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ОЙТҮРТКІЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Сол тілде с
йлейтін соңғы 

адам болса да, тіл жайын-

да аманат қалдыруға, мұра 

қалдыруға тырысуы керек. 

Себебі ана тілінде жазылған 

қ ұ н д ы  т а р и х и  д е р е к т е р 

кейінгі ұрпақ үшін маңызды 

әрі қажет. Мәселен кезіндегі 

Орхон  жазулары, сына жазу-

лары бүгінгі к
птеген түркі 

халықтарына тән тарихи 

деректердің к
зін ашып беріп 

отыр. Ендеше тіл 
лмесе, сол 

тілде дүниеге келген барша 

құндылық атаулы ертеңгі 

ұрпақ үшін, жалпы адамзат 

үшін үлкен мәнге ие болары 

с
зсіз. 

Жалпы тіл қай елде, ұлтта 

болсын қастерлі, қасиетті, 

құдіретті. Тіл әрбір азаматқа 

ана сүтімен беріліп қалыпта-

са ды.  Ана сүтімен бойға 

сіңген туабітті қасиеттер  ту ған 

тілдің арқасында дамиды. 

Туған тілге деген құрмет пен 

сүйіспеншілік бала кезден 

басталуы керек. Айналада 

адамдарға, 
зіңнің 
скен 

ортаңа, Отанға деген ерекше 

сезім мен к
зқарас та туған 

тіліңді білуден басталады. Тіл 

– халықтың рухани, мәдени 

б а й л ы ғ ы н ы ң  д а м у ы н ы ң 

құралы.

Қазақ тілі – халқымыздың 

рухани байлығы,  атадан 

балаға, ұрпақтан-ұрпаққа 

 мирас болып келе жатқан 

баға жетпес асыл мұра. Ана 

тілдің қасиеті туралы қанша 

айтсақ  та  таусылмайды. 

Барлық асыл заттар тозады, 

жоғалады, ал тіл тозбайтын 

ең қымбат мұралардың бірі. 

Қазақтың біртуар ақыны 

Мағжан Жұмабаев: «Ұлтқа 

тілінен қымбат нәрсе болмақ 

емес, бір ұлттың тілінде сол 

ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс-

тіршілігі, мінезі айқын к
рініп 

тұрады» деген. Тіл байлығы 

– әрбір ұлттың мақтанышы. 

/р азамат 
зінің ана тіліне 

к
зі нің қарашығындай қара-

уы және ана тілінің орын -

сыз шұбарлануына қарсы 

тұруға тиіс. Амал не, туған 

тілімізді шұбарлап, аралас 

с 
 й л е й т і н д е р д і  ж и і  к е з -

дестіреміз. Бүгінде кейбі реу -

лердің қазақ тілін білмеуі, 

білсе де с
йлемеуі қазақ ті-

лінің мәртебесін к
теріп, 

қол даныс аясын кеңейтуге 

ке дергі келтіріп отырғаны 

бел гілі. 1кінішке орай, соңғы 

кезде к
птеген қазақ жаста-

ры тілді бұрмалап с
йлеуді 

әдетке айналдырған. Т
л 

тілінде с
йлеуден безу – ана 

сүтін беріп 
сірген анаңды 

ұмытумен бірдей. Сондықтан 

елінің болашағын ойлаған әр 

азамат ана тілінің дамуына 

да қолынан келген к
мегін 

аямауы тиіс. Сот жүйесінде 

істейтін болғандықтан тілдің 

қоғамда алар орны маған 

жақсы белгілі. 

 Ата-ананы қадірлеу қандай 

міндет болса, 
з ана тілімізді 

де дәл солай қастерлеуді, аяла-

уды қолға алайық. Тіліміздің 

мәртебесі мен беделінің биік 

болуы 
з қолымызда екенін 

ұмытпайық. 

А.Т�ЛЕУ 
АҚТ1БЕ

ТІЛ – БӘРІНЕН ҚЫМБАТ 

www.anatili.kz e-mail :  anati l i_gazetі@mail .ruwww.twitter.com/anati l ikzwww.facebook.com/anati l ikaz
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Аққулы 
Досмайыл  бақсы

Заманның 
сөзін сөйлеген

Зиялылар еңбегі – 
ұлттық код негізі

3-бет

6-бет

12-бет
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Кездесуде Мемлекет басшысы Қа зақ-

стан мен Біріккен Араб /мірліктері ара-

сындағы қарым-қатынас 
зара сенімге 

негізделгенін атап 
тіп, оны әрі қарай та-

бысты дамытудың маңыздылығына назар 

аударды.

 – Сіздер бізді халықаралық арена-

да да, экономикада да әрдайым қолдап 

келесіздер. Осы жылдар ішінде сіздермен 

достық қарым-қатынас орнаттық. Қа-

зақстанға ерекше к
ңіл б
ліп отыр ған-

дарыңыз үшін ризашылығымды біл діремін, 

– деді Мемлекет басшысы. 

 Қазақстан Президенті қазіргі уақытта 

экономиканың түрлі секторларында, соның 

ішінде мұнай химиясы, ауыл шаруашылығы 

және атом 
неркәсібі салаларында бірқатар 

бірлескен жобаларды іске асыру жоспарла-

нып отырғанын айтты. Нұрсұлтан Назар-

баев мұсылман елдері арасында заманауи 

технологияларды дамыту жағынан Біріккен 

Араб /мірліктері к
ш бастаушылардың бірі 

болып отырғанын атап 
тті. 

– «Болашақтағы 
згеріске сай боламын 

десең, бүгін 
зің 
згер» деген дана с
з бар. 

Сіздер сол жолдан таймай ке лесіздер, – деді 

Мемлекет басшысы. 

Абу-Дабидің тақ мұрагері екі жақты 

бай  ланыстар серпінді дамып келе жат-

қанын айтып, Нұрсұлтан Назарбаев тың екі 

ел арасындағы қарым-қатынасты нығайту 

ісіндегі белсенді р
ліне тоқталды. 
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БАЙҚАУ ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: ОЙ. ПІКІР. ҰСЫНЫС

Ш а р а н ы  А л м а т ы  қ а л а с ы 

Т і л д е р д і  д а м ы т у  б а с қ а р м а с ы 

ұйым дастырды. Байқауға Алматы 

қаласының аудандық кезеңінен 

бірінші, екінші және үшінші орын 

алған жүлдегерлер қатысты.

Байқауға Ықылас атындағы 

Х а л ы қ  м у з ы к а л ы қ  а с п а п -

тар  му зейінің директоры Ұлжан 

Байбосынова,  Тілдерді  дамы-

ту басқармасының бас маманы 

Нұрмұқа Рысбайұлы, дәстүрлі 

әнші Ардақ Исатаева, айтыскер 

ақын Рүстем Ақылбек т
релік 

етті. Талапкерлердің 
нерін ба ға-

лау кезінде олардың терме орын-

даушылық шеберлігіне, дауыс 

мәнеріне және тіл тазалығына, 

мәтінді таңдау талғамына, сахнада 


зін-
зі ұстауына, киім сәніне де 

баса назар аударылды. 

Қазылар алқасының шешімімен, 

Құрманғазы атындағы Қазақ Ұлттық 

консерваториясының студенті 

Ж і г е р  Б е к т ұ р ғ а н о в  І  о р ы н ғ а 

ие болды. ІІ орын Қазақ Ұлттық 

консерваториясының студенті 

Ерсейіт /лиевке, ІІІ орын Қазақ 

Ұлттық консерваториясының 

студенті  Болатбек Құбашовқа 

бұйырды. Ал ынталандыру сыйлығы 

Нұрбек Жүзбембетов, Оңдасын 

Қалқанов, Гаухар /бдірахим, Біржан 

Бәзілжанов, Азат Дулатұлына табы-

сталды. Жүлдегерлер арнайы Алғыс 

хаттармен марапатталды. 

�білмансұр ЖАСАН
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КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

НИЯЗ БИҚА
ЗП

О
Ш

ТА

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

«ЖАҚСЫ ӘЛІПБИ 
ТІЛГЕ ШАҚ БОЛУЫ КЕРЕК»

ЗАМАНАУИ ӨЗГЕРІСКЕ 
САЙ ЕЛДЕР ДОСТЫҒЫ

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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– Біз к
п нәрсені сіздерден үйреніп 

келеміз. Сіздің реформаларыңыз уақыт 

талабына сай жүргізілуде. Қазақстан Сіздің 

к
реген саясатыңыздың арқа сын да тұрақты 

дамып келеді, – деді шейх Мұхаммед бен 

Заид /л Наһаян. Келісс
здер барысын-

да тараптар халық ара лық және 
ңірлік 

күн тәртібіндегі 
зекті мәселелерді де 

талқылады.

Абу-Даби /мірлігі ж
нінде бірер с
з. 

Абу-Даби БА/-нің құрамына кіретін 

әмірліктердің ең үлкені. Соңғы есептеулер 

бойынша әмірлік халқының саны 1108 мың 

адамды құрайды.   

Қаланың негізгі іскерлік 
мірі Абу-

Дабидің солтүстік б
лігіндегі бернеше 

орамнан кейін әдемі жағалауға жапсарласа 

орналасқан Корниш қаласында айқын 

к
рінеді. Қаланың бұл б
лігі Абу-Дабиді 

«Таяу Шығыстың Манхеттені» деген атауға 

іліктірген заманауи биік ғимараттармен 

ерекшеленеді.  

Абу-Дабидің айрықша белгісі – астана 

орталығын безендіріп тұрған мешіттердің 

к
птігі. Қаланың кез келген жерінен 

к
птеген ғажап безендірілген мұнараларды 

к
руге болады. 
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Жиында с
з с
йлеген Н.Нығматулин 

қазіргі ақпараттық саланың күші мен 

ықпалына және оның Қазақстандағы 

даму жағдайына айрықша назар аударып, 

саланы нығайтудың, отандық ақпарат 

деңгейін к
терудің, коммуникациялық 

инфрақұрылымды дамытудың басым 

бағыттарына тоқталды. 

Мәжіліс спикері атап 
ткендей, Елба-

сымыз Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздік 

алған күннен бастап, с
з бостандығын 

қамтамасыз етуге және отандық ақпарат 

құралдарының дамуына ерекше жағдай жа-

сады. Соның нәтижесінде, егемен ел болған 

25 жылдың ішінде ақпарат құралдарының 

саны біршама 
сті, к
птеген интернет-ре-

сурстар пайда болды. Мәжіліс т
рағасы осы 

мәселеге Президент Парламенттің үшінші 

Жақында Ақмола облысының 
орталығы К�кшетау қаласында 
облыстық ішкі  саясат басқармасы ның 
ұйымдастыруымен «Рухани жаңғыру 
– болашақтың бекем бағдары» атты 
семинар-кеңес �тті. 

Жиынды ашқан Ақмола облыстық 

ішкі саясат басқармасы басшысының 

мін де тін атқарушы Архат Айбабин «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 


ңір де 107 жоба қолға алынғандығын 

атап к
рсетті .  Облыстық ішкі  сая-

сат басқармасының маманы, «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы ның 1ЖО бас 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

БАСҚОСУ
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ЖАНКҮШІК – АЛАШОРДА 
СЪЕЗІНІҢ ДЕЛЕГАТЫ 

ШЕТЕЛДЕГІ 
«АБАЙ ОҚУЛАРЫ»

БОЛАШАҚТЫҢ БЕКЕМ БАҒДАРЫ


з міндетіне алатынын ескертеді. Қазалыдан 

барған делегаттар елдің большевиктерден 

к
рген зорлығын ортаға салып, бұған Қазалы 

халқының қатты тынышы кетіп тұрғанын с
з 

етеді. «Большевик хүкіметін қазақ-қырғыз 

танып айтқанына жүрмейді. Екіншіден, бұл 

большевик хүкіметінің ізіне еріп, халықтың 

берекесін кетірген қазақ-қырғыз баласы 

болса, бұларға наразылық ұлт дұшпаны, ел 

дұшпаны екені жария етілсін» деп съезд қаулы 

қабылдайды («Бірлік туы», 1918 жыл, №21). 

Осы съезде Қазалы халқының халі 

мүшкіл екені, оларды ашаршылықтың 

жүдетіп тұрғаны келтіріледі. Бір айға жарты 

қадақтан ұн береді. Ол да қолға уақытымен 

тимейді. Оның үстіне жерде от, қолда 

пішен жоқтықтан, қазақтың сүйенген малы 

қырыла бастаған (261-құжат). Съезге кел-

ген 
кілдердің осы іспетті баяндамаларын 

тыңдап, большевиктер билікке келген тұста 

елдегі әлеуметтік жағдайдың қиын болғанын 

к
реміз. Съезд Түркістан автономиясының 

уақытша 
кіметінен халықты мұндай апат-

тан құтқару шарасын жасауды сұрау керек 

деген ұйғарымға келеді (Қазақ ұлт азаттық 

қозғалысы, 4-том. 107-б.) 

О с ы  с ъ е з г е  қ а т ы с қ а н  Ж а н к ү ш і к 

 Тұман бай ұлы – Мақпал-Қостам болысының 

биі еді. «Бай болған, мырза болған адам» деген 

әңгімені Түктібаев аулының тұрғыны Томаев 

Аймағанбет ақсақалдан естідім. 

Жанкүшік 44 жасында 
мірден 
ткенде, 

ж а н а з а с ы н а  ж и н а л ғ а н  а д а м н а н  ж е р 

қайысыпты. Сонда Жанкүшікті жерлеуге 

келгендер «Асанның ақсақалы қайтты» 

деген екен.  Алашорда мүшесі  болып, 

Қазалы халқының с
зін ұстаған Жанкүшік 

Тұманбайұлын, Меңдібұлла Күзембайұлын, 

/жімбет Қарайғырұлын, Алдасүгір Тәтіұлын, 

Ү м б е т  О р н а л ы ұ л ы н  ұ м ы т п а й ,  А л а ш 

қозғалысына 100 жыл толған атаулы кезеңде 

есімдерін еске алу біздің парызымыз. 

Ғалия ОРЫНБАСАР
Қызылорда облысы

Қазалы ауданы
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– Мен ол кезде баламын, Алдасүгір – 

туған нағашым. Нағашымның үйіне Ал-

матыдан Меңдібұлла Күзембаев келді 

де, Қарайғырдың /жімбетін (1теулиев) 

шақыртып алды. Есіктің сыртына «бір адам 

келе жатса белгі бер» деп мені отырғызып 

қойған. Бұл – 1938 жыл еді. Сол жылы 

кеңеске жасырын қатысқан үшеу де ұсталды. 

Меңдібұлла мен Қарайғырдың /жімбеті 

атылды. Теңел Жұмабаевтың қолжазбасынан 

білгенім, Алдасүгірді сол кездегі Қазалы 

аудандық комитетінің т
рағасы Бегімбай 

Қосаев түрменің бастығына он т
рт арба 

астық бергізіп, түрмеден қашырып жіберген 

екен. Қазалылық белгілі ұстаз Бақберген 

Есенқұловтың «Ұстаздық жолым» атты 

кітабында да Алматыда ауыр 
неркәсіп нар-

комы болып тұрған Меңдібұлла Күзембаев 

Қазалы ауданына келіп, ауылдық кеңес 

«Абай оқуларына» Қытай сыртқы істер ми-

нистрлігі мен ҚХР коммерция министрлігінің 


кілдері, «Цзиньтай» музейінің директоры Жо 

Хуа, Пекин шет тілдері университеті жанындағы 

«Қазақстан орталығының» меңгерушісі Ханшайым 

Қарабаева, Қытайдағы шығармашылық интелли-

генция мен қазақ диаспорасының 
кілдері, дипло-

маттар, қазақстандық және қытайлық студенттер 

қатысты.

1з кезегінде ҚХР-дағы ҚР-ның елшісі Шахрат 

Нұрышев 2014 жылдың 19 наурызында Пекиннің 

орталық «Чаоян» саябағында орнатылған Абай 

ескерт кішінің авторы – қытайлық мүсінші Юань 

Сикуняға және ескерткіштің бой к
теруіне ықпал 

еткен қытайлық дипломаттар мен мәдениет қайрат-

керлеріне, сондай-ақ Қытайда ұлы ойшыл  шығар-

ма шылығының кеңінен насихатталауына септігін 

тигізіп жүрген аудармашы Ха Хуанчжан («Қабай») 

мен жазушы Ақбар Мәжитке алғысын білдірді.

ҚХР СІМ Еуропа және Орталық Азия департа-

менті директорының орынбасары Лю Бинь Абай 

мұрасының Қазақстан үшін ғана емес, дүниежүзі 

халықтары үшін 
зекті екенін атап 
тті.

«Абайдың қара с
здері әлі күнге дейін 
зектілігін 

жойған жоқ. Абай – Қазақстанның символы, қазақ 

халқының рухы. Мен Абаймен алғаш рет 2000 жылы  

қазақстандық достарым қытай тіліне аударылған 

«Абай жолын» сыйға тартқан кезінде таныстым. Мен 

эпопеяны бір деммен апта ішінде оқып шықтым. 

Абай бізге 
лмес мұра қалдырды. Менің ойымша,  

Абай қазаққа ғана емес, күллі әлемге ортақ тұлға» 

деді ол.

Абай оқулары Пекин универси тетінде шет 

тілдерін меңгеріп жүрген студенттердің концерттік 

бағдар ламасына ұласты.

Кеш соңында елші Ш.Нұрышев Пекин уни-

верситеті жанындағы «Қазақстан орталы ғының» мең-

герушісі Ханшайым Қарабаеваға қытай студенттерін 

Абай оқуларына дайындағаны үшін Алғыс хат табы-

стады.

Смайыл БАЗАРБАЙ

т
рағасы Орналының Үмбетінің үйіне 

Қарайғырдың /жімбетін шақырып алып 

оңаша с
йлесекені айтылады. Сол сапарда 

Меңдібұлла да, /жімбет те, Үмбет те ұсталып, 

із-түзсіз кетеді. Екі оқиға да бір сапарда 

болған. 

1918 жылы «Бірлік туы» газетінің №21 

н
мірінде Түркістанда 
ткен Алашорда 

съезіне қатысқандардың с
зі жарияла-

нады. Съезге Қазалы уезінен қатысушы 

Жанкүшік Қазалы халқының су жоқтықтан 

егін еге алмай, бұларға тиесілі суды жоғарыда 

жатқан елдер б
геп тоқтатып қойғандығын, 

сондықтан Қазалы уезінің халқы басқаларға 

қарағанда тапшылық к
ріп отырғанын ай-

тады. Осы мәселені қарап съезд шешім 

шығарса дейді. Қоңырқұлжа Қасымов бұл 

мәселені Түркістан Уақытша Хүкіметіне 

айтып, тоқтату керектігін, мәселені шешуді 

ҮКІМЕТ

ЖИЫН

ҚҰРМЕТ

ЕУРАЗИЯ АПТАЛЫҒЫ

 «ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
БОЛАШАҒЫ – ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ» 

«ТҰЛҒАСЫ 
БИІК ШАХМАРДАН»

Алматыда Экономикалық ынтымақтастық 
және даму ұйымының  бастамасымен 
«Ортақтаса гүлденуге ашық нарықтар» 
тақырыбында  Еуразия апталығы �тті. Осы-
мен т�ртінші рет ұйымдастырылып отырған 
әлемдік жиын Еуразия құрлығында алғаш рет 
�ткізіліп отыр. 

Еліміздің әлемдік сауда нарығындағы 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мен әлемдік 

сауданың ашық алаңына еркін енуі негізгі 

міндеттерінің бірі болып саналатын жиынға 

Қазақстан Үкіметінің басшысы Бақытжан 

Сағынтаев қатысып, с
з с
йледі. 

Еуразия апталығының Алматыда 
туіне 

қолдау білдірген ЭЫДҰ бас хатшысы Анхель 

Гурризаға алғысын  білдіріп, Еуразия елдерінің 

13 үкімет мүшесін, ЭЫДҰ-ға мүше елдердің 

елшілерін, халықаралық ұйымдардың мүшелерін 

қазақ елінде қарсы алу құрмет екенін жеткізді.

2050 жылы әлемнің дамыған 30 елінің 

қатарына кіру жолындағы атқарылып жатқан 

жұмыстарға тоқталды. «Бір белдеу – бір 

жол» халықаралық мегажобасының дамуын 

қолдап, Жаңа Жібек жолымен толыққанды 

интеграцияға әзір екенімізді атап 
тіп, Пре-

зидент Н.Назарбаевтың 5 институттық рефор-

масын жүйелі түрде жүзеге асыру жолында 

жұмыстар жүріп жатқандығын тілге тиек етті. 

Еліміз ЭЫДҰ-мен бірлесе, ынтымақтаса 

әрекет етуге ниетті екендігін меңзеп, осы 

мақсатта Үкімет биыл ЭЫДҰ-ның ұсыныстарын 

іске асыру бойынша ұлттық жол картасын 

бекіткендігін мәлімдеді. 

Үкімет басшысы Б.Сағынтаев бастаған 

ресми топ ЭЫДҰ бас хатшысы Анхель Гур-

риамен және 
зге елдерден келген делегация 

басшыларымен кездесіп, кездесу барысында 

Ынтымақтасты елдік бағдарламасын 2018 жылға 

ұзарту ұсынысын мақұлдады. 

Қазақстан Республикасы Мәдениет және 
спорт министрлігі Тілдерді дамыту және 
қоғамдық-саяси жұмыс комитеті Қазақстан 
 Республикасында тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасына сәйкес Шығыс 
Қазақстан облысында «Қазақстанның болашағы 
– қазақ тілінде» атты орыстілді азаматтарға   
мемлекеттік тілді насихаттауға арналған  шара 
�ткізді.

Шараның мақсаты – орыстілді азаматтар 

арасында қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі 

мәртебесі, Қазақстандағы этностардың бірлігі 

мен ынтымағының кепілі ретіндегі, 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 атауларды беру және т.б. турасын-

да с
з қозғау, пікір алмасу. 

Жобаға барлығы 500-ге жуық адам қамтылды, 

олар – зиялы қауым, этномәдени бірлестіктер 

мүшелері, орыстілді азаматтар, жұмысшы  жастар, 

жоғары оқу орындарының, колледждердің 

студенттері және тағы басқалар.

Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дың Студенттер 
са райында облыстық ішкі саясат басқармасы 
және «Руханиятты қолдау» қоғамдық қорының 
ұйымдастыруымен мемлекет және қоғам қайрат-
кері, академик Шахмардан Есеновтың 90 жыл-
ды  ғына арналған «Қазақстанның кен ресурста-
ры: игерілуі, даму барысы мен болашағы» атты 
республикалық ғылыми-тәжірибелік конферен-
ция �тті. 

Жиында Қызылорда  облысының әкімі 

Қырымбек К
шербаев с
з с
йлеп, Ш.Есеновтың 


мір жолына қысқаша тоқталды. Айтулы іс-шара 

/.Тәжібаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми 

кітапханасында ғалымның 
негелі 
мірін үлгі ету 

мақсатында жарыққа шыққан «1негелі 
мір» және 

«Шахмардан» атты кітаптардың тұсаукесеріне 

жалғасты. Шиелі ауданының әкімдігі «Тұлғасы биік 

Шахмардан» деген тақырыпта айтыс 
ткізді. 

«Жүрсіннің жүйріктері» атанған он екі ай-

тыскер де жүлдесіз қалмады. 150 мың теңгені 

құраған – 6 ынталандыру, 200 мың теңгелік 

аудан әкімінің арнайы 2 жүлдесі табысталды. 

Жүлделі 3-орынды және тиесілі 300 мың теңгені 

Иран-Ғайып Күзембаев, жүлде қоры 500 мың 

теңгелік 2-орынды Серікзат Дүйсенғазин, 700 

мың теңгелік жүлде қоры бар 1-орынды Аруна 

Керімбек қанжығасына байласа, жеңіл авток
лік 

тігілген бас жүлде Мейірбек Сұлтанханның 

еншісіне бұйырды. 

сессиясының ашылуында да ерекше к
ңіл 

б
лгенін, Ұлт жоспарында да ақпараттық 

қоғамды дамыту ж
нінде нақты міндеттер 

қойылғанын, бұл міндеттерді орындау үшін 

Үкімет аталған Заң жобасын әзірлегенін 

баса айтты.

– Президентіміз әрқашанда маңызды 

шешімдердің барлығын халықпен ақыл-

дасып қабылдау керектігін айтып келеді. 

Сондықтан осы құжат та Парламент 

Мәжілісінде, қоғамдық ортада кеңінен 

қаралып, к
птеген шаралар 
ткізілді. Аты-

рау облысында кездесіп отырмыз. Атырау 

– еліміздегі ең ірі мұнайлы және қазыналы 

аймақ. Бұл жерде әлеуметтік-экономикалық 

жобалар да табысты орындалып келеді. 

Және ақпарат саласы да жақсы дамыған. 

Сондықтан жиынның мақсаты да жергілікті 

менеджері /сем /зірбаеваның айтуынша, 

алдағы уақытта «Тәрбие және білім» кіші 

бағдарламалары бойынша 24 шағын жоба, 

«Рухани қазынаға» – 79 жоба және ұлттық 

дәстүрлер мен құндылықтарды, ішкі 

туризмді дамыту ж
ніндегі іс-шаралар, 

«Атамекен» кіші бағдарламасына 4 жоба 

қарастырылып отыр. 

Облыстық мәдениет басқармасының 

басшысы Сәуле Б
рібаеваның мәліметіне 

қарағанда, «Қазақстанның 100 қасиетті 

орны» республикалық тізіміне 11 нысанмен 

бірге 8 жоба енген. «Ерейментау ауданының 

аумағында Құмай бірегей археологиялық 

және этнографиялық кешені бар. Мұнда 

атқарушы органдардың, аймақтық ақпарат 


кілдерінің, блогерлердің, қоғамдық ұйым 

мүшелерінің ұсыныс тарын және пікірлерін 

білу, – деді.

Қазіргі уақытта ақпараттық дамумен 

қатар, оның қауіпсіздігі де басты назарда 

екенін ескерген Мәжіліс т
рағасы, әсіресе 

ұялы телефон, интернет, компьютер сияқты 

техникалық жетістіктерге айрықша мән 

беру керек екенін тілге тиек етті. 

Мәжілістің /леуметтік-мәдени даму 

комитеті ұйымдастырған д
ңгелек үстелде 

қоғамда қызу талқыланып жатқан мәселе 

мәнісі тарқатылып айты лып, жергілікті 

БАҚ 
кілдерінің сұрақ тарына да тұшымды 

жауап берілді. Пікірталас барысында Қазнет 

жұ мысын ұйымдастыру, әлеуметтік же-

лілердегі ком мен таторлардың идентифика-

циясы, мемлекеттік органдардың ақпаратты 

берудегі жеделдігі, БАҚ-та заңмен қорға-

латын құпияларды тарату үшін рұқсат алу,  

теріске шығару тетіктері, ақпаратты тарату 

кезінде кәмелетке толмағандарды қорғау 

мәсе лелері к
терілді.  

Жазира ДАРХАНҚЫЗЫ

бірнеше дәуірлердің ескерткіштері – қола 

дәуірі, ерте темір дәуірі, ғұн, классикалық 

түркі және этнографиялық даму кезеңдері 

сақталған. Ең маңызды ескерткіш тер – I-VI 

ғасырларға дейінгі Батыс түрік қағанаты 

кезеңінің тас мүсіндері. 

Кеңес отырысы барысында әлеуметтік 

маңызы бар жобаларға жұртшылықты 

және қоғам 
кілдерін тарта отырып, ке-

лешек ұрпақты отансүйгіштікке, патрио-

тизмге тәрбиелеу, қасиетті жерлерді БАҚ 

арқылы кеңінен насихаттау мәселелері 

талқыланды.

Дана ХАЛЫҚ

Ақпарат – қоғамның тірегі  

Ұлттық болмысымыздың 
зегін сақтай отырып, ұлттық 

салт-дәстүрімізді жаңғырту, болашақ ұрпақтың бойына 

ұлттық рухты сіңіру біздің алдымыздағы басты міндет. Аға 

буынның алдында 
з ұлттық мәдениетіміз бен ұлттық бол-

мысымызды сақтаудың тиімді үлгілерін қарастырып, жаңаша 

ойлап, жақсы мен жаманды саралап, заман талабын жас 

ұрпаққа түсінікті жағдайда жеткізу міндеті тұр. Ол үшін елге 

белгілі қоғам қайраткерлері бас болып, атадан балаға мирас 

болып келе жатқан ұлттық жәдігерлеріміз – салт-дәстүрімізді 

дәріптеу, отбасы құндылықтарына баса назар аудару, тіліміз 

бен дінімізді, мәдениетімізді құрметтеу бағытында ауқымды 

жұмыстарды қолға алу керектігі түсінікті.

Сондықтан жас ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар к
рсетіп, 

отансүйгіштікке тәрбиелеу басты назарда болғаны ләзім. 

Уақыттың к
ші алға жылжыған сайын адамзаттың 
мір сүру 

салты да 
згеріске ұшырап отырады. Техника қарыштап 

дамып, түрлі технологиялар пайда болады, алға қойған 

мақсат-міндеттер мен таным-талаптар да 
згереді. Деген-

мен, бір 
згермейтін құндылық бар. Ол – ұлттық болмыс, 

рухани тәрбие. Ел арасына іріткі салып, алалық кіргізетін 

талас-тартыстан бойын аулақ ұстап, тек қана ұлттық мүдде 

жолында қызмет қылған бабалар аманаты ғасырға жүк 

боларлық рухани әлемімізбен, иба-әдебімізбен, таным-

түсінігімізбен сабақтасып жатыр. Сол аманат жүгі тарихтың 

қилы кезеңдерінен бізді аман алып шығып осы күнмен 

қауыштырды, болашақпен табыстырды. Ұстаз бола жүріп 

ұлтының қамын ойлаған кешегі Ахаңдардың арманы ақиқатқа 

айналды. Сол аманатқа қылау түсірмей кемел келешек-

ке жеткізу – жас ұрпаққа тәрбие мен білім беріп жүрген 

ұстаздардың иығына артылған парыз жүгі деп есептеймін. 

Ұстаздық қызметімде осы уақытқа дейін мыңдаған шәкірттің 

алдында дәріс оқыдым. Бар білім-білігім мен ерік-жігерімді 

осы жолға сарп етудемін. Жастардың психологиясын, ой-

танымын терең зерделедім. Мен ұстаздық етіп келе жатқан 

Қазақтың ауыл шаруашылығы институтында білім алатын 

жастардың дені алыстан арман қуып келген ауыл балалары. 

Аталмыш оқу орнында ел экономикасының қуатты б
лшегі 

саналатын аграрлық саланың бәсекеге қабілеттілігін арт тыру 

жолында жастарға тек сала бойынша білім беріп қана қоймай, 

олардың рухани кеңістігінің дамуына, ұлттық болмы сының 

сақталуы жолында қосымша тәрбие беріп келеміз.

Биыл «ЭКСПО – 2017» к
рмесін ойдағыдай 
ткіздік. 

Тәуелсіз еліміздің сәулеті мен дәулетін, 
ткені мен бүгінін, 

кемел келешегін ой елегінен 
ткізіп, жұмыр жердің бетінде 

жұдырықтай Қазақстан деген қуатты елдің бар екенін 

әлем тағы бір мойындады. Осындай айтулы мақсаттарға 

жету жолында жаңа заманның тарихын қалыптастыратын 

қайсар да 
р, білімді де білікті, жоғары мәдениетке ие, ру-

хани дүниесі бай жастардың орны бір т
бе. Ұлт болашағы 

бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Сондықтан жастарымызды 

рухани тәрбиелеуде бәріміз табандылық танытуымыз қажет. 

Бұқаралық сананы 
згерту – заман талабы, тәрбие-ізгіліктің 

бастауы. 

�лия ИСАЕВА,
тарих ғылымының кандидаты

РУХАНИ ТӘРБИЕ – 
ІЗГІЛІК БАСТАУЫ

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА
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КӨРМЕ

БАЙҚАУ

ТЕАТР

Алматыда «Үздік мұрағатшы» ІІ респуб лика-
лық байқауы �тті. Сайысқа Қазақ стан ның 
түкпір-түкпірінен келген мамандар қатысты.  

Атап айтқанда, ҚР Президенті архиві, ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігі Орталық 

мемлекеттік архиві, ҚР Мәдениет және спорт 

министрлігі орталық мемлекетік ғылыми 

техникалық құжаттама архиві, Алматы қаласы 

мен Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, 

Оңтүстік Қазақстан және Солтүстік Қазақстан 

облыстарының мемлекеттік архивтерінің 

 командалары бақ сынады.

Қатысушылар екі кезең бойынша сынға 

түсті. Біріншісінде олардың архив заңнамасы 

туралы білімі тексерілді. Екінші кезеңде 

командалардың білімі және кәсіби шеберлігі 

сараланды. 

– Байқау тек білім алатын алаң емес, жас 


рендерге 
з таланттары мен мүмкіншіліктерін 

жария ететін орынға айналды. Ең алғаш, 

2015 жылы ҚР Президенті архиві елдегі үздік 

мұрағатшыны анықтау туралы бастама ұсынды. 

Қазақстанның әр 
ңіріндегі ұйымдар бұған 

қолдау білдірді. Бұл байқау елдегі архивистердің 

мерейін арттырып, жас мамандардың біліктілігін 

арттыруға септігін тигізеді деген сенімдемін, 

- деді Алматы орталық мемлекеттік архивінің 

директоры Абзал Ботанов.

Жуырда Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық балалар мен 
жас�спірімдер театрында жазушы �бдіжәміл 
Нұрпейісовтың «Парыз» романының желісі 
бойынша сахналанған «Сең» спектаклінің 
премьерасы �тті. Драманың қоюшы-
режиссері – Сырым Асқаров.

Қойылымда Арал теңізінің тартылуына бай-

ланысты туындаған экологиялық мәселелер, 

сонымен қатар сол кездегі халықтың әлеуметтік 

тұрмыс-тіршілігі бейнеленген. Арал тағдыры мен 

адам тағдыры арпалысқан к
ріністе Жәдігер мен 

Бәкизат, /зім арасындағы махаббат мәселесі, 

табиғатты сүюге үндеу к
рерменді бей-жай қал-

дырмайды. Махаббат пен ғадауат қатар 
рілген 

шығарманың шыңы – Арал тағ дырына, жалпы 

табиғат-анаға ақыл-ғылыммен емес, махаббат-

пен қа рауға шақырады. Бұл қойылымда та биғат 

пен пәндәуи тыраш-тірліктің тар тысын дағы 

таразы теңсіздігі айқын к
рінеді. Сондай-ақ 

қойылымда Арал тұрғындарының сол кезең дегі 

психологиялық жай-күйі де шебер суреттелген. 

Спектаклде «Арал» атты символи ка лық 

персонажды – Еркін Рамазанов, Жәдігерді 

– Руслан Ахметов, Бәкизат р
лін – Толқын 

Нұрбекова, /зімді – Данияр Базарқұлов ойна-

ды. Қойылымда сондай-ақ  Лидия Каденова, 

Қадірбек Демесінов, Жақсыбек Құрманбеков 

және т.б. танымал актерлар 
нер к
рсетті. 

Актерлардың 
неріне тәнті болған к
рермен 

қойылым соңында ыстық ықыластарын білдірді.  

ҮЗДІК МҰРАҒАТШЫЛАР 
АНЫҚТАЛДЫ

«СЕҢ» САХНАЛАНДЫ

 «ТАРИХИ ТҮРКІСТАН» 
Елбасы Н.�.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласындағы 
«Жаһандағы қазақстандық мәдениет» жо-
басы аясында «�зірет Сұлтан» мемлекеттік 
тарихи-мәдени қорық музейі атыраулық 
жұртшылыққа тарихи мәнге ие ауқымды 
к�рме ұйымдастырды. 

250-ден аса құнды жәдігерлермен жа сақ-

талған «Тарихи Түркістан» к
рмесі Атырау 

об лыстық тарихи-
лкетану музейіне орналасты-

рылып, салтанатты түрде ашылуы 
тті. 

Айтулы шараға Атырау облыстық басқарма 

басшылары және жоғары оқу орындарының 

ұстаздары мен студенттері, қала қонақтары 

және бұқаралық ақпарат құралдарының 
кілдері 

қатысты. 

К
рменің ашылуында Атырау облыстық 

тарихи-
лкетану музейі директорының орын-

басары С.Мирашев к
рмені ұйымдастырушы 

«/зірет Сұлтан» мемлекеттік қорық-музейіне 

алғысын білдіре отырып, Алғыс хат және Атырау 

қаласының бес томдық кітабын табыс етті.

Елдің тарихы мен мол қазыналы құнды лы-

ғынан сыр шертетін «Тарихи Түркістан» к
рмесі 

бір ай бойы Ақ Жайық 
ңірі халқының назарына 

ұсынылады.
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мәдениетіміздің к
рнекті 
кілі, қолжазба 

журналының тұңғыш редакторы Бейімбет 

Майлиннің санаткерлік һәм қаламгерлік, 

ұйымдастырушылық әрі азаматтық істеріне 

айрықша ден қойылады. Ғалым Темірғали 

Нұрғазиннің пікіріне жүгінсек, Б.Майлиннің 

21-дей бүркеншік есімі бар екен. Яғни «Толстой 

қаза», «Б-т», «Жолшы», «Жолаушы», «Қайдауыл», 

«Қарсақ», «Малай», «Шаңқан», т.с.с. 

«Садақ» қолжазба журналында Майлиннен 

кейін редактор болған суреткерлік қабілетіне 

ұйымдастырушылық қызметі сайма-сай Жиенғали 

Тілепбергенов шығармашылығын Т.Кәкішұлы 

түбегейлі тесе-тексеріп келеді. Оның журнал 

бетіндегі әдеби мұрасы қомақты. /ңгімелері, 

суреттемелері, ертегілері, оқшау с
здері, жолжаз-

балары, к
ркемдік мәні ерекше «Жазғы кеш» атты 

әңгімелер топтамасы түгел келтірілген. 

Ж . Т і л е п б е р г е н о в  а т а қ т ы  о қ ы м ы с т ы 

 Құдай берген Жұбановпен бірігіп мақала да 

жазған. Жазушы мұрасын ыждаһатпен зерттеп 

жүрген Тұрсекең оның 1969 жылы «Ізбасар» деген 

жинағын шығарған болатын. 

1917-1918 жылдарда Сабыр Айтқожинмен 

бірге «Шәкірттер» ұйымын басқарған Зейнелғаби-

ден Иманжановтың ұстаздық еңбегін, «Зей-

нел мек тебінің» тарихын жүрек толқытарлық 

ЗАМАННЫҢ
сөзін сөйлеген

бұлағындай, парасаттың биігіндей болған «Садақ» 

сияқты қолжазба журналын ешуақытта ойдан 

шығаруға болмайды. Бұл басылым 1915 жылдың 

 9  қа рашасынан бастап, 1918 жылдың 10 ақпанына 

дейін Уфа шаһарында «Ғалия» медресесінде 

оқитын ішінде оты, к
кірегінде к
зі бар 
нерге 

құлшынған қазақ шәкірттерінің қажыр-қайрат 

жұмсауымен үздіксіз жарияланып отырған. 

Тұңғыш редакторы сара с
здің сардары Бейімбет 

Майлин де, сонан соң қазақ баспас
зінің к
рнекті 

қайраткерлерінің бірі –жазушы Жиенғали 

Тілепбергенов болған екен. Ара-арасында «Тілші» 

газетінің редакторы болған, «Правда» газетінің 

тілшісі қызметін атқарған, қазақ тілінің әдістемесі 

бойынша к
птеген еңбектер туындатқан, «Ыры-

сты» дейтін повесть жазған профессор Ха-

жым  Басымов (1896-1939) «Садақтың» 8, 9, 10 

н
мірлеріне бас сарашылдық жасаған. Хажым 

Басымов 1930 жылдарда Қостанай мұғалімдер 

институтында оқытушы болған. Ол с
з зергері 

Сейітжан Омаровтың ұстазы. Бұл орайда күйлі-

қуатты, сырлы ойлардың сандығындай «Садақ» 

журналының шығу тарихына, оның ғажайып 

әлеміне шұқшия үңілген, күрделі ізденістердің 

қиыр-шиыр жолдарын жанкештілікпен ба-

стан 
ткізген, маңдай терін есепсіз т
ккен, 

табанын тоздырған, 1957 жылдың тамызынан 

бастап Ақмола, Қызылжар, Уфа, Қазан, Санкт-

Петербург, Мәскеу, Ташкент қалаларын шарлап, 

архивтердің ішек-қарнын ақтарып, тарландарды 

тірілтіп танытқан, қолжазба сырларын ағытқан, 

с
нген шоқты лаулатқан – Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, филология ғылымының 

докторы, профессор, білімдар ұстаз Тұрсынбек 

аға Кәкішұлы еді. Соның жемісті нәтижесі 

– «Садақ» эссе-кітабы (Алматы, «Жалын», 

1986). «Садақ» қолжазба журналының тари-

хын жарты ғасыр бойы жалықпай зерттеп келе 

жатқан оқымыстының толықтырылған нұсқасы 

«Сандалтқан «Садақ» кітабы 2002 жылы жарық 

к
рген-ді. 

Ғалым 
з еңбегінде 1953 жылы «Садақ» 

 туралы белгілі ақын Жақан Сыдықовтың аузы-

нан естігенін әрі ақиқат шындықтан аулы алыс 

«аңыздай к
рінгенін» жазыпты. Содан 
зі «Жаңа 

әдебиет» журналының 1931 жылғы 7-ші санында 

Ұлт руханиятының жоқшысы, әдебиет 

тарихшысы, к
семс
зші, ұстаз Т.Кәкішұлы 

қазақ әдебиеті сынының ғасырлық тәжірибесін 

елеп-екшеп ғылыми қолданысқа түсірді, Сәкен 


мірінің эпопеясын кемелдікпен толғады. 

Жиенғали Тілепбергеновтің, Саттар Ерубаевтың, 

Сабыр Шәріповтің мұрасын жинақтап, жари-

ялады. К
семдер тобының ортасында оттай 

лаулап, олардың шығармашылығы турасында 

түйдек-түйдек тұжырымдар туындатты. ХХ 

ғасырдың 70-ші жылдарынан бастап, Р.Бердібай, 

М.Дүйсеновтермен тізе қосып, айтыс 
нерінің 

отын маздатты, с
з 
нері ғылымына ынталылар-

ды тура жолға түсіріп, жігерін қайрап, қолдады. 

Ұлттық к
ркем с
з 
нерінің 
су, 
ркендеу 

жолдарын, ұлттық прозаның даму белестерін, 

әдеби мұраның жариялану тарихын, қазақ 

зиялыларының қайырлы қадамдарын, ел мен 

жерді к
ркейту, кейінгі ұрпақты есейтіп, естелікке 

баулу үшін ізгіліктің шырағындай, білімнің 

Жиенғали Тіленбергеновтың «Кім қалай жазған?» 

деген анкета сұрақтарына берген жауабындағы: 

«Медресе «Ғалияға» мен барған жылдан бастап 

қаламымызды әдебиетке үйрету үшін «Садақ» 

деген жасырын журналды шығарып тұрдық. 

Журналымыз ойыншық сияқты болса да, 

қаламымыз едәуір ысылып қалды» дегенін 

оқыған соң, одан сайын қанаттанып, аңсап 

армандап ықыласы ауған «Садақтың» 

соңына шырақ алып түседі. Кейбір сан-

дарын Қазақстан Республикасы Ұлттық 

Мемлекеттік кітапханасынан табады. 

Атап айтқанда, 1916 жылғы 20, 21, 

22 номерлері. /сіресе «Жекейдің» 

жасырын атын (бұл –Жиенғали 

Тілепбергенов) к
ргенде жүрегі 

а т ш а  т у л а п ,  ы ж д а һ а т п е н 

тексереді. 

Т . К ә к і ш ұ л ы н ы ң 

«Садақ» кіта бын да к
ркем 

сезіммен түсіндіреді. «Зейнел мектебінен» 

ақын 1тебай Тұрманжанов, жазушы Жүсіпбек 

Арыстанов, профессор Бейсембай Кенжебаев, 

мемлекет қайраткері Нұртас Оңдасынов пен 

Үрия Тұрдықұлова, ұлт қаһарманы Бауыржан 

Момышұлы ұшып шыққанын баяндайды. Автор 

дарқан дарын Хажым Басымовтың (1896-1939) 

шығармашылығына кеңінен тоқталады. Ол 

«Ырысты» повесін жазған жүйрік қаламынан 

эсселер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, хабар-

ошарлар, 
леңдер, мақалалар туындаған. 12 

оқу құралын редакциялаған, бағдар ла малар 

жасаған, қазақ тілінен мол ғылыми еңбек тер мен 

к
птеген қолжазба мұралар қалдырған. Осын-

дай бағалы деректерді, қымбат мәліметтерді, 

құнды мағлұматтарды топтастырып беруі – 

Т.Кәкішұлының «Садақ» эссесінің елеулі сипаты. 

Ал Салахиддин Сарталиев – «Мақтым» 

повесінің авторы. Ол Астрахандағы «Уахбия», 

Қазандағы «Мұхаммедия» медреселерінде 

біліммен сусындап, 1917 жылы «Ғалия» медре-

сесіне түскен. Осы жылы жаңағы «Мақтым» повесі 

жариялана бастапты. Зерттеуші Т.Кәкішұлы 

«Ғалияда» оқыған Зияш Алдабергеновтың (1890-

1970) 
мірі мен 
нерпаздық жолдарынан сыр 

толғайды. Бұл кісіні Сәкен Сейфуллин 1924 

жылы «Еңбекші қазақ» газетіне орналастырады. 

Осыдан да Зияш Алдабергеновтің зиялылығын, 

тектілігін тануға болады. Профессор Т.Кәкішұлы 

оның эпистолярлық мұрасын шабытпен талда-

уы, «таудан аққан бұлақтай екпінді де м
лдір» 

философиялық ойларға толы үздік толғам-

пайымдауларын тілге тиек етуі, «с
з асылын 

жидекше теретін» талант болмысына тәнті 

етуі қызық тырады. Оның шығыс даналары 

 әл-Фараби, ибн-Сина, әл-Бируни, Мұхаммед 

Хайдар  Дулати мұра ларын ой сүзгісінен сүзіп 

зерделеуі қандай тамаша!

Сабыр Айтқожин де «Ғалия» медресесінің 

шәкірті (1916-1919). «Бостандық туы» газетінің 

редакторы болған. Драма үйірмесінде жетекшілік 

жасап, спектакльде ойнаған, сахна 
неріне 

жетік екен, «Тау баласы» деген бүркеншік атпен 

«Садаққа» мақалалар бастырған. 

«Ғалия» түлегі /білғазы Иманбеков Аяг
зде 

1914 жылы мектеп ашқан. 1911 жылы Темір уезінде 

мұ ғалім болған. 1912 жылы Аяг
з жанындағы 

К
гіл дір тауынан қанат байлап ұшқан. 1925 жылы 

Бүкілресейлік мұғалімдер съезіне делегат ретінде 

қатысқан. 1937 жылдың сойқанына ілігіп, атылып 

кеткен. /ділғазы Иманбеков жазушы Ғабиден 

Құлахметовтың атасы екен. 

«Садақ» журналының үлгі-
негесі ұлағат-

тағылымы 
згеше. Бірінші: Қолжазба жур-

налды шығарушылар, шынтуайттап келгенде, 

шынайы зиялылар, адамгершілік мәдениеттің 

к
рнекті 
кілдері, яғни зиялылық дегеніміз жеке 

тұлғаның даралық қасиеті, табиғи ойлау қабілеті, 

отаны-жұрты үшін ұдайы еңбектенуі, болмыс-

жаратылысының күрескерлік рухқа толылығы, 

адамзатқа ортақ істермен шұғылдануы, тарихи 

міндеттерді мінсіз атқаруы. Демек, «Ғалия» 

медресесінде білім алған қазақ шәкірттері осы-

нау жаңашыл бастамалармен, ірі, кесек іс-

қимылдармен, шығармашылық нәтижелермен 

қымбат. 

Екінші: ел жүрегіне ерендігімен жол тапқан, 

ғасырлардың мұң-мұқтажын толғатқан Бейімбет 

Майлин, Жиенғали Тілепбергенов, Хажым 

 Басымов, Салахаддин Сарталиев, Зейнелғабиден 

Иманжанов, Зияш Алдабергенов, Сабыр Айтқо-

жин, сынды саңлақтармен бірге, Нұғман Манаев, 

/бдірахман Мұстафин, Армия Ешкеев, Бейім-

бетпен кластас Сайфи Құдаш секілді сандаған 

к
кірегі даңғыл санаулылардың 
мірі, 
нері, 

тағдыры Тұрсынбек Кәкішұлының «Садақ» 

эссе-кіта бында тебіреніспен әңгімеленеді. Сол 

себепті солардың асқақ рухына бағышталған сом 

ескерткіш деу парыз.

«Садақ» қолжазба журналының тарихын 

ыждаһатпен зерделеді, жиһанкез атанып, ар-

хив қорларын сүзіп, ішек-қарнын ақтарды. Бұл 

ретте Еділдің қызыл желіндей шарболаттай 

шамырқанған шабытты ақын Ғафу Қайырбеков:

...Зулады ол талай жолдың белін бұрап,

Жеткізбей қиын мақсат, ауыр мұрат.

Алдынан архивтерін жайып салды,

Байырғы Қазан, Уфа, Петроград – дей келіп,

Сондағы тапқан оның Ұлы олжасы,

Кәдімгі шын оқымысты атағы екен – деп 

түйіндейді.

Асылы, аяулы ұстазымның болмысына 

 мі нез деме берер болсам, ол – бықсық, жалтақ, тай-

ғанақ, жантық емес. Қулығы, арамдығы, мәй м
ң-

кесі, ішкі бүкпесі, есебі жоқ. Ойын солқылдата, 

күндей күркірете, жай отындай жарқырата айта-

ды. «Айна айна емес, халық айна» дегендей, ел 

осылай таниды. Бұған 2013 жылдың 5 қазанында 

Абылай ханның үш жүз жылдық салтанатында 

ұлттың, ұлы жұрттың жалынды с
зін айтқанына 

халқы куә. Бұл ұлт қайраткерінің аңызға айналған 

тарихи с
зі еді. Ұлт суреткері /біш Кекілбайұлы 

айтқандай, «қынаптан суырылған қылыштай 

қылпып тұратын», «буырқанған әдебиет айды-

нында» «60 жыл ғұмырын ақиқат жолындағы 

арпалыстарға арнады». 

Қазақтың абыз ақыны Мұзафар /лімбай 

жайсаңды жоқтауында:

«Жаралған намыстан, 

Айбынды арыстан.

Мерейлі, кенейлі,

/лсізді жебеген,

Алыппын демеген» деуі шынайы да әділетті!

Серік НЕГИМОВ,
филология ғылымының докторы,

профессор

Конференция түрлі елдердің ғы-

лым мен мәдениет қайраткер лерінің, 

дінбасылар мен мемлекет қыз метші лері-

нің бас қосып, пікір алмасатын алаңына 

айналмақ. Негізгі тақырып аясында 

қазіргі дәуірді, оның ерекшеліктері 

мен 
зіндік артықшылықтарын адамзат 

алдындағы бірқатар заманауи күрделі 

мәселелерді оңтайлы шешу мен жаңа 

ғылыми негіздерге сүйене отырып 

байыптауға негізделген Қазақстан мен 

Мемлекет басшысы Н./.Назарбаевтың 

бастамалары қарастырылды.

Конференция барысында с
з с
йле-

ген Нұрлан Ермекбаев қазіргі күні жа-

һанда к
птеген қақтығыс тар дың орын 

алып отырғанын атап 
тті. Министрдің 

айтуынша, түрлі жанжалдардың орын 

алуына қоғамда сенімнің болмауы се-

беп. Сенім бұл сали қали ұғым. Кез 

Сананың жаңғыруы – серпіліске кепіл

Алматыда саналы ғұмырын ұлт әдебиеті 

мен мәдениетінің 
ркендеуіне, ғылымы мен 

білімінің дамуына арнаған қазақ халқы-

ның ардақты перзенті, к
рнекті ғылым, 

қоғам қайраткері Тұрсынбек Кәкішевтің 90 

жылдық мерейтойына арналған салтанатты 

кеш 
тті. 

Кеште Алматы қаласы әкімінің орынба-

сары Арман Қырықбаев, Қазақстан Жазушы-

лар одағы басқармасының т
рағасы Нұрлан 

Оразалин с
з с
йлеп, Алаш жұртының 

ардақтысына айналған ғалымның 
мірі мен 

еңбек жолына тоқталды.  

Салтанатты шарада Рамазан Стамғазиев, 

Гүлзат Дәуірбаева, Талғат /буғазы, М
лдір 

Бақытнұрқызы және т.б. әншілер 
нер 

к
рсетті. Тұрсынбек Кәкішевтің ғылыми 

зерттеуіне айналған Сәкен Сейфуллиннің 

әндері орындалып, ғалымның 
міріне ар-

налған арнайы бейнесюжет к
рсетілді. 

Айта кетейік, бұған дейін әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінде 

к 
 р н е к т і  ғ а л ы м ,  қ о ғ а м  қ а й р а т к е р і 

Тұрсынбек Кәкішевтің 90 жылдығына 

арналған «Тұрсынбек Кәкішұлы және 

әдебиет тарихының 
зекті мәселелері» 

атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференция 
тті. ҚазҰУ-дың Филология 

факультетінде ғалым атындағы дәрісхана 

ашылды және «Ер Жәнібек» халық ара лық 

қоғамдық қоры футболдан халықаралық 

турнир ұйымдастырылған болатын. 
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әрекеттерді арттыра түсу керегі айты-

лады. Бұған қол жет кі зудің құралы – 

қоғамдық сананы жаңғырту. Бұл Үндеу 

Еуразия халықтары қауымдастығының 

биыл жыл соңында Парижде 
тетін оты-

рысында да оқылады.

Сондай-ақ, шетелден келген кон-

фе ренцияға қатысу шылар Астананың 

қоғам қайрат кер лерімен кездесті. Мы-

салы, арабтанушы-шығыстанушы, 

«Russia Today» телеарнасындағы «Дәуір 

куәгерлері» бағдарла масының авторы 

әрі жүргізушісі Халид /л Рошд журнали-

стермен кездесіп, «/лемдік ақпараттық 

м а й д а н  ж а ғ д а й ы н д а ғ ы  з а м а н а у и 

журналистиканың р
лі» атты шеберлік 

сыныбын 
ткізді .  Са лыс тырмалы 

дінтануды терең зерттеу институтының 

қызметкері Мэри Пэт Фишер мен 

Сыртқы байланыс департаментінің 

жетекшісі Гобинд Садана (Үндістан) 

Еуразия ұлттық университетінде «1з 

пайғам бар ла рыңның 
сиеттеріне сүйене 

отырып, 
з жолыңызды қалай табуға бо-

лады?» атты тақырыпта лекция 
ткізді.

Рухани келісім күні елімізде жыл 

сайын зор қайырымдылық шаралары-

мен қатар аталып 
теді. Осы дәстүрді 

жалғастыра отырып, еріктілер әлеуметтік 

тұрғыдан тұрмысы т
мен отбасыларына 

азық-түлік жиынтығын таратып берді. 

Сонымен қатар, Қазақстанның Қызыл 

жарты ай қоғамының 
кілдері шеберлік 

сыныбын 
ткізді.

�сет ЕРМЕКҰЛЫ

келген ұлттың мә дениетіне, ғылымына 

және халық тың рухани қажеттіліктеріне 

құрмет к
рсетілетін жерде ғана сенім 

пайда болады. Бұл үшін интеллек туал-

дық және зияткерлік ортаны инте г-

рациялық үдерістерге тарту үшін жаңа 

практикалық шаралар қажет. Сондықтан 

министр жыл сайынғы конференцияны 


ткізу осы міндетті шешу үшін тиімді 

алаң болатынын атап 
тті. 

Конференция аясында Еуразия 

халық тары Ассамблеясының кеңейтіл-

ген отырысы 
тті. Еуразия халық та-

рының Ассамблеясы – еуразиялық 

интеграция идеяларын дамыту тұрғы-

сында халықтық дип ломатияның 

құралына айналған, Мәскеуде құрыл-

ған халықаралық қоғамдық қоз ғалыс 

болып табылады. «К
птеген саясаткер-

лер Қазақстан Президентін еуразия-

шылдықтың идеологы деп атайды. 

Мемлекет басшы сының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

к
рсетілген бағдарламалар, міндеттер 

мен жобалар, оның ішінде еуразиялық 

ынтымақтастық саласындағы баста-

малар 
зекті болып табылады. Бұл 

ретте, «Қазіргі жаһандық әлемдегі 

қазақстандық мәдениет» бағдарламасы 

айрықша маңызға ие... «Туған жер» 

бағдарламасы Ассамблеяның қызметіне 

де оң әсерін тигізеді.  Бағдарлама 

пат риоттық тәрбие мен азаматтық 

белсенділікті дамытуға бағытталған» 

деді Нұрлан Ермекбаев. 

Пленарлық отырыста конферен-

ция ға қатысушылардың атынан Үндеу 

қабылданды. Онда қазақстандық қоғам-

ның рухани-адамгершілік жаң ғыруы, 

гуманизация, мәдени 
суі жо лындағы 
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Мақсат – біліктілікті арттыру
 : . . 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
және Тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2017-2019 жылдарға 
арналған облыстық іс-шаралар 
жоспары аясында облыстық 
тілдерді дамыту ж�ніндегі 
басқарманың ұйымдастыруымен 
С.Торайғыров атындағы Пав-
лодар облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасында қазақ 
тілін оқытатын педагогтардың 
біліктілігін арттыруға бағытталған 
«Тіл білімі және латын әліпбиі» 
тақырыбында облыстық онлайн 
семинар �ткізілді.

Семинардың мақсаты –  онлайн 

режимі арқылы қашықтан қол 

жеткізу мүмкіндігін пайдалана оты-

рып қазақ тілі оқытушыларының 

бі ліктілігін арттыру.

Аталған шарада жоғары оқу орын-

дарының ғалымдары Ақсу қаласы 

және Ертіс, Павлодар аудандарының 

қазақ тілі оқытушыларына дәріс 

оқыды. Қазақ тілі оқытушылары 

мемлекеттік тілді оқыту кезінде 

қол данылатын әдістемелер мен 

жаңа технологиялармен танысып, 

сондай-ақ онлайн режимінде қазақ 

Ербол ӘБДІРӘСІЛОВ,
филология ғылымының

докторы, доцент
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қиындық туғызбайды

    
    

    .
,   -

   -
     

 ,    
    . 

, , ,     
.   -

    
    

  .    
    

    
 . 

,    -
     

    
 .   -

  , 
   -

    . 
    

     
 ,     

. 
,    

    
   .  

     -
  ,  

   -
   .  

  -
    

   -
 .  , , 

   , 
 ,   

  . ,  
 «W» ,   « » 

  . .   
.     

     
.

,   
   -

     
    ;

,    
     

    
 . 

    
,     -

. ,    
« », « »      

.      
    –  
    
 . : JU (ju), JA ja. 

    
     

   -
,      

.     
 « »     

      -
 .     
  (  ,  

)    « »- ,  
  « »-   -

     
  . ,   

    
   

 .   
    .  

 : , , , 
    -

  .    
     
 .    

«Jj»     
   . 

    
«Qq»     

.
,       
 ,   «Hh» 

   .  
    Cauhar, Gauhar, 

cjhaz, bahadúr, cahan, ajdahar  
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(«Ww») ,  –  (Ee) , 
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 .  , 

,    –   
,   

 ( , ).    
    , 
 ,    

,     
. : Elektr, elevator, ekskursja, 

eksperjment; Bjust, Jupiter, bjulleten; 
Vaksjna, avatar, veksel, avjasja; Ponetika, 
punksja, pjzjka; Sentner, sement, Asitasjn, 
sitramon, . .

Болат ЖЕКСЕНҒАЛИЕВ,
Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 
«Мемлекеттік қызметшілерді қайта 

даярлау, біліктілігін арттыру және 
мемлекеттік тілді оқыту орталығы» 
директорының міндетін атқарушы
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ЕГЕМЕН ЕЛДІҢ 
ертеңі үшін қажет

1. Жаңа әліпби жобасында бір-

ден байқалатын 
згеріс дыбыс тарды 

таңбалауда апострофтардың қол-

данылуы. Құптарлық бағыт. Дегенмен, 

бұл бағытқа да нақтылық пен жүйелілік 

қажет деп ойлаймыз. Ең  алдымен, 

әліпби жүйесіндегі арнайы белгі, апо-

строфты қазақ тілі дауысты дыбыста-

рын (жұп дауыстылардың жіңішке 

сыңарын) таңбалауда ғана қолдануды 

ұсынамыз. 

Бұл арада біз «А.Байтұрсынұлы 

қисыны» (/.Жүнісбек) бойынша 

жіңішкелік белгі, дәйекше қолдануды 

енгіземіз және апостроф арқылы тек 

жұп дауысты дыбыстарды ажыратып 

қана қоймай, қазақ тілінің үндесім 

(сингармонизм) заңдылығын, яғни 

буындардың жуан, жіңішке айтылымын 

жазуда к
рсететін арнайы жіңішкелік 

белгіге ие болар едік. Бұл тілді тануға, 

қабылдауға, үйренуге жеңіл әрі түсінікті 

болатыны с
зсіз. Осы жұп дауыстылар 

қатарына «ы-і» дауыстылары да жата-

ды. Сондықтан жүйе сақталу үшін бұл 

дауыстыларды да жіңішкелік белгімен 

ажыратқан дұрыс, сонда қазақ тілінің 9 

дауысты дыбысы 4 жұп болып әліпбиде 

таңбаланады. Мысалы: a – a` – e 

(а-ә-е), o – o` (о-
), u - u` (ұ-ұ), i – i` 

(ы-і). Апос троф тың жіңішкелік белгі 

ретінде қызметі нақтыланса, әліпбиде 

әр дауыс тылар жұбының жуан сыңары 

ғана берілмек. Сонымен бірге к
п 

 буынды бірыңғай жіңішке үндесіммен 

айтылатын с
здерде апострофты тек 

бірінші буынға қою арқылы жазу да 

жеңілдей түседі. Мыс: ti`rshilikten, 

o`zimdiki, ku`nkoriske.

2. Дауыссыз дыбыстарды таңбалауда 

апострофтарды қолдану керісінше 

қисынсыз екені к
рініп тұр. Табиғаты 

мүлдем б
лек (дауысты және дауыс-

сыз) дыбыстарды (й-і, у-ы) апостроф-

пен ажырату бұл белгіні қолданудағы 

жүйеге келмейді және түрлі қиындықтар 

әкеледі. Бір с
зде апострофтардың 

бірнеше рет қайталануы да жазуды, 

түсіну мен оқуды қиындататыны с
зсіз. 

Мыс: s`yn`g`a (шыңға), o`n`es` (
ңеш), 

tay`yn` (тауың), u`n`girs`ik (үңгіршік), 

s`es`y`s`i (шешуші).

Жалпы алғанда бұл жағдайда бірнеше 

дауыссыз дыбысты (ң-nh , ғ-gh , және 

ш-sh) әлемдік тәжірибеде бар үлгі ди-

графпен беру тиімді деп ойлаймыз. 

Салыстырып қарасақ, бұл дыбыстарды 

диграфпен беру жазуға ыңғайлы екеніне 

к
з жеткізуге болады. Мысалы, ag`as` - 
aghash, jan`a – janha, jang`ys` – janghysh, 
as`- ash. Ал әліпби жобасындағы «х», «һ» 

дыбыстарын таңбалайды деп берілген 

«Hh» әрпін тек дауыссыз дыбыстарды 

таңбалайтын диграфтар құрамында ғана 

жазылатын, жеке оқылмайтын к
мекші 

әріп ретінде алсақ, тіл қолданушыға 

әлдеқайда жеңіл болар еді.

К
мей «һ» дауыссыз дыбысы қазақ 

тілінде жоқ екені белгілі. Сондықтан «Һ» 

әрпі жазылған с
здерде бұл әріпті «қ» 

шатастырған тіл ережелері түзетілі п, 

тілдің табиғи болмысын тану, таныту 

жүйелене түспек.

4. Жаңа әліпби жобасы туралы 

айтқанда ең қиын мәселе – кірме, жат 

әріптерді қолдану. 1з тарихымызда 
зге 

тілдің дыбыстық-әріптік құрамын түгел 

алған тәжірибеміз бар және оның арты 

неге әкелгені де белгілі. Орыс тілінен, 

орыс тілі арқылы басқа шет тілдерден 

енген с
здерді орыс тілі ережелерімен 

айту, жазу тәсілінің ана тілімізге 

ықпалы қандай болғанын бүгінде қазақ 

ғалымдары ашық айтып отыр.

Жаңа әліпби құрамында «я,ю, ё, э, 

щ, ь, ъ» таңбаларының болмауы туған 

тілді 
зге тілдің ықпалынан арылту 

мақсатына сай келеді. Екінші жобада 

«ц» әрпін де алып тастаған екен. 1те 

дұрыс. Жоба авторлары кірме дыбы-

стардан жартылай құтылдық деп отыр. 

Заңды сұрақ туындайды. Бұл бағыттағы 

шаралар неге жартылай жүргізіледі? 

Жобада ұсынылған «ch-(ч), v-(в), f-(ф)» 

әріптері де қазақ тіліне жат дыбыстардың 

таңбалары емес пе? Бұл жағдайда біз 

«эфир, валюта, философия, эвалюция» 

с
здерін қай тілдің заңымен жазамыз? 

Тағы да қосамжар емле ме? /лде біз 


зімізге 
зіміз сенбей, қазақ тілінің 

мүмкіндігіне күмәнданып отырмыз ба? 

Бұл әріптермен жазылатын с
здер к
п 

және ол с
здерсіз бүгінгі ғаламдану за-

манында тіл 
мір сүре алмайды деген 

уәждер айтылуда. Ғаламдану заманында 

біз интертерминдерсіз 
мір сүре алмай-

мыз дегенге біз де қосыламыз, бірақ бұл 


зге тілден келген с
зді сол тілдің айты-

лым, жазылым нормаларымен қоса алу 

дегенді білдірмейді ғой.

Жазу реформасының басты мақсаты 

– қазақ тілінің табиғи болмысын сақтау, 

тілдегі «тіл бұзар ережелерден» арылу, 

жазылым мен айтылым нормаларының 

бірегейлігін қамтамасыз ету деп 

түсінеміз.Сондықтан да жат (кірме) 

дыбыс, жат, кірме с
здердің тілімізде 

қолданылуы мәселесіне байланысты 

да түпкілікті байлам мен шешімге келу 

маңызды. Бұл арада жартылай шешім 

болуы мүмкін емес. Қазақ жазуының 

ұлттық сипаты күшті болуы керек. 

Ол дегеніміз – қазақ әліпбиінің шет 

тілдерден енген с
здерді қазақ тілі 

заңымен жазуға мүмкіндік беруі. 

Яғни ғасырлар бойы тілді 
зге тілдер 

ықпалынан қорғап келген үндесім заңы 

ұлттық жазудың (латын графикасы 

негізіндегі) тірегі болғанда ғана тілдің 

ажары кіріп, с
здің сәні келеді.Бұл 

с
здік қордағы т
л с
здер де, барлық 

шет тілдерден енген с
здер де (орыс, 

араб, ағылшын, т.б) тіл заңдылығына 

сай айтылып, жазылуы арқылы ғана 

мүмкін болмақ. Бұл арада әңгіме жаңа 

емле ережелері туралы болып отыр.

Ең алдымен, үкіметтің тиісті орган-

дарына А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты, Халықаралық «Қазақ 

тілі» қоғамымен, басқа да мүдделі 

мекеме, ұйымдармен бірлесіп, осы 

жылдың қараша, желтоқсан айларынан 

қалдырмай қазақ терминологиясының 


зекті мәселелеріне арналған арнайы 

жиын 
ткізу туралы ұсынысымызды 

айтқымыз келеді. Жиында жаңа қазақ 

әліпбиінің қабылдануына байла-

нысты қазақ тілі емлесіне кешенді 


згерістер енгізу  мен жаңа емле 

қағидаттары талқыланып, болашақта 

атқарылар іс-шаралардың бағытын 

айқындайтын қаулы-қарар, шешімдер 

қабылданса, «ұлт үшін деген ұлы іс» 

(А.Байтұрсынұлы) түзу де, даңғыл жолға 

түсетіні анық.

/рине,  бұл арада қалыптасып 

қалған к
зқарас, үйреніп қалған дағды 

бар екені, қиындықтар туындайты-

ны да белгілі. Бірақ біз тілімізді шын 

мағынасында жаңғыртамыз, болашақ 

ұрпаққа таза күйінде жеткіземіз десек, 

осы тәуекелшіл қадамды жасауымыз 

керек деп ойлаймыз.

Басты міндет – ғылыми негізделген, 

тіл заңдылығына сүйенген, ең басты-

сы, тілге қызмет ететін, тіл болашағын 

сенімді ететін жаңа әліпби нұсқасын 

қабылдау.

әрпімен ауыстырып жазсақ, тілдің айты-

лым нормасына жақын жазылым ережесі 

қалыптасады. Мысалы, қаһар – qaqar , 
гауһар – gawqar , шаһар – shaqar, жауһар 
– jawqar. Тек бір топ одағай с
здерде 

ғана к
мейге жуық дыбыс естіледі. Ол 

жағдайда тыныс белгі, нүктені қайталап 

жазу арқылы одағай с
здердегі айрықша 

айтылымды к
рсетуге болады. Мысалы, 

«аq..!, eq..!, uwq..!». 
Сол сияқты дауыссыз қатаң «х» 

дыбысы да т
л дыбыстар құрамында 

жоқ, жат дыбыс, кейбір т
л с
здерде «қ» 

дыбысымен жарыса айтылып, жазылып 

жүр. Бұл с
здерде «қ» әрпі жазылуын 

ережемен бекіту арқылы тілге енген тағы 

бір жат дыбыстың «тіл бұзар» ықпалынан 

құтылар едік. Мысалы, хат – qat, хабар 
– qabar, дастарқан – dastarqan, асхана – 
asqana , Рахымжан – Raqimjan.

Бұл жағдайда латын жазуы негі-

зіндегі қазақ әліпбиіндегі к
мекші 

таңба (жіңішкелік белгі – апостроф) 

мен к
мекші әріптің (Hh) қолданылуы 

нақтыланып жүйеленеді, тіл тану мен 

с
з танудағы, тіл үйретудегі, әліпбидің 

ұлттық болмысын танытудағы қызметі 

белгілі болады.

3. Сол сияқты бұрын бірде дауы-

сты, бірде дауыссыз деп келген «у» мен 

қазақ с
здерінде дауысты дыбыс деп 

түсіндіріліп келген «и» дыбыстары мен 

әріптеріне қатысты «тіл бұзар ережеге» 

нүкте қойылғанын құптаймыз. Қазақ 

тілінде тек сонар дауыссыздар (у, й) ғана 

бар. Яғни бұл әріптер жазылған с
здердің 

(ту-тұу, су-сұу, бұуын, келүу, би –бій, 
киім-кійім, тиын – тыйын)де емлесі 


згереді, с
здердің дыбыстық құрамын 

тану, таныту, буынға б
лу жеңілдейді 

деген с
з. Тек «у» дыбысының таңбасы 

ретінде бірінші жобадағы «Ww» әрпін 

алу туралы ойланып к
рсек. Мысалы, 

taw – tay`, jawap – jay`ap, suwiq – suy`yq.

Бұл жағдайда к
пшілік қауымды, 

әс іресе  оқушыларымызды әбден 

тілі әліпбиінің латын графикасы-

на кезең-кезеңімен к
шу мәселесі 

талқыланды.

Темір АРҒЫНҒАЛИЕВ
Павлодар облысы

 
   

1 (  
 

  )

n, uen, gime, m sele

2  
acap, a ajyn, alym, anjbet

 
ghacap, aghajyn, ghalym, ghanjbet

3 Qq Qazaqstan, qaly  oj, qana at

4 (  
 

  )

A wylyq, ta qalu, ta s ri, 
ta acajyp

5 (  
 

  )

rik, b ltirik, k ilawar

6 Üü Üjat, bülbül, qüdyq, qürylys, dürys, 
ün, qüryw

7 Úú Újrek, kúrek, kúriw, tún, m múlik

8
Hh

Hat, Habar, pah-pah, sahaba, 
halyqaralyq
Cauhar, Gauhar, cjhaz, bahadúr, 
cahan, ajdahar 

9 Ii Irkilis, biliktilik, cip-ci iwke, cji-
cji, tis, tiginwi
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Үндестік заңы үлкен маңызға ие
Көңілге қонымды

 »; «  ,   
 »; «     

  »    -
, «     -
,   ,   

,    . 
    

     -
 .   , 

       
  . , )   
: a’n, a’l, o’t, ma’n, a’p, da’n, do’n’ ; ) 

  : dini’, a’ ’ , bu’i’ir, a’y’p, 
mu’i’iz, da’y’ir, sa’y’ir, ko’n’il, jo’n’ky’; )  

     : 
kos’bass’y, alabu’i’i, aqylgo’i’, an’g’arg’ys’, 
a’dei’i, a’lipbi’, a’ns’ei’in, a’y’li’e, ba’i’bis’e. 

     , 
  .    
      -

. , / /    
  /n’/   

.   / /    -
,      .  

 bu’ks’en’  bu’ks’en   
   .   

    -
   . 

   , 
 .       

     
     

   –    
     ,  

      
     

 : « / », « »  
.  1912  « - , 

 »    -
   .   

Дегенмен, жаңа нұсқаның да, меніңше, жетілдірер тұстары 

бар. Ең әуелі, к
зге ұрып тұрған қисынсыздық – и және у 

дыбыстарының i’, u’ болып таңбалануы. Біріншіден, латын 

әліпбиіне к
шетін болсақ, оны мүмкіндігінше сол қалпында пай-

далану керек емес пе? Аталған дыбыстардың к
з үйренген латын-

ша таңбалануы i және u. Ендеше «бүйректен сирақ шығарудың» 

қажеті қанша?! Екіншіден, әліпбидің 
зіміз жапа-тармағай 

үйреніп, оқып жатқан ағылшын тілінің жазуына да мейлінше 

жақын болғаны дұрыс. Олардың әліпбиінде ш, ч, ж дыбыстарының 

таңбалануы сәйкес түрде sh, ch, zh. Бұл ж
нінде Мәжіліс депу-

таты Б.Тілеуханның «ара-кідік диграфты да қолданайық» деген 

пікірі 
те орынды. Шынында да, бірыңғай дәйекшелер жүйесін 

қолдансақ, т
л с
здеріміздің үстіңгі жағы дәйекшеге толып кетіп, 

к
з бұлдыратпай ма?

У, ү және ұ үндес дыбыстар, сондықтан оларды u, u’ және u’’ 

деп таңбалауға болар еді. Бір мәрте апострофты 2 рет қолдану 

мүмкін деп ойлаймын. Ы дыбысы y арқылы белгіленсе, онымен 

үндес жіңішке і дыбысы үшін y’ сұранып тұр.

Келесі бір олқылық ц әрпіне байланысты. /ліпбиге тілімізге 

жат дыбыстар таңбаларын (ф, ч, в) енгізгенде ц әрпі неге түсіп 

қалған? Қолданыста бар, қазақша баламасы жоқ цех, цирк, ци-

линдр, цунами, антициклон, акциз тәрізді к
птеген с
здерді, 

Қазақстан азаматтары боп жүрген Цыбин, Цыганков, Цой 

дейтін адамдардың ата-тегін, Цезарь, Цицерон, Цинь сияқты 

тарихи есімдерді қалай таңбалап, дыбыстаймыз? Демек, ц ды-

бысын белгілейтін с таңбасын әліпбиге енгізу қажет (алғашқы 

нұсқадағыдай!). 

Мұндай жағдайда әріп саны 33 болады. Болсын. 42 таңбалы 

әліпбимен де 
мір сүрдік қой. Ал апостроф пен диграфты қатар 

қолдану әріптерді еске сақтауды да жеңілдетер еді. Оның үстіне 

дәйекше мен қосымша әріптің алатын орны да бірдей, бір таңба. 

Ерсін ОРДАБАЕВ,
Павлодар мемлекеттік

университетінің профессоры 

– Арман, Елбасы әр Жолдауында әліпби 
реформасы жайлы айтып келеді және биыл 
бұл іске ерекше мән берді. Бірақ әлі де сыл-
быр сияқтымыз. Латын қарпіне тез арада 
к�шу қаншалықты қиындық тудырып отыр?

– Ешқандай қиындығы жоқ. Латын 

әліпбиіне к
шу уақыт талабымен келген 

реформа деп есептеймін. Қазіргі таңда 

әлеуметтік желінің қай түрін қарасаңыз 

да, к
пшілік латын қарпімен жазуды 

оңтайлы к
реді. /ріптері аз әрі тез теріледі. 

Қазақтың әлеуметтік желісі әлдеқашан 

латыншаға к
шіп қойды. Тек бірізділік 

жетпей тұр. Аға буын үйрене алмайды де-

сек, бұл да бос әңгіменің бірі болып қалады. 

Ағылшын тілінде үш апта оқып үйренсе, 

соның 
зі жеткілікті. Ал қарияларға бұл 

әріп тіптен таң емес. Олар – 1930 жыл-

дарда қолданылған латын әліпбиімен 

сауат ашқандар. Сонда жылдам к
шуге не 

кедергі? /рине, кеңестік кезеңнен қалған 

қорқыныш, үрей кінәлі. 

– Латын – әлемді біріктіретін әліпби. 
Барлық елдің сыртқы саясатында,бүкіл 
техника тілінде қолданылатын жаңа 
әліпбиге к�шудің қазақ ұлты үшін басты 
артықшылығы неде?

– Біз егер болмашы қиындықтарға 

қорқынышпен қарай берсек, болашақта 

ғылыми-техникалық прогреске мүлде 

ілеспейміз. Мұндайда ары-беріден соң 

ұлттық құндылықтарымызға қауіп т
неді. 
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ӨРКЕНИЕТКЕ  
ЖАҢАША КӨЗҚАРАС
Сонымен, 1940 жылдан бастап 42 әріптен құралған қазақ 

әліп биі 
мірге келді. Сорымызға орай, тіл экологиясы сол 

кезең нен бастау алды. Жат дыбыс тіркестері еш кедергісіз еніп, 

ұлттық бояу мен табиғи реңк жоғалды. 1зімізге тән тоғыз т
л 

дыбысы мыздың таңбалануының ешқандай ерекшелігі болмауы 

іш қынжылтады. Бәлкім, кеңестік кезеңнің ықпалынан ба екен?! 

Саясаттың шеңберінен де шығып кету оңай емес. Оның үс тіне 

қазіргі біздің қаріп, бізден басқа Моңғолия жұртшылы ғын  да ғана 

қарқынды дамыған. Қалған қазақ диас поралары т
те жа зумен 

немесе латын әліпбиімен таңбаларды қолданып жүр. 

Жалпы әліптің артын бақпай, алдын-ала топшылаудың түк 

те қажеті жоқ. Латын әліпбиінің ұтымды тұстарын іздестіріп 

к
рейікші. /ркім 
з білгенінше бейапар бұрмаламағаны 

ж
н. Тілге жанашыр ғалымдардың пікіріне сүйенсек, алды-

мен, тіл тазалығы артар еді. Бұрынғы жазбаларда: «Қазақтар 

с
йлегенде ән салып тұрғандай» делінген. Расымен, жат ды-

быстарды таңбалайтын әріптерді қысқартсақ, қазақ тілінің 

табиғи таза қалпын сақтар едік. Соған қатысты емле, ережелер 

де ықшамдалады. Мектеп қабырғасындағы балалардың оқу 

үрдісі біршама жеңілдейді. Қазақ тілінің халықаралық дәрежеге 

шығуына жол ашылады. /лемдік интеграция, ақпарат алу 

мүмкіндігі артады. Бүгінгі компьютер заманында ғаламтор 

жүйесінде үстемдік ететін латын әліпбиі екендігіне дау жоқ. 

Ғылым, білім саласында ғаламтор арқылы кеңістікке к
бірек 

еніп, жастарымыздың таным деңгейі 
сер еді. Болашағымыз 

жастардың қолында екені жасырын емес. Түбі бір, түркі дүниесі, 

негізінен латынды қолданады. Бізге олармен рухани, мәдени, 

ғылыми, экономикалық қарым-қатынасты, тығыз байланы-

сты күшейткеніміз абзал. Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен 

беделге ие. Қолданыс аясы мен мүмкіндігі 
те-м
те зор. Қай 

саланы алып қарасаң да латын әліпбиімен тікелей байланысып 

тұрады. Химиялық және математикалық формулалар, термин-

дер, медицина саласындағы дәрі-дәрмектер атауы, ғылыми 

әдебиеттер, түгелдей латын әліпбиімен біте қайнасып жатыр. 

Айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызатын электрон-

дық  поштамыз да, темір тұлпарымыздың н
мірі де, тіпті 

т
лқұ  жаттағы таңбаларға дейін латын әріптерімен жазылған. 

Қара  пайым халық білмейді емес, біледі. Ірі компьютерлік 

бағдарла маларға қазақ қаріптері енгізілмеген. Осының зар-

дабынан есептер, халықаралық маңызды құжаттар, тек орыс 

тілінде басылып жатыр. Пернетақтаның т
бе тұсында сандар-

мен жасырылған т
л әріптерімізді терудің 
зі бір қасірет. Қайда 

тұрғанын, қай жерде қолданылатынын шатасасың. Сондықтан 

тілімізді компьютерге емес, компьютерді тілімізге икемдеуіміз 

керек. Дүниені дүр сілкінткен аспанасты елінде де латын 

әліпбиінің маңызы зор. Қытайлықтар 1949 жылы 
з иероглиф-

терін латын әріптерімен баспалады. Соның арқасында шетел-

діктердің қытай тілін меңгеруі едәуір жеңілдей түскен. Ал 

жапон елінде ғылыми жұмыста және байланыс құралдарын 

пайдала нуға ыңғайлы болуы үшін екінші әліпби ретінде ла-

тын жазуын қолданып отыр. Бұл да болса к
п нәрседен хабар 

беретін сияқты.

Латын әліпбиінің пайдасы ұшан-теңіз. Мемлекеттің 

архивтегі барлық кітапты «ж
ндеп» іріктеп алуға жетеді. 

Қордалы дүниелерді де қайта басып шығатынына кәміл 

сенемін. Бүгінде тәуелсізбіз. Осы с
здің 
зі ұлтқа ұран іспетті. 

Рухани болмысымыздың бостандыққа шығатын кезеңі келді. 

Іргемізден іріткі іздейтіндердің із суытары анық. Біз 
ркениетке 

жаңаша к
зқараспен қарауға тиіспіз. Қысқасы, тіл ұлттың 

жаны, биікке к
терілетін баспалдағы іспетті. Баспалдақта нық 

тұруымыз да, тайып құлап кетуіміз де 
з қолымызда.

Мұхтар КҮМІСБЕК
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Екінші дүниежүзілік соғысты есіңізге 

сала кетейінші. Сол сұрапыл соғыста 

қатты күйреген екі ел. Бірі – Германия. 

Бірі – Жапония. Екі елде реваншизм 

құбылысы байқалды. Бұл дегеніміз – 

жеңіліске ұшыраған, рухы сынған, еңсесі 

түскен елдің қайтадан талпынысқа түсуі, 

жеңген мемлекеттен қалыспай, намысқа 

тырысып, қайта бас к
теруі. Германия 

реваншизмнің арқасында машина жасау-

да, Жапония электроника саласында әлем 

бойынша алдыңғы қатарға шықты. Бұл 

үрдіс ХХ ғасырдың соңына дейін сақталды. 

Ал ХХІ ғасырдың басында неге АҚШ 

электроникадан озып кетті? Бар мәселе 

Германия мен Жапонияның әліпбиінде 

болып отыр.

Жапондар ата тарихынан иероглифті 

қолданады. Ал неміс халқы умляут, яғни 

диакритикалық белгілермен с
здерін 

таңбалап келді. Нәтижесінде, екі ел екі 

есе жұмыс атқарды. Латын графика-

сын қолданбағанның кесірінен тех-

ника 
ндірісінде «Google», «Microsoft 

Corporation», «Apple» секілді алпауыт 

компанияларға жол беріп, к
штен қалып 

қойды. К
рдіңіз бе, латын әрпін қолданған 

кезде біз технологияда 
ндіруші елге 

айналуға мол мүмкіндік туады.

Латын графикасына 
тудің  басты 

артықшылығы – Батыс Еуропаның 

ғылыми-техникалық прогресіне ілесу. 

Смарт, сенсор, ақпараттық және жал-

пы сандық технологияның ілгерілеуіне 

ілесу үшін бізге міндетті түрде латын 

қарпіне к
шу қажет. Ең бастысы, қалайда 

ешбір ноқатсыз, артық нүкте, үтірсіз 

таза 26 әріптен тұратын латын таңбасын 

қолдануымыз керек. Бағдарламалау тіліне 

бір ноқаттың қосылғаны жеткілікті. Бүкіл 

тіліміздің ойран-асырын шығарады. Тағы 

да пернетақтаның жоғары б
лігіне түрлі 

ноқаты бар латын әріптерін орналастыруға 

тура келеді.  Бізге мұндайдың керегі 

не? Бізге юзер болудың қажеті жоқ. Біз 

ақпараттық технологияны 
ндіруші ел 

болсақ қана бәсекеге қабілетті бола аламыз.

– Латын графикасы бүгінгі ағылшын 
тілінің әліпбиі ғой. Жаппай әлем ағыл-
шын тілін оқуға к�шті. Халықаралық тілде 
с�йлеуге талпынатын жастар �сіп келеді. 
Жаңа әліпбиден қазақ тіліне қауіп т�нбей 
ме?

– Жоқ, керісінше, қазақ тілінің бағы 

жанады деп ойлаймын. /лемде ағылшын 

тілінде ғана транслитерация жоқ. Қалған 

елдің бәрінде бар. Транслитерация – 

әліпби ауыстыру. Дыбысталуына сай 

басқа әліпбиді қолдану құбылысын осы 

ғылым зерттейді. Қазақ тілі осыған дейін 

бірнеше графиканы қолданғаны тарихтан 

мәлім. Қазақ тілі латын графикасы арқылы 

бағдарлама тіліне енеді. Демек, әліпбидің 

ауысқанынан ешқандай қауіп т
нбейді.

Р а с ,  қ а з а қ т ы ң  с а н ы  а з .  М ы н а -

дай дамыған заманда қайтадан ма-

шина жасап шығаруымыз, бір нәрсе 


ндіруіміз екіталай. Бірақ жастардың 

бойына сын тұрғысынан ойлайтын 

қабілет қалыптастырған ж
н. Сонда біз 


зге тілге жұтылып кетпейміз. Қазірдің 


зінде математикадағы есептерді шығару 

 бойынша әлемде алғашқы ондыққа кіреміз. 

Бір с
збен айтқанда, бізде  математика да, 

мәдениет те дамыған. Тек енді соларды 

қараңғыда қалдырып кетпес үшін әлемге 

таралған англосакстардың тілін үйрену 

керекпіз. Оларда бағдарлама тілі – 26 әріп, 

қарым-қатынас тілі – 26. Екеуі де бірдей. 

Ешқандай кедергі жоқ. Пернетақтада 

артық таңба басып, тіл ауыстырып әуре 

болмайды. Егер біз латын қарпіне к
шіп 

үлгермесек, онда жастар ағылшын тілді 

болып кетеді. Қауіптің к
кесі сонда ба-

сталады. Кезінде орыс тілінсіз 
мір сүру 

қиын болды. Бүгінде ол орынды ағылшын 

тілі басты. «Болашақ» бағдарламасы бар, 

үш тілділік саясаты бар, біздің елдің 

кейінгі буыны ағылшынша араластырып 

с
йлеуі мүмкін. Ағылшынға да, қазаққа 

да ортақ бір әліпбиді қолданысқа енгізсек, 

ана тіліміз сақталады әрі технологияның 

тіліне айналады.

Бір с
збен айтқанда, латыншаға 

к
шкен кезде қазіргідей сырттан кіретін 

техникаларға кирилл әрпін енгізіп 

отырмаймыз. Оған қосымша қара жат 

жұмсалмайды. Түпнұсқадағы латын 

гра фикасын қолдана береміз. Қарап 

отырсақ, латын әліпбиі қай жағынан да 

тиімді.

– �ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Қуаныш ТҰНҒАТАР
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Д ә н ы с п а н  –  қ ұ д ы қ ,  б и і к  ш о қ ы . 

Маңғыстау ауданындағы Батыс Қаратауда 

орналасқан.  Аңызда Дәныспан (Даныш-

пан) Маңғыстауға мұсылман дінін әкеліп, 

бала оқытқан сопының бірі  делінеді. 

/.Кекілбаевтың «Түркістан тағылымы» 

атты ғылыми мақаласында мынадай аңыз 

кездеседі: «Түркістандағы Құқай тауының бір 

шоқысына шығып отырған Дәніспанға бір 

дәруіш кеп, сұлтан Хуббидің кереметтеріне 

тәу ету үшін Маңғыстауға барғысы келетінін 

айтады. Дәніспан дәруішке ерейін деп оры-

нынан тұрып бара жатқанда, таудың шоқысы: 

«Мен де к
рейін деп едім» деп ыңырсиды. 

«Олай болса, мен саған мініп барайын» деп 

Дәніспан шоқыға кеп қайта отырады. Тау 

батысқа қарай жүріп береді. Маңғыстауға 

жеткесін: «Киелі жерге к
ліктен түсіп, 

жаяу барған дұрыс» деп, орнынан тұрып 

кетеді. Тау жеткен жерінде тұрып қалады. 

Дәніспан – Маңғыстау түбегіндегі Таушық 

кентінің шығыс жақ іргесіндегі оқшау тау» 

(/.Кекілбаев, 16). 

Дауылбай – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Тереңдігі – 8 метр.  Антропо-

гидроним. «Есеннің немересі Дауылбайдың 

қазған құдығы» (С./бішұлы, 10). 

Дауысты-Дүкенді – құдық. Бейнеу ауда-

нында орналасқан. Мағынасы: «ішінен судың 

аққан дыбысы естілетін құдық», сондай-

ақ Ж.Дүйсенбаеваның «/біш Кекілбаев 

шығармаларындағы тарих тағылымы» моно-

графиясында: «құдық аты ағайынды екі 

адамның атымен Дауысты-Дүкенді аталады. 

Дүкен ағасы, Дауысты інісі екен...» деген 

мәлі меттер де кездеседі (Ж.Дүйсенбаева, 

2007, 31). 

Дәрмената – киелі орын. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан.  Антропонекроним. 

Дәрібай – қорым. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. «Дәрібай – 

әрі бақсы, ірі емші адам болған. Бақсылық 

әдісінде к
біне жауырын қыздырады екен. 

Жауырынның бойындағы қыздырған кезде 

шұқырына дейін жеткен сызыққа қарап оты-

рып, сырқаттың түрін болжайды. Сол арқылы 

ауырған жерін айтады. Ол табылған жағдайда 

ш
птен жасалған дәрісімен емдейді екен 

(М.Нығметуллаев, 160). 

Дәулет  – ауыл. Мұнайлы ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «бақ, ырыс қонған 

ауыл». 

Дәулетбайсұпы – мола. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Антропонекроним.  Дәулетбай 

сұпы – Бекет атаның бел баласы Байтеліден 

тараған, діни сауатты, к
ріпкел адам болған. 

Дәулетжары – құдық. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан.  Геногидроним. Дәулетжары 

(Дәулеталы) – Адайдың қара шаңырағы 

делінетін Мұңалдан тараған Жары руының 

бір атасы. 

Дәулеттас – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «Дәулеттің таспен 

шегенделген құдығы». 

Демеуқолтық – Маңғыстау ауданындағы 

жер. Атау Демеу (зат есім, адам аты) және 

қолтық (зат есім) с
здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Қолтық – «теңіздегі жан-жағын 

құрлық, биік жартасты жағалау қоршаған 

шағын айлақ» (/.Спан, Ж. Дүйсенбаева, 198). 

Дережер  – т
бе. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау дере (зат есім) және жер 

(зат есім) с
здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Дере – к
нетүркі с
здігінде, «аңғар, ойыс 

жер» мәнін береді» (ДТС, 560). Мағынасы: 

«аңғарлы, ойысты т
бе».  

Домалақбиік – тау. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау домалақ (сын есім) және 

биік (сын есім) с
здерінің бірігуі арқылы 

жасалған.  Мағынасы: «биік, домалақ тау». 

Домалақт�бе – т
бе. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Мағынасы:  «домалақ т
бе». 

Доңға – алқап, мұнай-газ кені. Түпқараған 

ауданында орналасқан. «Бұл атау к
нетүркі 

тілінде домба//томба – «жота», «д
ң», «т
бе» 

деген с
з» (Т.Жанұзақ, 2007, 65). Сонда Доңға 

– «д
ң, т
бе» дегенді білдіреді. Домба, томба//

доңға с
здеріндегі м//ң орын алмастырғыш 

дыбыстар қатарына  жатады.

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген �лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Ұ
л т  к 
 ш б а с ш ы с ы  « Ұ л т т ы қ 

бірегейлікті сақтау», «Ұлттық 

жаңғыру» деген ұғымдар ұлттық 

сананың кемелденуін білдіретінін ескер-

те келе, ол үшін ұлттық сана-сезімнің 

к
кжиегін кеңейту, ұлттық болмыстың 


зегін сақтау қажеттігін атап 
ткен бола-

тын. Бұл орайда ұлттық болмысымыздың 

тарихы тереңнен бастау  алатынын 

байқаймыз. 

А.Байтұрсынұлы: «...Қазақ тіліндегі 

с
здердің бәрін білгеніміз қазақ тілін 

қолдану  болып табылмайды.  Тілді 

қолдана білу деп айтатын ойға сәйкес 

келетін с
здерді таңдап ала білуді және 

сол с
здерді с
йлем ішіне орын-орны-

на дұрыстап қоя білуді айтамыз» деген 

еді [Байтұрсынұлы А. Ақ жол. – Алма-

ты, Жалын, 1991, 369-б.]. Расында да, 

қазақша с
йлеушілердің бәрін бірдей 

қазақша дұрыс с
йлеп тұр деп қабылдай 

беруге  болмайды.  А.Байтұрсынұлы 

шығарма с
зінің 
ңді, ұнамды болуы үшін 

с
з дұрыстығы, тіл тазалығы, тіл (лұғат) 

анықтығы, тіл дәлдігі, тіл к
рнектілігі 

сияқты шарттардың ескерілуі қажеттігін 

айта келіп, с
з дұрыстығы үшін: 

1) с
здердің тұлғасын, мағынасын 


згертетін түрлі жалғау, жұрнақ, жалғау-

лық сияқты нәрселерді жақсы біліп, 

әрқайсысын 
з орнына тұтыну; 

2) с
йлем ішіндегі с
зді дұрыс септеп, 

дұрыс к
птеп, дұрыс ымыраластыру; 

3) с
йлемдерді бір-біріне дұрыс орай-

ластырып, дұрыс құрмаластырып, дұрыс 

орналастыру керектігін к
рсеткен еді 

[Байтұрсынұлы А. Ақ жол. – Алматы, Жа-

лын, 1991, 350-б.].

Алайда бүгінгі таңда газет, журнал 

бетінде к
птеген орынсыз қолданыстар, 

қате тіркестер орын алып жүр, бұл басылым 

беттерімен қатар радио, теледидар тілінде 

де жиі кездеседі. Мысалы,  байланысты, 
орай, арқасында, кесірінен, салдарынан, 
қарай т.с.с. қолданысын жатқызуға болады: 

$кінішке орай, жауын-шашын салдарынан 
егін бітік шықты, жол апатының арқасында, 
т.с.с. қолданыстар радио, бұқаралық 

ақпарат құралдарының тілінде кездесіп 

қалады. Орай, арқасында септеулігінің 

тіркестің мағынасын бере алады. Мұндай 

плеоназмдық қолданыстар соңғы жылда-

ры к
бірек кездесіп жүр. Дұрысында: әр 
сенбіде, әр күні, т.с.с. немесе сенбі сайын, 
күн сайын, т.с.с. Қазақ тілінің нормала-

рына сәйкес әр, барлық, түгел с
зімен 

тіркескен с
з жекеше тұлғада келуі ке-

рек, алайда тілшілеріміздің әр күндеріңіз, 
әр минуттарыңыз, әр секундтарыңыз, 
барлықтарыңыз,  түгелдерің із  деген 

с
зқолданыстарын жиі естиміз. 

Тіл заңдылықтарын бұзатын мұндай 

қолданыстарға бейжай қарауға болмай-

ды. Себебі теледидар – дұрыс с
йлеу, 

сауатты с
йлеу әдебін танытатын, дұрыс 

с
йлеу нормаларын қалыптастыратын 

бірден-бір жол болуы тиіс. Бұл орайда 

академик Р.Сыздықова: «Радио, теледидар 

және баспас
з сияқты бұқаралық ақпарат 

құралдарының тіліне арнайы к
ңіл аудару 

да тіл мәдениеті шаруаларының бірінен са-

налады. Бұқаралық ақпарат құралдарының 

тілі деген, олардың с
з таңдап жұмсау 

әрекеттерінен бастап, орфографиялық, 

о р ф о э п и я л ы қ  н о р м а л а р д ы  д ұ р ы с 

қолдануларына назар аударылады. Бұлар 


згелерден екі есе к
п жүк арқалайды: 

бірі – күнделікті газет-журналдар, сах-

на 
нерпаздары, радио мен теледидар 

қызметкерлері тіл мәдениеті мәселелерін 

к
теру, тілдік нормаларды берік сақтау 

сияқты мәселелерді тікелей насихаттауы, 

түсіндіруі, пікірталастар ұйымдастыруы 

болса, екіншісі – сахна мен радио, теле-

дидар қызметкерлері орфоэпиялық нор-

маларды қалың к
пшілікке үйретуші 

ұстаз болуға міндетті. Ал баспас
з қалың 

оқырман қауымның тілін ұстартып, жазу 

сауаттылығын к
теруге мейлінше зор 

қызмет етуге міндетті» деп жазған еді 

[Сыздық Р. Тілдік норма және оның қа-

лып тануы. – Астана, Елорда, 2001. - 36-б.]. 

Тілдің нәзік иірімдерін с
з бағасын 

білетін, қазақ тілінің заңдылықтарын 

 шебер меңгерген жандар анық білетіні 

б е л г і л і .  К е з і н д е  А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы : 

«Нәрсенің дәл санын білуге сұрағанда 

неше? деп сұраймыз. Мәселен: «Неше кісі 

келеді?» – «Үш кісі келеді». Нәрсенің дәл 

санын білуге емес, шамасын ғана білуге 

шы, жиырманшы, отызыншы, қырқыншы, 
елуінші, алпысыншы, жетпісінші, сексенінші, 
тоқсаныншы, жүзінші, мыңыншы, мил-
лионыншы. Бұлар реттік  деп аталады. 

[Байтұрсынов А. Тіл – құрал. С
з жүйесі 

һәм түрлері. ІІ тіл танытқыш кітап. 4-ба-

сылуы. Орынбор, 1924]. 

10) Жұрнақ «ншы». Бұл жұрнақ жуан 

с
зге жалғасса, жуан айтылады, жіңішке 

с
зге жалғасса, жіңішке болып айтылады. 

Мәселен, бірінші, екінші, үшінші, т$ртінші, 
бесінші, алтыншы, жетінші, сегізінші, 
тоғызыншы, оныншы, жиырманшы, оты-
зыншы, қырқыншы, елуінші, алпысыншы, 
жетпісінші, сексенінші, тоқсаныншы, 
жүзінші, мыңыншы [Байтұрсынов А. Тіл 

– құрал (қазақ тілінің сарфы). Бірінші 

жылдық. – Ташкент, 1918]. 

Дұрысында, қазақ тіліндегі реттік 

сан есім тудыратын жұрнақ дауыссыз 

дыбыстардан соң -ыншы/-інші түрінде 

жалғанғанмен, дауысты дыбыстардан 

кейін жалғанғанда қатар келген екі 

дауыстының бірі түсіп қалады: екінші, 
алтыншы, жетінші, т.с.с. (екісінші, алты-
сыншы, жетісінші емес). Осы үлгі бойынша 

жиырма с
зіне де жұрнақ жалғанғанда 
жиырманшы  түрінде жалғануы тиіс. 

Бұл орайда тіліміздің заңдылықтарын 

жетік білетін Ахмет Байтұрсынұлы сын-

ды ғалымдарымыздың тұжырымдарын 

әрдайым есте ұстау қажет деп білеміз. 

Теледидар арқылы беріліп жатқан, 

к
шеде ілулі тұрған жарнамаларда қазақ 

ұғымына жат қолданыстар жиі орын ала-

ды. Мысалы, тіркесе алмайтын с
здерді 

қатар қою: Сүйікті кофенің қанық дәмінен 
рақат аламын... Таңғы астың 15 мину-
тын  Президент сүзбесіне арнаймын... Дәмі 
жұмсақ және қанық келеді... 6лемдегі 
ең к�ңілді ботқаны  мен ғана білем... 
Дұрысында, қанық с
зі дәмге қатысты 

емес, түске қатысты қолданылады. 

Қазақ тілінде үнемі болымсыз тұлғада 

ғана қолданылатын және әрдайым бо-

лымды мәнде ғана қолданылатын арнаулы 

тұлғалар бар. Болымсыздық есімдіктері 

әрдайым болымсыз тұлғадағы с
здермен 

тіркеседі, керісінше, әрдайым, әрқашан, 
үнемі, т.с.с. с
здер болымды тұлғада келеді. 

Сол себепті жарнама тіліндегі Олай әрқашан 
бола бермейді... сияқты қолданыстар тіл 

заңдылығын бұзып тұр.

Жарнама тіліндегі қазақ тілі заңдылық-

тарының бұзылған тұстарының бірі 

ретінде сан есіммен, к$п, бірнеше, әлденеше 

т.с.с. с
здермен тіркескен с
зге к
птік 

жалғауының жалғануын (100 мыңға жуық 
тұрғындар, отыздан астам жылдар бойы) 

атауға болады. Сол сияқты қазіргі кезде 

ән шырқайтын болады, берілетін болады 
сияқты қолданыстарды жиі естиміз. Орыс 

тіліндегі буду ходить, буду читать сияқты 

тіркестер қазақ тіліне келемін, оқимын 

түрінде аударылуы керек. Себебі -а/-е/-й 
к
семше тұлғалы етістік келер шақ (ауы-

спалы келер шақ) мағынасын бере алады. 

Сондықтан оған әрдайым бол к
мекші 

етістігін тіркестіре берудің қажеті болмай-

ды. Мұның бәрі қазақ тілінің нормаларын 

белден басып, орыс тілінен с
збе-с
з ауда-

ру салдарынан пайда болған.

шықпайды» [Байтұрсынұлы А. Ақ жол: 


леңдер мен тәржімелер, публицистикалық 

мақалалар және әдеби зерттеу. – Алматы: 

Жалын, 1991. 142-б.]. 

Тележүргізушілер мен тілшілеріміз 

-у керек тұлғасымен келген тіркестерді 

айту керекпіз, білу керекпін, т.с.с. түрде 

жиі қолданады. Дұрысы – айтуымыз ке-
рек, білуім керек. Сол сияқты отырмыз, 

жүрміз деген с
здердің орнына с
йлеу 

тіліне тән отырық, жүрік, жатырық, т.с.с. 

оқу орындарының атау ларын қазақ 

тілінің заңдылықтарына сәйкестендіріп, 

біріздендіретін уақыт келді деп есептейміз. 

/сіресе Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық институты атауындағы 

мемлекеттік қыздар тіркесі құлаққа 

түрпідей тиеді, еріксіз «мемлекеттік қыз, 

мемлекеттік емес қыз деген кімдер?» деген 

сұрақ ойға келеді. Бұл орайда ғалымның 8 

наурызға қатысты «/йелдердің халықара-

лық «сорты» жоқ. Сондықтан 8 наурыз-

ды «/йелдердің халықаралық күні» 

деп дұрыс сипаттағанымыз ж
н» деген 

тұжырымдары да [Нұрмұқанов Х. С
здің 

де сұрауы бар. Шығармаларының үш 

томдық жинағы. – 3-том (мақалалар, 

естеліктер). – Қарағанды: Болашақ-Баспа, 

2010. 296 б.] назар аударарлық. Бұл күнді 

«Арулар күні» тіркесімен алмастыруға 

болатын сияқты. Себебі бұл мейрам-

ды мектеп оқушылары да, үлкен-кіші 

бірдей атап 
теді. Сондықтан тіліміздің 

мол мүмкіндіктерін пайдалана отырып, 

экспрессивті с
зқолданыстармен алмасты-

ру қажет деп есептейміз.

М./уезовтің: «Кімде-кім ана тілін, 

әдебиетін сыйламаса, бағаламаса, оны 

сауатты, мәдениетті адам деп санауға бол-

майды» деген с
зін әрдайым ескеруіміз 

қажет. Бұл орайда «Бұқаралық ақпарат 

құралдарының бәрінде бірдей тілдік 

норма бұзылып жатыр» деген ойдан 

аулақпыз. Қазақ радиосынан берілетін 

Қошан Мұстафаұлының,  Темірхан 

Момбеков, Оңғарбек Құралұлы, Бақыт 

Жағыпар, Нұржамал Жаңабаева сияқты 

журналистердің хабарларын тыңдап, 

тұшынып, сүйсініп отырамыз. «Қазақстан» 

телеарнасынан берілетін «Дара жол» 

бағдарламасындағы Дана Нұржігіттің әр 

с
зіне к
ңіліміз толып, риза боламыз. 

Тіліміздің бай, шұрайлы, к
ркем 

тіл екені – дау тудырмайтын ақиқат. 

«Мәдени мұра» бағдарламасының аясында 

 Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

 институтында «Қазақ әдеби тілінің с
здігі» 

деп аталатын он бес томдық түсіндірме 

с
здік жарық к
рді. Түркі елдерінің ешқай-

сысында да мұндай деңгейдегі с
здік жоқ. 

Сол сияқты М./уезов атындағы /дебиет 

және 
нер институтында қазақтың бай 

ауыз әдебиетi үлгілері жинақталып, «Ба-

балар с
зi» сериясы бойынша 100 том 

болып басылып шықты. 2013 жылы Ахмет 

Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инсти-

туты он бес томдық «Қазақ әдеби тілінің 

с
здігінің» негізінде әрі толықтыра оты-

рып, «Қазақ с
здігі» деген атпен 106 000 

бірлік қамтылған бір томдық түсіндірме 

с
здік құрастырып шығарды. Бұл тіліміздің 

байлығын, тарихымыздың тереңге тарта-

тынын к
рсетеді. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 

«бірнеше жылда гуманитарлық білімнің 

барлық бағыттары бойынша әлемдегі ең 

жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілдерден 

қазақ тіліне аудару» ісін қолға алу, Ұлттық 

аударма бюросын құру керектігін ескерт-

кен болатын. Бүгінгі таңда аударма ісінде 

термин, дұрыс, шебер аудару мәселесі әлі 

де біршама ақсап тұрғаны белгілі. Осыған 

байланысты терминдерді біріздендіру, 

дұрыс аудармаға үлгі боларлық дүние 

ретінде ХХ ғасырдың басында жарық 

к
рген аударма еңбектерді,  ұлттық 

кодтың негізі болатын А.Байтұрсынұлы, 

Е.Омаров, А.Байтасұлы, А.Мамытұлы, 

Қ.Басымұлы сынды ғалымдардың бұрын-

соңды жария лана қоймаған еңбектерін, 

ХХ ғасырдың басында жарық к
рген 

о қ у л ы қ т а р д ы  ж и н а қ т а п ,  ғ ы л ы м и 

айналымға енгізу қажет деп білеміз. 

Мұндай еңбектер  аудармашылар үшін 

үлгі болумен қатар сала мамандары, тер-

минолог ғалымдар, оқулық авторлары, 

жалпы к
пшілік үшін де таптырмас дүние 

болар еді. 

ЗИЯЛЫЛАР ЕҢБЕГІ – 
ҰЛТТЫҚ КОД НЕГІЗІ

Орынай ЖҰБАЕВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты
 Грамматика бөлімінің 
меңгерушісі, филология 
ғылымының докторы

дұрыс, оңтайлы іс-әрекетке, қимылға, 

орайлы іске байланысты қолданылатыны, 

керісінше, салдарынан, кесірінен с
здерінің 

жағымсыз құбылыстарды бейнелеу-

де  қолданылатыны,  эмоционалды-

экспрессивті бояуы т
мен с
здермен 

тіркесетіні, тура келеді, мәжбүр болды 
тіркестерінің амалсыздан, лажсыздан 

болған қимылды білдіретіні, т.с.с. к
п 

жағдайда ескеріле бермейді. 

Сол сияқты бүг інг і  күні ,  биылғы 
жылы деген қолданыстар да тіліміздің 

заңдылықтарына қайшы. Себебі бүгін с
зі 

бұл күн, биыл с
зі бұл жыл с
здерінің кірігуі 

нәтижесінде пайда болған. Яғни бүгінгі күн 

не биылғы жыл деген тіркестерде күн, жыл 

с
здері қайталанып, плеоназм орын алған. 

Қазіргі кезде теледидарда да, жарна-

ма тілінде де әр сенбі сайын, әр шығарған 
сайын, әр күн сайын, т.с.с. сияқты қолда-

ныстар жиі орын алып келеді. 6р с
зі 

тіркескен с
з сайын с
зімен тіркеспей-ақ 

сұрағанда қанша? деп сұраймыз. Мәселен: 

«Қанша күн жүресің?» – «Үш-т
рт күн 

жүремін» [Байтұрсынов А. Тіл – құрал 

(қазақ тілінің сарфы). Бірінші жылдық. 

– Ташкент, 1918] деп жазған еді. Ғалым 

ойлары кейін М.Балақаевтың еңбектерінде 

де сабақтастық тапқан. Алайда қазіргі кезде 

неше? қанша? Сұрау есімдіктері синоним 

ретінде, бірінің орнына бірі қолданылып 

келеді. Соның салдарынан тілімізде 

қаншаншы (Қаншаншы сыныпта оқисың? 
Қаншаншы орын алды?), қаншауы (Қаншауы 
келді? Қаншауын аламыз?), т.с.с. қазақ 

тілінің нормаларына қайшы қолданыстар 

етек алып барады. 

Сол сияқты Ахмет Байтұрсынұлы 

еңбектерінде жиырма с
зінен жасалған 

реттік сан есім бүгінгідей жиырмасыншы 

түрінде емес, жиырманшы түрінде берілген. 

Ретін к
рсететін с
здер; мәселен: бірінші, 
екінші, үшінші, т$ртінші, бесінші, алтын-
шы, жетінші, сегізінші, тоғызыншы, онын-

Орыс тілінің ықпалымен сұраулық шы-

лауларды қолданбау да жарнама тілдерінде 

де, жастардың с
йлеу тілінде де белең 

алып келеді (Био-С па? дегеннің орнына 
Био-С?). Дұрыс с
йлеу нормасы бойынша, 

ІІІ жақтағы жіктік жалғаулы с
зден кейін 

сұраулық шылау келетін болса, жіктік 

жалғауы түсіп қалады. Мысалы: келеді 
ме? емес, келе ме? айтады ма? емес, айта 
ма?, т.с.с. Тіліміздің бұл ерекшелігіне 

тележүргізушілер де, радио тілшілері де, 

аудармашылар да мән бермей жатады. 

Сол сияқты қазіргі кезде жарна-

ма тілінде ырықсыз етіс тұлғалары жиі 

қолданылатын болы. Денсаулық сақтау 

министрлігімен мақұлданған түрінде беріліп 

жүрген жарнама дұрысында Денсаулық 
сақтау министрлігі мақұлдаған болуы ке-

рек. Бұл да – орыс тілінің әсері.

Теледидар арқылы берілген жарнама-

лардағы Ана сүтінің алмастырушысы бо-
лып табылмайды; Бояу түсім ұзағырақ 
сақталады; қалыптастыруға ықпал етеді; 
Шексіз ләззаттың кішкентай б$лігі; 
6лсіз шаш маған тән емес; Күтпеген ауа 
райы; 10 күнге дейін айнадай жылты-
рау; Айнадай жылтырауды бекіту үшін... 
ұсынамыз;  Таңғаларлық т$мен баға 
т.с.с. қолданыстарды к
ргенде, Ахмет 

Байтұрсынұлының мына с
здері еріксіз 

ойға оралады: «Халық 
мірі бір жылдап, 

он жылдап, хәттә жүз жылдап та емес, мың 

жылдап саналады. Сондай ұзақ 
мірінің 

ішінде һәр халықтың дағдылы тұтынып 
келе жатқан с�здері, ол с�здерінің біріне-
бірі жалғасып тізілетін дағдылы жолы, 
жүйесі, қисыны болады. Һәр жұрттың 

түрінде, тұтынған жолында, мінезінде 
қандай басқалық болса, тілінде һәм сондай 
басқалық болады. Біздің жасынан орысша 

я ноғайша оқыған бауырларымыз с
здің 

жүйесін, қисынын нағыз қазақша келтіріп 

жаза алмайды я жазса да, қиындықпен 

жазады. Себебі – жасынан қазақша жазып 

дағдыланбағандық. Орысша оқығандар 

орыс с
зінің жүйесіне дағдыланып 

үйренген. Ноғайша оқығандар ноғай 

с
зінің жүйесіне дағдыланып үйренген. 

Қазақ с
здерін алып, орыс я ноғай с�зінің 
жүйесімен тізсе, ол нағыз қазақша болып 

қолдану белең алып барады. Бұл, әрине, 

тілдік норманы, с
йлеу әдебін білмеуден 

туған қателіктер. Сол сияқты орыс тілінің 

заңдылықтарына сәйкестендіріп, т
райым 

түрінде қолданады. Дұрысында, қазақ 

тілінде т$раға с
зі ер адамға да, әйел адам-

ға қатысты да қолданыла береді. Сонымен 

қатар аға ғылыми қызметкер деген тіркес 

бар да апа ғылыми қызметкер немесе әпке 
ғылыми қызметкер, т.с.с. қолданыстар 

жоқ. Сондықтан мұндай с
здерде әйел 

не ер адам ға қатысты жіктеудің қажеті 

шамалы. 

Профессор Хайролла Нұрмұқанов 

1968 жылы «Баспас
з және тіл мәдениеті» 

деген тақырыпта 
ткізілген республикалық 

к о н ф е р е н ц и я д а  М . Ғ а б д у л л и н н і ң 

С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
универси теті,  В.И.Ленин атындағы 
Қазақ политех никалық институты ата-

уларына  байланысты: «Киров атында 

да, Ленин атында да қазақ жоқ, бол-

майды да. Сондықтан бұл оқу орын-

дары Қазақтың С.М.Киров атындағы, 

Қазақтың В.И.Ленин атындағы... болып 

дұрыс аталуы тиіс» деп анықтайтын с
з 

бен анықталатын с
здің орындарын шата-

стырмау қажеттігін ескерткенін айта келіп: 

«Содан бері 35 жылға жуық уақыт 
тсе де, 

қатенің бұл түрінен әлі күнге арыла алмай 

келеміз» деген еді. 

Бұл мәселе бүгінгі таңда да әлі 
зекті 

күйінде қалып отыр. Оған т
мендегі жоғары 

оқу орындарының қазақша атауы дәйек 

бола алады: Қ.Жұбанов атындағы Ақт$бе 
мемлекеттік университеті, Абай атындағы 
Алматы ұлттық педагогикалық универси-
теті, Ы.Алтынсарин атындағы Арқалық 
мемлекеттік педагогикалық институ-
ты, Халел Досмұхамедұлы атындағы 
Атырау мемлекеттік университеті, 
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан 
а г р о т е х н и к а л ы қ  у н и в е р с и т е т і , 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық 
университеті, Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық консерваториясы, Қазақ 
мемлекеттік қыздар педагогикалық инсти-
туты, т.с.с. Сол себепті М.Ғабдуллин, 

Х.Нұрмұқанов сынды біртуар ғалымдары-

мыздың ескертулеріне мән беріп, жоғары 

ТҰНЫҚ ОЙДЫҢ 
КӘУСАРЫ

Жуырда Алматыда студенттер мен мектеп мұғалімдері ара-
сында «Тілдарын» қалалық олимпиадасы �тті. Дәстүрге 
айналған шараны Алматы қаласы Тілдерді дамыту 
басқармасы мен Жетісу аудандық әкімдігі ұйымдастырды. 

Биылғы шара ҚР тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске 

асыру мақсатында және «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында 
тіп отыр. Байқаудың мақсаты: жастардың арасында 

мемлекеттік тіл саясатын кеңінен насихаттау, қазақ тілінің 

қолдану аясын кеңейту және дарынды жастарға жан-жақты 

қолдау к
рсету. Сайысқа қатысушылар үш кезең бойынша 

сынға түсті. Атап айтар болсақ, таңдаған тақырыбы бойынша 

«тұсаукесер» (презентация) 
ткізу, белгілі бір тақырып бойын-

ша эссе жазу және мәтін бойынша ілеспе аударма жасау. Ере-

жеге сай тапсырма үш тілде орындалды. Олимпиадаға қатысу-

шылар алдын-ала дайындаған аудио және видео жазбаларын 

ұсынды. /р кезең қорытындысы бойынша қазылар алқасы 

сайыскерлердің біліктілігін балл арқылы бағалап отырды.  

Нәтижесінде, бірінші, екінші және үшінші орын иегерлері 

анықталып, жүлдегерлерге алғыс хат және тиісті дипломдар 

мен бағалы сыйлақтар табысталды. ІІІ орынды Абылай хан 

атындағы Қазақ Халықаралық Қатынастар және /лем тілдері 

университетінен Салауат Бекбауов, ІІ орынды Альфа Білім 

академиясының аға мұғалімі Ерген Адикенов иеленді. Ал 

Азаматтық авиация акакдемиясының студенті Аялита Добра-

шева жарыс жеңімпазы атанып, республикалық олимпиадаға 

жолдама алды. 

Бибігүл АХМЕТОВА

САЙЫС
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Мемлекеттік қызметшілер тестілеуден өтті

ТҰҢҒЫШ ТЕАТРДЫ 
ҚАЛЫПТАСТЫРҒАН

ІЛЕСПЕ АУДАРМА 
ЖАЙЫ СӨЗ БОЛДЫ

Астана қаласы әкімдігінде қазан айының 16-20 
жұлдызы аралығында ҚАЗТЕСТ жүйесі бойынша 
диагностикалық тестілеу �тті. Оны Тілдерді дамы-
ту басқармасы ұйымдастырды. 

Мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік 

тілді меңгеру деңгейін анықтауға және бағалауға 

бағытталған бұл шара Қазақстан Республикасында 

тілдерді дамыту мен қолданудың 2011 - 2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасын орындау 

мақсатында және 2016 жылғы 23 желтоқсандағы 

Қазақстан Республикасының Премьер-Министрі 

т
рағалығымен 
ткен «Мемлекеттік тіл саясатын 

одан әрі жетілдіру ж
ніндегі комиссия» мәжілісінің 

хаттамалық шешіміне сәйкес жүзеге асырылды.

 Айта кету керек, ҚАЗТЕСТ жүйесі Қазақстан 

Республикасындағы азаматтардың мемлекеттік 

тілді меңгеру деңгейін бағалау жүйесі десек, ол 

халықаралық тілдік білімді бағалаудың TOEFL, 

IELTS, DALF/DELF, DSH, CELI, TÖMER, ТРКИ 

және т.б. жүйелерінің қағидаттарына негізделген. 

Диагностикалық тестілеу, с
йлеу әрекетінің 

негізгі түрлері тыңдалым, лексика-грамматикалық 

құрылым, оқылым б
ліктері бойынша жүргізілді. 

Тест тапсырмалары жеңілден күрделіге қарай 

негізделіп, бес деңгей бойынша құрастырылды. 

Олар – қарапайым, базалық, орта, ортадан жоғары, 

жоғары деңгейлер.

Тестілеуге 660 мемлекеттік қызметші қатысты. 

Олардың арасында түрлі басқару сатыларындағы 

әкімдікке қарасты басқармалардың басшылары 

мен мамандары (549 қызметші), аудандық әкім 

аппараттарының қызметкерлері (111 қызметші) бар. 

«Енді осы тест қорытындылары мемлекеттік 

тіл саясатын одан әрі жетілдіру ж
ніндегі жұмыс 

тобы мәжілісінде қаралып, талқыланады» дейді Тіл 

басқармасының мамандары. 

Дана ХАЛЫҚ

ШАРА

ЖИЫН

ҚҰРМЕТ

Ғалым-ұстаз Бердібай Шала бай ха-

қындағы әңгімемізді осылай бастауы-

мыздың себебі бар...

1964 жылы Алматыдағы С.Киров 

(қазіргі әл-Фараби ) атындағы ҚазМУ-

дің филология факультетіне оқуға түскен 

Бердібай Шалабай да осындай ел-жұртқа 

қадірлі мұғалімдер отбасында дүниеге 

келген, мектепті алтын медальмен 

бітірген, университетте үздік оқыған 

түлек.

Бердібай Шалабай университет 

қабырғасында талабы зор, ізденгіш 

шәкірт ретінде атақты ұстаздардың 

 назарына бірден ілікті. /рқайсысының 


зі жеке бір университет саналатын 

тілші-ұстаздар: Мәулен Балақаев, Смет 

Кеңесбаев, Ыбырайым Маманов, Кәкен 

Аханов, Орынбасар Т
легенов, Мархабат 

Томанов, әдебиетші-ұстаздар: Бейсенбай 

Кенжебаев, Мәлік Ғабдуллин, Зейнолла 

Қабдолов, Тұрсынбек Кәкішев, Рымғали 

Нұрғалиев, Мырзатай Жолдасбеков сын-

ды кемел ойлы, аса к
рнекті тұлғалар 

Қазақ Мемлекеттік университетінің 

ғана емес, бүкіл қазақ руханияты мен 

ғылымтану, оқу-білім жүйесінің ірі 


кілдері еді.

Осындай алаш жұртына аттары әйгілі, 

айтулы ұстаздардан білім алған Бердібай 

бірінші курстан-ақ нақты деректер 

мен ғылыми-әдіснамалық дәйектерге 

сүйенген концептуалды пікір айтуды, 

талмай еңбектенуді қажет ететін тіл 

біліміне айрықша ден қойды. «Шын 

беріле атқарған нәрсе ғана адамның 

жүрегінен берік орын алады» деп шығыс 

жұртының данышпаны әл-Фараби 

айтқандай, осы салада Бердібай Шалабай 

елу жылға жуық еңбек етіп, тіл білімінің 


зекті мәселелерін зерделеген қатардағы 

жас маманнан есімі елге мәлім, білімі 

мен білігі жарасқан ғалым деңгейіне 

к
терілді. 

Табанды ғалым, тағылымы мол ұстаз 


мірі еңбек пен тиянақтылықтың, білік 

пен білімдарлықтың егіз үйлесіміндей 

жылдан-жылға жаңа белестерді алып 

келеді. Шынайы ғалымға тән қасиет-

тердің барлығын Бердібай Шалабайдың 

бойынан еркін табуға болады. Оның 

ғылымдағы, ұстаздық еңбегіндегі, жалпы 


мірдегі жо лы ның жеңіл болмағанын 

байқау қиын емес. 1йткені бұл жол – 

ғалым-ұстаздың 
з жүрегімен таңдап 

алған 
рісі б
лек 
ркенді жол.

Бердібай Шалабай 1973 жылы фило-

логия ғылымының докторы, Қазақ ССР 

Ғылым академиясының корреспондент-

мүшесі, қазақ тіл ғылымының шоқтығы 

биік тұлғаларының бірі, профессор 

Мәулен Балақаевтың жетекшілігімен 

«Ғ.Мүсіреповтің «Оянған 
лке» рома-

нын дағы синтаксистік құралдардың 

стилистикалық қызметі» тақырыбында 

кандидаттық диссертация қорғады. Қазақ 

әдебиетінің аса к
рнекті 
кілі, ұлы су-

теу нысанының басты ерекшелігі: оның 

қарастырып жүрген мәселелерінің 

барлығы – бір-бірімен сабақтас, үндес 

тіл білімінің стилистика, синтаксис, 

функционалды грамматика, мәтінтаным 

салаларын бір арнаға тоғыстыратын, «Ру-

хани жаңғыру» аясында тіл мәдениеті мен 

тіл эстетикасын, ұлттық с
з 
нері мен с
з 

байлығын к
ркем шығарма тілі арқылы 

ұрпақ санасына ұялатуды к
здейтін іргелі 

мәселелер. Тілшінің жарты ғасырға жуық 

к
з майын тауысып зерттеп келе жатқан: 

жазушының с
з 
рнегі, к
ркем әдебиет 

тілі, к
ркемс
здің қаламгер табиғатында 

алатын орны, «автор бейнесі», к
ркемс
з 

– дара стильдік құбылыс тәрізді зерт-

теу обьектілері – ғалымның тиянақты 

еңбегін, табандылығын, ізденімпаздығын, 

жауапкершілігін аңғарта отырып, ғылым-

дағы іргелес мәселелерді терең меңгеруге 

арналған. 

Аталмыш проблемалардың ішінен 

Бекең к
ркем шығарма тілін зерттеуге 

ерекше к
ңіл аударды. К
ркем шығарма 

тілін теориялық-практикалық жағынан 

меңгеру тілдің эстетикалық қызметін 

терең түсінуге, қоғамдық-әлеуметтік ор-

тада ойыңды әдемі жеткізе білуге, с
здік 

қорды жете игеруге к
мектеседі. Қазақтың 

шұрайлы тілін, с
з байлығын дұрыс 

қолдану, оны суреткердің шығармасы 

арқылы жаңарта-жаңғырта қабылдау 

адам танымын кеңейтіп, қаламгерді де, 

ұлтты да, ел мен жерді де жаңа қырынан 

зерделеуге мүмкіндік береді. 

К
ркем туынды жалпыхалықтық 

тіл мен әдеби тілдің арақатынасын 

айқын дайтын маңызды факторға ие. 

Осы тұрғыдан келгенде, поэтикалық-

прозалық тіл жүйесіне тән ерекшеліктер 

мен оның ғылыми-әдіснамалық негізін 

айқындау ғылым мен білімнің даму-

ын уақыт талабына сай алға апаратын 

маңызды мәселелер екені айтпаса да 

түсінікті.

Ғылым жолындағы ізденістер тілшіні 

Ғабит Мүсіреповтің «Оянған 
лке» 

шығармасынан кейін жалпы к
ркем 

туынды тілінің ғылыми аспектілеріне 

алып келді. Бердібай Шалабай ендігі 

кезекте қазақтың к
ркем прозасының 

тіл ерекшеліктерін зерттеуге бет бұрды. 

С
йтіп, ол 1997 жылы ұлттық к
ркем 

ой мен к
ркем с
здің жаратылысын та-

мырынан тартып тарқатар аса к
рнекті 

ғалым, филология ғылымының докто-

ры, академик Рәбиға Сыздықованың 

жетекшілігімен «К
ркем проза тілін 

зерттеудің ғылыми-теориялық негіздері» 

тақырыбында докторлық диссертация 

қорғады. Бұл жұмыс тілшінің к
п жылғы 

ізденісінің заңды нәтижесі болды.

Б е р д і б а й  Ш а л а б а й  ғ ы л ы м и 

жұмысында к
ркем шығарма тіліне 

тән мынадай белгілерді атап к
рсетеді: 

біріншіден, ғалым к
ркем туынды тілдің 

дыбыстық, лексикалық, грамматикалық 

тұтастығын бейнелей келіп, шығармаға 

арқау болған дәуірдегі әдеби тіл фактісіне 

сүйенетініне назар аударады. Зерттеуші 

әдеби тіл нормаларына, заңдылықтарына 

бағынған тілдің 
мір сүрген 
з дәуірімен 

байланысын тілдік фактілер арқылы 

дәйектеп, тереңдете зерттейді. Екіншіден, 

ғалым еңбегінде к
ркем проза тілі – 

әдеби тілден «тыс», 
з заңдылығы бар 

дүние деген ұстанымды негізге ала-

ды. Автор жалпы тілдің к
ркемдік-

эстетикалық талапқа сай қолданылуы 

негізінде одан (жалпы тілден) тікелей 
сіп 

шыққан «үстеме» тілдің ерекшеліктеріне 

тоқталады. К
ркем әдебиет тілінің 

спецификалық ерекшелігі ,  жалпы 

тілдің к
ркем тілге айналу жолдары мен 

тәсілдері дербес ілім ретінде арнайы 

қарастыруды қажет ететіндігін айтады. 

Үшіншіден, ғалым «к
ркем әдебиет тілі» 

нақтылы бір к
ркем шығарманың тілі 

ретінде қабылданып, қаламгердің су-

реттеу 
неріне негізделгенде объективті 

сипатқа ие болатынын баса айта-

ды. Сол себепті к
ркем әдебиет тілі 

«даралық стиль» категориясымен ұштаса 

Биыл қазақ әдебиеті мен мәдениеті 

тарихында 
шпес із қал дырған, ре-

жиссер, драматург Жұмат Шаниннің 

туғанына 125 жыл толып отыр. Осы 

орайда 
ңірімізде әртүрлі шаралар 


туде. 

Сұлтанмахмұт Торайғыров атын-

дағы Павлодар мемлекеттік уни-

верситетінде «Театр, мәдениет, ру-

ханият және қазіргі заман» атты ғы-

лыми-практикалық конференция 
тті. 

Шара қатысушыларына арнайы аталған 

жоғары оқу орнының ғылыми жұмыс 

және инновация ж
ніндегі проректо-

ры Нұрлан Телманұлы құттықтау с
з 

с
йлеп, Жұмат Шаниннің алғаш рет 

қазақ театрын ашқан тұлға ретінде та-

рихта қалғанын тілге тиек етті. Сонымен 

қатар конференция барысында ғылыми 

кітапхананың қызметкерлері тұғырлы 

тұлғаның 
мірі мен шығар ма шылығына 

арналған кітап к
р месін ұйымдастырды.

Сондай-ақ талантты 
нер иесінің 

125  жылдық мерейтойына орай, 

Күркелі ауылының Жұмат Шанин 

есімімен қайта аталуына арналған сал-

танатты жиын 
тті. Оған қазақ театр 


нерінің дамуына үлес қосып келе 

Республиканың бірнеше облысы-

нан, бірқатар мемлекеттік мекеме-

лер мен кәсіпорындардан, министр-

ліктерден келген осы бағыттағы 

мамандарға ілеспе аударманың қыр-

сыры түсіндіріліп, үйретілді. 

Шеберлік сабақтарына аудар-

ма теориясы, жазбаша аударма мен 

 ауызша аударманың ерекшеліктері, 

ілеспе аудармашыға қажетті базалық 

грамматикалық және фразеология-

лық модельдер, с
здік қорды  байыту 

ж ұ  м ы с т а р ы  б о й ы н ш а  д ә р і с т е р 

оқылды. Сонымен қатар аударма-

шы мамандарға аударма теориясы 

мен практикасы, аударматанудың 


зекті мәселелері шеңберінде оқу-

әдіс темелік к
мек к
рсетіліп, аударма 

саласындағы ғалым мамандар озық 

тәжірибесімен б
лісті. 

Шеберлік сабағын белгілі аударма-

шы, филология ғылымының кандида-

ты Камал /лпейісова жүргізді. 

«Ілеспе аударма – кәсіби қызмет 

к
рсету түрі. Яғни ол – аудармашының 

оқшауланған жерде отырып, бір рет 

қана айтылатын ауызша хабарламаны 

тыңдап, с
йлеп тұрған адаммен бір 

мезгілде, қатар аударма жасауы.

Бұл ерекше аударма саласын 

алғаш Жоғары Кеңесте бастап, қолға 

алдық. 1йткені сол кезде орысшадан 

қазақшаға, қазақшадан орысшаға 

б ірден аударып жеткізу  талабы 

күшейді. 1995 жылдан бері Елбасы 

қатысқан үлкен жиындардың бәрінде 

де аудармамен айналысып келе жатыр-

мын. «Қазақ тілінен орыс тіліне ілеспе 

аударма жасаудың заңдылықтары» 

деген тақырыпта кандидаттық дис-

сертация қорғауым осы салада жиырма 

жылдай қызмет жасауымның жемісі» 

дейді ол. 

Қазақстанда ілеспе аударма жа-

сайтын мамандардың 90 пайызы осы 

кісінің алдынан 
ткен шәкірттері 

саналады. Камал /лпейісова ілеспе 

аударманың университеттерде оқы-

тыл майтынын, бұл тәжірибемен 

келетін бекзат 
нер екенін айтады. 

Сондықтан да Ш.Шаяхметов атындағы 

Тілдерді дамытудың республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығы биыл 

екінші рет ұйымдастырып отырған 

«Ілеспе аударма жасаудың шеберлік 

«ОЯНҒАН ӨЛКЕНІ» 
зерттеген ғалым

Фаузия ОРАЗБАЕВА,  
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 
педагогика  ғылымының докторы, 
профессор

Ғалымның ғылыми еңбектерінен 

алынған тұжырымдардың қай-қайсысы 

болмасын мәтінмен, мән-мағынамен, 

прагма тикамен, коммуникациямен 

тығыз байланысты. Бұл мәселелер 

бүгінгі күні ғылым мен білім саласында 


те 
зекті екені белгілі. Осы бағыттағы 

ғалымның зерделі  зерттеулерінің 

бірі – «Қазақ тілінің функционалды-

коммуни ка тивтік синтаксисі» атты 

еңбегі. Тілші оқу құралында функцио-

налды лин гвистиканың бағыттарын 

б е л г і л е й  о т ы р ы п ,  ф у н к ц и о н а л -

ды семантикалық категориялардың 

түрлерін, олардың мағыналық 
рісін 

синтаксистік парадигмалармен терең 

байланыста қарастырады. Еңбекте 

ғылыми-практикалық тұрғы дан с
з 

болатын коммуникативтік синтак сис-

тің бірліктері – с
йлем мен мәтін – қа-

тысымдық мағынасына, құрылымына, 

праг матикасына, қызметіне қарай 

жан-жақты талданып, мысалдармен, 

сұрақтар мен және арнайы тапсырмалар-

мен бекітіледі.

Б і з д і ң  о б ъ е к т і м і з д і  қ ұ р а й т ы н 

ғалымның екінші қыры – ұстаздық. 

/рі-беріден соң Бердібай Шалабайдың 

қоғамда, зиялы ортада кең танылуына 

себеп болған бұл қос саланы бірінен-

бірін б
ле-жара қарауға болмайды. Ол 

республикамыздың беделді оқу орын-

дарында шәкірт тәрбиелеп, талмай 

еңбектеніп келе жатқан белгілі ұстаз, 

білім беру саласының тәжірибелі мама-

ны, жоғары мектептің білікті профессор-

оқытушысы. 

жатқан, ата жолын лайықты жалғаған 

Жұмат Шаниннің немересі, Қасымхан 

Шаниннің ұлы – Болат Қасымханұлы 

қатысты. 

Қ а с т е р л і  Б а я н а у ы л  ж е р і н д е 

Е л б а с ы н ы ң  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 

бағдарламасы аясында және Жұмат 

Шаниннің 125 жылдық  мерейтойына 

орай республикалық ақындар айтысы 


тті. Бұл аламан айтыстың ерекшелігі 

ретінде, елімізге  танымал ақын, ай-

тыс 
нерінің жанашыры – Жүрсін 

Ерманның жүргізгенін айтуға бола-

ды. Аламанда республикамыздың әр 

аймағынан айтыскер ақындар бақ сына-

сты. 1ңіріміздің намысын облысы мызға 

есімдері белгілі Аспанбек Шұғатаев, 

Қуанышбек Шарманов, Тілек Сейітов 

сынды ақындар қорғады. Сонымен 

қатар, Алматы қаласынан арнайы кел-

ген Жұмат Шаниннің немересі Болат 

Шанин к
пшілікпен бірге ақындар 

айтысын тамашалады.

Дәулет ТЕМІРБОЛАТ,
Павлодар облысы 

Тілдерді дамыту ж�ніндегі 
басқарманың бас маманы 

сабақтары» жобасы бойынша аудар-

машыларға дәріс оқып жүр. Былтыр 

тамыз, қазан айларында, биыл да осы 

айларда курсқа аудармамен айналыса-

тын мамандар шақырылды. 

– Мен, алдымен, тыңдаушыла-

рыма аударманың теориясын оқимын, 

а у д а р м а ш ы ғ а  қ а ж е т т і  м а ш ы қ , 

дағдыларға үйретемін, 
зіммен бірге 

үлкен жиындарға апарып, қасыма 

отырғызып қойып к
рсетемін. Ара-

сында олар да аудармаға қатысады. 

/бден т
селген соң, 
зін жалғыз 

қалдырып, сынға саламын. /р курста 

10-12 адам болады, одан артып кетсе, 

игеру қиын. Нәтиже шықпайды. /р 

курстан 2-3 адам қатарға қосылады. 

Биылғы тыңдаушылар ішінен де үш-

т
рт адамға ен салып отырмын, – 

деп Камал /білқасымқызы ағынан 

 жарылды.

Шеберлік сабақтарына қатысу-

шыларға біліктілік сертификатта-

ры табысталған қорытынды жиын-

да олар аударма кезінде кездескен 

қиындықтардан қалай айналып 
туге 

болады, тұйықтан қалай шығу керек, 

кез келген жиынға құрметпен қарап, 

олардың уақытын тиімді пайдалану, 

айтылған әңгімелердің к
пшілікке 

түсінікті болуын қамтамасыз ету 

сияқты және басқа да к
птеген 

мәселелер бойынша жақсы мағлұмат 

алып, мол тәжірибе жинақтап, к
к-

жиектері кеңейіп қалғандарын ортаға 

салды.

Олардың қатарында Н.Назарбаев 

халықаралық әуежайының жетекші 

маманы Роза Сейтмағамбетова, 

А қ п а р а т  ж ә н е  к о м м у н и к а ц и я -

лар  ми нистрлігінің жауапты мама-

ны  Данияр Жамбайбек, «Бәйтерек» 

 хол дингінің бас  маманы Мұрат 

 Хасенов, Германияның Қазақстандағы 

елшілігінің аудармашысы Назгүл 

 Рахымжанова және басқалар бар. 

Айта кетейік, «Ілеспе аударма жа-

саудың шеберлік сабақтары» жобасы 

Қазақстан Республикасы Мәдениет 

және спорт министрлігі Тілдерді да-

мыту және қоғамдық-саяси жұмыс 

комитетінің мемлекеттік тапсырмасы 

бойынша жүзеге асырылды.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

қарастырылса, шығарманың тілі мен 

жазушының шеберлігі біртұтас процесс 

ретінде ғылымның дамуына игі ықпал 

ететініне мән береді.

 Жалпы к
ркем проза тілінің ғылыми-

т е о р и я л ы қ ,  қ о л д а н б а л ы  с и п а т ы н 

оның идеялық-бейнелі мазмұны мен 

тілмен 
рнектелген ішкі формасының 

үйлесімінен іздеген орынды. Мазмұн мен 

құрылымның бірлестігі, идея мен с
здің 

жүйелілігі жазушының тұлғасын, оның 


зіне тән қолтаңбасын жете тануға ықпал 

етеді. Қаламгердің с
з саптау үлгісінен, 

мазмұн мен тілдік бірліктерді үйлесімді 

орайластыруынан суреткер бейнесі 

сомдалып шығады. Бердібай  Шалабай 

к
ркем тілдің шығарма табиғатын аша-

тын, автордың суреткерлік болмысын 

айқындайтын басқалардан б
лек ерек-

ше күрделі құбылыс екенін ғылыми-

теориялық жағынан дәйектей  келіп, 

«авторлық бейне» ұғымына жаңа мән 

үстейді, оларға талдау жасайды.

Бердібай Шалабай «К
ркем әдебиет 

сти лис тикасы» деп аталатын іргелі 

еңбегінде к
ркем прозаның компози-

циялық-тілдік құрылымы мен «автор 

бейнесінің» құрылымдық-тілдік ерекше-

лік терін к
ркемс
збен байланыстыра 

зерделейді. Ол к
ркем проза тіліне тән 

баяндаудың түрлерін әңгімелеу, суреттеу, 

ойталқы деп б
ліп, оларды бір-бірінен 

ажырата білудің қажеттігіне тоқталады.

Ғалымның іргелі зерттеулерінде 

к
терілген мәселелер бүгінгі күнгі функ-

цио налды стилистиканың, прагмас-

ти  лис тиканың негізгі бағыттарын ай-

қындайды. Тілшінің к
п жылғы із-

дені сінің нәтижесі әрі қарай жалғасын 

тауып, мәтін прагматикасын ғылыми 

негіздеуге жол ашады. Осы тұрғыдан кел-

генде, ғалымның теориялық және функ-

ционалдық тұрғыдан тереңдете зерт теген 

саласы – мәтін лингвистикасы.

Мәтін лингвистикасы мен синтак-

сис саласын байланыстыратын тіл құ-

ралдарының 
зіне тән ерекшеліктерін 

айқындауда ғалым елеулі табыстарға 

жетті. Контекс, күрделі синтаксистік тұ-

тастық, қатысым синтаксисі мәселелерін 

бүгінгі тілдік қатынас, дискурс теория-

сымен ұштастыра отырып, тілші олардың 

әрқайсысына тән басты белгілерді 

к
рсетеді. Ол қатысым процесінің мәтін-

мен тығыз байланыста жүзеге асатынын 

тілдік фактілермен дәйектейді.

1972 жылы Орал педагогикалық 

 институтына арнайы жолдамамен 

барған ол еңбек жолын оқытушылық 

жұмыстан бастайды. 1з мамандығы 

бойынша еліміздің іргелі оқу орын-

дарында к
п жыл тірші-ғалым болып 

қызмет істеп, мол тәжірибе жинақтайды. 

Бекең 1988 жылы Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық институтында до-

цент, 1989-2009 жылдары Абай атындағы 

ҚазҰПУ-да  кафедра меңгерушісі , 

кейіннен қолданбалы тіл білімі және 

аударма теориясы кафедрасының про-

фессоры, 2009-2010 жылдары әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ұлттық университетінің 

қазақ филологиясы кафедрасының 

меңгерушісі, 2010-2015 жылдары осы 

кафедраның профессоры болып, жас 

буын, жеткіншек ұрпақты тәрбиелеуге, 

студенттерді білім нәрімен сусындатуға 

зор үлес қосып келеді. Ол 2015 жылдан 

бастап Ш.Уәлиханов атындағы К
кшетау 

Мемлекеттік университетінің профессо-

ры қызметін абыроймен атқаруда.

Филология ғылымының докто-

ры, профессор Б.Шалабай – 
зінің 

зерттеулерін тек ғылыми-теориялық 

тұр ғыдан ғана емес, оқу-әдістемелік 

жағынан да тиянақты түрде іске асырған 

беделді ғалым. 1з ісінің білгірі, беделді 

ұстаз 1980 жылдардан бері мектепте 

к
ркем шығарма тілін оқыту, студенттерді 

к
ркем тексті талдауға үйрету, қазақ 

тілін түрлі амал-тәсілдер арқылы игеру, 

к
ркем мәтінді лингвистикалық талдау 

мәселелері бойынша баспас
з беттерінде, 

ғылыми-теориялық конференцияларда 

мақалалар жариялап, қазақ тілін кәсіби 

тұрғыдан меңгертуге ерекше мән беріп 

келеді. 

Ғалым қазақ тіл білімінің 
зекті 

мәселелері  бойынша шет елдерде: 

 Украинада (Черкассы), Түркменстанда 

( А ш х а б а д ) ,  Қ ы т а й д а  ( П е к и н ) , 

1збекстанда (Н
кіс), Қырғызстанда 

(Бішкек) ха лықаралық конференциялар 

мен сим позиумдарға қатысып, баяндама-

лар жасап, дәрістер оқыған.

Қорыта келгенде, филология ғылым-

ының докторы, профессор Бердібай 

Шалабай – келелі де іргелі ғылыми-

теориялық және ғылыми-әдістемелік 

еңбектерімен қазақ филологиясына 

айтулы үлес қосып келе жатқан есімі 

республикаға танымал ғалым, ұлағатты 

ұстаз, білікті азамат. 

реткер, к
ркемс
з шебері Ғ.Мүсірепов 

шығармаларының тілі жас зерттеушіні 

жаңа қырынан қызықтырды. Ол «Оянған 


лке» романының тілдік ерекшелігін 

синтаксистік құралдардың стильдік 

қызметін талдау арқылы тың бағытта 

қарастырды. Зерттеуші автордың тіл 

ш е б е р л і г і н ,  ж а з у ш ы н ы ң  
 з і н д і к 

қолтаңбасын бүгінгі күнгі к
кейтесті сала 

– функционалды ілімге қатысты зерт-

теп-зерделеп, к
ркем шығарма тілінің 


з алдына дара стильдік құбылыс екенін 

дәлелдеді.

Ғалым Бердібай Шалабайдың зерт-
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Қос алыптың бір күнде ашылған 

мүсіндеріне арналған салтанатты 

жиынында облыс әкімінің орынба-

сары Жақсылық Омар с
з с
йледі.

–  Е л б а с ы м ы з  Н ұ р с ұ л т а н 

 Назарбаев «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында «Ұлттық мәдениет 

сақталмаса, ешқандай жаңғыру 

болмайды» деген еді. Бүгінгі шара-

ны ұлттық мәдениетке арналған игі 

істердің бір парасы деп біліңіздер. 

1ткен жылы Сербияның Белград 

қаласында Жамбыл бабамызға 

ескерткіш орнатылды. Бүгінгі шара 

соның заңды жалғасы, – деді. 

Айтулы іс-шара барысында с
з 

с
йлеген Қазақстан Жазушылар 

одағы басқармасының т
рағасы, 

ақын Нұрлан Оразалин ақынның 

қазақ әдебиетінен алар орны мен 

ел руханиятында сіңірген еңбегіне 

тоқталды.

Жамбыл ұрпақтары атынан 

/скербек Абаев с
з алып, баба 

мұрасының бүгінгі ұрпақтармен 

қауышып жатқанын, жыр алы-

бының қазақпен бірге мәңгі жа-

сайтынын, бүгінгі салтанат соның 

дәлелі екенін тілге тиек етті. 

М./уезов атындағы /дебиет 

институтының директоры, фи-

лология ғылымының докторы 

Уәлихан Қалижан ақын жайлы 

естеліктер айтты. Кезінде Тұма-

ғаңның 
зі қызмет еткен «Бал-

дырған» журналының бас редак-

торы Дүйсен Мағлұмов бастаған 

журналистер қауымы да ақынға 

құрмет к
рсетті. Ақынның жары 

Күлтай апа бұл шараны ұйым-

дастырушыларға,  к
пшілікке 

ризашылығын білдіріп, алғыс айт-

ты. Салтанатты жиынның соңы 

мерекелік концертпен жалғасты. 

Белгілі 
нер қайраткерлері Нұрғали 

Нүсіпжанов, Мақпал Жүнісова, 

Сұлушаш Нұрмағанбетова бастаған 


нер паздар ән шырқап, елге құтты 

болсын айтты.

Мақсат ИСАЕВ

ТАҒЗЫМ

БАЙҚАУ

Әлеуметтік ұстаным

ХАЛЫҚ ЖАДЫНДАҒЫ 
ЕСІМДЕР

БАҚ ЖӘНЕ ДІН

Діни экстремизм мен теріс 

ағымдардың алдын алу  үшін 

қоғамдық деңгейде профилак-

ти калық жұмыстар аса қажет. 

Ол үшін қырғи-қабақ дүниеден 

қиядағыны шалып пікір айтатын, 

кетеуі кеткен келеңсіздіктің түйінін 

тарқатып, шешімін к
рсететін, 

рухани ағартушылықты негізгі 

міндеті ретінде түсінетін бұқаралық 

ақпарат құралдары 
кілдерінің р
лі 

басым екені белгілі. Осы баста-

маны құп алған Алматы қалалық 

Дін істері ж
ніндегі басқармасы 

биыл үлкен іске мұрындық болды. 

Басқарманың әлеуметтік маңызды 

ж о б а л а р ы  н е г і з і н д е  Ұ л т т ы қ 

журналистік зерттеу орталығы 2017 

жылдың 1 маусымы мен 1 қазаны 

аралығында дін саласындағы 
зекті 

мәселелерге байланысты журнали-

стер арасында үздік шығармаларға 

байқау жариялап, жүлденің жалпы 

қорын 1 млн теңге деп белгілеген бо-

латын. Бұл шығармашылық додаға 

Қазақстан журналистикасының 

қ а р а ш а ң ы р а ғ ы  –  ә л - Ф а р а б и 

атындағы ҚазҰУ-дың журналисти-

ка факультеті де қолдау к
рсетті. 

Бәйгенің басты талабы – 

 Қазақ станның зайырлы мемлекет-

т і к  қ ұ р ы л ы м ы н  ұ ғ ы н ы қ т ы 

тілмен түсіндіру, мемлекеттік 

саясаттың заң намалық талапта-

рын ұғындыру, діни экстремистік 

ағымдарды әшкерелеу, дәстүр мен 

діннің 
зара байланысын жеткізу, 

діни экстремизмнің алдын алу, 

теріс діни топтардың идеологиясы 

мен олардың зияндығын ашып 

к
рсету. Соған сәйкес ақпараттық 

және к
ркем-публицистикалық 

дүниелер жанрлық жағынан да 

екшеуден 
тті. 

Алматылық журналистер ара-

сында ұйымдастырылған байқау 

қорытындысы 18 қазан – Рухани 

келісім күні қарсаңында шыға-

р ы л д ы .  Қ а з ы л а р  а л қ а с ы н ы ң 

шеші мімен «Үздік әлеуметтік 

–Қадиша Нұрділдақызы,  Назарбаев 
Университетінің білім, ғылым сала-
сындағы заманауи деңгейі к�п шіліктің 
к�з алдында. Халық оның қандай 
дәрежеге жеткенін к�ріп отыр. Деген-
мен, оқу орнының қазіргі нақты тыныс-
тіршілігі жайында не айтар едіңіз? 

–Бүгінде Назарбаев Университеті 

толыққанды университетке айнал-

ды. Мұнда қазір 4360 студент оқиды. 

Үш мыңнан астам бакалавр бар, 

оның ішінде 700 студент фаундейши 

бағдарламасы (университет алдындағы 

даярлық) бойынша оқып жатыр. 

Мыңнан астам магистрант және 99  

докторант бар.

У н и в е р с и т е т  ж ы л д а н  ж ы л ғ а 


сіп 
ркендеп, қанатын кең жайып 

келеді. К
пке белгілі, оқу орнында 

8 мектеп бар, біз оны факультет-

тер деп атаймыз. Биыл жаңа мек-

теп жұмыс істей бастады. Ол – Тау-

кен ісі және Жер туралы ғылымдар 

мектебі. Оның міндеті қазір Сәтбаев 

атындағы ҚазҰТЗУ немесе еліміздің 

шығысы мен батысында, Орталық 

Қазақстанда, айталық Қарағандыдағы 


зге де техникалық оқу орындарының 

атқарып жатқан істерін қайталау 

емес,  біздің мақсатымыз мүлде 

б
лек. Біріншіден, мұнда оқитындар 


ндірісте жұмыс істейтін немесе 

 дуалды білім алатын инженерлер емес, 

бұлар ағылшын тілінде оқитын, 
те 

күшті теориямен, сыни және талдау 

ілімімен қаруланған жоғары білікті 

инженерлер. 1зге жоғары оқу орын-

дары даярлайтын мамандардан біздің 

университетті бітірген мамандардың 

айырмашылығы, олар тек техникалық 

мамандықты оқып қана қоймайды, 

бізде либералды білім деген компо-

нент бар. Олар гуманитарлық білім 

алады, әр студент қазақ тілін және 

Қазақстан тарихын оқуға міндетті. 

Факультативтік сабақтар үшін студент-

тер әлем тарихын және 
зге тілдерді 

таңдай алады. Мәселен, қытай, фран-

цуз, неміс, корей тілдері студенттердің 

қызығушылығын  тудыруда. /рине, 

жас буын алдына перспективалық 

мақсаттар қойып, соған ұмтылады. 

Кез келген шетел тілін меңгеруі 

олардың еңбек нарығында бәсекеге 

қабілеттілігін ұлғайта түседі. Солай 

болып та жатыр. Студенттер қазірдің 


зінде т
рт тілді біледі. Қазақ-түрік 

лицейін бітіріп келгендер түрік тілінде 

еркін с
йлейді. Орыс тілі, қазақ тілі, 

ағылшын тілі бар. Осы жерден айта 

кетейін, университет мемлекеттік тілді 

оқытып, үйретуге баса мән береді. 

С
йтіп, студенттеріміз т
рт тілде еркін 

с
йлеп, пікір алмасады. Сондықтан 

да олар бәсекеге қабілетті. Содан 

болар біздің студенттердің 80 пай-

ызы оқуды бітірген соң алты ішінде 

бірден жұмысқа орналасады. Диплом 

алған түлектеріміздің бір б
лігі жұмыс 

істеуге ынталы болса, енді бір б
лігі 

оқуын жалғастырғанды қалайды. 

/сіресе бакалавриат бағдарламасы 

бойынша оқуды тәмамдағандар осы-

лай істейді. 

Мақтан ететін бір ісіміз – универси-

теттің алғашқы, екінші, үшінші жылғы 

түлектері әлемнің ең алдыңғы қатарлы 

университеттеріне оқуға қабылдан-

ды. МIT, Стэнфорд, Калифорния 

сияқ ты 
зге де университеттерде 

білім алып жүрген біздің түлектеріміз 

аз емес. Олардың қатарында Аме-

Н а з а р б а е в  У н и в е р с и т е т і 

инклюзивтілік, тең мүмкіндіктер 

және әлеуметтік жауапкершілік 

принциптерін ұстанады. Универси-

тет 
з студенттері мен қызметкерлері 

үшін тең мүмкіндіктер жасаумен қатар 

жергілікті қоғамдастықта әлеуметтік 

жауапкершілікті ынталандырады.

Мәселен, Назарбаев Универси-

тетіне к
ру мүмкіндігі қиын сту-

денттер де оқуға түсуде. 2010 жылы 

мұндағы кітапхана к
ру мүмкіндігі 

шектеулі және зағип пайдаланушылар 

үшін ұлғайтқыш  лупамен, «оқырман 

м а ш и н а с ы м е н »  ж а б д ы қ т а л ғ а н 

болатын.  2015  жылы Назарба-

ев Университетінің магистратура 

бағдарламасына бірінші мүгедек 

студент Зият Абдыкаимов оқуға 

түсті. Студенттің қажеттілігіне орай, 

кітапханаға тифлокомплекс, арнайы 

жабдықтармен және нашар к
ретін, 

к
зі к
рмейтін пайдаланушыларға 

арналған бағдарламалық қамтамасыз 

етумен жабдықталған компьютер 

сатылып алынды. Нәтижесінде, бұл 

студенттің кез келген ақпаратқа қол 

жеткізу мүмкіндігі пайда болды. 

Қазіргі таңда Зият кітапхананың 

о қ ы р м а н д а р ғ а  қ ы з м е т  к 
 р с е т у 

қызметінің сарапшы-менеджері 

б о л ы п  қ ы з м е т  е т е д і .  О л  е р е к -

ше қажеттілігі бар талапкерлердің 

сұрақтары мен мәселелері бойынша 

оқытушылар мен студенттерге кеңес 

береді.

Биыл оқу  орнының Жоғары 

мемлекеттік саясат мектебінің ма-

гистратура бағдарламасына түскен 

Қасиет Омарова да оқуын жалғастырып 

келеді. Қасиет мүгедектерді қорғайтын 

қоғамдық қордың негізін қалаған. 

Ол 23 жасында к
ру қабілетінен 

айырылып, аспирантурада оқуын 

аяқтауға мүмкіндігі болмаған. Енді 

Қасиеттің Назарбаев Университетінде 

Мемлекеттік саясат бойынша PhD 

дәрежесін алуға мүмкіндігі бар. 

бей неролик» аталымы бойын-

ша «Қазақстан» ұлттық телеар-

насынан Жұлдыз Құлжасбаева, 

«Үздік телебағдарлама» аталы-

мы бойынша «Алматы» телеарна-

сынан Айдос Жұқанұлы, «Үздік 

р а д и о б а ғ д а р л а м а »  а т а л ы м ы 

 бойынша «Шалқар» радиосының 

жетекшісі Болатбек Т
лепберген, 

«Интернет  желіс індег і  қазақ 

тіліндегі ең үздік материал» ата-

лымында «Nur.kz» сайтынан Арай 

Аюпова, «Интернет желісіндегі 

орыс тіліндегі ең үздік материал» 

аталымында «Bnews.kz» сайтынан 

Айгүл Мұханбетова, «Мерзімді 

басылымдардағы қазақ тіліндегі 

ең  үзд ік  мақала»  аталымын-

да «Қазақтан-Заман» газетінен 

 Бауыржан Кәріпов, «Үздік интернет 

желі» аталымында «www.baribar» 

сайты, «/леуметтік желілердегі 

ең үздік белсенді қоғамдық топ» 

аталымында Instragram желісіндегі 

«Біз  терроризмге  қарсымыз» 

парақшасы, «Ең белсенді блогер» 

аталымында Жолымбет Мәкіш 

жеңімпаз атанды. Жеңімпаздар 100 

мың теңге к
леміндегі сыйақы мен 

арнайы дипломға ие болды. 

Сонымен қатар «Айқын» газе-

тінің шығарушы редакторы Ерма-

хан Шайхыұлы,  «Нұр-Мүбарак» 

университетінің баспас
з қыз-

метшісі Айша Кеңесбай, «31-

арна»  «Информбюро»  ақпа-

раттық бағдарламасы орыс редак-

циясының тілшісі Ардақ Камал, 

«Қазақстан» телеарнасының 

тілшісі  Ержан Қалымбайұлы, 

белгілі журналист Ерлік Ержанұлы 

арнайы тағайындалған ынта-

ландыру сыйлығына лайық деп 

танылды. Салтанатты рәсімге 

қатысушылар діни-рухани және 

ағартушылық бағытындағы осын-

дай шаралардың қажеттілігін ай-

тып тарасты. 

Смайыл БАЗАРБАЙ
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   .  түрлі гранттар тарту мақсатында 

белсенді жұмыстар жүріп жатыр. Осы 
ізденістердің, ғылыми жұмыстардың 
нәтижесі қандай?

– Нәтижелер қазірдің 
зінде бар 

деуге болады. Ғылым бір күнде жа-

салмайды. Оған үлкен ізденістер ке-

рек. Мәселен, бізде қазірдің 
зінде 

қалыптасқан, 
те жақсы батарея инсти-

туты бар. Оны профессор Ж.Бакенов 

басқарады. /л-Фараби атындағы 

Қазақ мемлекеттік университетінің 

түлегі. Шетелде жұмыс істеген ғалым, 

қазір осында. /ңгіме бұл жерде оның 


зі жетекшілік ететін жас ғалымдар 

тобымен бірлесіп жасаған батарея 

ғылыми жобасын коммерцияланды-

руында болып тұр. Сондай-ақ гене-

тика саласында да ілкімді ізденістерге  

назар аударады. Ғылым және 
мір 

орталығы бие сүтінен йогурт жасауды 

қолға алды. Осы 
німнің университет 

с
релерінде пайда болатын күні алыс 

емес. Бұл адамдар денсаулығына, са-

лауатты 
мір салтын қалыптастыруға 

игі әсерін тигізетін 
нім боларына 

сенім мол. 1зге де салалар бойынша, 

гуманитарлық салада, экономикада, 

Ғылым және технология мектебінде 

роботтық техника, компютерльік 

ғылымдар бағытында ізденістер 
те 

жақсы жүруде. /рине, бәрі бір демде 

нәтиже бере қоймайды. Зертхана-

ларда ол жұмыстарды аяқтау бірнеше 

жылдарға созылады. 

Осы орайда айта кету керек, 

университет 
з мәртебесіне сай 

студенттерді міндетті түрде ғылымға 

тарту жағын а баса к
ңіл б
леді. 

Мәселен, профессор 
зімен-
зі 

жалғыз ғылыми зерттеумен айналы-

сар еді, бірақ одан ғылыми зерттеу-

лерге студенттерді тарту талап етіледі. 

Студенттер зертханаларда зерттеу 

жұмыстарын жүргізеді, тәжірибелер 

жасап, оны сипаттап жазады, жетекші 

профессорымен бірге материал жа-

риялайды. Бұл бакалавриат үшін 
те 

тиімді. 1йткені олар т
ртінші курстың 

аяғында дайын маман болып шығады. 

Жыл сайын Американың алдыңғы 

қатарлы университеттері оқу бітірген 

20 түлегімізді бірден докторантураға 

лып, ортақ мәселені шешуге күш 

салуымыз керек. С
йтіп, халықаралық 

ұйымдардың үлкен грантына үміткер 

ретінде қатысуымыз қажет. Осындай 

жағдайда ғана Қазақстанның ғылымы 

ілгерілейді. Егер әркім к
рпені 
зіне 

тартып, әр университет 
з күшіне 

сенсе, ғылымды алға бастыру қиын. 

Қазір ғалымдар роботтық техника 

ж
ніндегі қауымдастық, су проблема-

сы ж
ніндегі, азық-түлік қауіпсіздігі 

ж
ніндегі қауымдастық деген сияқты 

қауымдастықтарға бірігіп ізденістер 

жасау идеясын ұсынуда. Біз Қазақстан 

ғылымы қай бағытта дамыса, сол 

негізде жұмыс істеуге ұмтыламыз. Ең 

бірінші кезекте энергетика саласы 

тұр. Оның ішінде балама энергети-

ка к
здері алғы орында. Сондай-ақ 

азық-түлік қауіпсіздігі, суды тазарту 

Қазақстан үшін аса 
зекті мәселе. 

1йткені алдағы уақыттарда таза ауыз 

верси теттегідей ресурс та жоқ. Бұл 

маңдайалды екі жоғары оқу орнының 

атқарған шаруаларын қайталамаймыз. 

Егер олай істесек, бұл адам ресурстары 

мен қаржыны дұрыс жұмсамау болып 

табылар еді. Сондықтан бір-бірімізді 

толықтырамыз. 

/рине, біз 
з тәжірибемізбен 

б 
 л і с е м і з ,  с о л  ү ш і н   Н а з а р б а е в 

 Уни верситетінің тәжірибелерін 

 Қазақ стан жоғары оқу орындары-

на  тарататын шағын департамент 

құрылды. Бұл біздің оқу бағдарламасы 

жобалары ғана емес. Жалпы жоғары 

оқу  орындары т ірліг інде  к
ңіл 

 аударатын тұстар аз емес. Қазақстан 

университеттері әлі де болса к
п 

мәселенің шешімін таба алмай келеді. 

Олар, тіпті 
з ғимараттарын заңды 

түрде жалға бере алмайды. 

Қазақстан жоғары оқу орында-

рына қазіргі жағдайда автономиялық 

ӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІӘЛЕМДІК ДЕҢГЕЙДЕГІ
НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ СТУДЕНТТІК ІСТЕР ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӨНІНДЕГІ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТІ ҚАДИША ДАИРОВАМЕН СҰХБАТ

рика, Ұлыбритания, Корея, Қытай 

жоғары оқу орындары, тіпті Король 

Абдолланың ғылым және техноло-

гия университеті бар. Биыл Абдол-

ла университеті біздің бакалаври-

аттар үшін магистратураны былай 

қойып, бірден докторантурада тегін 

оқуға 12 грант б
лді. Студенттерге бес 

жылға стипендия берілді. Бұлардан 

басқа Италия, Германия елдерінің 

оқу орындары бар. Түлектеріміз, 

әсіресе Германиядағы магистрату-

рада оқуды қалайды. Себебі неміс 

университеттері дәстүрлі инженерлік 

мектебі қалыптасқан оқу орындары. 

Бұл бізді қуантады. 1йткені жастар 

болашақты, перспективаны жақсы 

біледі. 

– Назарбаев Университетінің 
мәртебесі ғылыми-зерттеу университеті 
болғандықтан, ғылыми зерттеу үшін 

(PHD) қабылдайды. 1йткені біздің 

 бакалаврлар сондай білімге лайықты, 

сол оқу орындарының лекцияла-

рын тыңдаған, оқыған. Қазіргі таңда 

алдыңғы қатарлы университтеттердің 

б ә р і  д е  
 з  л е к ц и я л а р ы н  о н -

лайн режіміне қойған. Біз де осы 

бағытқа бет алып келеміз. Назарбаев 

Университетінің тәжірибесін б
лісу 

дегеніміз не, мәселен? Біз бәрінен 

жақсымыз, үздікпіз демейміз. Біз 

инновациялық әдістерді ортаға салып, 

Қазақстанның жоғары оқу орындары-

на тәжірибе үлгісі ретінде ұсыну үшін 

құрылғанбыз. Ешкімді осы тәжірибені 

қабылдайсың деп мәжбүрлемейміз. 

Бұл н
мірі бірінші стратегиялық 

міндет, біз диалог, әріптестік алаңы 

сияқтымыз.

Мысалы, Назарбаев Университеті 

ғалымдары қазір су проблемалары 

ж
нінде агротехникалық және ауыл 

шаруашылығы университеттерімен 

бірлесіп ізденістер жасауға кірісті. 

Яғни біз бұл бағыттағы б
лінген 

грантқа таласып отырғанымыз жоқ, 

керсінше, сол жоғары қу орындары-

мен бірге ғылыми жұмыстар жүргізуге 

қ ұ л ш ы н ы с  т а н ы т т ы қ .  М ә с е л е 

бәсекелесіп, 
згелердің грантын алу-

да емес, қайта бірегей команда бо-

суы елімізде мұнайдан да қымбат бо-

латын кез туады. Осындай жұмыстар 

жүріп жатыр, оларға жас ғалымдар 

тартылуда. 

–  Ж о ғ а р ы  о қ у  о р ы н д а р ы н ы ң 
автономия лық еркіндігі олардың да-
муына қаншалықты әсер етеді? Бұл 
тәжірибе сіздерде бар ғой. Оған қарап 
�згелер к�шін түземей ме?

– Таяуда Алматыда болғанымда 

ауыл шаруашылығы университеті 

а т қ а р ы п  ж а т қ а н  ж ұ м ы с т а р д ы 

к
ріп таңғалдым. Инновациялық 

орталық, зертханалар қандай? Кейде 

біреулерден «Назарбаев Университеті 

жақсы қаржыландырылады, бізде 

мүмкіндік аз» деген сияқты орынсыз 

пікірлерді естуге тура келеді. Бәрі 

оқу орнының басшысына байла-

нысты, жетістіктің т
ркіні ілкімді 

менеджерлік ізденісте жатыр. Ауыл 

шаруашылығы университеті соның 

дәлеліндей.

Қазір еліміздегі Астана агротехни-

калық университеті мен Алматы 

ауыл шаруашы лығы университеті 

бірлесіп су проблемасы бойынша 

Азия даму банкінің грантын жеңіп 

алуға ұмтылып отыр. Біз де осы 

бағытқа к
ңіл қою дамыз. Бірақ бә-

секелес емеспіз. Бізде бұл екі уни-
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫНА 
АРНАЛДЫ

Тұңғыш бастама

СОЗАҚТЫҢ ӘКIМДЕРI 
КIТАП IЗДЕЙДI...

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Алашордалықтардың ойла-

ры мен іс-әрекеті бүгінде тәуелсіз 

 Қа зақстанның мүддесіне қызмет 

етуде. Олардың рухани-адамгершілік 

болмысы, туған жері мен халқына 

деген сүйіспеншілігі мемлекетіміз дің 

аумақтық тұтастығын, мәдениеті мен 

тілін сақтап, демократиялық сай-

лаудың, әділ соттың негізін қалады. 

«Алаш» қозғалысының к
 семі және 

«Алаш Орда» Үкіметінің т
рағасы 

/лихан Б
кейхан соңы нан ерген 

мыңдаған шәкірттерін тәрбиеледі.

Д
ңгелек үстелге қатысушылар 

Алаш қозғалысының к
семдері мен 

қайраткерлері – /лихан Б
кейхан, 

Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып 

Дулатов, Барлыбек Сырттанұлы, 

/ л і м х а н  Е р м е к о в ,  Ж ү с і п б е к 

 Аймауытов, Мағжан Жұмабаев, Ха-

лел Досмұхамедов, Мұхамеджан 

 Тынышбаев, Халел Ғаббасов,  Отыншы 

/лжанов, Мұхамедхан Сейтқұлов 

және т.б. тұлғалардың ұлтына қызмет 

ету үлгісін негізге ала отырып, бүгінгі 

қоғамның рухани жаңғыру мәселесін 

т ілге  тиек етті .  Сонымен қатар 

Барлыбек  Сырт танұлының Алаш 

қозғалысына сіңірген еңбегі, жүріп 


ткен сара жолындағы қоғамдық саяси 

қызметі кеңінен әңгіме болды.

С
з ұстаған азаматтардың 
зi 

кiтап пен сирек сырласатын заман-

да билiктегi лауазымды тұлғалар 

руханияттан тiптi терiс айналған 

шығар деп ойлайтынбыз. Бiрақ 

кiтапты жата-жастана оқитын 

әкiмдер әлi де бар екен. /сiресе 

Созақ ауданында...

Жуырда Астанада футболдан 

журналистер арасында  Сейдахмет 

Б е р д i қ ұ л о в т ы  е с к е  т ү с i р у г е 

арналған жарыс 
ттi. Шымқаладан 

елордаға бiр топ әрiптес жолға 

шықтық. Жол қысқарсын деп 

пойызда саясат, спорт, дiн, та-

рих және 
зге де тақырыптарды 

қаузап тастадық. /ңгiме арасында 

Созақ ауданы әкiмiнiң баспас
з-

хатшысы Ерлан Райымқұлов 

«осы жолы Астанадағы барлық 

кiтапхананы ақтарсам да, Ақселеу 

Сейдiмбектiң «Жынды Ысқақ» 

деген әңгiмесi шыққан кiтапты 

 т а б у ы м  к е р е к »  д е д i .  « О н ы 

қайтпексiң» деймiз бәрiмiз. Ұлт 

руханиятының шырақшысы бола 

бiлген Ақселеу абыздың бiраз 

кiтаптарын оқысақ та, дәл осы 

әңгiмесiмен ешқай сы сымыз таныс 

болмай шықтық. Бiр iске бекiнсе, 

iздегенiн таппай қоймайтын Ерлан 

досымыз әңгiмесiн жалғады.

– Аудан әкiмi Салыхан Полатов 

ағамыз дәл осы кiтапты тауып бершi 

деп 
тiнiш еткен. Табуын таптық-

ау, бiрақ электронды нұсқасын. 

/уелi ең бай кiтап қорымен мақ -

та натын Созақ аудандық кiтап-

ханасын «тiнтiп» шықтық. Та-

былмады. Одан соң, облыстық 

кiтапханаларға сұрау салдық. 

Жоқ. Астана мен Алматыдағы 

кiтап ханаларға да хабарластық. 

Бiрақ жоғымызға кезiкпедiк. Тiптi 

ұлттық кiтапханада да жоқ болып 

шықты. Абырой болғанда Қа-

рағанды қаласындағы облыстық 

кiтапханадан журналға шыққан 

нұсқасын к
шiрме етiп алдырдық, 

– дедi ол.

– Қазiр кiтап оқитын әкiм бар 

ма 
зi? Сенiмсiздеу әңгiме, – деп 

әзiлдедi бiр әрiптесiмiз.

– Болғанда қандай,  – деп 

Ерлан к
сiле ж
нелдi. «Алғаш 

р е т  А й м ұ р з а е в  А м а н ғ а л и 

 Түктi байұлымен қызметтес бол-

дым. Нағыз кiтапқұмар әкiм бо-

латын. Интеллектiсi жоғары екенi 

байқалатын. /р жиналыс сайын 

кiтаптардан мысалдар келтiрiп оты-

ратын. «Ойыңа ие бол – ой с
зiңе 

айналады. С
зiңе ие бол – с
з iсiңе 

айналады. Iсiңе ие бол – iс әдетке 

айналады. /детiңе ие бол – әдет 

мiнезге айналады. Мiнезiңе ие бол 

– мiнез тағдырыңды шешедi» деген 

қанатты с
здi жиi айтатын. Сәуiрбек 

Елімізде тұңғыш рет -273,15°С 

абсолюттік н
лге жақын темпера-

тура Назарбаев Университетінде 

жасалды. Оны физика бойынша 

Нобель сыйлығының лауреаты 

Дж.Смуттың ғылыми тобы жүзеге 

асырған.

Оқырманға түсінікті болу үшін 

айта кетейік, абсолюттік н
л – кез 

келген физикалық дененің мүмкін 

болатын ең т
менгі температурасы. 

Осындай 
те т
мен температурада 

ғалымдар жаңа жүйелерді жасай 

алады. Мысалы, жылдам 
ткізгіш 

детекторлар, кванттық компью-

терлерге арналған құрылғылар 

және тағы басқа дүниелер осындай 

жағдайда қолға алынып, іске асыры-

лады. Назарбаев Университетінің 

ғалымдары абсолютті н
лге жақын 

температура кезінде Үлкен Жары-

лыс реликтік сәулелену фотонды 

анықтайтын жаңа микротолқынды 

детекторларды жетілдіріп зерттейді. 

«Материалдардың жылдам 
ткізгіш 

қасиеттеріне негіз делген бұл замана-

уи детекторлар сәулеленуді анықтап 

қана қоймайды. Ол, сондай-ақ 

бұл құбылыстың дамуында ерте 

кезең дерде пайда болған реликті 

грави тациялық толқындарды білуге 

мүмкіндік беретін поляризацияны 

анықтайды» дейді мамандар.

Қабылдағыш сәулелену по-

ля риза  циясының біркелкі б
-

л і н б е у і н д е  
 з д е р і н і ң  і з д е р і н 

қал дырған реликтік (бастапқы) 

гра витациялық толқын дардың 

анықталуы іргелі космо логиядағы 

зор жетістік болмақ.

Ұзақ мерзімді перспективада 

жаңа ұрпақтық микротол қынды 

детекторлар іргелі ғылымның ғана 

емес, қолданбалы ғылымдардың 

мүмкіндіктерін де кеңейтеді, ең 

алдымен биотехнологияда сирек 

кездесетін химиялық сәулелену 

процестерін анықтауға жол ашады.

Барлыбек Сырттанұлы Жетісу 

 ауданы Қапал уезі Арасан кеңістігінің 

Қарашоқы ауылында туып, Вер-

ный қаласындағы элиталық ерлер 

гимназиясын тәмамдаған. Кейін 

Санкт-Петербург университетінің 

шығыстану факультетіне оқуға түсіп, 

аталған білім ордасын үздік бітірді. 

Ол – ХІХ ғасырдың соңы мен 

ХХ ғасырдың басындағы тұрмысы 

мен тіршілігі орыс патшалығына 

бағынышты болып қалған бо-

дан да, отар елдің құқығын қор-

ғап, қазақтың бағы, жаны бол-

ған жерін орыстың мұжығы мен 

қара шекпенінен қайтарып алып, 

қазақты 
з алдына дербес мемлекет 

ел қылуды арман етіп, ұлт-азат тық 

жолында теңдік іздеп күрескен Алаш 

ардақтыларының бірі. /.Б
кейхан, 

Ж . А қ б а й ,  Б . Қ а р а т а й ұ л ы , 

 М . Т ы н ы ш  п а й ұ л ы  с ы н д ы  ұ л т 

мақтаныштарымен иық тіресіп Алаш 

идеясын наси хаттаған ұлт перзенті. 

Д
ңгелек үстелге ғалымдар, та-

рихшылар, саясаттанушылар, қоғам 

қайраткерлері мен жоғары оқу 

орындарының студенттері қатысты.

Айша ЕРМЕКҚЫЗЫ
АЛМАТЫ

Бақбергеновтiң «13 ойыншы» де-

ген кiтабының басты кейiпкерi 

болған азамат қой. 2015 жылы 

Қазақ хандығының 550 жылдығы 

қарсаңында Лев Гумилевтiң ежелгi 

түркiлер, к
шпендiлер туралы тари-

хи кiтаптарын кабинетiнде отырып 

оқығанына 
зiм куәмiн. Ұзақ жолға 

шыққанда қазақ, әлем және орыс 

классиктерiнiң кiтаптарын талдап 

берген кезде кейде қайсыбiрiн 
зiм 

бiлмей ұятты болып қалатынмын. 

Одан соң Созақ ауданына Мақсат 

Исаев әкiм болып келдi.  Заманауи 

к 
 з қ а р а с т а ғ ы  ә к i м  б о л а т ы н . 

/р iстен жаңашылдық iздеуден 

жалықпайтын. Оқитын кiтаптары 

да к
зқарасы мен ұстанымына сай 

болды. Сол кiсiнiң 
тiнiшiмен «Бай 

әке, кедей әке», «Вавилондағы 

ең бай адам», «Билiктiң 48 заңы», 

«Алхимик»,  «Код да Винчи», 

«К
шпендiлер» секiлдi кiтаптарды 

iздеп тауып 
зiм апарып бергенiм 

есiмде. Кiтап туралы тың пiкiрлерiн 

айтқанда шалқамнан түсе жаз-

д а ғ а н м ы н .  А л  б ү г i н д е  а у д а н 

тiзгiнiн ұстаған әкiм Салыхан По-

латов нағыз кiтапқұмардың 
зi. 

Келе салып, ауданның тарихы-

нан бастап, Асқар Сүлейменов, 

Шәдi Т
ре Жәңгiрұлы, Ақселеу 

Сейдiмбектiң кiтаптарын оқып 

шықты. Ал жақында ғана шақырып 

алып, «бұрын Мұхтар Мағауиннiң 

«Аласапыранын» оқып едiм, соны 

тағы бiр шолып шығу керек деп 

тұр. «Жiгiттер, ел тiзгiнiн ұстаған 

әкiмдердi  сынауға құмармыз. 

А л  с е н д е р  с о ң ғ ы  р е т  қ а ш а н 

және қандай кiтап оқыдыңдар?» 

дегенiнде бәрiмiз қызарақтап 

қалдық. Биыл журналистер күнiнде 

аудан әкiмi С.Полатовтың бiр топ 

журналиске кiтап сыйлауы бекер 

емес екен-ау.

Қым-қиғаш 
мір мен күйбең 

тiршiлiктiң қамымен шап қы лап 

жүргенде кiтаптан да алыс тап 

кетiппiз-ау. «Жақсы кiтапты алғаш 

оқығанда жаңа дос тапқан дай 

боласың. Осы кiтапты қайталап 

оқу ескi досыңды тағы кездес тiр-

генмен бiрдей» деген екен француз 

жазу шысы М.Вольтер. Кiтапта 

ел тағдыры жатады. Ендеше, 

әкiмдер мен басшылар кiтапты 

жиi парақтап тұрса, елге жақындай 

түсетiнi анық. Елге жақын болу 

дегенiңiз – оның қамын ойлау, 

ойлап қана қоймай, қызмет ету 

деген с
з. Рухани жаңғыру деген 

осы емес пе?

Ғабит САПАРБЕКОВ, 
журналист

Оңтүстік Қазақстан облысы
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БІЛІМ ОРДАСЫБІЛІМ ОРДАСЫ
генде Катар 
зге мемлекеттің оқу 

орындары филиалдарына ақша сала-

тын болып шыққан. Балалар сол уни-

верситеттердің дипломын алады. Бірақ 

елге бұдан ешқандай пайда келмеді.

Осыдан үш-т
рт жыл бұрын Ка-

тар дың Білім министрі келгенде: «Сіз-

дердің алған үлгілеріңіз дұрыс» деді.

Біз  әлемнің алдыңғы қатарлы 

университеттерін әр факультетке, 

ғылыми орталықтарға шақыр дық, со-

лардан үйрендік. Алғашқы бес жыл-

да олар бізге к
мектесті, қазір біз 

сол университеттердің қалыптасқан 

стратегиялық әріптесіміз. Олардың 

қатарында Кембридж Университеті 

(Ұлыбри тания), Колорадо тау-кен ісі 

мектебі (АҚШ), Дьюк Университеті 

(АҚШ), Сингапурдың Ұлттық Уни-

верси теті (Сингапур), Пенсильвания 

Университеті (АҚШ) , Лондонның 

университеттік колледжі (Ұлыбритания), 

Уорик Университеті (Ұлыбритания), Ви-

сконсин Мэдисон Университеті (АҚШ), 

Аргон ұлттық зертханасы (АҚШ) 

Берклидегі Лоуренс Ұлттық Зертхана-

сы (АҚШ), Питсбург Университетінің 

Медициналық орталығы бар.

Біз олармен зерттеу саласында 

ынтымақтаса жұмыс істейміз. Бүгінде 

университетте 435 профессор дәріс 

оқыса, соның 80 пайызы 55 елден 

келген оқытушылар. Қалған 20 пайы-

зы 
зіміздің мұғалімдер. Олардың 90 

пайызының докторлық дәрежесі бар. 

 Айта кету керек, біздің универси-

тетте магистрлардың сабақ беруге құқы 

жоқ, тек докторлар ғана ұстаздық етеді. 

Оның 
зінде докторантураны бітірген 

жастарға профессорлық дәреже бірден 

берілмейді. Ол алдымен конкурстан 


туі керек. Екі жылда конкурстан 
тсе, 

қабылданады. Бұл аралықта 3-4 курс 

жүргізеді. Сол екі жылда ол 
зінің жақсы 

педагог екенін дәлелдеп шығуы керек. 

Бұл жерде студенттердің, әріптестерінің, 

деканның бағалауы ескеріледі. Ең ба-

стысы – зерттеу жұмыстарына қатысуы. 

Осыдан кейін ғана ол профессордың 

ассисенті бола алады.

– Университеттің алға қойған 
мақ сат тарына қарасақ, к�кжиегі кең 
сияқты... 

– Иә, солай. Біз к
птеген әлемдік 

уни верситеттермен ынтымақ тас тамыз. 

Студенттер, мұғалімдер алмасамыз. 

Стра тегиялық басты міндетіміз –

Қазақ стан ның жоғары оқу орындары-

мен тәжірибе б
лісу.

 Назарбаев Университеті Астананы 

туристік кластер ретінде дамытуға да 

белсене қатысады. Бұл үшін алдымен 

шетелдік студенттерді оқуға тарта-

мыз, екінші елорданы медициналық 

кластерге айналдыру қолға алынуда. 

Шетелдік оқу орындарымен ғана емес, 

түрлі ғылыми орталықтармен де бай-

ланыс нығая түсуде. Ол – Жапония,  

Корея,  Қытай... және басқа елдердің 

ғылыммен айналысатын нысандары.

1ткен жылы Назарбаев Уни верси -

теті Азия университеттері альянсын 

құрушылар дың, негізін салушылардың 

бірі болды. Альянсқа Азияның 15 

жетекші университеті мүше. Олардың 

сапында Қытай, Корея, Жапония, Тай-

ланд, Тайвань, тіпті Таяу Шығыстағы 

Араб елде рінің университеттері де бар.

Мәселен, қараша айында Тай-

ландта университет ректорларының 

кездесуі болады. Сонда ортақ мәсе-

лелер бойынша пікір алмасамыз. 

Егер келісім болып жатса, оған еліміз 

универси теттерінің бірін апару ойы-

мызда бар.

Қысқасы, қазіргі таңда Қазақстан 

жоғары оқу орындарымен бірге 

еліміздің, Астананың дамуына үлес 

қоса отырып, университетімізді 

халықаралық үлкен білім хабына ай-

налдыру басты мақсатымыз екенін 

айта кетпекшімін.

- �ңгімемізге рақмет!

�ңгімелескен 
Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

дербестік керек. Оларға еркіндік бе-

руден қорқуға болмайды. Бұл олар 

не қаласа, соны жасайды деген с
з 

емес. Керісінше, бұрынғыдан да к
п 

жауапкершілік алады. 

Назарбаев Университеті мәселен, 

автономиялық дербес оқу орны. Бірақ 

қай нәрсені қолға алсақ та оны зерт-

теп, зерделеп аламыз. Біз Қазақстанға 

не керек және әлемдік ең жоғары 

стандартқа не сәйкес келеді соған 

мән береміз. Осындай жағдайда 

ғана жоғары кәсіби білікті мамандар 

даярлауға болады.

– Кез келген оқу орнының білім, 
ғылым саласындағы жетістігі оның 
оқу үдерісін ұйымдастыруына тығыз 
байланысты. Осы орайда Назарбаев 
Университетінің ерекшелігі туралы не 
айтар едіңіз?

– Осы алдымыздағы қарашаның 

т
ртінші жұлдызында біз тағы да 


з түлектерімізді шақырамыз. Оқу 

бітіргендеріне бір-екі жыл ғана болса 

да олар мұнда үлкен ынта-ықыласпен 

келеді. Неге? 1йткені студенттердің 


мірі  оқу  орны т ірліг імен б іте 

қайнасып кеткен.  Бірер мысал 

келтірейін. 

Университеттегі тіркеу офисі – 

бұл оқу орнының жүрегі, баға қоятын 

және кластар бойынша б
летін орын. 

Тіркеу б
лімінің рұқсатынсыз де-

ректер базасына кіріп, ешкімнің 

бағасын 
згерту мүмкін емес. Мен – 

Басқару кеңесінің мүшесімін. Біреудің 

танысының бағасын к
теру деген 

мүлде болмайды, бұл –қылмыс. Осын-

дай мәселелер, адалдық, плагиаттыққа 

жол бермеу 
зге адамды моральдық 

тұрғыда тәрбиелеуге негіз қалайды. 

Елбасы айт қандай, мәселе адамның 

санасын 
згертуде жатыр. Сондықтан 


зге университеттермен бірге осы 

бағытта жұмыстар жүргізуіміз керек.

Біз неге аттестаттың орта ба-

ғасы нан бас тарттық? Оқуға кел-

ген талапкерлердің 90 пайызының 

аттестаттағы орташа бағасы 5.0 екенін 

к
ргенде, бұл жерде күмән туғызатын 

жағдайлар бар деген ойға қалдық. 

Мен ешкімді кінәлағым келмейді. 

Егер бала жақсы математик немесе 

физик болса оның орыс тілі немесе 

басқа пән бойынша бағасын аздап 

к
термелейді. Бұлай болмауы керек. 

Сондықтан да оқуға түсу үшін емти-

хан ретінде халықаралық тест енгізуді 

шештік. Халықаралық тест бойынша 

жоғары баға алған балалар мектепте 

шын мәнінде жақсы оқушы болған. 

Ата-аналар да осы орайда бала бой-

ына табысқа жету үшін тыңдай білу 

керек дегенді сіңіруі керек. Жетістік 

«бір пайыз талант, тоқсан тоғыз пай-

ыз еңбек арқылы келеді» деген. Біз 

студенттерді осылай тәрбиелейміз. 

/рине, бес саусақ бірдей емес. 

Оқуға түскен балалардың 10-20 

пайызы жүйелі түрде еңбектенуге 

үйренбеген, сондықтан жүктеме 

қиындықтарына т
зе алмай оқудан 

шығып қалады. Олар ойдағандай, 

«ауырдың үсті, жеңілдің астымен 

жүруге» жол берілмейді. Бізде сабаққа 

қатысу 80 пайызды құрауы керек. 

Оны былай қойғанда, емтихандар 

бар және әр апта сайын әртүрлі тест 

жүргізіледі. Соңғы емтихан алдын-

да бар сынақты бірден тапсыруға 

студенттің мүмкіндігі болмайды. /р 

апта сайын ізденуге, еңбектенуге тура 

келеді. Ол профессорға 
зінің жүйелі 

түрде еңбектенетінін к
рсетуі керек. 

Мынадай да жағдай болады. Жүйелі 

түрде еңбектенуге үйренбеген талант-

ты балалар университетте қала алмай-

ды. Ал қабілеті аса жоғары емес, бірақ 

еңбектенуге үйренген балалар үлгеріп, 

оқып кетеді. Бұл қарапайым шындық.

– Азырақ кейін шегінсек. Уни-
в е р с и т е т  а л ғ а ш  қ ұ р ы л ғ а н  к е з -
де алған үлгілеріңіз, бағыттарыңыз 
�зін-�зі ақтады. Бүгінде к�птеген 
әлемдік к�шбасшы университеттермен 
стратегиялық әріптестік қатынас жолға 
қойылған. Осы ж�нінде не айтар едіңіз?

– Назарбаев Университеті алғаш 

құрыл ған кезде біз оқу орнының 

тұжырым дамасын жасадық. 2009 

жылдың қыркүйек айында Прези-

дент университетті 2010 жылдың 

 маусым айында ашуға тапсырма берді. 

Уақыт тығыз. Сол кезде шетелдік са-

рапшылар ұсынған үлгілердің бәрін 

Қазақстан үшін пайдасы болмайды 

деп қабылдамадық. Солардың бірі – 

Катар үлгісі еді. Олар не істеген? Катар 

Амери каның ең үздік университеттерін 

елге шақырып, солар үшін арнайы 

қала салып тастаған. Америкалықтар 

келіп, сол жерде университеттерінің 

филиалдарын ашады. Айналып кел-
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БАЙҚАУ

ОТАНДЫҚ ӨНІМ: ЖАҢҒЫРТУ 3.0

Б 
 л е к  б а т ы р ,  Б ә й с е й і т   б а т ы р , 

 Р а й ы м б е к  б а т ы р ,   Ж о л б а р ы с  х а н , 

 Махамбет,  Бауыржан және  басқа 

батырлардың тұлғалық образды бейнелері 

к 
 р е р м е н  с а н а с ы н д а  т ы ң  ұ л т т ы қ 

серпіліс туғызатын, бүгінгі ұрпаққа 

намысшылдықты, қаһармандықты, 

отансүйгіштікті  уағыздайтын, үлгі 

т ұ т а р  і с - ә р е к е т т е р і н  к 
 р с е т е т і н 

аса маңызды  туындылар. Мұны Ұлы 

дала батырларының эпопеясы десек 

болғандай.  Оның халық ерлерінің 

тұлғасын тарихи дәйектер арқылы терең 

бойлап, әсерлі сомдауы 
з к
рерменіне 

оптимистік ой тастайды, жігерлендіреді, 

қайраттандырады, ұлттық рухани дамуға 

үндейді. Бекболаттың осы жанрдағы 

б а т ы л  д а  е р к і н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы 

кейіпкерлердің қаһармандық қимыл-

әрекет сарындарымен біте қайнасқан 

бейнелеу мәнерінде, оның к
ркем 

шабытының толысып тасқындай түсуіне 

ықпал етіп тұрғандай. Ұлттық батырла-

рымыз бейнесіндегі халық рухы суретші 

шабытын ынталандырып палитраға мол 

тер т
ккізгенін байқатып-ақ тұр.

Суретші негізінен халық азаттығын, 

ел еркіндігін аңсаған бақытты 
мірді 

к
ксеген батыр бабалардың, 
р тұлғалы 

арыстардың қаһармандық образдарын 

сомдауға құштар. Мысалы, ол жаудың 

бас батырларымен жекпе-жекте жеңіске 

жеткен Жолбарыс хан, Райымбек, Б
лек, 

Бәйсейіт батырлар бейнесін олардың 

ұрпақтарына ұлықтап, бейнелі к
рсетуге 

тырысады. Қазақтың қаһармандық тари-

хи ақиқатына бояулар үнімен тіл бітіртіп, 

сазды сарында үн қаттырады. 

Бекболат туындыларында реалистік 

бағыттағы ұлттық сюжеттер, салт-

дәстүр,  ұлттық тарихи таным, рух 

мотивтері басым. Оның жұмыстарынан 

ұлттық салт-сананы дәріптеуге  риясыз 

берілгендік байқалады. Мысалы, оның 

«Махамбет», «Біржан сал», «Қыз қуу», 

«Ереуілт
бе», «Махаббат тұңғиығы», 

«Бекболат Тілеухан», «Панфиловшы-

лар», «Самғау», «Арланға шабуыл», 

«Қансонар», «Қазақ биі» және т.б. 

картиналарының кейіпкерлер образы 

мен сюжеттік желісінен Ұлы даланың 

ұғым-танымдары атойлап тұрғандай елес 

береді. Суретші қазақ болмысын саналы 

пайымдап, шынайы сомдауға тырысады. 

Тынбай еңбектену нәтижесінде туған 

туындылары оның 
нердің киесін 
зіндік 

танымдық қасиетпен түсінетіндігін 

к 
 р с е т е д і .  Ш ы ғ а р м а л а р ы  т а р и х и 

ақиқатты, 
мір шындығын, оқиғаның 

әсерлі к
ркемдік бейнесін суреттейді. 

Оның кескіндемелері философиялық 

ой-тұжырымдар мен ұлттық бояуларға 

толы. Бұл еңбектер шыншылдығымен, 

табиғилығымен, қарапайымдылығымен 

к
рерменді 
зіне баурап алады. 

Міне бүгінде Бекболат Ұнасбаев 

 живопись 
неріне жан-тәнімен беріліп, 
зі 

армандаған тақырыптар мен сюжеттерді 

к
ркемдік руханият 
міріне енгізуге ты-

рысуда. Бекболаттың шығармашылық 

қызметі бала кезден 
неріне тәнті болып 

еліктеп 
скен қазақ кескіндеме 
нерінің 

алыбы, халық суретшісі /.Қастеев салған 

сара жолды жалғастырып баянды ету-

ге ұмтылысын к
рсеткендей. Қастеев 


нерінің әсерімен бойына сіңген реалистік 

шынайылық, 
зіндік айшықты бейнелеу 

тәсілдері мен түс ырғақтары Бекболаттың 


зіндік қолтаңбасын қалыптастырған. Бұл 


нер жолында ол 
нер қайраткерлерінің 

– халық жадын жаңғыртар айрықша 

ізденіс. Мәселен, «Жамбыл» портретінде 

жыр алыбының образы жарқын бо-

лашаққа деген ұмтылыста бейнеленген. 

Бұл  портрет тың 
рісті леппен жоғары 

тондық қатынаста орындалған, аса 
ткір 

психологиялық мінездеме. Мұндай үрдісті 

қызғылт-сары түстердің сазды, сарынды 

үйлесімінде, болашаққа деген ұмтылысты, 

абыздық тұлғалықты бейнелеу оңай 

емес екені түсінікті. Портрет картина 

жазықтығын түгелдей алып жатқан зор 

тұлғалық пәрменділікті, қасиетті 
нер 

алыбын к
кжиек деңгейінен жоғары 

орналастыру арқылы к
п мәнділікті, 

ақынның ой-
ріс деңгейінің кеңдігін 

байыпты к
рсетуге тырысқандығы 

байқалады. От жалынды түстер жарығы, 

    

  

ұлттық рух пен намыс-жігерге, драмалық 

пен лирикалық сезімге толы к
ркем
нер 

туындыларын үлгі тұтады. 

Бекболаттың шығармашылығында 

халықтық дәстүрге деген ынта мен тал-

пыныс, жоғары патриоттық сезім бар. 

1з 
ңірінің жұртына танымал табиғат 

әлемін де келісті бейнелейді. Қазақ 

ұлттық дәстүрі мен табиғатына деген 

сағыныш сезімдерін «Самғау», «Қыз 

қуу», «Қансонар», «Тау бұлағы» сияқты 

еңбектерінде әсерлі баяндайды. Қазақы 

дала табиғатын к
зге жағымды қоңыр 

салқын түстермен бейнелеп халық жадын 

оятуға тырысады.

Ал тарихи тақырыптағы туындыла-

рында суретші қордаланып жатқан ұлт 

тарихы мен мұраларын к
ркем бейнелі 

образдарда қайта жаңғыртып, бүгінгі 

к
ркем тілмен жеткізуге ұмтылады. Ол 

тарихи және тұрмыс-салттық мотивтерді 

заманауи қазақ мәдениеті элементтерімен 

ұштастыра біледі. Автор живопись 
нерінің 

жеке формадағы 
зіндік жүйеленген 

стильдік, мәнерлік тәсілдерінің ұлттық 

нақышқа айналуын аңсайды. Эстетикалық 

қажеттіліктің қазақы к
ркемдік бағытта 

түрлене отырып 
ркендеуін қалайды. 

Бекболат 
зі үшін сюрреализм, аван-

гардизм, кубизм тәрізді бейнелеу тәсілдері 

мен бағыттарын қажеттілік деп санамай-

ды. Реалистік дәстүрлі живописьтік тілде 

жұмыс істеуді ұнатады. Оны образды сан 

қырынан құлпыртып шығарудың ұтымды 

тәсілі санайды. 

Оның 
нер туындыларын саралап 

талдай отырып, к
ркемдік қызметі мен 

шығармашылығы халықтық мазмұн мен 

бағытқа берік деп санауға болады. Осы 

тұрғыда «Ереуілт
бе» атты еңбегінен 


зіндік айқын қолтаңбасы мен стилі 

к
рініп тұр. Туған жерге деген терең сезім 

к
ркем бейнелі ойдың дәл, интонациялы 

бояуларымен, олардың реңктік ерекше 

үндестігімен сезіледі. 

Бекболаттың «Жамбыл», «Мұхтар 

/уезов»,  «Бауыржан Момышұлы», 

 «Махамбет», «Абай» атты портреттік туын-

дылары қазақ ұлыларының эмоционалды-

сезімдік сарындағы образдық бейнелерін 

сомдайды. Жалпы Бекболат портреттері 

ұлт тұлғаларын насихаттауға бағытталып, 


зіндік тәсілдермен, шынайы психо-

логиялық сезімдік түйсікпен паш етуі 

базар жа ғалап кеткенін ешкім ұмыта 

қоймаған болар. Ол жағдай біздің 

де басымыз дан 
тті. Жан-жарым 

Шәрипа Қосымқызы екеуміз де 

кішігірім  саудадан бастадық. Талай 

қиыншылық бастан 
тті. Қанша 

қиын болса да, алған бетімізден 

қайтқанымыз жоқ. Бизнес дегеннің 


зі  – тек қана алға ұмтылудан 

тұрады. Шаруаңның реті болмай 

қалса, оған бола сарыуайым жеу 

– бизнестің талабына келмейді. 

1зім пір Бекет атаның жетінші 

ұрпағымын ғой. Содан ба екен, тыл-

сым дүниеге к
бірек сеніңкіреймін. 

Мына қызықты қараңызшы, бір күні 

түсімде Елбасы: «Шаруаң оңынан 

айналсын» деп батасын берген 

болатын. Кейіннен Күрті ауданы 

Сарытауқұм жағынан жер алдық. 

Сол жерден түйе фермасын аштық. 

Бір күні шаруашылықтарды аралап 

жүрген сол кездегі облыс әкімі Серік 

Үмбетов біздің фермамызға келіп, 

жағдайымызбен танысты. 1ткен 

жолғы Елбасының түсімде берген ақ 

батасын 
ңімде Серік /бікенұлының 

аузынан естігенімді жақсылыққа жо-

рыдым. Содан шаруамыз д
ңгелене 

берді .  Талдықорғаннан облыс 

әкімінің қолдауымен шұбатхана 

аштық.  Халық шипалы 
німді 

ж а қ с ы  қ а б ы л д а д ы .  К е й і н н е н 

шұбатханаларымыз Қара сай, Іле 

аудандарынан да ашылды. Елімізде 


тетін к
птеген ауылшаруа шылық 

жәрмеңкелеріне қатысып, жоғары 

бағаға ие болдық. 2015 жылдың 

қыркүйегінде Сочиде 
ткен Ресей 

мен Қазақ станның аймақаралық 

ынтымақ тастық форумында 
з 


німдерімізді ұсындық.Елбасының 

Жарлығымен «Құрмет» орденімен 

марапатталдым. Осының барлығы 

а з д ы - к 
 п т і  е ң б е г і м н і ң  е л е п -

ескерілгендігі деп білемін. Кезінде 

50 түйем болса деп армандап едім, 

бүгіндері шаруашылығымызда 5 мың 

түйе бар. Оның 1 мыңын  сауып отыр-

мыз. Жылына 2 мың тонна сүт, 50 тон-

на ет, 15 тоннадай жүн 
ндіреміз. 200 

адам тұрақты жұмыспен қамтылған. 

Осындай жетістіктің барлығы бір 

Алланың қалауымен болып жатқан 

шаруа және еліміздегі кәсіпкерлікке 

барынша қолдау жасаудың арқасы. 

«Дәулет Бекет» шаруашылығын 

құрған кезде, ауылдың жағдайы 

қ а з і р г і д е й  е м е с  е д і .  С о д а н 

тапқанымызды ауылдың жағдайын 

к
теруге жұмсадық.  Сарыүй сін 

Ақұлы Белағаш бабамыздың басына 

ескерткіш орнаттық. Қызылағаштағы 

қасірет кезінде де қорадағы ма-

лымнан халыққа мал бердім. «Мек-

тепке жол» бағдарламасы аясын-

да да әлеуметтік жағдайы т
мен 

отбасыларға к
птеген тартулар жа-

саймыз. Шаруасын жолға қойған 

азаматтар қолдан келгенше елге 

қарасса, нұр үстіне нұр. Тапқаныңды 

к
рпенің астына тыға бергенше, 

қамк
ңіл біреудің маңдайынан 

сипауға жұмсасаң, соның 
зі сауап, 

соның 
зі мәртебеңді 
сіреді. 

Бүгіндері түйе сүтінен б
лек, 

оның етін, жүнін де пайдаға асырып 

отырмыз. Халықаралық байланы-

Ш.1мірзақовалардың және білім 

ордасындағы кітапхана ұжымының 

басшылығымен ұйымдастырылды.

Оқушылар Мемлекет басшысы-

ның жоғарыда тілге тиек етілген 

мақаласын ұстаздарының танысты-

рып, талдауымен, қосымша ақпарат 

құралдары арқылы алған түсініктері 

б о й ы н ш а  о й л а р ы н  ж и н а қ т а п , 

түйіндеп, мысалдар келтіре отырып, 


здері таңдаған тақырыптарын ашып 

жазды.

жыршы 
нерінің жалынымен ұштасып 

к
мкерілгендей жоғары тондық-түстік 

тасқынды қатынас ырғағында орындалған. 

Бұл тондық-түстік ырғақ Жамбыл 
лең-

жыр ырғағымен үндес. Түстер мен реңдік 

тондық бейнелік ырғақтар үйлесімі, 

суреткерлік сезім-танымдық айшықты 

үрдіс, суретшінің философиялық танымы 

мен психологиялық сезімталдығының 

к
ркем бейнелік тәсілі. 

Суретшінің келесі  туындысы – 

даңқты қолбасшы, аты аңызға айналған 

айрықша тұлға «Бауыржан Момышұлы» 

монументальдық сарындағы портреті. 

Мұнда «Асқар тау алыстаған сайын 

асқақтайды» демекші, Бауыржан тұлғасы 

таулы дала табиғатында еңселеніп, 

асқақтап тұр. Вертикаль полотнода 

т
меннен жоғарыға зерлей салынған 

горизонт сызығы мен к
гілдір, күлгін, 

күрең-қызғылт, жасыл түстер үйлесімі 

к
рермен түйсігіне таңғы таза ауа мен 

хас батырдың торы тұлпар үстіндегі 

каһармандық тұлғасының жарқын 

болашаққа ұмтылыс сәтін айшықтайды. 

Ал «Байқан атам» еңбегінде ол Отан 

соғысының ардагері 
з атасының жарқын 

да ойлы келбетін қызғылт-қоңыр түсті ко-

лоритте бейнелеп, 
з дәуірінің тұлғасын 

сомдайды. Байқан ата –  Рокоссовский 

қолбасшылығымен Берлинді алуға 

қатысқан «Қызыл жұлдыз» иегері. 

Бекболат Нарынқол к
ркемсурет 

мектебінде мұғалім болып қызмет 

атқарды, Нарынқол аудандық «Халық 

театрында» суретші-безендіруші бо-

л ы п  ж ұ м ы с  і с т е д і .  О л  « Ж і г е р » 

 жастар фестивалінің қатысушысы, 

Тәуелсізд іг імізд ің  25  жылдығына 

арналған «Бабалар аңсаған Тәуелсіздік» 

Ұлттық конкурсының дипломанты. 2015 

жылы Жамбыл Жабаевтың 170 жылдық 

мерейтойына арналған Түркияның 

 Анкара қаласындағы к
рмеге қатысып, 

«Жамбыл» атты портреті сол елге сыйға 

тартылды. Оның шығармаларының 

к
ркем пластикалық желісі тарихи-

лирикалық сезімге бай, к
ркемдік тілі 

ұтымды, танымы терең романтикаға да 

бейім ортақ үндестіктегі 
зіндік сырлы 

әлем. 

М.ЖАНАЕВ,
ҚР Суретшілер одағының 

мүшесі, �нертанушы

сымызды нығайтсақ деген де ойы-

мыз бар. Біздің ұлттық тауарымыз 

халықаралық бәсекеге т
теп бере 

алатындай болуы керек екендігін 

Елбасы үнемі айтып келеді. Осы биік 

мақсатты орындап, қасиетті түйенің 

шұбатын шетелдіктерге мойындатып 

жатсам, кәсіпкерлік 
мірімдегі биік 

белесті бағындырғаным деп санай-

мын. 

– Жаңа дәмханаңыз құтты болсын.
– Рақмет. Бұл 
зі к
птен ойда 

жүрген шаруа болатын. Шұбат 

жарықтық тың қасиетін талайлар айт-

ты, ол халықаралық деңгейде мойын-

далды. Бауыр, 
кпе, ісік ауруларына, 

қант диабетіне шалдыққандарға 

таптырмас шипа. Қай бір жылдары 

медицина ғылымының докторы 

Ест
ре Оразақов Маңғыстаудан 


кпе ауруын шұбатпен емдейтін 

шипажай ашыпты. Ақши ауылынан 

жүз орындық балабақша аштық. 

Балабақшада үш мезгіл шұбат пен 

қымыз береміз. Шетелдің қаптаған 

қоспа қосылған тағамдарынан г
рі, 


зіміздің шұбат пен қымыз ішіп 
скен 

баланың денсаулығы да мықты бола-

ды. Қытайда мектеп асханасының 

мәзірінде қымыз бен шұбат бар. Бізге 

де осы дәстүрді енгізу керек. Жалпы 


зім түйені к
п зерттеген адаммын. 

Шұбаттың толған емдік қасиетін, 

атақты түрікмен аруанасының 

ерекшеліктерін,  оларды біздің 

топырағымызға қалай жерсіндіруге 

болады деген сауалдарды зерттеп, 

нәтижесінде «Түрікмен  аруанасы 

Жетісу 
ңірінде» атты  монография 

жаздым. Бір қызығы, осы еңбегіме 

алғыс
зді кезінде романын оқып, 

сырттай таныс болған Смағұл Елубай 

ағамыз жазып, ақ тілегін арнады.

Енді мына ашылып отырған 

дәмхана-дүкен туралы айтып 
тейін. 

Қазір қаланың тіршілігі әбден қарба-

лас. Жүйке сыр бере бастағанда 

денсау лықтың да шатқаяқтайтыны 

белгілі. Кәсіпкер болғандықтан, 

басқалардың, соның ішінде шетелдік-

тердің тамақ 
німіне сын к
збен 

қараймын. Ондағы қоспалардың 

халықтың денсаулығына пайдасы 

бар ма, жоқ па? Осы жағына к
п мән 

беруіміз керек. Қай салада болмасын 

жетістікке жету үшін, ең бірінші, 

денсаулығың мықты болуы қажет. 

Президенттің «Рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласының 


зегі де – ұлттық кодты сақтау ғой. 

Ұлт тық код тек қана ұлттық тәлім-

тәрбие мен салт-дәстүр ғана емес, 

ол күнделікті қолданатын тағамың. 

Осыны қаперде ұстау керек. Осы 

мақсаттан барып, аталған дәмхана 

кешенінің шаңырағын к
тердік. 

Кешен 3 қабаттан тұрады. Оның 

жалпы аумағы 1297 шаршы метр.

Бұл жерде сатылатын 
німдердің 

барлығы 
зіміздің шаруашылықтан. 

Т
рт түліктің ет 
німдері, сауылған 

түйе сүті, балқаймақ, құрт, ірімшік, 

қ а й м а қ ,  с а р ы  м а й ,  б а у ы р с а қ 

секілді қалалықтарға таңсықтау 

дәмнің экологиялық тұрғыда таза 

екендігі 
з алдына, әлгі тағамдар 

тек денсаулығыңды нығайтып, 

иммунитетіңді арттырады. Сонымен 

қатар жаңа сойылған түйе етінен 

даярланған қуырдақтың да дәмі тіл 

үйіреді. Тіпті түйе сүтінен даярланған 

үш түрлі сабын сатамыз. Бұл са-

бын ешқандай аллергия не болмаса 

тері ауруларын қоздырмайды. Бір 

ғана мысал айтайын, жайылымдағы 

100-дің үстіндегі ш
птің жылқы, 

сиыр, қой жартысын ғана жесе, 

т ү й е  ж а р ы қ т ы қ  ә л г і  ш 
 п т і ң 

барлығын дерлік тағам етеді. Осы-

дан да оның сүтінің құнары жоғары. 

Дәмханамыз алматылықтардың 

к
ңілінен шығатын болар. Бұл жерде 

шаруашылығымыздың жұмыс жасау 

тәсілінен хабар алып, қол жеткізген 

марапаттарымызбен таныса аласыз. 

Аруананың әдемі мүсінін к
ріп, 

түрік мен нің әйгілі кілемінің сапасын 

да тамашалайсыз. Желтоқсан мен 

Құрманғазы к
шелерінің қиылы-

сын дағы ұлттық дәстүрді  бой-

ына сіңдірген 
згеше сипаттағы 

дәмхана қонақтарына сапалы қызмет 

к
рсетіп, сізге ұмытылмас әсер 

қалдырады деген ойым бар. 

Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

Алматы облысы

Б а й қ а у  қ о р ы т ы н д ы с ы н д а 

Ж . Қ а н а л   б е к о в а ,  С . М е й і р б е к , 

М./псейіт, А.Дәулетхан, Р.Ардақ, 

А.Қайыр кен, А. Есжан секілді оқу-

шылар жүлделі – бірінші, екінші, 

үшін ші орындардан к
рінді.

Жұлдыз ЖИЕНБАЕВА,
қазақ тілі мен әдебиеті            

пәнінің мұғалімі
Сарқан ауданы  

Қараб
гет ауылы

– Сыдық �буұлы, оқырмандарға 
�зіңізді жақынырақ таныстырып 
�тсеңіз? 

– /р пенденің о баста маңдайға 

жазған тағдыры болады ғой. Оны 

кей реттерде жазмыш деп жатамыз. 

Бес күндік жалғаншы тіршілікте 

маңдайыңа жазған Алла Тағаланың 

тағдырынан ешқайда қашып құтыла 

алмайсың. Мұны айтып отрыған 

себебім т
мендегідей. Жиырмасын-

шы ғасырдың басында мамыражай 

жатқан қазақ даласына ойламаған 

жерден Қазан т
ңкерісінің екпіні 

жетеді .  Құйқылжыған саясат-

та онша к
п шаруасы жоқ, Жем-

Сағыздың бойында т
рт түлік ма-

лын 
сіріп, бала-шағасын бағып-

қағып, Алланың осы бергеніне де 

шүкір деп қамсыз отырған біздің 

ата-бабаларымызға әлгі т
ңкеріс 

оңай соқпапты. Оның барлығы 

тарихта жазылды. Кәмпеске деп 

елдің қолындағы азын-аулақ малын 

тігерге тұяқ қалдырмай сыпырып 

алды, онымен қоймай Голощекиннің 

қолдан жасалған ашаршылығы елді 

тұралатты. Міне, осындай ауыр 

жағдайлардың әсерінен аталарымыз 

келешек ұрпа ғының қамын ойлап, 

амалсыздан к
р шілес елге қоныс 

аударды. Ондаған жылдар бойы 

Қарақалпақстанның топырағын 

басып, нанын жедік. Азамат болып, 

сол жерде қалыптастық. Шаңырақ 

к
теріп, үйлі-баранды болдық. Бірақ 

ата-бабаңа аяулы  мекен болған алтын 

ұяға деген сағы ныш уақыт 
те келе 

жүрегіңді сыздатады екен. /келеріміз 

ауық-ауық «Қазақстан, шіркін 

Қазақстан» деп жүрек түкпіріндегі 

армандарын күрсініп қана білдіретін. 

Анам Қарак
з марқұмның оңаша 

қалғанда ыңыл дап 
лең айтатыны 

бар еді. Қазір ойласам, олардың 

барлығы елге деген сағыныштан 

құралған 
леңдер екен ғой. 1зіміздің 

мақтан тұтар жерлесіміз Т
леген 

Айбергеновтің «Аруана жаудың 

қолына түссе, ботасын шайнап 


лтіріп, жеріне тартып отырады 

екен, моншақтап жасы боздаумен, 

к
кірегін шерге толтырып» дейтін 

шумақтарын бала жастан жаттап 


стік. С
йтіп жүргенімізде, белгілі 

жазушы Смағұл Елубай ағамыздың 

«Ақ боз үй» дейтін кітабы шықты. Ол 

бізден г
рі әкелеріміздің қолынан 

түспейтін. Себебі ол шығармадағы 

кейіпкерлердің тағдырына ұқсас 

жандар біздің ауылда да жетіп арты-

латын. Сонымен, жылы орнымызды 

суытып, қайдасың атамекен деп 

тоқсаныншы жылдардың басында 

елге к
шіп келдік. Ел болғанда да 

тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан 

/бішұлының кіндік қаны тамған 

Шамалғанның жанындағы Шалқар 

ауылына келіп, түтін түтеттік.

– Содан кәсіпкерлікті бастап 
кеттім деңіз?

– Ол кезең жоспарлы экономика-

ның құлдырап, нарықтық эконо-

миканың қақпамыздан озған мезгілі 

еді. Сегіз сағат бойы тапжылмастан 

жұмыс жасап, азын-аулақ жалақыға 

телмірген кезең келмеске кетті. Елдің 

барлығы бала-шағаның қамы үшін 

�л-Фараби атындағы орта мек теп-
тің 9-11 сынып оқушылары ара-
сында шығарма байқауы �ткізілді.

 Тақырып – туған жер,  ру-

хани жаңғыру. Осының алдын-

да ғана Елбасының «Болашаққа 

бағдар:  рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласына қатысты 

әңгіме 
ткізілген болатын. Байқау 

мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімдері С.Мерекебаева, 

Шәкірттер толғанысы
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ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ
бар тілдік тұлға ретінде тану және таныту» де-

ген мақсатын жүзеге асыру Шәкәрім с
зімен 

айтқанда, «Бұл ән бұрынғы әннен 
згерек, 

бұған ұйқасты 
лең, с
з керек» дегенге саяды. 

Осы тектес зерттеулер болашақта тереңдеп, 

кеңейе түссе, «Абайдытану», «Жүмекеннің 

жұмбағы» мен «Мұ қа ғалидың феноменін» 

ашуға, «Шәкәрімнің әлеміне» енудің ғылыми 

к
кжиегін кеңіте түсер еді.

О с ы  м а қ с а т қ а  о р а й  Ш ә к ә р і м н і ң 


леңдеріндегі дүниенің ерекше бейне сі оның 

суреткерлік қабілеті мен дискурсын уәждейтін 

прагмати калық деңгейдің тұтастығында 

қарастырылады. /рине, Шәкәрімнің лингво-

поэтикасын ерекше антроподе дуктивті негізде 

түсіндіру оның к
ркем  тілінің сипаттамалы-

талдамалық (индуктивтік) зерттелуін жоққа 

шығармайды.

Бұл тектес зерттеулердің ғылыми негізі, 

сайып келгенде, «тілдік тұлғаны» анықтауда 


згелерден ерекшелендіріп тұратын деңгейге 

жеткізген». (83 б.). 

Ойын жалғастырып:  «Жазба  дәстүр 

ойлаудың абстрактілі түрін қалыптастырады. Ол 

с
з қолданысқа әсер етеді де, абстракт с
здердің 

қолданыс жиілігі артады. Шындығында Дулат 

ақын абстракт с
здердің қолданыс жиілігін 

арттырған тұңғыш ақын. Бірақ Абайда абстракт 

мағыналы с
здердің қолданысы, жиілігі одан 

да ұлғая түскен, әрі мейлінше орынды, ұтымды 

жұмсалған, 
рісі барынша кеңіген. Шәкәрім он-

дай с
здерді  
лең мәтіндерінде, шежірелерінде, 

поэмаларында жиі қолданғаны үшін Абайға 

қарыздар, сол дәстүрдің негізін қалаған Дулат 

алдында парыздар» деп, Шәкәрім тәлім алған 

мектепті к
рсетеді. 

Ақын тіліндегі әділет, мейірім, шыдам, 
к$ңіл, $мір, ой, ашу, ынсап, т.б. «аксио логиялық 

с
здердің» бәрі де кеңістік ұғым атаулары дей 

келе, оларды қаратпа с
з ретінде жұмсауын 

ерекшелік деп таниды.  

Кестелі с
зінің қазығы таным тереңіне 

байланған Шәкәрім 
леңдерінде Абай мен 

 Дулаттан жалғасқан абстракт мағыналы 

с
здердің 
зектелу дәстүрінің одан әрі жетіле 

түскені де еңбекте нақты к
рініс тапқан: ақыл 
анық, байлаулы ынсап, пайдасыз құмарлық, ойға 
тат пен ніл түсірмеу, хақиқаттың қымызын 
ішу, т.б.

Шәкәрімнің танымы мен к
ркемдік әлеміне 

сәйкес құрылымдық 
згерістерге ұшыраған 

с
здер мен тұрақты с
з тіркестерін, перифраз-

дарды зерттеуші Шәкәрімнің тілдік тұлғасын 

дәйектейтін айрықша с
з қолданыстары деп 

санайды: кірсіз ақыл, үміттің үйі, жүрек ымда-
лы, күнше бату, ой жемісін теру, т.б.

К
ріп отырғанымыздай,с
з әлеуетінің 

тереңіне бойлап, с
з киесін жете меңгерген 

с
з иесі ғана тілдік тұлға деңгейіне к
терілсе, 

о н ы  з е р т т е у ш і н і ң  б о й ы н а н  д а  е р е к -

ше зерделік қабілет, жан-жақты білім мен 

біліктілік қажет. Мысалы, зерттеуші ақынның 

ақиқатты түйсінуінің, оны 
згеге танытуының, 

жеткізуінің 
зекті тілдік құралы ретінде «жүрек» 

с
зінің қолданысын ерекше атап к
рсетеді: 

Жүрегі таза – жүрегі кірлі (қара), жүрегі 
мінді (жүрегі дертті, жүрегі Аллада, жүрек 
таты, жүрегіне у құйылды, т.б. деп к
рсетіп, 

Шәкәрімнің 
леңдеріндегі жүрек с
зінің 

қолданыс жиілігі Абайдан да жоғары екенін 

анықтайды (70-тен аса).

Олардың ішіндегі жүрек кірі, жүректегі 
тат, жүректі нұрмен жуу, жүрекке ірің т$гу 
т.б. – авторлық окказионал қолданыстар 

ретінде анықталады. 

Адам-қоғам, тіл-ұлт сабақтасты ғын да қазақ 

әлемінің тілдік бейне сін сомдауда маңызы 

ерекше қоғамдық-саяси лексиканың дамып, 

қалыптасуына 
з үлесін қосатын тұлғалардың 

тілін лидерлер тілі, газет прагматикасы 

арқылы зерттеген профессор Б.Момынованың 

еңбектерінің қатарында «Шәкәрім поэзия-

сының тілі» де қазақ тіл білімінде әдеби 

тіл дің даму тарихы мен жетілу мәселесіне 

қатысты маңызды болмақ. Біздің тарапымыз-

дан с
з болған профессор Б.Қ.Момынованың 

«Шәкәрім поэзиясының тілі» атты монографи-

ясында ақын тіліндегі қолданысы жиі с
здердің 


зектелуі, негізінен, лексика-функционалды 

ракурста қарастырылып, идиостилі ретінде 

анықталған. Бұл болашақта ақынның  толық те-

заурусын түзіп, кешенді лингвофилософиялық 

арнада Шәкәрім феноменін дәйектейтін, тілдік 

тұлғасын жан-жақты ашатын зерттеулердің ба-

стау к
зі, алғы шарты іспетті. 

Биылғы жылдың 27 қазанында сағат 10.00-

де Ғылым ордасында филология ғылымының 

докторы, профессор, Ш.Уәлиханов атындағы 

сыйлықтың лауреаты, ЖОО-ның үздік оқыту-

шысы Бағдан Қатайқызы Момынованың 

ғылыми-педагогикалық қызметіне арналған 

«Қазіргі қазақ тіл білімінің инновациялық 

әлеуеті» атты халықаралық ғылыми-теориялық 

конференция 
теді.

Бүгінде мерейлі жасқа келіп отырған 

профессор Б.Момынованың ұстаздық, 

ғылыми-зерттеушілік саладағы жан-жақты 

қызметінің нәтижесі ретіндегі бір еңбегіне 

ғана тоқталдық. Шәкәрім тілінің поэтикалық-

танымдық қызметін тұлғалық сипатта зерттеген 

 монография авторы к
ркем ойлау жүйесінің 

к
рінісі іспетті с
з 
нерін қаламгер тілінің 

шығармашылық тегімен сабақтас зерттеудің 

ғылыми әдіснамалық негіздерін жетілдіруге 


зіндік үлес қосатыны с
зсіз.

Жамал МАНКЕЕВА,
филология ғылымының  

докторы, профессор                        

«ШӘКӘРІМ ӘЛЕМІНІҢ» 
ТІЛДІК БЕЙНЕСІ
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 Бұл жағдай тілді жаһандану зама нындағы 

әрекеттесу мен ғалам дасудың тиімді құралы деп 

қана емес, әрбір ұлттың мәдени коды сақталған 

рухани-әлеуметтік қазына ретінде қарастырады. 

Осы орайда с
з әлеуетін шығармашылық сана-

сында терең игеріп, тілдің жалпы заңдылықтары 

мен аялық білімін 
зінше жетілдіру негізінде 


зіндік дискурс қалыптастыратын ерекше 

тіл тұтынушылар – ақындар мен жазушы-

лар. Зерттеу нысанының 
зегін тілдің 
зі 

емес, тілді құрал ретінде пайдаланатын тілді 

тұтынушының болмысын, іс-әрекетін, та-

ным-пайымын бейнелейтін с�зді зерттеуге 

бағытталған адамтанымдық мақсат қаламгер 

тілінің психологиялық, әлеуметтік қырлары 

мен ойлау, интенциялық ерекшеліктерін аша-

тын когнитивтік және прагматикалық бағытта 

зерттеуді қажет етеді. Осы бағыттағы кешенді 

зерттеулер қазіргі тіл білімінде «тілдік тұлға» 

теориясы арқылы жүзеге асырылуда. Сон-

дай зерттеу нысанына лайық – қазақ әдеби 

тілін дамытуға үлес қосқан, қазақ санасының 

рухани-философиялық кеңістігін кеңейткен 

кемел тұлға – Шәкәрім.

Шәкәрім әлемін әдебиеттанушы, фило-

соф, мәдениеттанушы ғалымдар жан-жақты 

қарастырғанмен, қазақ тіл білімінде Шәкәрім 

поэтикасының «тілдік әлемін», танымдық 

тұлғасын сипаттайтын тезаурусын, прагмати-

касын тұтастырып, тілдік тұлға ретінде, арнайы 

монографиялық зерттеу жүргізген –  белгілі 

тілші ғалым, профессор Бағдан Қатайқызы 

 М о м ы н о в а . ( Б .  М о м ы н о в а .  Ш ә к ә р і м 

поэзиясының тілі. – Алматы, 2008 ж.).

Автордың 
зі атап к
рсеткендей, Шәкәрім 

тілін зерттеудің мақсаты: «...ойшыл ақынды 

қазақ әдеби тіліндегі жазба дәстүрді алға апа-

рып, әдеби тілдегі функционалды стильдік 

тармақтарды дамытып, әдеби тіл нормаларының 

қалыптасуына атсалысқан шығармашылық иесі 

ретінде және 
зіндік идиостилі бар тілдік тұлға 

ретінде тану және таныту» (3 б).

Демек, бұл зерттеудің «
зіндік идиостилі 

Жуалы аудандық сотында «Мемлекеттік тілде 
дайындалған сот шешімдері мен іс жүргізу 
құжаттарының сапасын арттыру» тақырыбында 
семинар �ткізілді.

Іс-шараны жүргізген аудандық соттың т
рағасы 

Б.Мүлкібаев жиынның маңыздылығын атап 
те 

келе соттардың сот ісін жүргізуде мемлекеттік тілді 

кеңірек қолдану қажеттілігіне к
ңіл б
лді. 

Жуалы аудандық сотында мемлекеттік тіл 

саясатын одан әрі іске асыру мәселелерімен ай-

налысатын топтың жетекшісі судья А.Замбаев 


з с
зінде аталған мәселенің үнемі бақылауда 

екенін, мемлекеттік тілді белсенді қолдап, сот 

құжаттарын дайындау кезінде қателіктерге жол 

бермеу керектігіне тоқталды.

Семинар-кеңеске қатысушылар күн тәртібіндегі 

мәселе бойынша 
зара пікір алмасты. 

Үргеніш С�ТЕК
Жамбыл обылысы

Жуырда Ш.Сариев  атындағы 

К
ркемсурет және қолданбалы сәндік 


нер музейінде Х.Досмұхамедов 

а т ы н д а ғ ы  А т ы р а у  м е м л е к е т т і к 

университетінің «Бейнелеу 
нері 

және дизайн» кафедрасының про-

фессоры, ҚР Мәдениет қайраткері, 

Қазақстан Суретшілер одағының 

мүшесі, Халықаралық суретшілер 

симпозиумының «Гран-При» иегері 

Отарбай Қанатұлының «Келсеңші 

оралып» атты жеке шығармашылық 

к
рмесінің ашылу салтанаты 
тіп, 

оған шебердің 50-ден астам туындысы 

қойылды. 

К
рменің ашылу салтанатында 

музей директоры Т.Жұбанов, фило-

софия ғылымының докторы, белгілі 


нертанушы-жазушы И.Жақанов, 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мем-

лекеттік университетінің профессо-

ры, республикаға танымал сурет ші 

Ж.Шелбайұлы, ҚР еңбек сіңірген 

қайраткері 1.Шоранов, Түрік Респуб-

ли касының «Түрксой»  халықа ралық 

ұйымы т
рағасының орынбаса-

ры С.Мүлә зімоғлы, Қытай Халық 

Республи касының І дәрежелі суретшісі 

Т.Ұлық пан құттықтау с
з с
йледі. 

Сондай-ақ университеттің ғылым 

ж
ніндегі проректоры С.Идрисов ме-

рейтой иесіне «Х.Досмұхамедов атын-

дағы Атырау мемлекеттік универси-

тетіне сіңірген еңбегі үшін» атты т
с бел-

гісін, кәсіподақ ұйымының т
рағасы 

Қ.Сүндетұлы «Қазақстан салалық білім 

және ғылым қызметкерлері кәсіптік 

одағының Атырау облыстық ұйымы» 

ҚБ Құрмет грамотасы мен ақшалай 

сыйлығын табыс етті. 

Біз осы к
рмені тамашалау үс-

т і н д е  Қ ы р ғ ы з с т а н  Р е с п у б л и к а -

сы университетінің профессоры, 

мәдениет қайраткері Талант  Огобаевты 

с
зге тартқан болатынбыз. Ол Аты-

рау қаласы күні мерекесіне орай 

«BatiKami» мәдени және «Жерұйық 

– мәдениет орталығы» қоғамдық 

қорларының ұйымдастыруымен 
ткен 

«Сұлулық – әлемді құтқарады» атты 

халықаралық суретшілер симпозиу-

мына шақырылған екен. Шаһардың 

әсем к
ркіне, халқымыздың қонақжай-

лығына риза  болған қонағымыз 

қуанышын былайша жеткізді: 

– Бірнеше күннен бері Ақ Жайық-

тың жағасында тамаша сәт терді 


ткіздік. Жергілікті халықтың 
нерге 

деген сүйіспеншілігін к
ріп риза 

болдық. Бүгінгі к
рмеден алған әсе-

рімді айтып та жеткізе алар емеспін. 

Суретші Отарбай Қанатұлының баға 

жетпес шығармалары тұнып тұрған 

философиялық ойтолғауларға толы. 

Туған жердің, балалық шағы 
ткен 

ауылдың бейнелерін қылқаламмен 

шебер жеткізе білген. /ріптесіме 

шығармашылық табыс тілеймін!».

Қылышбай ҚҰЛЖАНОВ

Ю.Н.Караулов белгілеген үш құрылымдық дең-

гейге қатысты тұжырыммен дәйектеледі. Соған 

сәйкес Б.Момынованың әртүрлі лексикалық 

бірліктердің к
ркем мәтіндегі қызметін 

(
зектелуін), функционалды-семантикалық 


рісін, мәнмәтіндік қолданыстың мағынасын 

ашып, нақты талдауы Шәкәрімнің даралығын 

айқындауға қызмет етеді. Зерттеу мазмұнында, 

біріншіден, тілдік тұлға ретіндегі дәстүрлі тілді 

меңгеру деңгейінде (вербалды-семантикалық 

немесе н
лдік) Шәкәрімнің 
зіндік с
з 

қолданысы, к
ріктеу құралдар жүйесін қолдану 

дәрежесі, тілдік тәсілдерінің сонылығы, түр 

жаңалығы, семалар 
рісі, т.б. нақты дискурстық 

талдаулар арқылы дәйектеледі. 

Автор к
рнекілік белгісі ретінде Шәкәрім 

қайталауларына кеңінен тоқталады. Атап 

айтқанда: «Тирадада әр шоғырдың соңғы жол-

дары бір-бірімен ұйқаса келіп, 
лең тұтастығын 

тудырып, форма пайда болатыны белгілі. Мы-

салы, «Қырық жылдан 
тіп жасым» деп баста-

латын 
лең 34 шумақтан тұрады. /р шумақтың 

соңғы тармағы 
зінен кейінгі және алдыңғы 

шумақтың соңғы жолымен ұйқасып, мәтіннің 

тұтастығын құрайтынын к
рсетеді:

1-тираданың соңы: Иманым – басшы жол-

дасым;

2-тираданың соңы: Не к
рмеді ғарып ба-

сым:

3-тираданың соңы: Моланың ақтарып та-

сын;

4-тираданың соңы: Болып тұр иманым 

қасым;

5-тираданың соңы: Ағызды арамын, насын, 

т.б.

Осы тирадалардың келесі жолы: «Дедім мен 
Астапыралда!» деген тармақпен аяқталады. Ал 

келесі тирада Астапыралдаға ұқсайды немесе 

осы жолды сол күйінде қайталайды. Ұзын-

ырғасы 26 тираданың соңғы жолы «Дедім мен 
Астапыралдаға» аяқталған. Бұл қайталау қазақ 

тілінің ұзақ даму жолындағы қайталаулардан 

(Мұнар да мұнар күн, 6райна, билер, әрайна, 

т.б. к
бі мағыналық жүк арқаламайтын) ж
ні 

б
лек қайталаулар. 1леңнің негізгі лейтмотиві 

болып отырған 
мір шындықтарына таңдану, 
одан үрку, шошыну, қорқу, үрейлену осы с
здерді 

қайталау арқылы жеткізіледі» дейді (117 б.).  

Ғылыми зерттеу, негізінен, Шәкәрім нің  


леңдерінің тілін талдауға арналғанмен, жарты-

лай ғылыми стильде жазған шығармаларының, 

аудармаларының, діни тақырыптағы мәтінде-

рінің, хаттарының тілдік ерекшеліктері де 

ақын ның даралығын ашатын дерек ретінде 

талданады. 

Шәкәрім тілінің прагматикалық деңгейіне 

қатысты кірме с
здерге тоқтала келе, автор 

былай дейді: «Орыс әдебиеті, мәдениетімен 

таныс болуы себепті Шәкәрім тілінде орыс 

с
здері молынан кездеседі. Орыс тілі арқылы 

енген 
зге шеттілдік с
здер де бар: орган, 

телеграф, философ, радий, электр, гипноз, 

телепат, хроноскоп, т.б. Шәкәрім бұл с
здерді 


лең мәтіндерінде әдейі, мақсатты түрде 

қолданған сыңайлы. Осындай жаңа ұғымдарды  

білуі арқылы 
зі тәнті болғанға 
згені де 

тәнті етпек оймен, к
птеген кірме с
здерді 

сол күйінде шығармаларында келтірген. Ал 

аудармаларындағы, әсіресе «Дубровскийдегі»: 

пароход, шар, динамит, заграница, прото-
кол, дознание, әкті, т.б. с
здерді аудармай 

қолданылуының себебі сол кездегі қазақ 

қоғамында аталмыш ұғымдардың жоқтығы, 

тіпті ұқсас ұғым-түсініктердің болмауынан». Ал 

кейбір с
здердің сәтті баламаларын  келтірген: 

молда қыз (учительница, преподаватель), 

қышлақ (поместье), апелляция (наразы арыз), 

сүт ене (няня), т.б.» (137-б).

Ғалымның пайымдауынша, Шәкәрімге 

тән даралық, ең алдымен, шығармаларының 

тақырыптарынан к
рінеді. Олар ақынның 

дүниені философиялық тұрғыдан қалай 

бағалайтынын айғақтайды: «Тау басындағы 

ой», «Жан мен дене һәм к
ңіл», «К
ңіл», «Ашу 

мен ынсап», «Дүние мен 
мір», «Қорқыттың 

сарыны», «Талап пен ақыл», т.б.

З е р т т е у  б а р ы с ы н д а  Б . М о м ы н о в а 

 Шәкә рім нің тілдік тұлға ретіндегі алғашқы 

деңгейін қалыптас тырған, екінші когнитивтік 

деңгейін дамытуға ықпал еткен жыраулық 

мектептің, қисса дәс тү рінің тілдік үлгілерін, 

Дулат пен Абай дәс түрімен жалғастығын салы-

стырады: қарындас, боз үй, ақ $лім, ақ жол, т.б. 
қайталау тәсілі.

Зерттеуші Шәкәрім тұлғасының филосо-

фиялық сипатын оның афо ризмдік қолда-

ныстары айшық тайды деп санайды: Lмір бойы 
қуанбақ жынды ісі ғой; Санасызға жаза жоқ, т.б.

Ғалым «тілдік тұлға» болмысын түсіндіруде 

ерекше мәні бар «тектілік», «тегі» ұғымдарын 

Шәкәрімге қатысты былайша түсіндіреді: 

«Мұсылманша сауаты бар Дулатқа руха-

ни жақын Абай мен оның жанында жүрген 

Шәкәрімнің 
ніп шыққан аймағының, 


скен жерлерінің бірлігі, дүнияуи ғылыммен 

таныстықтары, діни сауаттарының зорлығы, 

білімпаздықтарының тектес ойлауға әсер етуі 

– к
терген тақырыптары мен с
з саптауларын 

– Астанадағы 925 к
шеге Сығанақ, Сауран, 

Түркістан секілді к
ркем тарихи атаулар берілді. 

Астанадан бастау алған осындай жақсы үрдіс 
зге де 


ңірлерге тарайды деп сенеміз. Жалпы Тіл комитеті әр 


ңірге сай осындай тарихи атауларды жинақтады, енді 

жинақ етіп бастырмақшы. Бұл ономастика ісіне үлкен 

к
мек болады деп ойлаймын, – дейді  ол.

Ономастика мәселелерін реттеуде «Тіл туралы» 

заң негізгі құжат болып саналатыны айқын. Аталмыш 

заңның 4-бабына сәйкес кез келген еліміздің азаматы, 

соның ішінде кәсіпкер мемлекеттік тілді дамытуға 

тиісті жағдайды жасау керек. Бірақ ондай кәсіпкерлер 

Ақ Жайық 
ңірінде де 
те аз.  Мамандардың айту-

ынша, 19-баптағы заң талабы бойынша ұйымдар 


з атауларын мемлекеттік тілде жазулары керек. Ал 

кейбіреулері тек орыс тілінде жазып қояды. Түсіндіріп 

айтып, хат жолдағаннан соң дұрысталады. Меншік 

иелері мұны заң талабын білмейтіндігімен түсіндіреді. 

Бұл тиісті мемлекеттік құрылымдар тарапынан 

ж
нді жұмыстардың жүріп жатпағанының к
рінісі. 

Транслитерацияға қатысты 21-бап та сақталмайды деп 

айтуға негіз бар. Яғни кез келген шетелдік атау бізде 

сол күйінде тұра береді. Заң бойынша ол  қазақ тілінің 

дыбыстық таңбасына сәйкес 
згертілуі керек. Ертең 

латын әліпбиіне к
шкенде, «самоварды самаурын», 

«кроватты кереует» деп қолданатын болсақ, осынау 

мәселелер реттелетініне сенім мол. 2012 жылдан бері 

«Қазақ тілі» қоғамының облыстық филиалының 

жетекшісі ретінде ономастика мәселесімен дендеп 

айналысып келе жатқанын Алтынбек /бділмановтың 

с
зіне қарағанда, ономастика идеологиямен тығыз 

байланысты. Ономастика жайы с
з болғанда облы-

ста жиі айтылатын мәселенің бірі – 
ңірдің кейбір 

ауылдардағы, елді мекендердегі к
шелерде бір атау 

бірнеше мәрте қайталануы. Зеленов ауданы солардың 

қатарына жатады. 

– Бұл мәселені шешу үшін к
шеге атау беру 

құзыретін жергілікті атқарушы билікке беру қажет. 

Қазір біз к
ше атауын 
згерту үшін халықпен жиын 


ткізуіміз керек, к
пшілік қандай атауды таңдаса, сол 

атауды қоюға міндеттіміз. Жер-cу атауы, жалпы онома-

стика – біздің ауданда 
зекті мәселе, қиын шешіледі. 

Себебі түрлі ұлт 
кілдері к
п, әрі қандастарымыздың 

бәрі бірдей тарихи, ұлттық мәні бар әдемі атаулардың 

мағынасын түсінбейді. Түсіндіре бастасақ, одан г
рі 

«Тәуелсіздік», «Достық», «Жеңіс» деп жеңіл атау 

қойған дұрыс деп шешім қабылдайды. Осылайша 

біз шарасыз күйде қаламыз, – дейді Зеленов ауданы 

әкімінің орынбасары Асылұлан Досжанов.

Жалпы облыста ономастика саласында аз жұмыс 

атқарылып жатқан жоқ. Мәселен, биыл мемлекет 

және қоғам қайраткері Мұстақым Ықсановтың есімі 

Жәнібек ауданындағы колледжге берілді. Қазіргі 

таңда облыстық қазақ драма театрына Х.Б
кееваның, 


ңірдегі мәдениет және 
нер орталығына Қадыр Мыр-

за /лидің, Сырым аудандық орталықтандырылған 

кітапхана жүйесіне Мұқадес Есламғалиұлының 

және  Орал қаласындағы №30 орта мектепке Хиуаз 

Доспанованың есімдерін беру мәселесі қолданыстағы 

заң талаптарына сәйкес шешілуде. Сонымен қатар 

таяуда 
ткен БҚО әкімдігі жанындағы облыстық 

о н о м а с т и к а л ы қ  к о м и с с и я с ы  о т ы р ы с ы н ы ң 

қорытындысы бойынша идеологиялық тұрғыдан 

ескірген немесе жаңадан бой к
терген 24 к
ше мен 1 

шағын ауданға атау берілді.

Облыстық тілдерді дамыту басқармасының бас-

шысы Айгүл Мыңбаеваның айтуынша, Елбасының 

« Б о л а ш а қ  қ а  б а ғ д а р :  р у х а н и  ж а ң ғ ы р у »  а т т ы 

тұжырымдамалық  ма қа ласының түп-т
ркіні ұлт 

санасын жаңғырту, т
л мәдениетімізге, ұлттық 

құндылықтарға бет бұруға үндеу. Ел тәуелсіздігінің 

арқасында жоғалтып ала жаздаған ұлттық құнды-

лықтарымызды біртіндеп қайтаруға мүм кіндік берді. 

Ендігі міндет – жер-су, елді мекен атаула рының қайта 

қазақылануы, мемлекеттік саясатқа сәйкестенуі. 

Гүлсезім БИЯШЕВА
Батыс Қазақстан облысы

ӨНЕГЕЛІ 
ҮРДІС

Профессорлар: Ғарифолла ӘНЕС, Хаяти Девили, Бағдан Момынова. Ыстамбұл, Түрік Мәдениет Университеті 
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Бейсенбінің әке-шешелері барып алса, отқа 

қақтаған талыстай қырысып-тырысқан бала қап-

қара боп қара местей созылып жатыр. Шаш, қас, бет 

түгел күйген, денесі қап-қара. 

Үйге алып келіп қаздың майымен сылап тастай-

ды. Түн ауа толған ай туған кезде ес-түссіз жатқан 

бала орнынан атып тұрып: 

– Аспанда түнде ай толады,

Ата жолы сақталады.

Аралға түгел к
шіңдер,

Ауру енді сап болады, – деп айқайлай ж
неледі. 

Ел түгел шошып қараса ай астында қара терісі жидіп 


ртенген қара бала тілі шығып, ары-бері безілдей 

жүгіріп айқай сап жүр: 

Оу, Дәуқара мен Сұрларым,

Алдыма келгін жындарым. 

Алапаттан аулақ қыл,

Енді мені тыңдағын. 

Кел! Кел! Кел! 

 

Ібіліс-сайтан азғырдың,

Талайды к
ріп қағындың.

Кесепат әкеп таратып, 

Ойранды елге салғыздың.

Жоғал! Жоғал! Жоғал!

– Ойбай-ау, мынау күйік бала кім?

– Оу, бұл жеті атасынан бері бастарынан бақсы-

әулиелік кетпеген Қайдауыл /йтектен шыққан бала 

ғой. 

– Аяғы-аяғына жұқпай дедектеуін қарашы! 

– Тілі шықпай жүр деп еді, жұптап-жұптап жын-

дарын шақырып, зарлауын қарашы. 

– Күйген қара томардай ғана баланың айтқаны 

келсін. Ауру-індеттен аман қалсақ болғаны. 

– Күйік-әулие бала болайын дегені онда. 

Бала ауыл-ауылды зыр жүгіріп аралап, 
ртенген 

аралға к
шіңдер дейді. Ел түні бойы аралға к
шеді. 

Күйген бала үйіндегі үш ғасыр бойы тұрған қобызды 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласының әр  
с�йлеміне  зейін  қойып оқығанда 
ғана  нағыз мәнін, мағынасын түсіне 
аласың. К�птеген ізгі шараларға 
түрткі болған мақаладағы адамзаттың 
асыл қазынасы – дінге қатысты 
ойлар назардан тыс қала алмайды. 
Дін – аса мұқияттылықты, терең 
зерттеуді, биік сауаттылықты, 
әсіресе жан тазалығын қажет етеді. 
Облыстық дін істері басқармасының 
бастамасымен аймақтарға жол 
тартқан «Рухани керуен» біздің 
ауданға да келіп қайтты. Алғашқы 
қадамды Екінші дүниежүзілік соғыста 
қаза тапқан боздақтар ескерткішіне 
гүл шоғын қоюдан бастаған топ 
мүшелері «�ткенін ұмытқандардың 
болашағы бұлыңғыр» деген қағидамен 
ата-бабалар рухына құрмет к�рсетті.

Аудандық Мәдениет үйінде 
ткен 

кездесу тізгінін қолына алған ау-

дан әкімінің орынбасары Дәулетжан 

 Деменбаев биыл үш бірдей баста-

ма к
теріп, даму жолымызды жан-

жақты айқындап берген Мемлекет 

басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласының халқымыз үшін 

маңыздылығын айқындап, ұлтымыздың 

ұлықты, ұрпағымыздың ұлтжанды бо-

луы үшін алдымызға қойған міндеттерін 

орындау мақсатында «Рухани керуен» 

жобасының шаралары басталғандығын 

айтып 
тті.  Облыс орталығынан кел-

ген қонақтар – облыстық дін істері 

алып, дыңылдатып, аңылдатып, арсыл-гүрсіл 

қаққызып, кейде жылатып, кейде уатып тарта 

береді, тарта береді. 

– Ата-бабасынан келе жатқан бақсылық күйік 

балаға қонды. 

– Ел-жұрты үшін аман болғай, – дейді к
рген 

жұрт. 1ртенген аралға к
шіп қонысымен шешек 

ауруы сап басылады. Күйік бала егер денелерінде 

б
ртпе, қышыма болса 
рттің күлімен демдеп беріп, 

жағып тастайды. Бала-шаға біткен құлан-таза жазы-

лып, жүгіріп кетеді. Содан бірде бір бала шетінемей, 

дін аман, сәбилердің күлкісі, балалардың ойыны 

к
бейеді. 

Түнде ай туа бергенде әжесінің сандығынан 

аққуды алдыртып, айдалаға шығып, басына киеді де 

ғайып боп кетеді. Тек ай қонақтағанда борша-бор-

ша терлеп, қайтып келеді. Елді жайлаған індет сап 

тиылады. Алыс-алыстан Күйік әулиеден ем іздеп, ел 

ағылып келе бастайды. 

Күйіктің денесі тыртықтанып, біржола жа-

зылып кетіпті. Бейсенбі деген аты ұмытылып, 

емші-бақсылығымен аты шықан ол «Күйік әулие» 

атаныпты. 

Осы Күйіктің арғы ата-бабасы үш ғасыр бұрын 

Сыр бойында к
шіп-қонып жүреді екен. Ноқай 

/йтектегі асқан күйші, атақты қобызшы болыпты. 

Ол қобызын ойнағанда ұшқан құс ұшуын тоқтатып, 

жүгірген аң тоқтап, бүкіл жан-жануар мүлгіп, к
з 

жұмып, күй сиқырымен балқып тыңдап тұрып 

қалады екен. Ноқай күйші Сыр жағалап жүріп 

үйеңкіден дәу қара шанақ қобыз жасап алыпты. 

Бұл қобызының үні – жылағанды уататын, 

ауруға шипа беретін, шерлінің шерін ада қылатын 

ерекше кие қасиеті болыпты. 

Бір күні Ноқай ұйықтап жатқанда түсіне ақ 

 са қалы белуарына түскен аппақ киінген қария кіріп: 

«Ноқай балам, ертең түнде шаңқылдап басыңа аққу 

келіп қонады, сол саған, сенің үрім-бұтағыңа бақсы-

лық киені алып келеді. Қорықпа, ертең /улиет
беге 

түнде жалғыз барып, жалаңбас тұр» дейді. 

Ноқай түсін жан баласына айтпай, қамыс, 

тораңғы, тоғайды қақ жарып 
тіп құм сапырған 

басқармасының басшысы Рахмет 

Есдәулетов, облыстық ардагерлер 

кеңесінің т
рағасы Ермек Келемсейіт, 

Халық әртісі Алмахан  Кенжебекова, 

Қ а з а қ с т а н  М ұ с ы л м а н д а р ы  д і н и 

басқармасының Алматы 
ңірі бойын-

ша 
кіл имамы Қуаныш  Наржанов, 

сондай-ақ денсаулық, жастар, жұмыспен 

қамту, әлеуметтік бағдарламалар, спорт 

басқармаларының, дін саласының 

 мамандары, мәдениет қайраткерлері, 

жыршы, термеші, дәстүрлі әншілер 

келіп отырғандығын жеткізді. Күні 

бойы 
тетін шараның тәртібімен та-

ныстырып, алғашқы с
зді «Рухани 

керуенді» бастап келген облыстық дін 

істері басқармасының басшысы Рахмет 

Есдәулетовке берді.

Кездесуге  жастардың қатысып 

отырғанына қуанатынын айтқан Рахмет 

тимейтін ұшып жүретін ерекше құбылысқа, ғажап 

күш-құдіретке ие. Құстай ұша да алады, жетпіс 

жеті аңның тілін біледі, 
ртке кірсе жанбайды, 

суға түссе батпайды, алдағыны болжап, айтқаны 

келетін ерекше құбылысты адамға айналады. 

/улиет
беге әр келген сайын бірде сабы ұзын 

кездік, бірде асатаяқ, бірде қамшы тауып алып, 

жинай беріпті. Міне, содан бері /йтек әулетінен 

тараған Ноқай бақсы атағы Сырдан асып, алты 

алашқа тарапты. Бақсылық ұрпақ қуалайды, 

тектісіне барып қонады. Ноқайдың арғы атасы – 

Айқым, одан Қайдауыл, одан /йтек би. 

Ноқайдан – Жомарт, Жомарттан – Қадырбай, 

одан Күйік. 

Күйіктен – Смайыл, Досмайыл деген екі 

ұл  туады. Смайыл жасынан «Бақсылық маған 

қонады, мен бақсы болам» деп к
п әуреленіпті.

Бақ кейде тауып қонады, кейде ауып қонады. 

Бақсылық Смайылға емес Досмайылға қоныпты. 

Досмайыл бақсы 1889 жылы ел жайлауға жаңа 

к
шіп-қонып жатқан шақта Кішісазда туыпты. 

Жасында момын, к
нбіс, қой қайырып, айранын 

ішіп, «Бақсылық ағам Смайылдікі» деп мән бер-

мей жүре беріпті. 

Он үш жасқа келгенде бірде қой жайып жүріп 

Разбекұлы отаршылдықты, соғысты 

к
рмей 
скен ұрпақтың бақытты екенін 

айта келе, жастардың бойында руха-

ни байлықтың мол болуы, бәсекеге 

қабілеттілігі елімізді цифрлы Қазақстанға 

айналдыратындығына зор сенімін 

жеткізді. Одан соң мінберге к
терілген 

облыстық ардагерлер кеңесінің т
рағасы 

Ермек Келемсейіт  
з  ойын 
ткен 

қоғаммен байланыстыра 
рбітті. 

Бикен Римова атындағы театрдың 

а к т р и с а с ы ,  А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң 

құрметті азаматы, Халық артисі Алмахан 

 Кенжебекова керуен к
шіне ілесіп, шет 

жатқан ауданға келгеніне ризашылық 

сезімін жеткізді. Облыстық «Жетісу» 

газеті бас редакторының орынбасары 

Жұматай /міреев Нұрлан Оразалиннің 

«Қарадала» 
леңін нақышына келтіре 

жатқа оқып, жұртты бір серпілтіп таста-

Қылқаламды жанына серік еткен Айша Ғалымбаева ғажайып 

 туындыларымен де, қазақтан шыққан тұңғыш суретші қыз ретінде де ел 

тарихында алтын әріппен бедерленді. Оның әр туындысы к
рерменнің 

жан дүниесіне нұр сеуіп, к
рер к
здің қуанышы бола білгені анық. Асы-

лын ардақтаған елдің зиялылары талантты суретшінің туғанына 100 жыл 

толуына орай к
птеген игі шара ұйымдастыруда. Соның заңды жалғасы 

Талдықорған т
ріндегі К
ркем
нер галереясында орын алды.

К
ркем
нер галереясында 
ткен «Туған жерім – тұғырым» атты 

халықаралық кәсіпқой суретшілердің жұмыстары  жинақталған плэнер 

барысында алғашқы болып облыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар 

с
з алды. 

– Құрметті 
нерсүйер қауым! Мәдениеті мен әдебиеті бай елдің 

сурет 
нері де биік деңгейде. Оны сол биікке к
терген  /білхан Қастеев 

сынды біртуар тұлғаларымыз екені анық. Солардың сапында қазақтың 

аяулы қызы Айша Ғалымбаеваның есімі алтын әріппен айшықталғаны 


здеріңізге мәлім, – дей келе табиғатынан кемел таланттың иесі болған 

қылқалам шеберінің туғанына ғасыр толған шақта ұйымдастырылып 

отырған бұл шараның мәні мен мазмұны терең боларына сенімді 

екендігін жеткізді. 

1з кезегінде с
з алған Қытай Халық Республикасының суретшісі 

Түсіпхан Ұлықпан Айша Ғалымбаеваның туындылары жайлы тереңнен 

толғаса, ҚР Суретшілер одағының мүшесі, Ерлан Айтуаров, Қырғызстан 

Республикасы Суретшілер одағының мүшесі Чолпан Мамазакирова 

игі шараның мәні мен мазмұны терең екендігін атап 
тті. Он күнге со-

зылатын халықаралық шара барысында шетелден және Қазақстанның 

түкпір-түкпірінен жиналған суретшілер Текелі тауы мен табиғатын бей-

нелемек. Ол туындыларын қазан айының 18 жұлдызында 
тетін аталмыш 

плэнердің жабылу салтанатында к
рмеге қояды деп күтілуде. Сонымен 

қатар аталмыш тың туындылар галерея қорына 
тпек. 

А.АСЫЛ 
Алматы облысы

алып 
зіне-
зі сұққылағанда жылаған бала жылауын 

қойып, дертті жан сауығып кетеді екен. 

Досмайыл бақсының емдеу тәсілі сан түрлі. 

Ауру-сырқаудың түріне қарай қобыз тартып, бақсы 

боп билеп, жындарын шақырып, алапес, қояншық, 

жүйке ауруы науқастарын емдеген. 

Жаз шыға ш
п бүрленіп, пісер шақта тау-тас 

аралап, түрлі дәрілік ш
птерді жинап әкеліп, 

кептіріп, ұнтақтап дәрілер жасайды. Долана, жиде 

дәндерін кептіріп, кейбір ш
птердің тамырларын 

қазып алып жинайды. Жыланның тісін қағып, уын 

алады. Түрлі қоспалардан дәрі жасап, емдейді. 

Кеңес 
кіметі орнап, жас Досмайыл біраз 

емдеуді тастап кетеді. Тіпті к
рші-қолаң, туыстарын 

жасырып қана емдейді. 

Үйіне бірнеше мәрте тінту жүргі зіледі. Сол 

кезде аққуды тауық қора еденін терең қазып к
міп 

тастайды. 

– Жас бала періште ғой, тек балаларды ғана 

емдеймін, – деп балаларды емдейді. 

Керім Ақшалов деген қазір жетпіске келген 

ақсақал айтады: 

– Айдын деген тұңғышым бір жасында кенеттен 

қызуы к
теріліп, былқ-сылқ етті де қалды. Ұшып 

отырып, дәрігерлерге к
рсетсек, қайран болмай-

ды. Рухани керуеннің ресми жиналыс 

емес, осындай емен-жарқын кездесу 

түрінде 
туіне к
пшілік риза болды. 

Бұдан соң Қазақстан Мұсылмандары 

діни басқармасының Алматы 
ңірі 

бойынша 
кіл имамы Қуаныш Наржа-

нов облыс аумағындағы барлық елді 

мекендерді аралап, елмен, жұртпен 

қауышып, олардың тұрмыс тіршілігінен 

хабардар болған рухани керуеннің, 

әсіресе жастардың діни сауаттылығын 

арттыру жолындағы бүгінгі саясаттың 

дұрыс жолға қойылғандығын түсіндірді. 

«Рухани жаңғыру:  ел ертеңінің 

 бастауы» деген тақырыпта 
ткен кез-

десуде «Нұр Отан» партиясы аудандық 

 филиалы т
рағасының бірінші орынба-

сары Мәулен Нұров, облыстық жастар 

саясаты мәселелері басқармасының 

басшысы Айдын Нұрмағанбетов, «Ұлы 

мұра» қорының директоры, дінтанушы, 

заңгер Тимур Нүсіпханов с
з с
йлеп, 

жастардың діни ағымдардың жетегінде 

кетпеуі,  жұмыссыздарға мүмкіндік 

 тудыру мәселелерін талқылады. Сонымен 

бірге аудандық кітапхананың оқырман 

залында ардагерлер мен зиялы қауым 

тәуелсіз елдің ертеңі жайлы орамды ойын 

ортаға салды.

Бір күндік  игі шараның соңы «Рухани 

керуен» тобымен келген ҚР Мәдениет 

қайраткері, облыстық Сүйінбай атындағы 

филармония әншісі Кенжекей Ақжолова 

мен жыршы-термеші /біш /ділбековтің 

қатысуымен аудан 
нерпаздарының 

концертімен аяқталды.

Баян МАМЫРБАЕВА
Алматы облысы

Ұйғыр ауданы

ды дейді. Қолымызда нәресте үзіліп кетіп барады. 

Дереу Досмайыл бақсыныкіне алып ұшып келсек 

бақсы ата үйінде екен. Дереу түшкіріп, бетіне дем 

салып, әлдебір нәрселерді күбірлеп, қыр арқасынан 

қағып-қағып жіберді. Оттың үстінен ары-бері алып 


тіп, «Тіл-к
з тиген екен, енді жазылады» деді. 

Айтқандай-ақ, 
лдіге санап қойған бала к
зін ашып, 

айығып, біржола жазылып кетті. Қолы жеңіл еді, 

бақсы атамыздың. Мұндай емшілік қасиетін к
п 

адамдар айтады. 

Құрманғазы атындағы Қазақтың ұлттық 

консерваториясының профессоры,  белгілі 

қобызтанушы Базархан Қосбасаров: 

– Жас кезімізде бізді 
нердің үлкен қайраткері 

Болат Сарыбаев ағамыз Досмайыл бақсынікіне 

ертіп барды. Бақсының үлкен қара қобызына, 

түрлі бұйымдарына қатты қызықтық. Б
кең ұлт 

аспаптары десе жанын беруші еді ғой. Қара қобыз 

бен асатаяқты сұрап, 
тініп тұрып алды. Досмайыл 

бақсы «Қарақобыз ата-бабамнан келе жатқан мұра, 

кие – оны ешкімге бере алмаймын» деп тұрып алды. 

Болат Сарыбаев қалтасынан бір сиырдың пұлын 

беріп жатып асатаяқты алып кетті. Қазір ол Ықылас 

атындағы ұлт аспаптар музейінде болуы мүмкін, –

дейді белгілі ғалым. 

Белг іл і  
нертанушы-ғалым,  филология 

ғылымының докторы Ақселеу Сейдімбековпен 

к
зі тірісінде с
йлесіп, Досмайыл бақсы жайлы 

айтқанымда ол кісі жарықтық, қатты таңғалған еді. 

– Жалпы түркі халықтарында қобыздың неше 

түрлісі кездеседі. Бақсылық қонар түсте сол адамның 

басына аққу қонады деген ежелден аңыздар бар. 

Бірақ бақсының аққуы деген жалғыз дәлел, ақиқат 

– Досмайыл бақсының аққуы болды онда. Бұл 
те 

құнды жаңалық, керемет дерек. Біз Мырзаекең, 

Мырзатай Жолдасбеков екеуміз, Алла қаласа, 

әдейілеп танысып, к
ріп қайтамыз. Бұл – бүкіл 

этнограф, тарихшы, 
нертанушылар бәрі бірігіп 

зерттейтін объекті болғалы тұр! – деп Ақселеу аға 

ағынан жарыла қатты қуанып еді. /ттең дүние, Ақаң 

да аяқ астынан дүниеден озды. 

***

Досмайыл бақсы 1979 жылы қайтыс болды. 

Досмайыл бақсының аққуы, қара қобызы, 

кездігі, қамшысы тағы басқа қасиетті бұйымдары 

Қарғалы ауылындағы Серік деген ұрпағының үйінде 

тұмардай сақтаулы тұр.

Шоқан Уәлиханов бақсылық қонған жанды 

«басындағы аққудың терісі және жиһанкездің аса-

сы» арқылы анық тануға болады деген. 

Суретші П.Кошаровтың 1857 жылы салған «Ұлы 

жүздің дуанасы» атты суретінде бақсының басында 

аққу терісінен тігілген қалпақ кигізілген. 

Еш жерде бірақ аққу терісі – қалпақты бақсы 

кездескен жоқ еді. Алматы облысындағы Қарғалы 

ауылындағы Досмайыл бақсының аққу-б
ркін 

к
ріп, теледидарға алғаш хабар берген едім. Белгілі 

жазушы-журналист Қайнар Олжай арнайы хабар 

түсіріп, елге таратты. 

ХVІІІ ғасырдағы саяхатшы П.С.Паллас 
зінің 

күнделігінде былай деп жазды: «Оның (қазақ 

бақсы қобызының) жылқының қылынан жасалған 

шектеріне тиіп кеткенде шығатын дыбыс аққудың 

сұң қылына ұқсайды, аспаптық түрі де аққуға 

ұқсайды».

Аққу-б
рік қазақ фольклорында да кездеседі. 

Мәселен «Қамбар батыр» жырының кейіпкерлерінің 

бірі қауіпті сапарға аттанған кезде бітеу сойып, 

аққудың терісін киеді» («Алматы тарихы», 2006 жыл, 

«Толағай» баспасы, 348 бет).

Міне, ұлан-ғайыр қазақ даласындағы үлкен сим-

вол  дық күш – аққу-б
ріктің нағыз ақиқат, дәлелі 

– Досмайыл бақсының шаңырағында сақтаулы. 

Енді 
нер зерттеушілері оның к
шірмесін жасап, 

му зей лерге қою, зерттеу жұмыстарын қолға алуы 

қажет-ақ. 

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ, 
жазушы

Қарадалаға керуен келді

«Туған жерім – тұғырым»

/улиет
беге түнге қарай кетеді. Атын тораңғыға 

арқандап, жалғыз 
зі т
беге келіп отырады. 

Кенет аспан әлемі қап-қараңғылыққа б
гіп, 

т
ңірек түгел түк к
рінбей кетеді. 

Қап-қараңғы түнде сақ-сақ күлкі, жыланның 

ысылы, шайтанның зәрлі арбауы, жынның зіркілі 

кезек-кезек құлағына келіп, жалғыздан-жалғыз 

тұрған Ноқайды қорқытпақ болады. Міз бақпай 

қан ша тұрғаны белгісіз, бір кезде қап-қара түнді 

қақ жарып ащы сұңқыл естіледі. Жан-жағынан 

жарқ-жұрқ найзағай ойнайды. Сол сәтте қара 

түнде аппақ жалғыз аққу сұңқылдай ұшып, дәл 

т
бесінде жеті рет айналып кеп, басына қонады. 

Сол кезде шатыр-шұтыр еткен найзағай 
ртеніп, 

ес-түссіз құлап түседі. 

Есін жиса, басында ішек-қарыны алынған, 

іші кепкен үлбіреген аппақ аққу. /лгіні шеш-

се – кәдімгі адам, басына кисе – аяғы жерге 


з-
зінен есінеп, аттан ауып түсіп, сол жерде тас 

боп ұйықтап кетіпті. 

Түсінде сақал-мұрты аппақ, қасы да бір қарыс 

аппақ, ақ шапан киінген ақсақал: «Мен сенің 

Ноқай бабаңмын. Смайыл әуре болмасын. Қара 

қобызды қолыңа ал, аққуды басыңа ки, асатаяқты 

сілкіле, бақсылық саған қонды. Балам, іркілме, 

жүрегіңе сабыр сақта. /умин» деп бетіне үшкіріп-

үшкіріп жібереді. 

Ояна кетсе, бет-аузы түгел су. 

Досмайылға бақсылық осылай қоныпты. 

Д о с м а й ы л  б а қ с ы  
 з і н е  к е л е  ж а т қ а н 

жолаушының кім екенін, не үшін сапарға 

шыққанын алдын ала болжап, біліп отырады 

екен. Ағасы Смайыл інісіне к
мекші болып, асай-

мүсейін к
терісіп жүреді. 

Досмайыл кездігін отқа салып, қып-қызыл 

болғанда шығарып, тілімен жалағанда, кездігін 
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Каталонияның автономдық 
дәрежесін тоқтату демократияға 
қарсы шабуыл жасағанмен тең. 

Каталония үкіметінің бас-

шысы Карлес Пучдемон Испа-

ния үкіметі каталондықтардың 

т а ң д а у  қ ұ қ ы ғ ы н а  ш е к т е у 

қойып, бір мәмілеге келуден 

бас тартып отыр деп мәлімдеме 

жасады. Бұған дейін Катало-

ния парламентінің басшысы Карме Форкадел Испан 

билігін мемлекеттік т
ңкеріс жасауға талпынып отыр 

деп айыптады. 

Айта кетейік, таяуда Испания министрлерінің 

кеңесі шұғыл жиын 
ткізіп, конституцияның 155-ба-

бын іске қосу жайын талқылады. Бұл заң бойынша, 

ресми Мадрид Каталонияның автономдық мәртебесін 

тоқтатып тастауға құқылы. Испан Премьер-Министрі 

Мариано Рахойдың айтуынша, шешім Каталонияның 

автономдығын тоқтатпайды. Ол тек 
ңірдің 
зін-


зі басқаруы мен мәртебесін бұзған лауазымды 

тұлғаларды биліктен шектеуді ғана қарастырады. 

Осыдан кейін Барселонаға тәуелсіздікті жақтаушылар 

жиналып наразылық шеру 
ткізді. Акцияға 450 мыңға 

жуық адам қатысқан.

Жапонияның 29 мың тұрғыны үйін тастауға мәжбүр 
болды. Мұндай нұсқауды жергілікті билік �кілдері бер-
ген. Олардың мұндай қадамға баруына «Лан» дауылы 
себеп болды. Табиғаттың тосын мінезіне байланысты 
тағы 1 миллион 600-дей адамға қауіпсіздік ережелерін 
жіті сақтауға кеңес берілген. 

Соңғы мәліметтерге қарағанда, ойрандаған желдің 

кесірінен 2 адам ажал құшқан. Қазірде дүлей дауыл 

сағатына 50 шақырым жылдамдықпен соғып тұр. 

Алдағы уақытта оның жылдамдығы 160 шақырымға 

дейін жетуі мүмкін. Осыған байланысты  «Тойота» 

компаниясы бірқатар кәсіпорында жұмысын 

тоқтатты. Оған қоса кей 
ңірлерде теміржол қатынасы 

да үзілген. Ауа райының қолайсыздығынан «Japan 

Airlines» бен «Аll Nippon Airways» әуе компаниялары 

да дүйсенбіде ұшуы тиіс 170 рейсті кейінге шегерді. 

Италияның солтүстігі к�к түтін. Мұндағы 24 қалада 
ауадағы зиянды заттардың м�лшері Еуропалық одақта 
рұқсат етілген к�рсеткіштерден асып кеткен. �сіресе 
Милан мен Туринде жағдай қиын. 

Бұл қалаларда «Еуро-5» экологиялық класынан 

т
мен к
ліктермен жүруге үзілді-кесілді тыйым са-

лынды. Сондай-ақ жылу беру маусымы да кейінге 

шегерілді. Дәрігерлердің айтуынша, соңғы уақытта 

Туринде ауаның ластануына байланысты аурулардың 

к
з жұму дерегі жиілеп кеткен. Ал жергілікті билік 

тұрғындарға терезені ашпауға және мүмкіндігінше 

сыртқа шықпауға кеңес беріп отыр. 1ңірді к
к түтін 

басқанын ғарыштан да к
руге болады. Ал бұл жағдайға 

нақты не себеп екені әлі анықталмаған. Прокуратура 

қоршаған ортаны ластау туралы іс қозғады. Синоп-

тиктер алдағы күндері жаңбыр жауатынын хабарлаған. 

Мамандар сол кезде қою түтін сейілуі мүмкін екеніне 

үміттеніп отыр. 

Дүниежүзілік денсаулық 
сақтау ұйымы Африкадағы ізгі 
ниет елшісі ретінде тағайын-
д а л ғ а н  Р о б е р т  М у г а б е н і 
дәре же сінен айырды. Тедрос 
 Ада ном ның мұндай қадамға 
баруы на тағайындаудан кейінгі 
сын-пікірлер әсер еткен. 

Айта кетейік, 93 жастағы 

Мугабе Зимбабвені соңғы 30 

жыл бойы басқарып келеді. Саясаткерлердің айтуын-

ша осы аралықта елдегі медицина саласы мүлде 

құлдыраған. Мұнда дәрігерлердің жалақысы 
те аз 

және дәрі-дәрмек үнемі жетіспейді. Ал халықтың 

қамын ойлауға тиісті президенттің 
зі шетелдік 

 ауруханаларда ем алады. Сонымен қоса сынаушылар 

Мугабені Зимбабвенің экономикалық құлдырауына 

кінәлі санап, адам құқығын жиі бұзады деп айыптады.  

Белгілі болғандай, Ұлыбри-
танияда «Титаник» кемесі 
жолау шысының анасына жазған 
хаты аукционға қойылған еді. 
Хаттың авторы – Александр 
Оскар Хольверсон есімді сау-
дагер.  

О л  з а й ы б ы м е н  б і р г е 

осы кемемен Буэнос-Айрес 

қаласынан Құрама Штатта-

рына қайтып келе жатқан. Бірақ апат кезінде қаза 

табады. Ал жұбайы аман қалған. 

Хат Хольверсонның қойын дәптерінің ішінен 

табылған.  Марқұм анасына жазған хатында 

Титаниктегі музыканы, тағамдар мен кеменің бірінші 

класында орналасқан жолаушыларды с
з еткен. Бұл 

жәдігер-хатты аукцион үйі қазанның 21-нен  бастап 

сатылымға шығарған болатын. Хат рекордтық сомаға, 

яғни 166 мың долларға сатылды. Алайда сатып алушы 


з аты-ж
нін құпия ұстауды ж
н к
рген. Т
лемді теле-

фон арқылы жасаған «белгісіз британдық» к
пшілікке 

к
не жәдігерлерді жинаушы ретінде таныстырылған 

екен.

 �зірлеген Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ИСПАНИЯ

ЖАПОНИЯ

ИТАЛИЯ

АФРИКА

ҰЛЫБРИТАНИЯ

Каталония басшысының үндеуі

Жапониядағы дүлей дауыл

Көк түтін тұмшалады

Мандатынан айырылды

166 мың долларға сатылды

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

сол кезде дүрілдеп тұрған Ленин атындағы мектеп-

интернатқа мұғалімдікке ауысып келгенмін. 

«Лениншіл жас» және «Қазақстан мұғалімі» 

газеттерінің штаттан тыс тілшісімін. /леуметтік 

және педагогикалық тақырыптар бойынша 

проблемалық 
ткір сын мақалаларым, 
леңдерім 

жарияланып жататын. Жұматай мені қай жағынан 

да 
зіне ұстаз тұтты.

Бізді достастырған екеуміздің 
мірге деген 

к
зқарастарымыздың ұқсастығы, әділетсіздік 

атаулыға т
збейтін,  соған қарсы күреске 

құлшынып тұратын табиғи мінезіміздің сәйкестігі 

еді. Сағаттар бойы әңгімеміз таусылмайтын. Аудан 

мен ел 
міріндегі келеңсіз жағдайларға, кеңшар 

директорлары мен аудан басшыларының түрлі 

қиянатты әрекеттеріне күйіп-пісіп қалатынбыз. 

Қолымыздан келері газеттерге жазу. Қудалауға да 

ұшырап жататынбыз. Ел-жұрттың мүддесі үшін 

сол күресіміз бізді достастыра түсті. Нағыз достық 

туған халқыңның мұңын мұңдап, жоғын жоқтау 

жолындағы күресте нығаятыны анық.

Оның сыртында мен сүрбойдақ, ол жас бойдақ. 

Мектебімізде педучилищені жаңа бітіріп кел-

ген жас мұғалім қыздар к
п. Қай сы сына ғашық 

боларыңды білмейсің, к
з сүрінеді. Жұматай га-

зетке қызметке тұрмас бұрын аудандық бір  мекеме 

басшысы машинасының жүргізушісі болған. 

 Содан жүйткітіп келеді де тұрады. 

Қыздар-ай, сендерменен бұлғақтаған,

Күндерім бірге 
ткізген қымбат маған.

Апарып қайда кино, қайда той бар,

Бұл маңда жол қалмады-ау шаңдатпаған.

Біреу бар іштеріңде аяулы аса, 

Сол менің айым болып таяу тұрса.

Айрылып машинадан сендер үшін,

Қыздар-ай, боп жүрмейін Жаяу Мұса, – де-

ген 
леңі сол кезде аудандық «Тың шұғыласы» 

газетінде жарияланған. 

 Мен үшін ауыл мектебінде жай мұғалім 

болып жүрудің мәні қалмады. Жұматай да: 

«ақындық, әдеби сыншылық талантыңды 

 ауылда қор етіп, қашанғы жүресің, астанаға – 

Алматыға тарт» деп кеңес айтумен болды. Шешім 

қабылдау оңай болмады. 76 жастағы қарт әкем, 

белі шойырылма мүгедек шешем бар. Жалғыз 

ұлымын. Жалғыз қарындасым Алматыдағы 

қазіргі әл-Фараби атындағы универститетте сту-

дент. Ақыры «шешімге келсең, шешінбе» деп, 

 аудан орталығынан екі шақырымдай жердегі 

Есір атты ауылдан үй тауып к
шіріп апардым. 

Қарындасымды бір жыл академиялық демалыс 

алуға к
ндіріп, «Мен Алматыда жұмысқа тұрып, 

үйді к
шіріп алғанша ата-анаңды бағасың» деп 

астанаға аттанып кеттім.

Алматыға аттанарда Жұматайға: «Қарттарым 

ауылда бір жапырақ қарындасымның қолында 

қалып барады. Оларды к
шіріп алғанша екінші 

ұлы боласың. Апта сайын барып жағдайларын 

біліп, отын-ш
бі, басқа жұмыстарына к
мектесіп 

тұрасың» деп тапсырдым. Қайран дос 
тінішімді 

бұлжытпай орындады. Бір жыл бойы біздің 

үйге күзде де, қыста да жауын-шашын, қарлы 

борандарға қарамай барып к
мектесіп тұрды. 

Шын достық сондай қиыншылықтарда сына-

лады емес пе. Айына кемінде екі рет хат алысып 

тұратынбыз. /р хатында менің үйіме барып, не 

істеп, не қойғанын жазып, кәдімгідей есеп беріп 

тұратын. 

Бір хатында мынадай жолдар бар: «К
мір 

түсіріп беруге к
мектестім. Жауынгердің отба-

сын қамқорлыққа алудың парыз екенін титтей де 

есімнен шығармаймын. /лбетте, командирінің 

айтқанын солдат екі етпес болар». Алматыға кетер 

алдында Жұматайға кітапханамдағы кітаптардан 

және газет-журнал тігінділерінен бірінші ке-

зекте қайсыларын оқу керек екенін айтып, 
з 

білімін к
теруді тапсырғанмын. Соларды қалай 

оқып жүргені туралы: «Сенің универститетіңнің 

 1-курсына түсіп, алғашқы семестрін аяқтадым. 

айқасып-шайқасып 
тті. Және бір ғажабы жау-

ырыны жерге тимеген балуандай ылғи жеңіске 

жетіп отырған. 

 Ж а л п ы  Ж ұ м а т а й д ы ң  ж у р н а л и с т і к , 

сатириктік 
мірі мен әділетсіздіктерге қарсы 

күресі – нағыз бейбіт күндегі азаматтық ерліктің 

ерен үлгісі деуге болады. Шынында солай.

 Адам бар жауын жаншып ұра білген,

 Адам бар жақынға да бұра білген.

 Алайда шын азамат тек сол ғана,

 Шындық үшін тіресіп тұра білген!

 Менің осы бір дара шумағым Жұматайға 

арналып шығарылғандай. /ділдік үшін алы-

су, шындық үшін күресу мен тіресу оған оңай 

болған жоқ. Қаншама қиындықтар к
рді, 

жүрекке қаншама күш түсті, қаншама күйінішті 

күндерді бастан кешіріп, іштен тынды. Сондай 

қаны қайнаған сәттерде ашу-ызасын ащы сумен 

басқан кездері де аз болмаған. Мүмкін, сыртқы 

жау мен аталмыш ішкі жау екеулеп іштей мүжіп, 

ағзасын әлсірете берген шығар. Кейістік іштен 

тындырып, апта мен айларға созылса, ол дертке 

шалдықтырып адамды т
секке таңады. /йтпесе 

55 жасында ажалға дес бермеген болар еді.

 Жұматайдың жазып кеткен мынадай с
зі 

бар: «Ақылым жеткен жерге дейін әділін айт-

тым, шама-шарқым жеткенше Шындық үшін 

шарпыстым. Бұл 
мірде мен к
рген бір ғанибет 

тірлік – сол!» 

 Бұл мағынасы теңіздей терең, астарын 

түсінген адамға ой салатын аса салмақты с
здер. 

/ділін айтам деп, азап шеккені, шындықты 

шыңғыртып жазғаны үшін әкімдер мен жандай-

шаптары 
зін қалай шыжғырып шырылдатқаны 

кітабында жан-жақты жазылған. Бірақ Жұматай 

к
рген қорлық-зорлықтарына,  шеккен 

қиянаттарына 
кінбейді. «Отан үшін отқа түс 

– күймейсің!» деп, Бауыржан батыр айтқандай, 

азап шексе де, әділдік деп алысқанын, 
зін 

шыжғырып күйдірсе де,  шындық үшін 

шарпысқанын 
зі жасаған қысқа 
мірінде 

к
рген, бастан кешкен ғанибет іс деп есептейді. 

Ғанибет тірлік кешу – мағыналы-мәнді 
мір 

сүру деген с
з. Демек, ол әділдікке ара түсіп, 

шындық үшін күресе білгенін бақытым деп 

білген. Ерлік жасадым демейді, сыпайылап 

ғанибет тірлік кештім дейді. Ал оның азаматтық 

ерлік екенін біз айтуымыз керек. Міне, айтып та 

отырмыз, әлі де айтамыз. Болашақта басқалар 

да айтатын болады.

 

  ДОСТЫҚ ТУРАЛЫ 
СОҢҒЫ С�З

 Жұматайдың «1кпелесең 
зің біл» атты 

кітабының XVI тарауы былай басталады: 

«Менің әдебиетке ықыласымды аударған, 

талғамымды к
терген ұстазым Жұма-Назар 

Сомжүректің «Ғұмыры бір бастыққа жаққаным 

жоқ» деп, келетін 
леңі бар-ды. Мен де сол. 

С
гіс дегенді сұмдық к
п алатынмын» деп, 

әрі қарай жалғастырған. Шәкірттеріңнің осы-

лай 
зіңнен алған үлгі-
негесін бағалап, айта 

жүргенін естіп білу бір ғанибет қой. Жұматай 

мысалға келтірген 
лең жолдары мынадай 

 болатын:

Тілші боп сынап пайда тапқаным жоқ,

Ғұмыры бір бастыққа жаққаным жоқ.

Жабылып бар басшысы ауданымның,

Ақталып обком барып дау да қудым.

Түк 
нбей бәрінен де бас сауғалап,

Ақыры Алматыға ауған ұлмын. 

Алматыға ауып барғанымнан жамандық 

к
ргенім жоқ. Қайта маған солар жақсылық 

жасаған екен. Бүкіл республикаға әдебиет сын-

шысы болып танылдым. Газеттер мен журнал 

редакциялары «бізге бір сын мақала керек боп 

тұрғаны» деп 
здері тапсырыс беретін. 1йткені 

дәл сол кезде Кеңес Одағы Компартиясы 

Орталық комитетінің «/дебиет сынын 
рістету 

туралы» арнайы қаулысы шыққан болатын. 

Сыншыларға қолдау к
рсетілетін. Қазір бізде 

әдебиетке байланысты идеология жоқ. 

Содан 
лең жинақтарым да шыға бастағасын 

жинағым да жоспарға енген еді. Т
бесіне 

к
терген сол Алматыдан бес жылдан соң 

патриоттығым ұстап, елге Торғай облысына 

қайта к
шіп келдім емес пе. Сол қадамым дұрыс 

болды ма, әлде бұрыс болды ма, бұл сұраққа 

әлі күнге жауап беруім қиын. Ол ұзақ хикая. 

Мүмкін, мемуарлық шығарма жазсам, сонда 

айтып берермін.

Жалпы Жұматай екеуміздің басшылардан 

қуғын-сүргін к
ру ж
ніндегі тағдырымыз 

к
п ұқсас. Жұматай мінезінің тағы бір қыры 

жағымпаздықты да әділетсіздікке жатқызатын. 

Одан жағымпаздың 
зі пайда тапқанымен, 

қоғам зардап шегеді дейтін. Жағымпаздықты ең 

сұмпайы, жексұрын қасиет деп есептейтін. Атал-

мыш кітабында ақындардың жағымпаздықпен 

жазылған жырларын мінеп, түйреп тастаған 

сындары бар. Жағымпаздықты жыландай жиы-

рылып жек к
ретін. Жұматай бүгінгі асқынған 

жағымпаздықты к
рсе, қандай ащы мысқылға 

толы сықақтар туғызған болар еді. Асқынған 

жалғыз жағымпаздық па, 
зге де кеселдер 


ршіп тұр емес пе. Рас, шартты түрде жазылған 

сын-сықақтар баршылық. Бірақ сол кеселді 

кейіпкерлердің атын атап, түсін түстеп, сын 

садағының астына алатын Жұматай жетіспей 

тұр. 

Менің 
міріме де Жұматайдай күрескер дос 

жетіспей жалғыздық күй кешіп жүрген жайым 

бар. Келеңсіздіктерге қарсы тізе қосып, ақыл 

қосып бірге күресер ме едік деп, қайран  досты 

ойлап пұшайман боламын. Қолдан ештеңе 

келмеген күнде де сол елдік мәселелер ж
нінде 

мұңдасатын, сырласатын, ішкі шеріңді бүкпесіз 

ақтаратын досың болмаған жаман екен ғой. 

 Дегенмен, 
лең деген досым бар, сырымды 

соған ақтарамын. Кезінде Алматыда 500 жазу-

шыдан бір шын дос таппаған  Оралхан Б
кеев 

сияқты мен де Астанадан мұраттас-күрескер 

дос таппай жүрмін. 

Қайран, дос інім Жұматай, мен үшін орның 

б
лек еді-ау.

 

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК

Сондай дүниелер жазып, түбегейлі мәселелер 

к
теріп жүру журналистік басты мақсатыңа ай-

налсын» деп қуана оқып, ақыл-кеңес беріппін.

Жұматай менің Алматыға бара салысы-

мен тез к
рінуімді асыға күтті. «К
ріне алмай 

жатырсың, тездет» деп асықтыратын. Алғашқы 


ткір әдеби сын мақалаларым републикалық 

газеттерде жарық к
ре бастағанда оның да 

қуанышында шек болмады.

Алматыда жұмыс таба алмай алты айдай 

бос жүріп, ақыры белгілі сыншы Зейнолла 

Серікқалиевтің к
мегімен «Қазақстанның ауыл 

шаруашылығы» журналына әдеби қызметкер 

болып орналастым. 1971 жылдың күзінде үйді 

Алматыға к
шіріп әкелдім. Жұматай да сол 

университеттің журналистика факультетіне 

сырттай оқуға түсті. Жазда, қыста сессияларға 

келгенде, мәре-сәре болып жататынбыз. 

Достығымыз шынайы қалпында солай жалғаса 

берді. Ол 
мірден озғанға дейін к
леңке түсіп 

к
рген жоқ.

Жұматай мектепте де, жоғары оқу ор-

нында да жүйелі білім ала алған жоқ. Сол 

жайындағы хикаяларын к
зі тірісінде жарық 

к
рген «1кпелесең 
зің біл» атты кітабында 

жазып кеткен. Жұматай табиғи талант еді. 

Іштен оқып туған деп, Жұматайды айтса бо-

лар. /сіресе оның сатирик, сықақшылығы – 

тума таланттылықтың жемісі. Оның хаттарын 

оқудың 
зі бір ғанибет. Хатты к
біне сықақ 

тілімен, юмормен жазатын. 

Сын-сықақта мен де қара жаяу емеспін. 

1зім істейтін «Қазақстан ауыл шаруашылығы» 

журналында «ҚҰҚ!» атты сын-сықақ бұрышын 

ашқанмын. Жұматайдың хаттарына барынша 

юморлатып жауап жазатынмын. Бірде мынадай 

қызық болды. Жұматайдан кезекті хат келді. 

Ашсам, дәптердің әр парағын шаршылап т
ртке 

б
ліпті де хатты сол шаршы қағаздарға жазып-

ты. Сосын оларды ретімен н
мірлемей аралас-

тырып жіберген. Қайсысынан кейін кайсы 

келетінін білмейсің. Мағынасына қарай бораған 

шаршы парақшаларды салыстыра отырып зорға 

оқып шықтым. 

 Енді мен қандай айла тапсам екен деп біраз 

ойландым да қолыма циркуль алып, парақтың 

үстіне д
ңгелек шеңберлер салдым. Ерінбей-

жалықпай қағазды айналдыра отырып, д
ңгелек 

жолдарға хатты жазып шықтым. Оны оқыған 

адам да қолындағы парақты шеңбер бойы-

мен айналдырып отырып оқиды. Жұматай 
зі 

күлегеш, әлгі менің хатымды айналдырып оқып 

отырып, «әбден күлкіге баттым, қалай ойыңа 

келді» дейтін.

ЗЕРДЕЛЕУ

 Жалпы жазушылар мен ақындардың еңбегі 

к
п кітап шығарғандарымен 
лшенбейді. Аз 

жазса да саз жазғанымен, бір кітап жазса да 

бірегейлігімен, маңыздылығымен 
лшенеді. 

Жұматайдың «1кпелесең 
зің біл» атты жалғыз 

том кітабы он томға татитын еңбек десек еш 

қателеспейміз. Оның жазу стилі де ешкімге 

ұқсамайды. Мейлінше қысқа да нұсқа жазудың 

асқан шебері. Сосын оқырманын 
зіне ғана тән 

бірде ащы да уытты, бірде кісіні еріксіз күлдіріп, 

к
ңілдендіріп, жымитып отыратын юморлы 

к
ркем тілімен баурап алады. 

Мені Жұматайдың жоғары к
ркемдік 

талғамы қатты сүйсіндіреді. Мың-мыңдаған 

қара с
здердің арасынан құмнан алтын 

түйіршектерін теріп алғандай ең к
ркемін, 

әсерлісін, әдемісін іріктеп-сұрыптап алып, 

солардан маржан моншақтай тізіп к
ркем 

туынды туғызатын. 1леңге деген талғамы мен 

талабы да аса жоғары болатын. Оның бойында 

табиғи сыншылық касиет бар еді. Бұл саладағы 

басқа сыншылардан ерекшелігі – нысанаға 

аса к
п уақыт пен үлкен ой керек. Жұматай 

да сол себептен сынға басы бүтін шыға алма-

ды. Шіркін, бел шешіп шыққанда, қазақтың 

нағыз Белинскиі Жұматай болатын еді, с
з 

жоқ. Себебі нағыз сыншыға қажетті табиғи 

талант пен ешкімнің бет-жүзіне қарамайтын 

батылдықтың екеуі де Жұматайда бар болатын.

АЗАМАТТЫҚ ҰСТАНЫМ 

Біз «ақын болу міндет емес, азамат болу 

парызың» деген орыстың ұлы ақындарының 

бірі  Некрасовтың әйгілі  қанатты с
зін 

құлағымызға құйып 
скенбіз. Бұл ақындығың 

мен жазушылы ғың нан азаматтығың бірінші 

орында тұрсын деген с
з. Яғни қолыңа қалам 

ұстадың ба, алдымен халқыңның қамын ойлап, 

елің мен жеріңнің, ұлтыңның, Отаныңның 

мүддесі үшін жан аямай бел шешіп күреске 

түсуің керек. Ақын болсаң 
леңіңді сол мақсатқа 

жек, жазушы, журналист болсаң, қаламыңды 


ткір қару етіп, елің мен жеріңді қорға деген 

мағынаны білдіреді. «Отан үшін отқа түс!» 

деп, Бауыржан батырымыз да күндей күркіреп 

 патриот болуға үндеген. Бірақ Некрасов  немесе 

Бауыржан айтты екен деп қаламгерлердің 

бәрі бірдей ел үшін, әділдік пен шындық үшін 

 шырылдап жанпидалыққа бара бермейді. 

/ділдік үшін алысу, әлеумет үшін айқасу, 

күресу – ерлердің ісі. Нақтылап айтқанда, 

күрескерлік туабітті  қасиет, яғни ол да 

табиғи талант. Міне, осы табиғи қасиеттер 

Жұматайдың қанына сіңген, бойында бұрыннан 

болған. Қарапайым шопырлықтан бірден 

журналист болуы, жүйелі түрде алған жоғары 

теориялық білімі болмаса да республикаға 

белгілі сатириктік биікке к
терілуі сол табиғи 

қасиеттері мен тума талантының арқасы 

екені даусыз. Оның 
зге сатириктерден басты 

ерекшелігі – қоғам қайраткері деңгейіндегі 

күрескер саяси сатирик бола білгендігі. 

Жай сықақшылар қоғам мен адамдар 

бойындағы кеселдерді шартты түрде, шарт-

ты кейіпкерлер арқылы сынап сықақтайды. 

Сондықтан олар қудаланбайды. 1йткені 

ешкімнің атын атап, түсін түстеп сынап жаз-

байды. Ал Жұматай «1кпелесең 
зің біл» 

деп, аудан мен облыс басшыларын, минис-

трлер мен атақты жазушыларды аттарын 

атап сын-сықақтарының, сатиралық 
ткір 

сын-мақалаларының нысанасы етеді. Сонау 

1994 жылы «Ана тілі» газетінде жарияланған 

«Қазақстандағы қазақ мәселесі» атты сын 

мақаласы Ақмолада бомба түскендей дүмпу 

туғызған. Облыс әкімі Браун бастап, қалғандары 

қостап Жұматайға қарсы нағыз майдан ашқан. 

Бұл соғыс келесі жылдың қыркүйек айына 

дейін тура бір жылға созылған. 

Жұматай бір 
зі нағыз хас батырдай мыңмен 

жалғыз алысқан. С
йтіп, сол шайқаста соттаса 

жүріп жеңіп шыққан. Қарсыластары кешірім 

сұрап құтылған. Лев Толстой мен Бауыржан 

Момышұлының бейбіт күндері жасалған 

азаматтық ерліктің оқ борап тұрған майдан 

даласындағы ерліктен бір де кем емес екені 

 туралы айтқаны бар. Шынында, соғыста 

не  жауды 
лтіресің, не 
зің 
лесің, екінің 

бірі, таңдау жоқ. Сосын жастығымды ала 

жығылайын деп шайқасады ғой. С
йтіп ерлік 

жасауға еріксіз мәжбүр болады. Ал бейбіт 

күнде ше? Сені әділетсіздік пен шындық үшін 

күреске ешкім мәжбүрлемейді. Бетегеден биік, 

жусаннан аласа, қойдай жуас болып, жайыңа 

жүрсең, сенде ешкімнің жұмысы болмайды. 

Бейбіт күнде к
п адам солай 
мір сүреді. Ал 

Жұматай 
з жанының тыныштығын ғана ой-

лап, «сен тимесең, мен тимен бадырақ к
з» 

болып тыныш отыра алмады. /ділетсіздікті ата 

жауындай к
ріп, 
мір бойы онымен жауласып, 

�АЙРАН, ДОС
�аламгер Ж
матай Сабыржан
лы 

туралы бір �зік сыр
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БІРЕР С�З

1міріміздің әр кезеңдерінде сыйлас, дәмдес 

достарым болды, қазір де жоқ емес, бар. Бірақ 

солардың ішінде шын досым біреу-ақ болып-

ты. Ол – Жұматай Сабыржанұлы. Екеуміз де 

Аманкелді батыр ауданының түлектеріміз. Ол 

менен біраз жас кіші еді. 

1967 жыл. Ол аудандық газетке тілшілік 

қызметке жаңа орналасып жатты. Мен бол-

сам, Торғай 
зенінің жоғарырақ жағындағы 

Сарыторғай кеңшарындағы мектептен тағдыр 

айдап, аудан орталығынан жеті шақырым жердегі 

Қатынап оқу қиынға соғыңқырап тұр» деп жазғаны 

бар. Осылардан-ақ Жұматайдың маған әрі дос, әрі 

іні, әрі ұғымды шәкірт бола білгенін к
реміз. 

Жұматай мені әдебиетте ғана ұстаз тұтқан 

жоқ, әділетсіздіктерге, басшылар тарапы-

нан қарапайым халыққа к
рсетіліп жата-

тын қиянаттарға қарсы журналистік күрес 

жүргізуде де ұстаз тұтты. Бұрнағы жылы /мина 

«естелік жазсаң, керек болар» деп, Жұматайдың 

архивіндегі менің оған жазған бір бума хат-

тарымды 
зіме қайтарып берді. Оның маған 

жазған хаттары да бір бума. Мен бір хатымда: 

«Алғашқы елеулі сын мақалаңды оқыдым. 1те 

сәтті жазылған, тамаша! Сол бетіңнен тайма! 

алған шығарманы к
п с
з етіп жатпай, қысқа 

қайырып, сықақ тілімен түйреп түсетіні. Кейде 

ащы әжуа, кейде кекесін тәсілдерімен сынайды. 

Және ақынның қисынсыз, мәнсіз, мағынасыз 

бірер шумағын ғана іліп алып, қатесін д
п ба-

сып мысқылдайды.

Жұматай қысқа сықақ сын ғана емес, бай-

салды әдеби сын жазуға да қабілетті еді. Оның 

бір мысалы, менің 1975 жылы жарық к
рген 

«Нұрлы нысана» атты тұңғыш жыр жинағыма 

жазған «Шырайлы жырлар» мақаласы қай 

жағынан да әдеби сын талабына сай келеді. 

/ттең, Жұматай кәсіби сынға мойын бұра ал-

мады. Оған уақыт таппады. Кәсіби сын 
зіңді 

бүтіндей арнауыңды талап етеді. Мен сыншы 

бола жүріп, 
лең де жазып жүрдім. Белгілі сын-

шы Сағат /шімбаев мені 
леңнен қызғанатын. 

«Сынға бүтіндей беріл» дейтін. Мен кейін 


леңге бұрылып кеттім де сыным жетімсіреп 

қалды. Қазір сирек жазамын. Шынында, сынға 
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Талап – жасқа, талант – Басқа тән.

***

Ұйықтамайтын – Уақыт қана.

***

К
шеде домбырасын к
теріп бара 

жатқан баланы к
рдім. Маған ол 

қазақты к
теріп бара жатқан азамат 

боп елестеді.

***

1мірдің ауа райын ешкім де бол-

жай алмайды.

***

Ой кейде боталап келеді, кейде бо-

шалап кетеді.

***

Тәтті с
з тасытады, қатты с
з жа-

сытады.

***

Қанағатшыл марқая біледі, 

қанағатсыз шалқая береді.

***

Түйгенің 
мірлік тұмарға айнала-

ды,

Сүйгенің 
мірлік шынарға айна-

лады.

***

Ұлт элитасының 
мірі  халқының 

қамын күйттеумен 
теді, әсіре 

элитаның 
мірі халқының барын 

үптеумен 
теді.

***

1тірік барлығына араласып жүреді, 

тіпті шындықпен жағаласып жүреді.

***

Отаны жоқ адамда тіл болмайды, 

пұл болады.

***

Қей атақ дарабоздай халық 

тілегімен жаратылады, кей атақтар 

тірегімен тегіннен-тегін таратылады.

***

Бізде орден алған сайын омырауын 

толтырғысы келетіндер бар.

***

Расына келсек, айтқан ақиқа ты-

мыздың бәрі асүйден шыға алмай 

жүр.

***

1нердің мәңгілігіне – 
мір кепіл.

***

/дебиетті әділ бағалау құқы 

болашаққа тиесілі.

***

Дана с
з елге тарайды, шала с
з 

желге тарайды.

***

– Анау жемқор! – дегенге селт 

етпейміз, 
йткені к
птігінен етіміз 


ліп кеткенбіз.

– Анау ұлы! – дегенге селк 

ете түсеміз, 
йткені ешкімді 

мойындамауға к
ніп кеткенбіз.

***

Қуаңшылықты Құдайдан к
ретін 

халық, қымбатшылықты мұнайдан 

к
реді.

***

Қазақ мектебі – қазақ к
ктемі.

***

Пара берушілік тыйылса, парақор 

тек с
здікте ғана қалар еді.

***

Жақсыны  к
ру қиын емес, 

жақсыны тану қиын.

***

Жақсының аты да  жылышырай 

таратып тұрады.

***

Алушың ырза болса – базарың 

мырза болғаны.

***

Бізде, алған ақтілек алғыстардан – 

атақ алғыштар к
п.

***

Адамды жел құлатса да Жер 

құлатпайды.

***

Еліңнің географиялық картадағы 

орнымен мақтан, саяси картадағы ор-

нымен баптан.

***

Айтуы келіскен с
здер де айдарлы 

ойларға айналады.

***

Бастықтар жиналыста жүреді, 

орынбасар қиналыста жүреді.

***

Жалпы адамзаттық ойлар 

қарапайым адамдық к
зқарастардан 

құралады.

***

Қиял – қанатыңды қатайтады, 

талабыңды түлетеді.

***

Адамға к
ркем келбет бой керек, 

ал оны биіктететін ең бастысы Ой 

керек.

***

Табиғи аштық арықтатады, рухани 

аштық аздырады.

***

Табанында бұдыры жоқтың, 

талғамында тұғыры жоқ.

***

Бәріміздің бағытымыз бір – 

құбыла.

***

Дүниенің 
ркені – ғалам, к
ркемі 

– адам.

***

Ақшаны тапқанмен ұстап тұру 

қиын.

***

Бала алға жүгіріп 
седі, дана 

ақылға жүгініп 
седі.

***

 1мір сүру – заңдылық, 
мірді сүю 

– мәңгілік.

Жақау ДӘУРЕНБЕКОВ
жазушы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты

***

Бойдың пайдасы – бір күндік, 

Ойдың пайдасы – мың күндік.

***

Күнә мойында қалады, күмән 

ойыңда қалады.

***

Ақыл жетсе де арман жеткізбейді.

***

Күндей болсаң гүл де саған қарап 

ашылады,

Түндей болсаң гүл де сенен жүзін 

жасырады.

***

С.Нарымбетовтің еске алған с
зі: 

«Менде екі машинка болды. Бірі – 

қазақша басатын, екіншісі – орысша 

басатын. Сонда сұрақ белгілері жоқ 

еді, түсіп қалған.  А.Сүлейменов ма-

шинка сұраған, «Сұрау белгісі түсіп 

***

Ой тыңдағанды,

С
з шыңдағанды қалайды.

***

Биіктегілердің жиналысы, 

Т
мендегілердің қиналысы 

бітпейді.

***

С
здің парқы қадірге,

Істің нарқы кадрге байланысты.

***

Талант – ұлтқа қарамайды.

***

Тіршіліктің 
зегі – табиғат, 
ркені 

– адамзат.

***

Адамдар түрлі роботтар жасап 

әлек, шындығында 
здерінің бұйрық-

жарлыққа бағынышты роботторға 

айналғанын сезбейді.

***

Бұрын бала кеземізде 
тірік 


леңдерге мәз болып күлуші едік, енді 

есейгенде 
тірік мақтауға бас шайқап 

күлетін болдық.

***

Бәріне т
зетін де, бәрін 

теңестіретін де – ел мен жер.

***

Рудың адамы болады – 
ңірлік,

Ұлттың адамы болады – 
мірлік.

***

Ең ұлы суретші – табиғат,

Ең ұлы сыншы – жамиғат.

***

/ділдіктің шамы жанбайынша 

ақиқаттың таңы ашылмайды.

***

Сұлулық – 
зінің әріне байланы-

сты,

Суреткерлік – с
зінің нәріне бай-

ланысты.

***

Ең оңайы ойлану, ең қиыны сол 

ойды қағазға түсіру.

***

Барды-бақ ететін азамат, жоқты-

бар ететін қанағат.

***

Адам шаршаса да тіл шаршамайды.

***

Ойдың асқары болады,

С
здің астары болады.

***

Ойыңның 
рімін саптай біл,

С
зіңнің сабырын сақтай біл.

***

Мәңгілік ел болу үшін – мәңгілік 

Жер болуы керек.

***

Жақсының с
зін жүре тыңдама, 

құлағыңды түре тыңда.

***

Алғыстың шоғы болады, 

қарғыстың оғы болады.

***

Қирағатың алдыңды ашады, 

қиянатың артыңды ашады.

***

Шын ердің ізі қалады,

Шебердің бізі қалады.

***

Бала шағыңды ойласаң 

сағынасың,

Ал, болашағың... шіркін, сағым – 

әнсің.

***

Тендерде бақ сынайтын бәсеке 

болмайды,

Тендерде теспей соратын «Басе-

ке!» болады.

***

Бақ білінбей кеп қонады,

Қуаныш күлімдей кеп қонады.

***

Бақыт – лайық болсаң 
зі-ақ сені 

іздеп табады.

***

Тендердің теңгесі алысқа кетпейді, 

танысқа кетеді.

***

1згенің ақылы тыңдауға жақсы, 

1з ақылың шыңдауға жақсы.

***

Сыйлас с
зіңнің құнын түсінеді, 

қимас үнін түсінеді.

***

Алғанды аз деме, бергенді к
п 

деме.

***

Баршылық – жолды қысқартады,

Жоқшылық – қолды қысқартады.

***

Бір ауыз с
збен шешілетін жайт, 

к
біне к
пірме с
здің к
кпарына айна-

лады.

***

Адамның алмағы таусылса да арманы 

таусылмайды.

***

Былай айтсақ, әркүніміз айтулы асу 

– белес сияқты,

Былай қарасақ, бәрі баяғынша, бәрі 

елес сияқты.

***

Біреу күшіне сенеді, біреу ісіне 

сенеді.

***

Күмәнмен қарасаң күнің де күнгірт 

тартады.

***

Алаяқты түстеп тани алмайсың, тек 

істен тани аласың.

***

Тағдырыңа күн болуға емес, тек құл 

болуға жарайсың.

***

Еңбегіңді елеттіретін ерінбеу ғана.

***

Құрғақ мақтау к
ңіліңе желеу 

болғанмен,  
міріңе жебеу болмайды.

***

Жақсы жан табындыра біледі,

Жақсы ән сағындыра біледі.

***

Бәріне т
зетін де, бәрін теңестіретін 

де – ел мен жер.

***

Қайрат күмәніңді ашады,

Сенім тұманыңды ашады.

***

Бір ғажабы – жақсылық 

жасаған жанның 
зі ұмытылса да, 

жақсылығының ұмытылмайтыны.

***

Құрмет – қызу еңбекке, атақ – 

қызметке беріледі.

***

Талантқа табыну міндет емес, тани 

білу міндет.

***

Сыншы ара ағайын емес, дара ағайын 

боп жүруі тиіс.

***

Бәріне де бас июге  – бағынуға бо-

лады, бірақ тіліңе тиіссе бас ұруға, бас 

июге болмайды.

***

Саясатпен айналысып жүргендер 

кезекті спектаклді қоюға әзірленіп 

жүрген әртістердей боп к
рінеді үнемі.

***

1мірдің таяғы қатты болады, сабағы 

тәтті болады.

***

Артқа қарағанда 
ткеніңді к
ресің,

алға қарағанда 
ткеліңді к
ресің.

***

Жайсаңдар Басыңда жүреді,

Жантықтар қасыңда жүреді.

***

Атағы барлар қолдарын есеппен 

қояды, алдағы күні сұрары мен аларын 

есептеп қояды.

***

Тасқынның тасы қалып, тіні шайы-

лып кетеді.

Тарихтың тұлғасы қалып, міні шай-

ылып кетеді.

***

Біреулер жымқырған байлықтарын 

заңдастырып жатыр,

Біреулер ала-алмай жүрген 

айлықтарын қамдастырып жатыр.

***

Шенеунік байлығын жасырғанмен 

айлығын жасыра алмайды.

***

Адам жастықта оптимист, орта жа-

ста пессимист, қартайғанда реалист 

болады.

***

Тыңдай білу-тынбай білудің басы.

***

/дет – туа бітеді, әдеп – жүре бітеді.

***

Ықыласы жоқ адам ылғи сылтау 

іздейді.

***

Жаманды – жақсылы барлық 

қасиеттерге кінәлі әрі жауап беруші – 

адам.

***

/р адамның 
мірі – 
згеше бір 

жазылмаған кітап.

***

1мірді заңмен емес, Армен қорғау 

әділетті.

***

1мірді жұмақ деп сана да тірлік кеше  

бер. Қателеспейсің.

***

Екі с
йлейтін адамның 
мірі де екі 

жақты болады.

***

1зіне қарата айтылған с
зден 

жалтарғанмен естіген құлақтан жасыра 

алмайсың.

***

С
йлей бергеннен к
сем болмайсың, 

к
сеу болатыныңды да қаперіңде ұста.

***

Редакторымыз: «Оқитын емес 

оқылатын дүние жазыңдар» деп отыру-

шы еді.

***

Кемелдігің – кәсіптен, кенендігің – 

нәсіптен.

***

Ұлт ұстыны – тіл мен діл.

қалған» дедім. Сонда А.Сүлейменов: 

«Қазаққа сұрау белгісі неме керек, 

қазақ леп белгісімен 
мір сүреді», 

дегені бар. Есте  қалар есті с
з.

***

Жаңбыр сіркіреп тұр еді. Жо-жоқ, 

Ғажап: ойлар сіркіреп тұрған-сынды. 

М
п-м
лдір, м
лт-м
лт, моншақ ой-

лар...

***

Ұлы қадамдардың бәрі бесіктен 

 басталады.

***

Кейбір ойлар с
зде тұрады, кейбір 

ойлар к
зге тұнады.

***

С
зіңді Тіл жеткізеді, к
зіңді Діл 

жеткізеді, сезімді Гүл жеткізеді.

***

Қуана білетін адам құнарып 

жүреді,

Қуана білмейтин адам қуарып 

жүреді.

***

1мірдің қадірін білу үшін уақыт 

жетпейді,

1зіңнің қадіріңді білу үшін 
мір 

жетпейді.

***

К
зіңнен тініңді таниды,

С
зіңнен тіліңді таниды.

***

Сәлем беру – кішілік, сәлемді алу 

– кісілік.

***

«Бар» деуден жазбайтынға құт үйір,

«Жоқ» деуден жазбайтынға 

жұт үйір.

***

Қара күш тасты уатқанмен Басты 

уата алмайды.

***

Романтика келмеске кетті. Аңызы 

ғана қалды. Мораль ғайып болған.

Ақша ғана қалыпты. Ақшамен 

жекпе-жек қалыппыз. Кім жеңер 

екен?

***

Адалдыққа үйрету қолдан кел-

генмен адамдыққа үйрету қолдан 

келмейді.

***

Жақсыны жамандағанмен 

жаман болмайды,

Жаманды мақтағанмен 

жақсы болмайды.

***

Қарбалас 
мір жақсы 
мір, 

қалғаны басқа 
мір.

***

Қазақ тілінде ана с
йлемей бала 

с
йлемейді.

***

Білімдінің алдынан тойып 

шығасың,

Білімсіздің алдынан мойып 

шығасың.

***

«Қолымнан келмейді» 

пақырдың с
зі, 

«Қолымнан келеді!» батылдың с
зі.

***

Адам ойы жеткенді қолымен 

атқарады,

Тілі жеткенді с
зімен атқарады.

***

Сенің 
тірік мақтауың – 
зіңді 
зің 

даттауың.

***

Бойсыз адам болса да, ойсыз адам 

болмайды.

***

Табиғаттайын таланттар да 

тұпнұсқа.

***

/ділдіктің барына сеніп 
теміз, 

жоқтығына к
ніп 
теміз.

***

Қауырсын қалам болмаса, қаһарман 

жырлар қалмас еді.

***

Асығып жүретіндердің 
зі кешігіп 

жүреді.

***

Біреудің ақиқаты күшті, біреудің 

насихаты күшті.

***

Бақытты бағалай білетіндер ғана 

бақытты.

***

Ойнайтын актер – жалпы, ойлай-

тын актер – жалқы.

***

Алдыңа келгеннің есебін қайтарсаң 

да меселін қайтарма.

***

С
зіңмен табалап сыншы 

болмайсың,

С
зіңді тағалап сыншы боласың.

***

Жақсының ісі ірі болса, с
зі де тірі 

болады.

***

Шындықтың аңызы – жерде, абы-

зы – елде.

***

Тіл – ұлттың ұяты.

***

Жастар сені түсінбейді, ең жаманы 

– жастардың түсінгісі де  келмейтіні.

***

Аяғына сенген басын қатырмайды.

***

Қарапайым қайратты ерден,

Құжаты бар «қайраткер» к
п.

***

Алаяқтар 
рде жүрмейді, т
рде 

жүреді.

***

К
п нүктелі к
п с
зден бір нүктелі 

д
п с
з артық.

***

/демі с
йлеу – бет пердең,

/ділдік айту – бет бейнең.

***

Заманды уақыт түзейді,

Адамды уағыз түзейді.

***

Жақсы с
здің сиясы кеткенмен ми-

ясы кетпейді.

***

Махабаттың тәтті с
зі сертке тең,

Қатты с
зі дертке тең.

***

Сәйгүліктің шашасына шаң 

жұқпайды,

Уақыттың шашасына заң 

жұқпайды.

***

Ж
н білмеген жағынғанын сезбейді,

Жол білмеген жаңылғанын 

сезбейді.

***

1рі бар 
мірдің оры да бар.

***

Сын шынды іздейді, шын шыңды 

іздейді.

***

К
ктемді күн сәулесі оятады, ай 

сәулесі тоятады.

***

Табиғаттың шегіне  к
з жетпейді, 

тегіне с
з жетпейді.

***

Табағы б
лектің тамағы б
лек.

***

Адамына қарай махаббаты, адалы-

на қарай марапаты.

***

Талғам қателеспейді, таңдау 

қателеседі.

***

Ойлы с
з айтылар елде қалады, ой-

сыз с
з айтылған жерде қалады.

***

Қала гүлдері бір күндік сый,

Дала гүлдері мың күндік сый.

***

Қарашы, жер бетінде не болмай 

жатыр?..

Адамдар не істемей жатыр?..

Беу, Күн де ұяттан қызарып батады.

***

Ел – 
мірдің есімі, жер – 
мірдің  

бесігі.

***

Тарихты к
шіріп жазуға да, 
сіріп 

жазуға да  болмайды.

 Тек оны  оқи білу ғана ақиқатын 

аман сақтайды.

***

Сызат сынып тынады, 

Сыздауық шығып тынады.

***

Ұят дегенің рух: жер дегенде арына 

сыйынады, ел дегенде барына сыйы-

нады.

***

Арман мен арзанның арасы жер 

мен к
ктей.

***

Жердің с
зін киесі айтады, елдің 

с
зін иесі айтады.

***

Қателікті уақыт ұмыттырғанмен 

түзей алмайды.

***

Тәлім талғайды, таным таңдайды.

***

Сұмдықты әшкерелейтін – шындық.

***

Жібек жолымен тарихтың есігін, 

тұлғалардың есімін ашасың.

***

Адамның ішкі әдеп әлеуеті, оның 

бар болмыс мәдениеті .

***

С
йлегенде ақылдымыз, былай 

шыға бәріне мақұлдымыз.

***

1згеге еліктеген 
зінікінен айыры-

лып тынады.

***

Тілдің тамыры – қаныңда, ғұмыры 

– жаныңда.

***

Халқы сүйген тұлға естелік боп 

мақталады, ескерткіш боп сақталады.

***

1зіне сенген адам 1мірге де 
зіндей 

сенеді.

***

Атың озса  күншілдік, хатың озса 

міншілдік тіріледі.

***

Ақыл жолда жатпайды, Ойда жата-

ды.

***

Жақсы әндерге күш салмайтын бол-

ды,

Ұры әндер ұсталмайтын болды.

***

Қасиетті с
здің бәрі қарапайым 

тілмен жазылған.

***

Сыбайлас сыңайласына сенеді, 

сыңайласы сұм-айласына сенеді.

***

Шындықты 
тірікке айналдыратын 

с
зіміз, оған нанатын да 
зіміз. 

***

Тілі жоқ балық болады, тілі жоқ 

халық болмайды.

***

Кетерге дайындалып жүрген 

шенеунік ақшасын шетелге тығады.

***

Біреу бағынып күнелтеді, біреу 

жағынып күнелтеді.

***

Тілін тәрк еткен кейбір ақсақалдың 


зі қауіпті емес, с
зі қауіпті.

ТІЛ мен ДІЛ
«Ойдауа» топтамасынан
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Ежелгі грек философы Сократтың жанынан 


тіп бара жатқан бір кісі:

–Қалаға дейін қанша сағат жүру керек? – деп 

сұрапты. 

– /уелі жүріңіз, сосын айтамын. 

Жолаушы 20 қадам жүрген кезде Сократ оны 

тоқтатып:

– Екі сағат жүру керек, – дейді. 

– Оны бірден-ақ айтпайсыз ба, адамды әуре 

қылғанша, – деп ашуланады жолаушы.

–Бірден айтып, мен сіздің қандай жылдам-

дықпен жүретініңізді қайдан білейін...

Изен – боз отқа жата-
тын ш�п түрі. Жапырақтары 
жіңіш ке, сабағы қызғылт, 
гүлдері сол ғын жасыл түсті 
болып келеді. 

Ауыл шаруашылығына 

маңызы бар ш
птесін 
сімдік. 

Изен негізінен құмды, құм-

дауыт немесе сортаңды жер-

лерде 
седі. Бұл ш
пті қой 

күз бен қыс мезгілінде сүйсіне жейді. Саулық 

малдың жақсы июіне септігі мол. 

Изеннің емдік қасиеті де халық арасында 

кең тараған. Күз түсе сабақтарын орып, кептіріп 

алады. /лжуаз туған т
лдерге, арықтаған малға 

қайнатындысын ішкізсе, тәбетін ашады. Ал 

изеннің жас 
скіндерін жинап, сыпырғыш жасала-

ды. Отын ретінде де жағуға болады. 1зіне тән түр-

түсімен, 
згеше иісімен қазақ халқы изенді туған 

жердің бір белгісіндей санайды. 

Баллдық жүйе алғаш рет 
Германия мектептерінде пай-
да болды. Жақсы жаңалық 
тез арада басқа ел мектептері 
�міріне ене бастады.

Ресейге  бұл жүйе үш 

бағалы болып 1837 жылы 

келді. Баллдық жүйе 
зіне 

тән «тағдыр талқысын» да 

бастан кешті. ХІХ ғасырдың 

соңында педагогикалық баспас
з бетінде және 

мәслихаттарда бағасыз оқыту идеясы туындап, 

талқыға салынды, үлкен қоғамдық пікірге ұласты. 

Кеңес мектебі алдына да осы мәселе қойылды. 

1918 жылы Ағарту ісінің Халық Комиссарының 

қаулысымен білімді  бағалаудың баллдық 

жүйесі жойылды. Сыныптан сыныпқа к
шу 

педагогикалық кеңестің пікірі жазылған куәлік 

бойынша жүргізілді. 

Бағасыз оқытудың әлсіз жақтары к
п болып 

шықты. Оқу үдерісіне бақылаудың жоқтығы білім 

сапасының күрт т
мендеуіне әкеліп соқтырды. 

Осыған орай, 1935 жылы үлгерім деңгейін «үздік», 

«жақсы», «орташа», «нашар» және «
те нашар» 

деп айқындау белгіленді. 1944 жылы мектептерде 

с
з жүзінде баға беру цифрмен бағаланар баллдық 

жүйемен алмастырылды. 

К
терілсе жоғары, 

Ерітеді мұхитты.

Т
мен түссе шамалы,

Сездірер суық ызғарын.

Далада тұр екі ешкі, 

Қорада тұр жеті ешкі, 

Жеті ешкі мен екі ешкі, 

Барлығы сонда неше ешкі?

(Температура)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қандай жылдамдықпен 
жүретініңізді қайдан білейін?

Изен қандай шөп? 

Бестіктің беймәлім сыры

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

Дүниежүзінің әр алуан 
елдерінде қант әртүрлі дақыл-
дар дан �ндіріледі. Қанттың 
шық қан жері Ежелгі Үндістан 
деп есептеледі. 

Біздің елімізде қанттың 

қант қызылшасынан 
ндіріле-

тіні белгілі. Бірақ қант қы-

з ы л   ш а  с ы н а н  қ а н т  ж а с а у 

анағұрлым бертінде, тіпті 

нақты айтқанда дәл 1747 жылдан басталғанын екінің 

бірі біле бермейді.

Нақ сол жылы немістің А.Маркграф деген химигі 

не болар екен деген оймен қызылшадан ақ кристал 

зат шығарып дәмін татып к
ргенде борық қантынан 

аумайтынын байқайды. Алайда жұрт оған мүлдем 

ден қоймай, бұл әдіс 50 жылдай елеусіз қала берген. 

Қант 
ндірудің 
неркәсіптік технологиясын жасаған, 

1802 жылы Кунер қаласында алғашқы қант зауытын 

салдырған А.Марграфтың дарынды да, іскер шәкірті 

Архард болды. 

Қазіргі уақытта қант қызылшасы мен қант 

борығы Жер шарында әрқайсысы шамамен 7 мил-

лион гектар алқапта 
сіріледі. Дегенмен қызылшада 

қант аз болғандықтан дүниежүзінде қанттың 60 

 пайызы қант борығынан 
ндіріледі. 

Қант қызылшасы
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

СПОРТ

Қонақжай халқымыздың әрбір 

ж а й ғ а н  д а с т а р қ а н ы  к ү н д е л і к т і 

күйбең тіршілікті с
з етуден баста-

лып, күлдіргі әңгімелерге ұласып соңы 

 саясатты талқылауға дейін жалғасатын 

отырысқа айналғалы қашан?! Сондай 

басқосулардың бірінде жетпіске келген 

бір апамыз:

– Тәуелсіздікті нығайтатын ұрпақ 

қазіргі қыздардың құрсағында жатыр. 

1кінішке орай, жастары отызға келсе 

де отау құруды машақат к
ретін қыз-

дардың қатары к
бейіп тұр, – деген еді. 

– Сенің анаңмен тұра алмаймын. 

Жағдайын жасау қолымнан келмейді. 

Оңаша кетейік, үй сатып ал немесе 

пәтер жалда. 

Бұл – менің жиырма жыл бойы 

араласып келе жатқан сыралғы құрбым 

Раузаның жалғыз ұлына тұрмысқа 

шыққалы жатқан болашақ келіннің 

қойған талабы. Ақыры не болды? Екі 

рет инсульт соққан анасын тастап ұлы 

алыс кете алмады, үкі таққан келіні сол 

сылдырлаған сылқым қалпы оқимын 

деген желеумен Түркия асып кетті. 

– Бұрынырақта күйеуден қорқушы 

едік, қазіргі күні бойжеткен қыз бен 

ержеткен ұлдан, кердеңдеген келіннен 

жасқанатын болдық. Кеше қыздарға 

бір шай-су беріп жіберейін деген едім. 

«Мама, осы колхоз болып жүруді 

қашан қоясыңдар» деп бастап қызым 

ұрсып тастады. Ұлым үйге келген кісіні 

жақтырмайды. Келінім мен қонақ 

шақыратын болсам себеп тауып әйтеуір 

қыдырып кетеді. 

Сағира есімді  замандасым кейде 

үйінде болып жатқан жайды осылай-

ша тізіп айтып беретіні бар. Кейде 

маған жастық шағымыздың бәрін үй 

ұстау, күйеудің бабын  тауып, жұмысын 

алаңсыз атқаруы үшін жағдай жа-

сау, бала-шаға, ағайын-туыс қамы 

деп зыр жүгірген тұтас бір ұрпақ енді 

балаларының қас-қабағына қарап 

отырғандай к
рінеді. Иә, бізге енді 

бала-шағаның амандығы мен жан 

тыныштығынан басқа ештеңе керек 

емес. Дей тұрғанмен, қоршаған ортада 

болып жатқан 
рескелдіктерді к
рмей 

тағы тұра алмаймыз. 

/р адам 
з алдына бір әлем. Құрбы-

ла рымның ұзынсонар айтқанда рын ой 

елегінен 
ткізіп саябақ ішінде келе жат-

сам қарсы алдымнан жүзі мұңды қабағы 

түсіңкі жас әйелді кездестірдім. Шыдай 

алмадым, тоқтатып жағдайын сұрадым. 

– /кем екі ұл мен екі қыз тапқан 

анамды тастап, 
ткен ғасырдың соңғы 

жылдарында ауқатты бір әйелдің 

қолына кіріп алыпты. Біз к
рген 

қиындықты айтсам том-том кітап 

болатын шығар. Бүгінгі күні анам мен 

екі ағам дүниеде жоқ. Таңғы сегізден 

кешкі сегізге дейін кондитерлік цех-

та еңбек етемін. Кеше үйге шаршап 

келсем сіңлім үйде жоқ. Түнімен 

алаңдап ұйықтамадым. Түс мезгілінде 

 хабарласты. «Мені бір жігіт алып 

қашып кетті, Бақанастамын. Артымнан 

келесің бе?» дейді. Булығып, 
ксігін 

бас алмай еңіреп отырып б
ліп-жарып, 

үзік-үзік етіп айтқан әңгімесінің түп 

түйіні осы.

– Сіңілің с
зсіз бақытты болуға 

тиісті. Егер қаласаң мен-ақ сенімен 

ілесіп барайын, – деген мағынадағы 

ойымды жеткізіп, жұбатумен болдым. 

Екеуміз саябақ ішіндегі орындыққа 

жайғасып алғаннан кейін: «Апай, сіз 

«Ерт
стік» ертегісін білетін шығарсыз?» 

деп бетіме аңтарыла қарады. Іштей сан 

түрлі ойлардың ұштығына жете алмаған 

күйде басымды изедім. 

– Сіз  «Ерт
стікті» ойлап отырсыз. Ал 

мен сегіз ұлын тентіреткен Ерназардың 

бейнесінен әкемді к
ргендей боламын. 

Себебі, бір кезде сүйіп қосылған жа-

рын, екі ұлы мен екі қызын үй-күйсіз, 

қаражатсыз қалдырып, бас сауға лап 

кеткен әкемді бүгінде еске түсірдім. 

Жаны үшін мыстан кемпірге бала-

сын сатқан  Ерназардан менің әкем 

ау майды ғой. Мысалы, баласының 

ауруға шал дыққанын білсе отбасынан 

кете қа латын әкелер де к
бейіп тұр. 

Сондай отбасының қасіретін қайтсек 

жеңілдетеміз? 

Мен Үміттің ұялы телефон н
мірін  

жазып алып, қандай к
мекке болсын 

да йын екенімді айтып шығарып сал-

дым. 

Қыз тәрбиесі ерекше к
ңіл б
луді 

қажет етеді. Қазіргі қоғам қыздарымыз 

ар-ұяттан аттады, ұлттың генетикалық, 

этникалық дара қасиеттерінен айыры-

лып бара жатқан жоқ па деп алаңдауға 

негіз бар. 

Балаң жақсы болса,

Жан мен тәннің шырағы.

Қызың жақсы болса

Жайқалып 
скен құрағы – деген 

екен Т
ле би бабамыз 
з заманында. 

Қыз бен ұлға 
з ерекшеліктеріне қарай 

даралап тәрбие беру – қазақтың қа-

нында ежелден бар қасиет. Ұл бала-

ларды тәрбиелеуде шаңырағымның 

иесі, ізімді жалғастырушы деп ерек-

ше к
ңіл б
летін болса, қыз баланы 

болашақ ана, ұлттың ұйытқысы ретінде 

тәрбиелеуде де осалдық танытқан емес. 

Қызым – қызғалдағым, қызым – ізгі 

арманым деген оралымды құлаққа сіңіп 

кеткен жағымды тіркестерді 
мірімізде 

жиі ұшыратамыз. Күнделікті тіршілік 

қамымен таңертеңнен қара кешке 

дейін тыным таппағандықтан, тәрбиеге 

Талдықорған қаласындағы «Жетісу» орталық стадионында 
Алматы облысының әкімі Амандық Баталов «Жетісу» кәсіби 
футбол клубының футболшыларын марапаттау салтанатына 
қатысты. 

Жиналғандарды құттықтаған облыс әкімі А.Баталов: «Биылғы 

жылы команда алдына қойған міндеттерді орындап, жан күйер-

лерінің сенімін ақтады. Бірінші лигада сәтті ойын к
рсете 

отырып, чемпионат аяқталғанға 5 тур қалғанда мерзімінен 

бұрын Премьер-лига маусымына 
ту құқығына ие болды. 

Бұл рухтың мықтылығының, жеңіске деген құштарлықтың, 

жаттықтырушылардың, ойыншылар мен басшылықтың бірлескен 

табанды еңбегінің нәтижесі. Ендігі басты мақсат – 2018 жылғы 

Премьер-лига командаларының арасында Қазақстан чемпио-

натында кәсіби деңгейде 
нер к
рсету, алғашқы қатардан орын 

алып, жанкүйерлерді жеңіспен қуанту. Сіздерге бұдан әрі де 

береке-бірлік, сәттілік пен жеңістер тілеймін!» деді.

Содан кейін с
з алған Қазақстан Футбол фе де рациясының 

президенті Сейілдә Байшақов жетісулықтарды Премьер-лигаға 

мер зімінен бұрын жолдама алған жетістігімен құттықтады.

Салтанатты жиын марапаттаумен жал ғасып, футболдан 
ткен 

XXVI Қазақстан Чемпионатында бірінші лига командаларының 

арасында I орынды иеленген «Жетісу» кәсіби футбол клубының 

ойыншылары арнайы медальдармен, кубоктармен, сол сияқты 

облыс әкімінің құрмет грамоталарымен, алғыс хаттарымен 

 марапатталды. Ойыншыларды облыс әкімі Амандық  Баталов 

марапаттады. Ал екінші орынды иеленген «Қызылжар» 

командасының ойыншыларына марапатты Қазақстан Футбол 

федерациясының президенті Сейілдә Байшақов табыстады. Сал-

танатты шара концерттік бағдарламамен аяқталды. 

Атап 
тсек, «Жетісу» командасы футболдан 
ткен XXVI 

Қазақстан Чемпионатында бірінші лига командаларының ара-

сында I орынды иеленіп, Премьер-лигаға мерзімінен бұрын 

жолдама алған болатын. «Жетісу» стадионында бірінші лиганың 

26-шы финалдық матчы 
тіп, ойын қорытындысында талды қор-

ғандық «Жетісу» Петропавлдың «Қызыл жар» командасын 2:0 

есебімен ұтты.

Қазір Алматы облысында футболдың дамуына ерекше назар 

аударылып келеді. Қазіргі кезде 
ңірде футболмен жүз мыңнан 

астам адам айналысады. Облыста 900-ге жуық футбол алаңдары 

мен 22 стадион жұмыс істейді.

Н.БАҚД�УЛЕТҰЛЫ

к
ңіл б
луге уақыты жеткіліксіз болып 

жүрген ата-ана жайы бүгінде біздің 

қоғамда үйреншікті жағдайға айналды. 

Ата-бабамыз «Ұл атадан 
неге алмай 

сапар шекпес, қыз анадан тәлім алмай 


неге алмас» демейтін бе еді?!

Тәрбиенің негізі әйел затының 

қолында екенін кім-кімде мойындай-

ды. Қазіргі жастардың ішінде үлкеннің 

ақылын тыңдамайтындар, ғаламторға 

жабысып, түкке тұрмайтын к
рсе-

ті лімдерді тамашалаудан әріге бар-

майтындар да кездеседі.К
птеген жұ-

мысбасты ананың бала тәрбиесімен 

айналысуға мұршалары жоқ, түрік, ко-

рей, үнді сериалдарын к
руден, дүкен 

аралаудан-ақ діңкелері құриды. 

Түнімен мазасыз ойлар менің де 

екі шекемді солқылдатумен болды. 

Қарсы үйде тұратын 1рікгүлдің қызы 

/сияның елесі к
з алдыма к
лбеңдей 

берді. 1ткен аптада аттың жалындай, 

тарақтың тісі әрең бататын шашын 

американдық тәсілмен ақшулан етіп 

бояп тастаған болатын. 

– Ой, мұның не? – дедім, с
йлеп қал ған 

ауыз жыбырлауын қоймайтын әдетпен. 

– Ой, апай, бұл – мода. Шашым 

«Балияж ға» боялған. Байқайсыз ба, 

«Мажимеш» деген 
ңдеуден 
ткендік-

тен жұмсақ алтын реңдес болып т
рт 

түске құбылады, – деді де ол сылаң 

қағып қасымнан 
тіп кетті. Тағы бірде 

шаш та рының ұштарына балауыз 

жағып, шашын тікірейтіп сәндегенде 

танымай да қалғанмын. 

Апта сайын жасанды шаш – кани-

калон қосып 
ріп, африкалық бұрым 

жасату үшін шаштаразда 5-7 сағатын 


ткізетін к
рінеді. Ал рэччи стилі, 

керли, конитэйл, дреды деген шаш 

үлгілеріне кететін ақша кейбір жігіттің 

айлық еңбекақысымен бірдей ғой. 

«Бет әлпетіңді 
згертіп, жасанды қас, 

кірпік, шаш жасата бергенше, жан-

дүниесін к
ркейтсең ғой» деп едім, 

қатты ренжіп қалды. Сәнқой /сия мен 

еңбекқор Үмітті салыстыруға келе ме? 

Екеуінің дүниетанымы да, 
мірдегі 

қызығушылықтары да, айналысатын 

кәсіптері де, 
мірлік ұстанымдары да 

екі түрлі. Бұған, әсіресе отбасындағы 

ата-ана тәрбиесінің ықпалы зор екені 

шындық. 

Қазан айының басында /лімжанов-

тар (фамилиялары, аты-ж
ндері 


згер тілді, автор) отбасы қызының 

 Кореядан оқу бітіріп келгенін тойлады. 

/рине, мейрамханада екі дипломы 

бар, т
рт тілді білетін қызға арналып 

к
л-к
сір тілек айтылып, бата берілді, 

туысқандары мақтауын асырды. Кеш 

соңында үй иесіне бір апайымыз «Енді 

Бибігүліміз тұрмысқа шығатын күнде 

кездесейік» дегені сол еді.

– Қызым 28-де. 30-дан кейін ғана 

бұл мәселені ойланамыз, – деп той 

иесі ыршып түсті. Бұл с
зге біз не 

күлерімізді, не жыларымызды білмедік. 

«Қызды тәрбиелегенің – бір ұрпақ-

ты тәрбиелегенің» деген екен ата-баба-

мыз. Бұл с
здің астарында үлкен мәселе 

жатыр. Біз қыз баланы тәрбиелеуде 

ұлттық тәрбие, ұлттық педагогика 

негіздерінен алшақтап кеткенбіз.

Атам заманнан келе жатқан салт-

дәстүрдің қуанышы мол, қызықтысы 

– ұлын ұяға қондыру, қызын қияға 

ұшыру, бір с
збен айтқанда қыз ұзатып, 

келін түсіру болған. /убәкір сынды 

үлкен ақын «Қыз бала – үйдің бояуы» 

деген екен. Сол кісінің айтқанындай 

қыз – әлемнің к
ркі әрі ұрпақ к
бей-

туші. Қыз баланың тәрбиесін ұлттық 

болмыстың барлық іргетасымен астас-

тыратын халықтық қағиданы бүгінгі 

таңда біз де қалтқысыз ұстануымыз 

қажет. Оның болмысын биіктететін, 

тұлғалық ерекшеліктерін айқындайтын 

тәрбие мен ұлттық құндылықтарды ай-

тар едім. Бүкіл адамзат әйелден тарай-

ды: қыз келін болады, анаға айналады, 

одан кейін әже деген зор дәрежеге 

жетеді. Осы арқылы ұрпақ 
сіріп, ұлт 

қатарын к
бейтеді.

Қазақ халқы қыз баланың қадір-

қасиеті мен қылығы ұлттың ұлылығын 

танытады деп халықтық болмыспен 

астастырған. Сондықтан қыздың 

тәрбиесіне ерекше мән беріп, сол 

тәрбиені қалыптастырудың жолына 

барлық игі жақсылықты топтастырған. 

Қазақ қауымында қыз баланың орны 

айрықша болған. Ата-бабаларымыз 

қызды қонақ деп есептеп, барған жер-

де бағының ашылуын үйде отырып 

қамдаған. Барынша ізетті,  сыпайы, 

мейірімді  де  ісмер,  қылықты да 

қырмызы болуын үнемі қадағалап 

отырған. «Қыз – 
ріс, ұл – қоныс» деп 

білгендіктен қазекем 
рісін кеңейтер 

қыз балаға айрықша к
ңіл б
лген. 

«Қыз мінезді келсін, ұл 
нерлі келсін» 

дей отырып, «қызға қырық үйден 

 тыйым» жасайды. Ата-ана қызынан еш 

нәрсені аямайды. Оның ешнәрседен 

мұқтажсыз, бұла 
суін қадағалайды. 

1йткені «қызға бергенді қызыр 
тейді» 

деп біледі. Сонымен бірге қазекең 

қызды бетімен де жібермейді. «Қызды 

қымтап ұстаған ұялмайды» дей оты-

рып, оларды «қанаттыға қақтырмай, 

тұмсықтыға шоқтырмай» 
сіруді парыз 

санайды. Жағадағы құндыздай күтіп, 

баянды отанын тапқанша  жауапты 

екендіктерін еш ұмытпаған. 1зінің от-

басында керекті тәрбиенің бәрін к
ріп 


скен қыз бала мінезді, қылықты, пара-

сатты, пайымды болып бойжетеді. 

«Қызды күте алмаған күң етеді, 

жібекті түте алмаған жүн етеді» деген 

с
зді бабаларымыз қызды дұрыс тәр-

биелей алмаған ата-анаға қаратып 

айтқан ғой. Қыздарымыздың асыл 

қасиеті,  жан-дүниесі нәзік, адал 

 махаббат иесі болғандығын, дәулетке, 

бай лыққа, жиһазға қызықпағандығын 

жыр-дастандардан білеміз. Қазақ қызы 

махаббат атты асыл сезімді айрықша 

қастерлеп, аялаған. Сүйген адамымен 

қол ұстасып бірге жүрсе, тіпті қатықсыз 

қара к
же ішсе де бақыттымын деп 


мірге риза болған. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Айдос ЕРЛАН, инженер:

– Мен мектеп жасына жетпеген екі қыз тәрбиелеп отырған әкемін. 
Бала тәрбиесі туралы кітап та сатып алдым. Қыз тәрбиесіне аса 
жауапкершілікпен қараған абзал. Болашақ ұрпақтың рухани несібесі 
– бүгінгі қыздарымыздың қолында екенін мойындаймын. Қыздарымның 
әдемі, әдепті, білімді, білікті адам болулары үшін қолымнан келгеннің 
бәрін жасаймын. 

Шынар АСЫЛБЕКОВА, мұғалім: 

– Жастардың әр қадамы халық мәдениетінің қандай деңгейде екендігін 
аңғартатыны с$зсіз. Ауқатты отбасынан шыққан балалар $здеріне 
$згелер қызмет етуге міндетті деген к$зқараспен тәрбиеленуде. 
6леуметтік жағынан аз қамтылған отбасында тәрбиеленген балаларда 
бәрін мемлекет асырауға тиісті деген пікір қалыптасып үлгеріпті. Осы 
екі ұғымнан жаппай арылмайынша ісіміз алға баспайды. 

Хамит К�ПБОЛСЫНОВ, кәсіпкер:

– Мен қазақы отбасында тәрбиеленген, к$руге к$з тоймайтын, 
оқыған-тоқығаны мол қыздардың $зге ұлт $кілдеріне тұрмысқа 
шыққандарын білемін. Тіпті әжелері шетелге немерелерінің соңынан 
барып келгендерін жыр қылып айтудан жалықпайды. Алайда байлыққа 
мастанған әйелдер елдің келешегі, тағдыры туралы ойланып, бас 
қатырғылары келмейді. Балаларымыз тәй-тәй басқан кезден мектеп-
ке дейінгі аралықта аралас-құралас жүрген әйелдердің бүгінде арнайы 
к$лік жүргізушісі, жеке үй күтушісі бар. Үрімшіге моншаға, массажға, 
Венгрияның операсына барады. Ал қыз тәрбиесімен айналысуға 
құлықсыз. 

«ЖЕТІСУ» КӨШ БАСЫНАН КӨРІНДІ
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ШАРА

КӨРМЕ

МӨЛТЕК СЫР

университет физикасы, әлеуметтік 

зерттеу әдістері бойынша оқулықтары 

қойылды. К
рме оқытушылар, доктор-

анттар, магистранттар, студенттер ара-

сында үлкен қызығушылық туғызды. 

Пайдаланушыларға түрлі ақпараттық-

библиографиялық кеңестер берілді.

Келушілерге электрондық кі-

тап хана бойынша презентация к
р-

сетілді. Оның барысында ғылыми 

кітапхананың ішкі және сыртқы 

электрондық ресурстар қоры, оларды 

пайдалану әдістері жан-жақты баян-

далды. 

Мырзахан АХМЕТОВ

алдымен келгенде де сол ата-әжемнің бір 

жасап қалғаны бар-ау. Мәреге таяғанда 

қиқуға қиқу қосылып, жануар шабысқа 

шабыс үстеп үдегенде қуаныштан ба, 

қорқыныштан ба к
здің жасы бұршақтап 

жалына т
гіле бермеп пе еді. /кемнің 

атбегілігі, бір басына жетер салдығының 

шарапаты маған тимесін бе, тойда да, 

ойда да жүрген қара домалақ ұл дейді 

к
ргендер. Сыртымнан солай атайтын. 

Бірде әкем айтады. К
рші ауылға 

нағашылап кеткен ініме барса, кісінің 

үйінен қорлық к
рген жандай інім әкемді 

к
рген бойда қыстығып жылай беріпті. 

/рең дегенде уатып, к
ңілін аулаған 

әкем одан: «Сонша неге жыладың, біреу 

тиісті ме?» десе: «Үйімді сағындым» деп 

кемсеңдепті сонда. /ке мен  шешеден 

басқа үйде не бар? Аға-іні, әпке-қарын-

дастың бала күнде бірде тату, бірде қату 

болып жүретіні айтпасақ та түсінікті. 

Мейірім іздеді, әлпеш күтті десеңіз, 

жиен дегенде асты-үстіне түсіп бәйек 

болмас, қабағына қарап су-сусынын 

дайындамаған қазақ бар ма? Бәлки, бай-

батшаның 
мірі де нағашылап барған 

жиен 
міріне жетпес пе еді, кім біліпті? 

Сонда неге жылайды дейсіз ғой?! Ол 
зі 

білмейді, топырағын сағынып жылайды 

екен. Кәдімгі туып-
скен топырағын. 

Себебі оның к
зін ашып к
ргені, тәй-тәй 

басып табаны тигені де сол топырақ емес 

пе? Мейлі, ол қия, мейлі ол ойпаң, мейлі 

ол саздауыт-сортаң жер болса да, ол жер 

оның 
мірінің тынысына айналған ұйық 

саналмақ. Бір с
збен айтқанда, оны 

жылатқан, сағындырған – ауыл. 

Онда 
скен жалғыз терек те са-

ғыныш қа айналарын кім білген? Діңіне 


рмелеп жүрген бала күнің елестейді 

де тұрады. Ана бір жерінде әлсіз бұтақ 

қармадың ба, оңбай құлап едің-ау. 

1згелердің күлкісі қысқанда ұяттың 

тыз етпе отымен үйге жүгірмеп пе едің. 

Сол сәтте енді сол теректі к
рместей 

боп, атаңа кеп қолқа салатын сәтің 

де болатын: «/кем сені тыңдайды 

ғой, қидырып тасташы» деп. Сонда 

немересіне аспандағы айды әперуге 

аз-ақ жүретін ақжүрек адамның неге 

күліп қана құтылатыны осы екен-ау 

дейсің іштей. Ол да 
мірдің ескерткіші, 


з тарихыңның аядай ғана ауылда 

орнатылған балбал тасы екен-ау...

Ойлаған сайын сағыныштың ш
лі 

қысады сізді. Сол ауылға қазір-ақ тартып 

кеткің келеді. Несі бар, жүріңіз бірге 

 бара йық. Ауыл сізді, әрқайсымызды 

сарғая, сағындыра күтіп жатыр. Мен оған 

бек сенемін! 

 Қозыбай ҚҰРМАН

Шара аясында бас оқу залында 

ғылымның барлық салалары бой-

ынша келіп түскен жаңа әдебиеттер 

к
рмесі ашылды. К
рмеге ағылшын 

тілінде «InterBook»,  «InterPress 

Commerce» баспаларынан шыққан 

әдебиеттер, Ресейлік «Лань», «Пла-

нета музыки» баспаларынан шыққан 

әдебиеиттермен қоса, ҚР Білім және 

ғылым министрлігінің Жоғары оқу 

орындары қауымдастығы арқылы 

мемлекеттік тілде шығарылған Кокс 

Мартин, Майкл  Акритас, Хью Янг, 

Алан Брайнан, Роберт Харди сын-

ды белгілі авторлардың теориялық 

статистика, адамзат географиясы, 

Қалада жүргенде ғой, біреу «ауыл» 

деп аузын ашса, оның аты аталар-

дай елегізіп, елеңдеуші едім. Білесіз 

бе, ол менің тізесіне отырып, ұзақты 

күн әңгімесіне елітіп отырар әкем емес, 

айналып-толғанып жүрер шешем де емес. 

Тіпті тума-туыс ет жақынның да сана-

тында жоқ-ты. Сонда кім болды екен деп 

сұрағыңыз келер. Ол – менің туған ауы-

лым, қуанышыма ортақтасар қауымым. 

Табанымды топырағы сүйіп, маңдайымды 

желі 
пкен, к
ңілімді ақ жайнақ күні 

еліткен алтыннан қымбат бесік жұртым. 

Мен ауылға барған сайын ескі кино 

лентасындай сағым жылдар, сартап 

күндер к
з алдымнан тізіліп 
тетін де 

тұратын. Келмес уақыт бедерінде кеткен 

әдемі сәттерді к
шесі, қиылыс-бұрылысы, 

ақшаңдақ жолы, баяғы балабақшасы к
з 

алдыңа әкелетінін қайтесің, шіркін?! Анау 

т
бе шатыры әлі ауыса қоймаған дүкеннің 

алды онда кең емес пе еді? Ауылдың 

тайлы-тұяғына дейін сыйып кететін. Со-

сын ғой, сосын кірген-шыққан адамнан 

бір танысың жолығардай елеңдеп, ойын 

қызығында жүрсең де әлсін-әлсін есік 

тұсқа елеңдей беретінің. Қазіргідей үйіп 

қойған ішпек-жемек болмаса да, аз-маз 

түрі бар мәмпәси мен «Рахаттың» шоко-

лады да біз үшін қымбатқа түсуші еді-ау. 

/гәрәки, қатардағы біреудің әкесі жолай 

дүкенге соқса, тойдың ерте басталғаны 

емей не дерсіз?!

Тағы ойлаңызшы, 
міріңнің ең 

шуақты сәті ауылда 
тті емес пе? /лпеш-

теген ата-әженің ақылын алып, «А» деп 

әріп тануға барған сәтің бе, әлде, аша-

майлап атқа міндім деп аузыңнан мақ-

таныштың к
піршіп суы т
гіліп, к
пе 

к
рнеу мақтанған кезің бе, иә, болмаса, 

алғаш рет ақжайнақ қалқа с
зін ұнатып, 

с
зінен бетер 
зін ұнатып, балаң болмыс, 

балауыз жүрекпен еріп жүрген мезетің бе 

еді – осының бәріне ауылың куә ғой. 

Мен есейіп, қала барғанда ол менің 

түсіме жиі кіретін. Бұйығып жатқан 

қы раты да, томсарып тұрған т
бесі де, 

шүйкесін шүкірімен жалғай иіріп оты-

ратын әжем де жүретін сонда. Баяғы 

 Ботамойын да. Бірде 
редегі құртынан 

алып беріп жарылқап жүргенін к
рсем, 

енді бірде қазанда бұрқ-сарқ қайнаған 

құрттың отын тартып тастап: «Кел, 

қозым, к
бік жала. Ішіңнің құрты түседі. 

Сонда ғана сен дәу азамат боласың. 

Атаңның атын ерттеп, мерейін 
сіресің» 

деп тұрғанын талай к
рдім ғой. Түсімде. 

Ал 
ңімде ше? /жем айтқандай, к
бік 

жалап жүріп «боқмұрын» баладан атпал 

азаматқа айналыппын. Ат жалын тартып 

мінген түрім сол, қиқулап аламанға да 

шауыппын. Жүз жиырма аттан суырылып 

–  Ұ л ы қ п а н  Е с і л х а н ұ л ы ,  « Д о с -
Мұқасан» феноменінің сыры неде? 

– 1960 жылдар қазақ елінің қиын жыл-

дардан кейінгі бары мен жоғын түгендеп, 

оң-солына қарай бастаған кезі болатын. 

Бұған хрущевтік «жылымық» та әсер 

етті. Қуғын-сүргін жылдары жазықсыз 

қудаланған арыстарымыз ақталып, халық 


зінің тарихына үңіле  бастады. Бұның 

бәрі ұлт рухының жаңа сипатта жанда-

нуына бағыт берді. Сонымен бірге бұған 

мүлде қарама-қайшы – «коммунизм 

орнаған кезде ұлт қа б
ліну болмайды, 

біртекті  совет халқында бір ғана мәдениет 

болуы тиіс» деген кереғар үдеріс арқылы 

ұлттық ерекшеліктен, дәстүрден, тарих-

тан, тіл мен ділден ажырату үздіксіз жүріп 

жатты. Сол тұстағы билікті тұтастай 
з 

қолына шоғырландырған тоталитарлық 

жүйенің социализмнен тыс елдерге теріс 

к
зқараста болғаны мәлім. Шетелдік 

атаулыны жоққа шығару, сұрқайлық, 

біртектілік жайлап, даралықты, дарын-

дылықты к
рсету жағы шектелді. Генети-

ка сияқты ғылымдар шеттетіліп, тектілік, 

атадан балаға берілетін қасиеттер жоққа 

шығарылды. Шетелде пайда болған 

кибернетика ғылымы да жат саналды. 

Оқшаулану саясаты шетелдің музыкасы, 

әдебиеті мен 
неріне тыйым салды. Міне, 

осындай үш түрлі үдеріс тоғысқан кезде 

қайшылықтан шығудың жолып тапқан – 

«Дос-Мұқасан» ансамблі болатын. «Дос-

Мұқасанның» феномені осында. 

Топтың қалай құрылғаны к
пшілікке 

белгілі. Политехникалық институттың 

«электронды есептеу машиналары» 

мамандығына оқуға келіп түскен мен 

«АРТЫҚ ҒЫЛЫМ – КІТАПТА...»

қазақ мектебін бітірген жалғыз студент 

болып шықтым. Барлығы – қаланың ба-

лалары. Ал автоматика мен телемехани-

када бірнеше қазақ жігіті оқыды. Досым 

Сүлеев, Мейірбек Молдабеков, Мұрат 

Құсайынов, Шәріп Омаров, бәріміз 

жатақханада бірге тұрамыз, дәрісте де 

бірге отырамыз. Осы талантты жігіттердің 

басып қосуға ұйтқы болған бізден 5-6 

жас үлкен, комсомол комитетінің бас-

шысы Хамит Санбаев болатын. Мен 

алыс түкпірден қазақ мектебін бітіріп 

келгем, бұйығымын. Елді, қазақылықты 

сағынамын. Мұрат ағып тұрған домбы-

рашы екен, алғаш тыңдағанда-ақ ерекше 

бір жылуымен баурап алды. Осылай та-

бысып кеттік. 

Ансамбльдің тұсауы 1967 жылы 1 

тамызда Баянауылдағы Торайғыр деген 

совхозда кесілді. Күзде оқуға қайтып 

келгеннен кейін енді ары қарай қандай 

бағыт ұстанамыз деген мәселе к
терілді. 

 Сонымен, барлығымыз ақылдаса келе, 

біз 
з 
рнегімізді табуға тиіспіз де-

ген шешімге келдік. Ол 
рнек қайда 

– сан ғасыр бойы ұлттың бойын-

да қалыптасқан, ананың сүті, әкенің 

қанымен сіңген т
л 
нерімізде. Ақыры 


зіміз электроника маманымыз, т
л 


нерімізге жаңа аспаптармен жаңа әуен, 

ырғақ берсек, заманмен үндестіре алсақ 

деген шешімге тоқтадық. Түрлі байқаулар 

мен хабарлар арқылы ансамбльдің 


нері к
зге түсіп, танымал бола баста-

ды. «ҚазПТИ к
ктемі» деген студент 

жастардың фестивалінде «Ғашықтық», 

«/сем жұлдыз» деген әндерімізбен 2 жыл 

қатарынан бас бәйгені иелендік. 

Мен бір қызға ғашықпын,

Талшыбықтай бұралған.

 Жалыны билеп жастықтың,

К
ре алмай оны тұра алман, – деп 

келетін ол әндер әлі күнге дейін айтылып 

жүр. 1973 жылы тамыз айында Берлинде 


ткен дүниежүзі студент жастарының 

10-шы фестивалінде «Дос-Мұқасан» 

«Той жыры» әнімен алтын медалді 

жеңіп алды. Сол күннен бастап абыройы 

асып, мәртебесі биіктеп кәсіби деңгейге 

к
теріліп кетті. 

– Ансамбль мүшелері �нерде ғана 
емес, ғылымда да үлкен жетістікке 
жетті. Барлығы қазақ ғылымының мүйізі 
қарағайдың бір-бір тұлғасы. Ғылым мен 
�нерді тоғыстыру қиын емес пе? 

– Жалпы ғылым мен шығарма-

шылықтың түп-тамыры бір, егіз деуге 

болады. Біріншіден, бұл бойдағы талант, 

қасиет, тектілік, екінші, оны жарыққа 

шығаратын тынымсыз еңбек, үшіншіден, 

ерекше тәртіп. «Дос-Мұқасаннан» 5 

ғылым докторы, 4 академик, 7 ғылым 

кандидаты шықты, елші, министр, әкім 

болғандары бар. Біз сабақты 
те жақсы 

оқыдық. Мейірбек екеуміз лениндік сти-

пендиат атандық. Ансамбльдің атағын 

пайдаланып бір мұғалімнен баға қойып 

бер деп сұраған емеспіз. 

Ғылымдағы жеткен жетістігіміздің 

басты себебі – тәртіп пен жауапкершілік. 

Б і р д е  А л м а т ы н ы ң  м а ң а й ы н д а ғ ы 

«Қызылқайрат» деген ауылда концерт 

қойып түн ішінде «Пазик» автобусымен 

жатақханаға қайттық. Таңертең бәріміз 

сабақта отырдық. Мен 2 курста филосо-

фиядан жазған «Ой жүйесін модельдеу» 

деген ғылыми баяндамам одақ бойын-

ша 
ткен байқаудан бәйге алды. Сол 

кейін менің философияға кетуіме түрткі 

болды. Бізде 
зара сыйластық, уақытты 

бағалау басты орында еді. «/й, Шәріп, 

сен 5 минут кешіктің ғой» деген емеспіз. 

/лі күнге дейін арадағы ынтымақ пен 

бірліктің арқасы болар, балаларымыз 

да бірімен бірі дос, туыс болып кетті. 

Абайдың «Жидебай-Б�рілі» мемлекеттік қорық-
музейі ҰҒА академигі, медицина ғылымының 
докторы, профессор, Қазақстан Суретшілер 
одағының мүшесі Мақаш �лиакпаровтың 
80 жасқа толуына орай «Дана мен даланы 
дәріптеген» атты к�рме және мәдени-танымдық 
кеш ұйымдастырды.  
Кеш Абай қорық-музейінің директоры 
Б.Жүнісбековтің құттықтау с�зімен ашы-
лып,  мерейтой иесіне шапан жабылып, құрмет 
к�рсетілді. 

Шара барысында Жарма ауданының ішкі 

 саясат б
лімінің басшысы М.Матанов, Шәкәрім 

атындағы Семей мемлекеттік университетінің 

ректоры М.Ескендіров, филология ғылымының 

докторы, профессор А.Еспенбетов, «Шәкәрімтану» 

орталығының директоры А.Смағұлова қатысып, 

жылы лебіздерін білдірді. 

Мақаш Тыныштықбайұлы медицина ғылымы-

ның докторы, профессор, академик болса да дүниеге 

суретші болып келген. 1960 жылдан бастап ол 

сурет, портрет, пейзаж, картиналар сала бастады. 

Ешқандай арнайы білім алмай-ақ 
мірге деген 
з 

к
зқарасы бар, 
зіндік шығармашылық әдіс-тәсілі 

бар, қоршаған ортаны бейнелейтін 
зіндік сара жолы 

бар суретші болды.

 «Ұлы Абай мен Шәкәрім әлемі – менің басты 

тақырыбыма айналды. Сонау 1975 жылдан бері 

Дәстүр жалғастығы деген осы, қуанышта 

да қайғыда да біргеміз. 

– «Дос-Мұқасанның» жаңалыққа 
жаны құмар жастары сол кездегі әлемдік 
музыкадағы жаңа үрдісті қазақ топы-
рағына бейімдеді. Қазір де түрлі музыкалық 
ағымдар жеткілікті екенін білеміз. Эстра-
дада жүрген жастардың �нерін қадағалап 
отырасыз ба? Оларға қандай ақыл-кеңес 
берер едіңіз? 

– Қазір ән де к
п, әнші де к
п заман 

ғой. Шоу, даңғаза басым. Дегенмен, та-

лантты жастар баршылық. Бірақ олардың 

к
пшілігіне ізденімпаздық, 
з жолын 

табуға ұмтылыс жетіспей жатады. Қайрат 

Нұртас, Т
реғали Т
реәлі деген жігіттер 

бар, солар табиғи талантына сәйкес 

білім іздеп, к
п еңбектенсе дұрыс бағыт-

бағдарын табады деп ойлаймын. 1з басым 

«Мұзарт», «Қоңыр» топтарының әндерін 

сүйсініп тыңдаймын, ұлттық бояуы бар, 

әні мен сазы үйлесіп тұрады.  Алтынай 

Жорабаева да талғампаз, еңбекқор әнші. 

Жалпы жастардың музыкалық талғамын 

қалыптастыратын эстрада әншілері 

ғой, сондықтан бұл бағытқа баса назар 

аударған ж
н. 

Атырауда ескерткіштің ашылуы 

«Дос-Мұқасан» халықтың жүрегінен 

берік орын алғанын к
рсетеді. Кезінде 

Біржан сал мен Ақан Серілер 
здеріне 

ескерткіш қояды деп ән салған жоқ. 

Ескерткіштің мәні халықтың қажетіне 

жарауында, пайдасы тиюінде жатыр. Ел 

ішінде шынайы қадір-қасиетке ие, қазақ 

мәдениетіне еңбек сіңірген ансамбльдің 


нерін ұлықтаған Атырау облысының 

жұртшылығына, облыс әкімі Нұрлан 

Ноғаевқа ризашы лы ғымызды жеткіземіз. 

Бұл ескерткіш некесін жаңа қиған жас 

жұ байлар жиналатын, «Дос-Мұқасан» 

жыр лаған таза сезім мен мәңгілік махаб-

батты дәріптейтін орынға айналары 

анық.

– �ңгімеңізге рақмет. 
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ДАНА МЕН ДАЛАНЫ ДӘРІПТЕГЕН

осы тақырыппен үздіксіз айналысып келемін. Абай 

мен Шәкәрім аталарымыз, олардың айналасы, үлгі 

тұтарлық 
нерлері мен рухани ой әлемдері жайлы 

шығармаларым 
мірге келді, әлі де келе бермек. Бұл 

тақырып – менің 
мірлік бойтұмарым секілді» дейді 

Мақаш Тыныштықбайұлы 
зінің шығармашылығы 

туралы.

1975 жылдан бастап Мақаш /лиакпаров Абай 

музейімен тығыз байланыста. Суретшінің 17 

жұмысын 1975 жылы Абай музейі 
з қорына алды. 

Егер М./лиакпаровтың шығармашылық дәстүрі 

туралы айтатын болсақ, онда оны қоғамның күрделі 

құбылыстарды к
рсеткен туындылары, монументал-

ды суреттері болмаса да, тарихи суретші деп тануға 

болады. Ол тарихымыздың тұлғасы, бас ақынымыз 

Абай тақырыбына келіп, сол арқылы бізге тағы екі 

ақынды – Шәкәрім мен Ахатты танытты.

К
птеген суреттер сериясын Шәкәрімге арнады, 

сонымен Шәкәрімнің тағдыры мен шығарма шы-

лығын ең алғашқы зерттеушілердің бірі болды және 

оны насихаттау мақсатында Қарағанды қаласында 

жеке шығармашылық 
нер галереясын ашты. 

Талантты суретші Мақаш Тыныштықбайұлы 

/лиакпаровтың дербес к
рмелері Семей, Қарағанды, 

Алматы, Астана, Москвада және Италияның Милан 

қаласында үлкен табыспен 
ткен. Оның картинала-

ры Қазақстанның бірқатар картина галереяларына 

қойылған. Суретшінің шығармашылығы туралы ката-

логтар мен репродукция альбомдары жарық к
рген. 

Абай қорық-музейінің к
рме залында Мақаш 

/лиакпаров коллекциясынан Абай, Шәкәрім 

тақырыбындағы 90-нан астам туындылары 

к
рермендерге ұсынылып отыр.

Танымдық шараға /.Қашаубаев атындағы Семей 

мемлекеттік филармониясының әншілері Б.Омаров, 

С.Мұхамедсадықов, Б.Түктібаев және «Абай» 


нер мектебінің шәкірттері қатысып, 
з 
нерлерін 

жиылған қауымға паш етті. 

Серік Д�УЛЕТБЕКОВ
СЕМЕЙ
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