо-
лып жүрген қаламгер – Эльхан Зал 
Қараханұлы.

Түсірсем жолға сырымды 
сездірмес жанға.

Күтемін тағы күнімді апталап, айлап,
Сезімді с$збен қуалай к$з ілмес таңға.

Қара $лең, білем, 
Rалдыңда құным бар тегін,
Таң емес саған ой-мұңын 

жүйелер сарсаң.
Бір $зіңнен басқа тек кімім бар менің,
Жатсынба шауда сырласып, 

сүйенер болсам.

АҚ ҚАҒАЗ

Алданышымсың ақ қағаз
Тірлікте тұрлау, тоқтамы аз.
Шұнақтау $скен шыбық ем,
Шайқаған шабыт шаққа мәз.

Тосырқама тек, аяулым,
К$ңілімде күпті қаяу мұң.
Зымыран мінген заманда,
Шекпені шұрық жаяумын.

Тамақтың тоғы не керек,
К$йлектің к$гі не керек.
Жаныңа маза бермесе,
Санаңда сансыз б$гелек.

Маңайың күйкі, жырынды,
Т$герсің кімге сырыңды.
Дүлей ой жүрек бұлқынтып,
Түйіткілің ішке тығылды.

Сондықтан саған т$гемін,
Жеңілтіп к$ңіл тегенін.
С$зімді сыртқа шашпадың,
Ж$німді қисық демедің.

Жылындым, тоңдым, үгілдім,
Бәрін де үнсіз ұғындың.
Ақ қағаз –арым, абызым,
Жүгінсем саған жүгіндім.

К$ңілдің мұңлы, қошында,
Айналдың жалғыз досыма.
Ақын боп тусаң анадан,
Сыбағаң сірә, осы да!

ҚЫЗЫЛОРДА

Қазақ ақынының 
өлеңдері –

әзербайжан тілінде

қазақ еліне қызмет етуге шақырамын» 
деп, атап к$рсетті. Жаһандану зама-
нында, жаңа дәуірге қадам басқан қазақ 
елі білімді жас мамандарға аса зәру 
екендігіне, сондықтан оларды құшақ жая 
қарсы алу керектігіне ден қойылды.

Ал биылғы жылдың 22-25 мау-
сым күндері  Астанада $ткен әлем 
қазақтарының бесінші Құрылтайына 
39 шетелден 350 адам, барлығы 750 де-
легат пен қонақ қатысты. Құрылтайда 
шетелдегі ағайындармен мәдени-рухани 
байланыс, к$ші-қон, шетелдегі қазақ 
жастарының елімізде білім алуы, бизнес, 
кәсіпкерлік және тағы басқа мәселелер 
қаралды. Алдағы уақытта Қазақстан 
Үкіметінің шетелдегі қазақ диаспорасына 
қолдау к$рсететін арнайы бағдарламасы 
жасалынатыны айтылды. 

С$з түйіндер болсақ, 1992-2017 жыл-
дар аралығында әлем қазақтарының 
басын қосқан бес құрылтайда әлемнің 
қ ы р ы қ т а н  а с т а м  е л і н д е  т ұ р а т ы н 
қандастарымызға қолдау к$рсетіп, 
жағдай жасаудың әр алуан іс-шаралар 
қарастырылды. Қандастарымызға 
 сапалы білім беруде мемлекет тара-
пынан қолдау к$рсетілетіні, олардың 
атамекенге мүмкіндігінше к$бірек ора-
луына жағдай туғызылатыны Елбасы 
тарапынан назарға алынды. Соның 
нәтижесінде 1млн қандастарымыз ата-
мекенге оралды.

)сіресе т$рткүл дүние қазақтарының 
басын қосқан тұңғыш Құрылтайдың 
шақырылуының тарихи маңызы ерек-
ше. )лем қазақтарының басын қосқан 
бұл басқосу – қазақ халқының жаңа 
мыңжылдыққа біртұтас ұлт ретінде нық 
қадам басқанның белгісі болды. 

Г.ҚОЗҒАМБАЕВ, Н.ТАСИЛОВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың

Тарих, археология, және этнология 
факультетінің доценттері 

к$пті к$рген адамның с$зі. Шын мәнінде 
құлақ қойып, к$ңілге тоқып алатын 
мәнді, дәмді с$з. Солардың бірқатарына 
тоқталып $телік. 

+мір азбайды,
Жер тозбайды.
Уақыт жылжып $теді,
Ойды-ой қозғайды.

*** 
Қиянатың к$п пе, аз ба?!
Біреуге ор қазба.
Ашк$зденіп құнықпай,
Қанағат қыл азға.

***
Қайда жүрсең есіңнең кетпейді,
Туған жеріңе ештеңе жетпейді.

***
)ке – асқар тау, ана – бақыт
Аялай біл, тап уақыт.

***
Білімсіз адам жалтақ келеді,
Жігерсіз адам қорқақ келеді.

***
Жақсы адам ағайыннан күдер үзбейді,
Жылпостар басына іс түскенде іздейді.

***
К$кірегінде сәулесі жоқ адамның, 
+згеге жарығы түспейді.
Мұндай ойлы с$здер ары қарай 

жалғаса береді. Жалпы бұл жинақтың 
атын «Ой орамдары» деп қойса да бо-
лады екен. +йткені кітаптың ден бойы 
толғанысты, тебіреністі ойларға толы. 
Мұның оқырмандарға тигізер пайдасы 
мол деп есептейміз. 

Нұркен ЖАНДАУЛЕТҰЛЫ

Ой орамдары

Шынтемір ӘМИШАҰЛЫ

БЕЗБЕН

АЙТЫС

Тәуелсіздігімізді алып дербес мем-
лекет болғаннан кейін әлемге тарыдай 
шашыраған ағайынға к$ңіл б$летін 
жағдай туды. Оған дейін шетелде 
қазақтың бар екенін білсек те іздеуге, 
сұрауға мүмкіндік болмай келді. Біздің 
еліміз шетелдегі қандастарымызға шын-
дап назар аудара бастауы тәуелсіздікпен 
бірге оянды. Қазақстан республика-
сы тәуелсіздік алғаннан кейінгі қазақ 
ұлтына деген ең басты атқарған ісі мен 
игі әрекеті – Дүниежүзі қазақтары 

Алғашқы Құрылтайға қатысқан Әбілда Тәжібаев, Халифа Алтай, 
Қалдарбек Найманбаев (алдыңғы қатарда) қаламгерлермен бірге
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Жарарака деген улы жылан – Бразилия жұртшылы-
ғы ның нағыз қас жауы саналады. К�п штаттарда ол 
бүкіл аудандарды тұрғылықты жерінен к�шіп кетуге 
мәжбүр етеді. 

Жыл сайын Бразилияда жараракалардың 
шағуынан 5000-ға жуық адам $леді екен. Бірақ 
жарараканың да күшті жауы бар. Ол – муссурана деген 
жылан. Муссурана жыланы жарарака жыландарына 
батыл шабуыл жасап, к$п жағдайда жеңіп шығады. 
Муссурана жыланының Бразилияда к$п таралғанына 
қарамастан оны тіпті мемлекет қорғануына алып, ар-
наулы жерлерде әдейі $сіреді. 

Дат ертегішісі Ханс Кристиан Андерсен киген 
киімдеріне назар аудармай салдыр-салақ киінетін адам 
болса керек. 

Оның күнде үстінен түспейтін ескі плащын бүкіл 
Копенгаген жұрты біледі екен. 

Бірде к$шеде келе жатқан Х.Андерсенді б$где адам 
тоқтатып:

– Сіздің басыңыздағы мынау нашар зат қалпақ 
деліне ме? – депті күліп, мазақ еткен сыңаймен. Сонда 
Х.Андерсен:

– Сіздің қалпағыңыздың астындағы нашар зат бас 
деп атала ма? – деп жауап қайырыпты. 

Жер экваторлық бойымен 
жылдан-жылға ұзарып келеді. 
Оған себеп температура ның 
жы лынуы болса керек. 0рбір 
10 жылда орташа есеппен 
жердің экваторлық ұзындығы 
7 миллиметрге қосылып оты-
рады екен. 

А н т а р к т и д а ғ ы  қ а л ы ң 
мұз дықтардың еруінен су 
к$ле мінің ұлғаюы байқалуда. Осыған орай, ал-
дағы уақытта к$птеген мемлекеттер су астында 
қалып қоюы ғажап емес. Мәселен, Исландияның 
к$пшілігі, Шотландияның барлық аумағы, Дания 
мен Нидерландының біраз б$лігін су басып кетеді. 
Тіпті к$п ұзамай Еуропаның 2 қаласы құрдымға кетуі 
мүмкін. Жалпы 350 миллион тұрғыны бар аймақ 
қауіптің астында тұр. Сондай-ақ Канада мен Тынық 
және Үнді мұхиттарындағы аралды мемлекеттерде 
$мір сүру мүмкін болмай қалады екен. 

К$кке шаншып құйрығын,
Келеді шауып жүйрігім?

Талап салақ-ты, 
Оқымайды сабақты. 
Қанат талапты, 

Жақсы оқиды сабақты. 
Талап салақ-ты, 
Қанат талапты. 

(Құлыншақ)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Жыланның жауы

Адам көркі шүберек емес 

Жер «ұзарып» барады

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

Футбол – әлемдегі ең к� рер-
мені к�п спорт. Сондықтан да 
болар, осы спорт т�ңірегінде ай-
тылар әңгімелер де ұшан-теңіз. 

О с ы д а н  т о ғ ы з  ж ы л 
бұрын күллі әлем 1857 жылы 
 А н  г л и я  н ы ң  Ш е ф ф и л д 
қаласында құрылған тұңғыш 
футбол клубы «Шеффилдтің» 
150 жылдық мерейтойын атап 
$тті. Аталмыш клуб әлі бар. Дегенмен, т$менгі ли-
гада ойнап жүр. Бұл футбол клубының пайда болуы 
әлемдік футболдағы жаңа дәуірдің басталуы болды. 
Мамандар осылай дейді. 

)лемдегі екінші құрылған футбол клубы – «Ноттс 
Каунти». Бұл клуб 1862 жылы Англияның Ноттин-
гэм қаласында құрылған. Ол тұста ағылшын фут-
болында ортақ ереже болған жоқ. Үлкен қалаларда 
орналасқан атақты университеттердің студенттері 
$здері шығарған ереже бойынша ойын $ткізіп жүрді. 
Тіпті оқу орнының студенттері $зара сайысқанда 
қайсы ереже бойынша ойнау керектігін алдын-ала 
келісіп алатын дәстүр болған. К$п жағдайда қонақтар 
алаң иесінің ережесіне бағынған. 

Футбол клубы қашан құрылды?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 0зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Суда жердің тартылыс күші 
азайып, буындарға түсетін 
салмақ азаяды. Сондықтан 
 бас  сейнде жүзу қарт адамдар 
үшін пай  далы саналады. 

С у  б ұ л ш ы қ  е т т е р д і ң 
 ауруын азайтып, буындардың 
қозғалысын арттырады. Адам 
неғұрлым суда к$п уақытын 
$ткізсе, соғұрлым оның ағза-

сына әсері де артады. Сондықтан жаттығуларды 
әртүрлі мұқтаждыққа қолдануға болады. Бұған қоса 
тәжірибелі жүзгіштердің қан қысымдары мен қан 
құрамындағы холестерин м$лшері қалыпты жағдайда 
бол ғаны анықталған. Бір қызығы, $кпелерінің жұмы-
сы жақсарып, басқа қарапайым адамдармен салыс-
тырғанда бұлшық ет к$лемінің $скендігі байқалған.

Суда жүзу қартаюдан сақтайды
АДАМ ҚҰПИЯСЫ

  

Кенді Алтайдың қарттарын 
қамқорлыққа алған Шемонаиха 
ауданындағы «Уба» шипажайы. 
Мұнда қариялар жанға – шуақ, 
тәнге – қуат жинап, сыр берген 
денсаулықты қалпына келтіреді. 

Шипажай бір мезетте 200 адамды 
қабылдауға қауқарлы. Кешенді ем-
домды ҰОС ардагерлері, тыл еңбек-
керлері мен Чернобыль АЭС апат сал-
дарын жоюшылар, зейнеткерлер мен 
к$пбалалы аналар алады. 

Облыс әкімі Даниал Ахметов меке-
меге арнайы ат басын бұрып, қызметтің 
сапасын саралап қайтты. Ардагерлер-
мен кездескен аймақ басшысы оларға 
белсенді $мірлік ұстанымдары үшін 
алғысын білдірді. 

– Қазақстанның, біздің $ңірдің да-
муы хақында еткен еңбектеріңіз ерен, біз 

оны жоғары бағалаймыз. Шын жүректен 
ардагерлеріміз бен зейнеткерлеріміз ем-
деу-алдын алу, сауықтыруға бағытталған 
тамаша орындарда денсаулықтарын 
жақсартып, демалғандарын қалаймын. 
Осындай іске $зге де мекемелерді тарта 
отырып, қолдағы бар мүмкіндікті пай-
даланып, қызмет к$рсетушілер қатарын 
арттыратын боламыз, — деді Даниал 
Ахметов.

Жыл сайын шипажайда 6 мыңға 
жуық зейнеткер денсаулықтарын сауық-
тырады. Демалушылар үшін барлық 
жағдай жасалған. Кешенді емдеу са-
натына балшықпен, сумен емдеу, 
массаждың әр түрі, физиологиялық, 
тамақ булау сияқты ем түрлері кіреді. 
Осында демалушылардың шипажай 
қызметкерлеріне алғыстары шексіз.

Серік 0ЛІМБЕТОВ

«Нұрсая» ықшам ауданында «Қайсар» 
спорт клубының жаңа ғимараты ашылды. 
Спорт клубы 6 жастан асқан кез келген 
қала тұрғынын қабылдауға дайын. 

«Бүгін облыстық каратэ федерация-
сы үшін ерекше күн. Ж$ндеу жұмыстары 
аяқталып, жаңа ғимаратымызда 60-қа жуық 
адам  каратэ және тай боксымен айналыса ала-
ды. Қалалық әкімдікке жаңа ғимарат ж$нінде 
сұраныс жасағанда «Нұрсая» ықшам ауда-
нынан ғимарат б$лген болатын. Бұл ауданда 
спорттық алаңдар мен жаттығу орталықтары 
$те аз. Сондықтан тұрғындардың спортпен 
шұғылдануына бар жағдайды жасауға дайын-
быз. Алдағы уақытта осы аумақта спорттық 
алаңдар салу жоспарда бар» дейді «Қайсар» 
спорт клубының директоры Айбат Рахман. 

«Қайсар» спорт клубында бүгінде 300-ден 
астам спортшы жаттығады. Олардың ара-
сында 5 халықаралық спорт шебері, 50-ден 

астам республика чемпиондары, Азия, әлем 
чемпиондары бар. Каратэ спорты 2020 жылы 
$тетін олимпиада ойындарының құрамына 
қосылды. Басшылық осы үлкен додада $з 
спортшыларынан жеңіс күтеді.

Маржан ҚОСЫМОВА
АТЫРАУ

ДЕНСАУЛЫҚЖАҒЫМДЫ ЖАҢАЛЫҚ

мәдени мұраларымызды насихат-
тауды мақсат етіп үлкен жұмыстар 
атқаруда. )р жылдары, әр қиырдан 
ат басын бұрған түрколог ғалымдар: 
«Мұндай кітапхана түркітілдес 
халықтардың ішінде қазақ елінен 
басқа бірде-бір елде жоқ» деп 
таңдай қаға баға бергені кітапхана 
мәртебесін асқақтатып тұрғаны хақ. 
)у баста профессор Қ.Ерг$бектің 16 
мыңдық жеке кітаптарынан бастау 
алған кітапхананың қоржыны күн 
сайын, жыл сайын толығу үстінде. 
Кітапхана қоры бүгінгі таңда 40 
мыңнан асып, оқырмандар саны 
3000-ға жуықтағаны құптарлық 
жайт. Енді «Түркітілдес халықтар 
кітапханасының» сыр-сипатына 
к$з жүгіртіп к$релік. 

Алтай, әзербайжан, қазақ, $збек, 
қырғыз, ұйғыр, түркімен, гагауыз, 
абхаз, башқұрт, қарашай, қарайым, 
қарақалпақ,  құмық,  малқар, 
ноғай, саха, хакас, татар және т.б. 
түркі халықтарының тарихы мен 
әдебиетін, мәдениетін сипаттайтын 
24 тілдегі кітаптар жинақталған. 
)рине, негізгі оқырман – қала 
тұрғындары, жоғары және арнау-

Шипайжайда 
тегін ем қабылдайды

«Нұрсаяда» 
спорт клубы ашылды
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еңбек жазуға керекті кітаптарды 
оқығым келеді» деп $тініпті.

Қазір мұнда «Вертикальное 
и горизонтальное распредъеле-
ніе Туркестанскихъ животныхъ. 
Н.А.Северцев.» Москва. Въ Уни-
верситетской типографіи (Кат-
ков и К), на Страстномъ буль-
варъ. 1973», П.Н.Полевойдың 
«Исторія русской словесности 
съ древнейшихъ временъ до на-
ш и х ъ  д н е й .   С . - П е т е р б у р г ъ . 
И з д а н і е  А . Ф . М а р к с а .  1 9 0 0 » , 
М у х а м м е д ъ   С а л и х ъ .  Ш е й б а -
ни-намэ. Джагатайскій текстъ. 
 С.-Петербургъ. Электор-печатня 
И.М.Бораганскаго. Пет. Стор., 
Большой пр., д.№45. 1908» «Ил-
люстрированная Всеобщая исторія 
литературы Іоганна Шерра. Мо-
сква. Изданіе Д.В.Байкова. 1898», 
Южаковтың энциклопедиялық 
с$здігі, Брокгауз, Эфрон энци-
клопедиясы, «Гранат энцикло-
педиясы» к$п томдығы, Шоқан 
Уәлихановтың 1904 жылы Санкт-
Петербургте басылған бір томдығы, 
Мұхаммед Салихтың 1908 жылы 
Санкт-Петербургтен шыққан 

«Шайбани-намасы»,  тұңғыш 
рет Қазанда )лихан Б$кейханов 
бастырған «Қобыланды батыр» бар. 
XIX ғасырда шыққан энциклопе-
диялар мен с$здіктер, 1926 жылы 
басылған башқұрт мақал-мәтелдері 
сынды бірегей еңбектер де тұр. 
Жалпы қазір сирек кездесетін, 
оның ішінде $зіндік тарихы бар, 
таптырмайтын 2000-дай кітап 
осында.

Кітапхананың $зге кітапхана-
лардан оқ бойы озық, менмұндалап 
тұрған тағы бір қыры құнды кітаптар 
қорының к$п болуы. «Кітап – ал-
тын сандық, іші толған қазына 
құт, оқы, оқы, ойыңа тұт» дейтін 
халық даналығын жүрекпен ұғып, 
кітаптың қадір-қасиетін, құнын 
терең сезген білімдінің барлығы 
кітапты дос еткен. Ел тағдырын, 
үлгі-$неге, арман-тілегін кітапқа 
жазып қалдырған. Құндылықтардың 
құндысы, тегеурінді тереңі де осы 
кітап болмақ. Қазақ халқының 
сүт бетіне шығар кіл жүйріктері 
д е  к і т а п т ы  с е р і к  е т к е н .  О с ы 
с$зіміздің дәлелі ретінде құнды 
к і т а п т ы ң  б і р т а л а й ы н  с а қ т а п 
келген, бағзы шаһарда ешқан-
дай баламасы жоқ «Түркітілдес 
х а  л ы қ т а р  к і т а п х а н а с ы н ы ң » 
уығын ерен еңбекпен қадаған 
Құлбек Ерг$бектің еңбегін неге 
с$з  етпеске. Түркішілдік рухы-
на адалдығын неге бағаламасқа. 
Тағы бір түйін, алдыңғы к$шті 
бастаған аға буын $кілдерінің бар 
байлық, асыл-қазына, мәдени-
м ұ р а с ы  б о л ғ а н  к і т а п т а р ы н 
$скелең ұрпаққа үлгі-$неге етер-
ге,  соларға жеткізуге  қарым-
қабілеті жетер, қолынан да келер 
деп Құлбек Ерг$бекке  аманаттап 
кете барғаны б$лек әңгіме. Мұнда 
жеке үй кітапханасы ретінде әр 
б$лмеге орналасқан әдебиетші, 
профессор Б.Кенжебайұлы, тілші, 
 академик М.Балақаев, фольк-
лоршы К.Сейдеханұлы, қазақ 

балалар әдебиетінің к$рнекті 
$кілі +.Тұрманжанов, этнолог, 
қайраткер +.Жәнібек, академик 
+.Айтбайұлы, айтулы $нерпаз, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Р.Сейтметов, ирантанушы, про-
фессор +.Күмісбаев, ұйғырдың 
к$рнекті түркітанушысы, ака-
демик Ғ.Садуақасов, +збекстан 
Р е с п у б л и к а с ы  М е м л е к е т т і к 
сыйлығының екі мәрте лауреа-
ты Н.Фазылов, татар академигі 
Х.Ю.Миннегулов, башқұрт про-
фессоры М.Х.Идельбаев, Хакас 
академигі В.Я.Бутанаев, Түркия 
қайраткері Намық Кемал Зейбектің 
жеке кітапханаларын атауға болады. 

Ұзын-ырғасы 24 түрік тілінде 
40 000 кітап бар екен. Түркілердің 
кейбір бұтағы азайып кеткені 
соншалық, «Қызыл кітапқа» кіріп 
отыр. Айталық, телеуіттер 3 мың 
адам ғана. Ол тілде бүгінде кітап 
басылмайды. Ал мына «Түркі тілдес 
халықтар кітапханасында» осын-
дай аз ғана ұрпағы қалған түрік 
тілдерінің бірнеше тілінде кітаптар 
бар. Бұл үлкен жетістік! 

Филология ғылымының док-
торы, сыншы, профессор Құлбек 
Ерг$бектің еңбегі $з алдына бір т$бе. 
Осыншалық к$птілді кітапхана 
жасақтау – ерен еңбек. Ұлтын $рге 
бастыру үшін қызмет етіп жүрген 
ғалымның еңбегіне кітапхана 
оқырмандары мың мәрте алғыс ай-
тады. Құлбек Ерг$бекке арнап небір 
ізгі тілектерін жазып қалдырады. 
Солардың кейбіріне тоқталсақ, 
жазушы, ҚР Парламентінің депу-
таты Алдан Смайыл $з лебізінде: 
«Бүгін Түркістандағы кітапханаңды 
аралап к$ріп, рухани-мәдени 
$міріміздің қайраткері дәрежесіне 
к $ т е р і л г е н і ң е  к у ә  б о л д ы қ . 
Ардақты Бейсекеңнен бастап та-
лай қазақ қаламгерлерінің (түркі 
қаламгерлерінің) қымбат дүниесі 
болған кітаптарды бір шаңырақтың 
астына жинапсың. Осында қазақ 
а р д а қ т ы л а р ы н ы ң  ү н і  е с т і л і п 
тұрғандай» десе, академик Оразақ 
Смағұлұлы: 

 «Сіздің осындай түркі әлемінің 
ғылыми ошағын құрғаныңыз 
бұл жұртқа мәңгілік естелік бо-
лып саналады. )рқашан Атыңыз 
және $мірдегі ізіңіз ұрпақтарға 
$шпейтін ақжол болып табыла-
ды. Келесі ұрпақтарға $те $негелі 
іс деп бағалаймын» деген екен. 
Ал Қарақалпақстан ғылымының 
ардагері Сарыгүл  Бахадырова: 
«Сіздің түрік дүниесінің барлық 

рухани дүниесін жинап кітапхана 
а ш қ а н ы ң ы з д ы  к $ р і п  б і з д і ң 
т$беміз к$кке жетті. Бұл жай ғана 
кітаптар дүниесі емес, бұл бірнеше 
халықтардың к$ркемс$з дүниесінің 
жиындысы.  Бұл кітапхананы 
ашу арқылы Сіз дүниеде жалғыз 
ғана кітаптар дүниесінің музейін 
аштыңыз. Сізге барлық түркі 
халық тары атынан, соның ішінде 
қа рақалпақ халқының атынан мың-
мың рақметімді айтамын» деген 
ойын білдіріпті. 

Бүгінде күллі түркітілдес халық-
тардың басын қосуды мақсат етіп, 
үлкен оқу ордасының іргетасын 
қалап, түркі жастарының басын бір 
«т$беге» жинаудың мәні де терең 
мағыналы еді. Сондай-ақ Түркістан 
шаһарында түркі жұртының ке-
лешегі, нұрлы болашағы, шат-
ша дыман ертеңі,  үмітке толы 
күрес жолдары, шым-шытырман 
сүрлеулері, сан тараулы соқпақтары 
бүр жарып жатады. Замананың за-
манынан, ертеңнің ертеңінен тон 
пішіп ой толғап к$рсек «Түркітілдес 
халық тар кітапханасы» асыл жауһар 
байлық саналары хақ. 

Міне, осылайша к$з тартқан 
е р е к ш е  к і т а п х а н а  Т ү р к і с т а н 
шаһарында асқақ рухпен бой 
к$теріп тұр. Кәдімгі қоңыр реңді 
қарапайымдылық. Баба аруағы 
қолдап киелі мекенде оңынан 
туған күн. Алшы түскен асығы. 
Тәңірінің сыйлаған сауғасы. +німді 
еңбектің жемісі. Сарқа жұмсалған 
маңдай тер. Рухани асыл қазына. 
Шығар шың да, бағындыратын 
қамалдың да $рісі кеңи түспек. 
Бағзы шаһарда арыны асқақ, ілімі 
мен білімі терең, шапағаты мен 
шарапаты мол еңбекті жасаудың 
$зі кемел ойдың кенішті жыршысы 
жүрегіндегі түркітілдес халықтарға 
деген асқақ махаббаттың жалын 
атқан алауы. Мағжан жырлаған 
түрікшілдіктің кемелді жалғасы. 
Бейсембай түрікшілдігінің рухани 
шәкірті әрі жемісті, заңды мұрагері. 
+н бойындағы түрікшілдіктің 
т а ғ ы  б і р  қ ы р ы н а н  к $ р і н у і . 
Мыңы емес бірі ғана. Пырақтар 
екшеліп, халық атты таразы оны 
да  саралап замананың уысына са-
латыны, ұрпағына мақтаныш етіп 
бүгіннен ертеңге қалдыратыны 
к$ңілге қанағат. Ол да ердің еріне 
бұйыратын бақ.

Үмітбек БАҒДАТҰЛЫ

Оңтүстік Қазақстан облысы

Осы бір атаудың $зінде сал-
мақты ой бар. Мазмұнына терең 
бойласақ, айтар ойы да, ұстанымы 
д а ,  ұ р а н ы  д а  м ы қ т ы .  « Т ү р к і 
тілдес халықтар кітапханасын» 
$зінің жеке кітапханасы негізінде 
ұйымдастырған – к$рнекті түрколог 
ғалым Құлбек Ерг$бек. «Ана тілі», 
«Жас Алаш», «Қазақ әдебиеті» 
газеттеріне жазылған мақалалар 
м е н  к $ п  ж ы л д ы қ  е ң б е к т і ң 
арқасында Түркістан қаласы 
әкімдігінің қаулысына сәйкес 2009 
жылдың  наурыз айынан бастап осы 
кітапхана құрылып, жұмыс істей 
бастаған. Түркітілдес халықтарға 
ортақ тарихымыз бен әдебиетімізді, 

лы оқу орындарының студенттері, 
м е к т е п  о қ у ш ы л а р ы .  ) с і р е с е 
дүниенің әр түкпірінен келіп білім 
алып жатқан жастар үшін елін, 
жерін сағынғанда $з ана тіліндегі 
кітаптарды оқып мауқын басаты-
ны $з алдына әңгіме. Сондай-ақ 
қиыр шалғайдан арнайы келіп, 
$зіне қажетін тауып жатқандар да 
кезігеді. Соның бірі сахалық про-
фессор Н.И.Васильев дер едік. 
«Итжеккен» аталған Сібірден 
келген ол «Түркітілдес халықтар 
кітапханасында» екі қыс еңбек 
етіпті. +з ардақтымыз академик 
)бдуәли Хайдар да «Кітапхана $те 
бай екен. Келіп түркологиялық 



16 №42 (1404)
19 – 25 қазан

2017 жыл

АНА ТІЛІ ANA TILI

– Заман-ай! Кейуана күрсініп сал-
ды. Кезінде мен де әп-әсем қыз болғам. 
)ділеттілікті жақтағам. Қиянатқа 
т$збегем. Тәртіп бұзғанға, ала жіпті 
атта ғанға, қысым жасаушыға т$теп 
бе ре тінмін. «Сенің хақың жоқ, бұлай 
жасауға болмайды» дейтінмін.

Енді ше? Бәрі де $згерген. Тіпті с$з 
саптаудың сипаты да $згерген. 

Досан заңды сақтаудың, бұзбаудың 
ережелерін жадына сақтауға жанын 
салып отыр.

Қара қылды қақ жаратын бұрын-
ғы ның билерін, әділ таразыны ойлап, 
әжесі қамығады.

Кейде кәрі мен жас, ескі мен жаңа-
ның осылай тоқайласып, бір-бірін 
жатырқайтын сәттері де болады.

Ерні жыбырлаған немересіне әжесі 
жақын келді.

– Қүлыным-ау, не жаттап отырсың?
– «Құқық» сабағы ғой. Баптарды, 

заң тармақтарын жаттауым керек. Сон-
дай ауыр.

– «Құ-қық» деймісің? Апыр-ай, 
ә? «Құқ» дегеннің $зі кеуілге қона 
бермейді.   

Суық нәрсені сезгендей кәрі дене 
тіксініп қалды. Тосаң тартқан құлағы 
да «тосын» атауды қабылдаудан бас тар-
тады. 

«Құқ», «қоқ», «қоқан-лоқы». Неден 
сескенеді? Соны түсінбейді.

Досан заң негіздерін қайталап, қат-
тырақ оқып жатты. )жесі түк түсінген 
жоқ.

Өзі қызық, 
Бауырында бар 
Жалғыз сызық, 
Бұған жұрттың бәрі де ынтық.

***
Өте мерген Орман атты,
Ор түбінен ор қоян атты.
Оқ тиген соң өте қатты
Ор түбінен ор қоян апты.

***
Өте-мөте төте жол – 
Өткел арқылы өтер жол.
Өткелсіз жол 
Өкпек жол – 
Өкпек жол,
Өкіндірер бекер ол. 

Желі басында бес бие, 
Бесеуі де жас бие. 
Құлындары құла ала, 
Құлақтары сары ала.

Жерден шығар көгеріп, 
Беліне қылыш байланып.

(Бидай)

(Масақ)

(Жүгері)

0зірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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Ұнайтын шығар қалайда
Құмар ғой барлық бала деп,
Бір жастан асқан Арайға,
Әкелдім үлкен ала доп.

Қуана жайды құшақты, 
Қалыпты оны қарбыз деп. 

Дайындап табақ, пышақты, 
Шығарды шатақ жарғыз деп. 

Төндірді допқа қауіп көп, 
Қой десек көнбей оқталып, 
Табаққа қарбыз тауып кеп, 
Қатерден қалдық допты алып.

«Апан барды аулада» – 
Деді ағамыз жай ғана. 
Шашпасын деп есер жел, 
Күл төгетін оған ел. 

Сол апанның басында, 
Бір топ бала қасында,
Жүгіріп жүр Күйгелек, 
Көрінгенге кимелеп.

Қызық бар ма тамаша,
Қалды неге таласа?..
Керісті әлде келісті, 
Қағысып қол берісті. 

Айтысына сал құлақ, 
Ойлары бар қарғымақ, –
Мақсат қарғу апаннан, 
Өздерінше қатал заң. 

Жеке шығып Күйгелек,
Кенет зулап, өй...де кеп.
Сол бойымен қарғыды, 
(Не демексің ал мұны).

Кімге дерсің жаласы, 
Шоққа күйді аяғы.
Папасы мен мамасы, 
Достары да аяды.   
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Ұлы күйші – ұрпақ жадында 

БАСҚОСУ

ТАЛШЫБЫҚ

ШАРА

меңгерушісі Елена Ағайса конференцияға 
қатысу шылардың к$пшілігі оқытушылар 
екенін ескере отырып, «Кітап оқу, 
білімділік мәдениетін қоғамда дәріптеу 
– рухани жаңғырудың жолы. Біз кітап 
оқитын ұлтқа айналсақ дамуымыз үдей 
түсетіні белгілі. Ол үшін мектептен бастап 
оқу орындарында жастарды жаппай кітап 
оқуға баулудың маңызы зор. Аударылып 
дайындалған 100 оқулықтың бәрі сол 
оқырмандардың алдынан табылуы тиіс»  
деді. Жазушы Ораз Қауғабай жастарға 
тұлғаларды үлгі ете отырып тәрбиелеу 
керектігіне к$ңіл б$лді.  

 
Н.БАҚД0УЛЕТҰЛЫ

лығымен таныстыру, ақын жайлы кеңірек 
мағлұмат бере отырып, оқуға ынтасын 
арттыру.

Мұхтар Құрманалин 1927 жылы 
10 қазанда Ақт$бе облысы Қарабұтақ 
 ауданында (қазіргі )йтеке би) Аралт$бе 
елді мекеніне таяу ауылда туған. Ақынның 
сан алуан тақырыптағы $леңдеріне 
тоқтала берсек әр $леңдерінде жылылық 
лебі, адамгершілік туы желбіреп, жас 
оқыр ман қауымға байсалды пікір, тұжы-
рымды ой салады. 

Гүлжан NТЕГЕНОВА
АҚТ+БЕ 

Ж и ы н д ы  а ш қ а н  Х а л ы қ а р а л ы қ 
 «Жанашыр» қорының президенті Жаңыл 
)петова Елбасымыз жариялаған «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» деп ата-
латын мақаланың қоғамда, әсіресе зиялы 
қауым $кілдері арасында зор серпіліс 
туғызғанын атап $тті.  Тарих ғылымының 
кандидаты, доцент Ердәулет Берлібаев, 
с а я с и  ғ ы л ы м  к а н д и д а т ы ,  д о ц е н т 
Нұрғалым Кәдір, Алматы экономика және 
құқық колледжінің оқытушысы Айнұр 
Жақсығұлова, Алматы мемлекеттік жаңа 
технологиялар колледжінің оқытушысы 
Ғалия )бдіқалықова $з с$здерінде жаңа 
дәуірдегі рухани жаңғырудың құндылығы 
м е н  м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а  т о қ т а л д ы . 
Қазақстан жазушылары кітапханасының 

С.Жиенбаев атындағы облыстық 
жас�спірімдер кітапханасы «Nмірге 
ғашық ақын» атты тақырыпта мәнер-
леп оқу шарасын ұйымдастырды.

Шараға №47 орта мектептің жоғар-
ғы сынып оқушылары, әдеби клуб 
 мү шелері, әдеби қауым $кілдері қатыс-
ты. Шара аясында ақынның $мірі мен 
шығармашылығы туралы кітап к$рмесі 
ұйымдастырылды. Оқушылар ақын 
Мұхтар Құрманалиннің $леңдерін 
 на қышына келтіре мәнерлеп оқыды.

Айтулы шараның мақсаты оқырманды 
Мұхтар Құрманалиннің шығарма шы-

Қонақтармен кездесуде аудан 
әкімінің орынбасары +ркен Тәжібаев 
с$з с$йледі: 

– Ауданымыздың мақтанышы 
)зидолла Есқалиев ағамыз Құрманғазы 
мен Динадан кейінгі ардақтымыз. 
Қазақ бар жерде ол кісінің есімі 
мәңгілікке $шпейді.  Жақсы кон-
курс ұйымдастырған екенсіздер. 
Жүлдегер жастарды марапаттарымен 
құттықтаймын. )зидолла ағамыздың 
жолын жалғастырушылар сіздер. Ертең 
араларыңыздан сол кісі дей сазгер 
шығуы мүмкін. Сонда осы Құр манғазы 
туған топыраққа табанда рыңыз тигенін, 
күйші бабаның басына бар ған дарыңды 
еске  аларсыздар.  Сапарларыңыз 
сәтті болсын, – деді. ).Есқалиев тің 
жұбайы Жаңылсын апай, қызы Алма 
)зидоллақызы к$рсетіліп жа тыр ған 
құрметке ризашылықтарын білдірді. 

Ресейдег і  қандастарымыздың 
 қазақ стандықтарға деген к$ңілі б$лек. 
Қырық шақырымдай қашықтықтағы 
Володар  ауданынан кел іп,  б ізд і 
Красный Яр ауда нының Қара$зек 
ауылында дәм-тұзбен қарсы алды. 
Құрманғазы атындағы $ңірлік мәдени 

КІТАП – РУХАНИ ҚАЗЫНА  

«Өмірге ғашық ақын»

орталықтың директоры Амангелді 
)білғазиев сол жердегі  ресейлік 
шекарашыларға қонақтарын кідіртпей 
$ткізуді тапсырып қойыпты. Атырау 
облыстық ғылыми-әдістемелік халық 
шығармашылығы мен мәдени дема-
лыс қызметтерін ұйымдастыру орта-
лығының басшысы Б.Сартбаевтың 
 бастауымен Алтынжардағы Құрманғазы 
бабаның басына барып, тәу еттік. 
Күйші кесенесінің алдында Құран 
о қылып,  же р л е н ге н  ор н ын а  гүл 
шоқтары қойылды. Жас домбырашылар 
Құрманғазы мұра жайы ның аға ғылыми 
қызметкері Жұмағыз Иманбаеваның 
әсерлі әңгімесін тыңдады. 

– Бала шағымызда анамыз ол кісіні 
«Жалды Құрманғазы» деп атайтын. 
Атамыз $зі $мір сүрген ғасырда-ақ екі 
елдің арасында жақсы достық қарым-
қатынас орнайтынын білген шығар-ау 
деп ойлаймын. Қазақстанда туып, 
 Ресейде жерленді. Мұнда досы Иш-
ман да жатыр. Ұлы күйші дүниеден 
$тер алдында $зін сол кісінің қасына 
қоюды аманаттапты. Бұл кесене 1996 
жылы 11 қазан күні ашылды. 40 мың 
адам  жиналды. Ашылу салтанаты-

на  Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Ресей Федерациясының сол кездегі 
Үкімет басшысы Виктор Черномырдин 
қатысты. 

Бүгін осында келген бір түркімен 
жігіті мені құшақтап: «)лемде қазақтан 
мейірімді халық жоқ» деп жүрек-
жарды лебізін білдірді. Қазақстандағы 
бауырларымыздың бізге осындай 
кешен салып бергеніне ризамыз. 
Нұрсұлтан )бішұлының Ресейдегі 
қан дас тарына әрдайым қамқорлық 
ж а с а п  ж ү р г е н і н е  р и з а ш ы л ы қ 
білдіреміз.  Біздің маңдайымызға 
осы жерде туып-$сіп, қазақтың ұлы 
күйшісінің шығармашылығын на-
сихаттау жазылған. +зім осы кешен-
де 24 жыл жұмыс жасаймын» деп, 
жастарға жарқын болашақ тілеп, олар-
ды Қазақстанда тұратынын мақтаныш 
тұтуға шақырды. Осындағы жайдары 
жүзді орыс қызы, менеджер Татьяна 
Еременко «Сіздер бүгін келген т$ртінші 
делегациясыздар» деп, жылы шырай 
танытты. 

Атыраулық $нерпаздар қандас-
тарымыздың құрметіне орай шағын 
концерт ұйымдастырды. Оны Аты-
рау облыстық ғылыми-әдістемелік 
халық шығармашылығы мен мәдени 
демалыс қызметтерін ұйымдастыру 
орталығының әдіскері Назира )шім 
жүргізді. Концерт алдында с$з с$йлеген 
аталған орталықтың басшысы Бақытбек 
Сартбаев IV республикалық «Алтын 
домбыра» күй сайысы туралы айта келе: 
«Қазақ стан Республикасы бойынша 
$ткізіле тін күй байқауларынан біздікінің 
ерек шеліг і  байқау  аяқталғаннан 
кейін оған қатысушылар күй қағаны 
Қ ұ р м а н ғ а  з ы  н ы ң  б а с ы н а  к е л у г е 
мүмкіндік туғызы ла ды. Сондықтан алар 
орыны ерекше. Кейінгі $сіп келе жатқан 
буынға, жас $нер паздарға Құрманғазы 
атамыз бен Дина апамыздың жол-
дарын берсін дегім келеді. Облыс 
әкімі Нұрлан Асқарұлы  Ноғаевтың 
қолдауымен $ткізілген байқауда жүлде 
қоры $те қомақты, 4 миллион теңге 
болды. Бас жүлдеге тігілген 1 мил лион 
теңгені атыраулық Жәнібек Жәмиев 
жеңіп алды. Бірінші орынға 700 мың 
тігілді. 500 мың нан екі екінші, 300 

Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту 
басқармасының әлеуметтік тапсырысы негізінде 
№39 «Салтанат» б�бекжайында мектепке дейінгі 
ұйым тәрбиеленушілері және мектептің бастауыш 
сынып арасында мемлекеттік тілді, ұлттық салт-
дәстүрлерді дәріптеуге бағытталған іс-шараларды 
ұйымдастыру жобасы бойынша «Рухани жаңғыру: 
ұлттық тәрбие бастауы – б�бекжайда» атты жиын 
�тті. 

Оған Батыс Қазақстан облыстық тілдерді дамыту 
басқармасының б$лім басшысы Гүлнәр  )лжанова, 
жоба әдіскері Венера Т$ремұратова, облыстық білім 
басқармасының $кілдері қатысты. 

Қазақ елінің болашағын айқындайтын, оны тұрақты 
даму деңгейіне к$теретін бірден-бір құндылық, ол 
– жас ұрпақты отаншылдық, ұлтжандылық рухта 
тәрбиелеу. Ендеше, қазақстандық жаңа білім үлгісі 
осыдан бастау алып, жас ұрпақты білімді және сол 
білімді ұтымды пайдалана алатын іскер, білгір де, 
білікті етіп $сірумен қатар, оның адамгершілік бол-
мысын, ішкі жан дүниесін, азаматтық тұлғасын, 
халықтық қасиеттерін дұрыс және орнықты түрде 
қалыптастыру болмақ. Жоғарыда айтылған мәселелер 
қоғамдағы ерекше әлеуметтік топ мектепке дейінгі 

мыңнан үш үшінші орын болды және 4 
дипломантқа 100 мың теңгеден берілді. 
Оның жақсы $туіне, қатысушылардың 
Ресей жеріне, Құрманғазы бабамыздың 
басына келуіне Атырау облысының 
әкімі үлкен қолдау к$рсетті, ол кісіге 
үлкен ризашылығымызды білдіреміз» 
дей келе, ортаға Алма )зидоллақызын 
шақырды. 

Күйшінің жолын қуған ұрпағы, елге 
танымал апамыз: «Жас $нерпаздардың 
бойына Құрманғазы бабамыздың да-
рыны дарып, шоқтығы биіктесін деген 
ниетпен орталарыңызға келіп жатыр-
мыз. Жақсы қарсы алған Амангелді 
Геннадийұлына к$п рақмет. Кезінде 
біздің алғашқы сапарымызға ұйытқы 
болған, к$мектескен Никита Сейітұлы 
Ысқақов еді. )кемізбен бірге, осы 
екі жақсы қосылып, үлкен $нерімізді 
жалғастырған. Керемет адам. Қадесіне 
түрлі себептермен қатыса алмағандықтан 
Астрахань жерінің қазақтарына к$ңіл 
айтамыз. Домбыра болмаған жерде 
қазақ та бол майды. Ендеше домбыра 
жасасын, қазағымыз жасасын. Ресей 
мен Қазақ станның достығы бекем бола 
берсін. )лемдік $ркениетті, мәдениетті 
$з $нерлерімізбен ары қарай к$тере 
түсейік. )кеміздің суреті бар конкурстың 
хрустал сыйлығын $здеріңізге әдейі 
әкелдім, сіздердің мұражайларыңызға 
тапсыруға  рұқсат  ет ің іздер»  деп 
естелік сыйлықтарды, ).Есқалиевтің 
кітаптарын Құрманғазы атындағы 
$ңірлік мәдени орталықтың басшысы 
А.)білғазиевке ұсынды. Орталық бас-
шысы $з с$зінде ризашылығын жеткізіп, 
).Есқалиевтің қызы А.Андарбаеваға, 
Атырау облыс тық ғылыми-әдістемелік 
халық шығармашылығы мен мәдени 
демалыс қызметтерін ұйымдастыру 
орталығының басшысы Б.Сартбаевқа 
Алғыс хаттар табыс етті.

Ресейлік қандастарымыз алдын-
да )зидолла Есқалиев атындағы IV 
республикалық «Алтын домбыра» күй 
сайысының жүлдегерлері мен жеңім-
паздары бірнеше күй орындады. 
Сондай-ақ жергілікті жердегі қазақ-
тардың да $нері тамашаланды. 
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Тәрбие бастауы – бөбекжай

білім беру мекемелерінің тәрбиеленушілері мен мек-
теп бүлдіршіндерінен бастау алуы тиіс. Себебі ата-ана 
тәрбиесімен қоса, аталған кезеңдегі осы әлеуметтік 
топтағы қоғам мүшелерін тәрбиелеуге  мемлекет ерекше 
к$ңіл б$ліп, $з міндетіне алып, ұлттық тәрбие негізінде 
елжанды азамат ретінде тәрбиелеуге к$ңіл б$леді. Жоба 
сол бағыттағы жұмыстардың бір б$лшегі ретінде сол 
әлеуметтік топ $кілдеріне мемлекеттік тілді, ұлттық 

салт-дәстүрлерді дәріптеуге бағытталған іс-шараларды 
ұйымдастыруды к$здейді. 

)леуметтік жоба мақсаты облыстағы мектеп-
ке дейінгі ұйым және мектеп бүлдіршіндері ара-
сында мемлекеттік тілді, ұлттық салт-дәстүрлерді 
дәріптеуге бағытталған іс-шараларды ұйымдастырып, 
қоғамдық орта мен мектепке дейінгі ұйымдардың 
әлеуметтік ықпалдастығын арттыра отырып, ұлттық 
тәрбие мен тіл мәселесінің ажырамас бірлікте 
екенін насихаттауға бағытталады. Балалар үйінің 
балабақша және мектептеріндегі мемлекеттік білім беру 
стандарттарындағы ұлттық тәрбие мен мемлекеттік 
тілдің мазмұндық қамтылу к$леміне, оның орындалу 
сапасына мән беру, тәрбие мен білім мазмұнының 
сапалалық к$рсеткішінің артуына ұсыныстар беру осы 
аталған жобаның басты міндеті. 

Мемлекеттік тілді дамытудың ең алғашқы әрі 
жауапты сатысы мектепке дейінгі мекемелерден 
бастау алатынын ескерсек, Тіл заңының талапта-
ры бойынша мемлекеттік тілдің $рісін кеңейтуге 
аталған ұйымдардың да барынша ықпалды әрі мүдделі 
болуының мәселелері сараланды. 

Рафхат ХАЛЕЛОВ
Батыс Қазақстан облысы


