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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Мәңгілік елдің 
мәңгілік сарыны

Мемлекеттік тілдегі 
сынып ашуға не кедергі?

Дін мен дәстүр – 
егіз ұғым

6-бет

8-9-бет

15-бет

Ал қазақтың тұңғыш ағартушы-

лары, ұлы ғалым Ш.Уәлиханов, 

а л  ғ а ш қ ы  к ә с і б и  ұ л ы  п е д а г о г 

 Ы.Алтын сарин, хакім Абай әлем-

дік #ркениет үлгісінен, тіпті ежел-

ден к#рші болып келе жатқан 

 Ре  сейден кенже қалып отырған 

ұлты мызды қараңғылық қапасынан 

алып шығатын жалғыз жолды оқу 

білімнен іздеп, соның нұрын ша-

шуға бар қажыр-қайраттарын жұм-

сағаны белгілі. 

'зінен бұрынғы Алаш ардақты-

ларының білім саласындағы та-

маша дәстүрін #з кезінде заңды 

жалғастырған, замана сұранысына 

сәйкес оны жаңа сапалық дең-

гейге к#терген, #зінің рухани бол-

мысымен, заңғар жазушы Мұхтар 

)уезов с#зімен айтқанда, «оқы-

ған азаматтардың тұңғыш к#семі» 

болған Ахмет Байтұрсынұлы еді. 

Ол бұрын-соңды қазақ тарихында 

білім-ғылымға ерекше к#ңіл б#ліп, 

Кездесуде Нұрсұлтан Назарбаев латын 

қарпіне негізделген қазақ әліпбиінің соңғы 

жобасы қызу талқыланып, қоғам тарапы-

нан қолдау тапқанын атап #тті. 

– Латын қарпіне негізделген қазақ 

әліпбиінің ұсынылған жобасын бекіту 

туралы Жарлық шығару қажет. Комиссия 

жұмысын аяқтады. Соңғы нұсқа жария-

ланды. Ғалымдар, тілтанушылар, сая-

саткерлер, жастар және Қазақстан халқы 

Ассамблеясының #кілдері ортақ мәмілеге 

келді. Жалпы қоғам қолдап отыр, – деді 

Қазақстан Президенті. 

Мемлекет басшысы қазақ әліпбиін 

латын қарпіне кезең-кезеңмен және 

жүйелі түрде к#шірудің маңыздылығына 

 назар аударды. Сонымен қатар Елбасына 

мемлекеттік тілді латын қарпіне к#шіру 

ж#ніндегі жобаны іске асыру үшін құрылған 

жұмыс тобының атқарған қызметі туралы 

баяндалды.

Қазақ тілі әліпбиінің кириллицадан латын графикасына к#шірілуін 

қамтамасыз ету мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН: 

1. Қоса беріліп отырған латын графикасына негізделген қазақ тілі 

әліпбиі бекітілсін. 

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі: 

Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына к#шіру ж#ніндегі ұлттық 

комиссия құрсын; 

қазақ тілі әліпбиінің 2025 жылға дейін латын графикасына кезең- 

кезеңімен к#шуін қамтамасыз етсін; 

осы Жарлықты іске асыру ж#нінде #зге де, соның ішінде 

ұйымдастырушылық және заңнамалық сипаттағы шаралар қабылдасын. 

3. Осы Жарлықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы 

Президентінің )кімшілігіне жүктелсін. 

4. Осы Жарлық жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.НАЗАРБАЕВ 

Астана, Ақорда, 2017 жылғы 26 қазан №569 

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
!ЛІПБИІ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПРЕЗИДЕНТІНІҢ ЖАРЛЫҒЫ

Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан
латын графикасына к&шіру туралы

бұл мәселенің табиғаты мен жай-

жапсарын, оған жетудің амалдары 

мен жолдарын жан жақты әрі терең 

зерттеді. 

Ахмет Байтұрсынұлы қазақты 

артқа тартып отырған аса қиын 

мәселелердің бірі – ел ішіндегі на-

дандық пен жалқаулық екенін жақсы 

білді. Сондықтан: «Надан дықтың 

кесапаты әр жерде-ақ маңдайымызға 

тисе де, ата жолдасымыз болған соң, 

біз де қиып айрылмай келеміз. Ол-

жалы жерде үлестен қағылғанымыз 

— бәрі надандық кесапаты. ...Дүниеде 

ерге теңдік, кемге кеңдік, азды к#пке 

теңгеретін ғылым менен #нерді, 

елсізді елдіге теңгеретін, жоқты барға 

теңгеретін ғылым менен #нерді керек 

қылатын қазақ аз» деп налыды. Алайда 

қазақ халқын қараңғы дегенде, әңгіме 

тек халықта емес, содан құтқаратын, 

азат ететін мүмкіндіктердің жоқ бо-

лып отырғандығын терең түсініп, 

одан шығар жол іздеді, оны тапты, 

ТҰЛҒАЛАР ТАҒЫЛЫМЫ

КЕЗДЕСУ ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

Аталған іс-шараның мақсаты 

Қазақстан қоғамын жаңғыртуда Алаш 

қозғалысының Тәуелсіздік мұраттары 

үшін күрестегі р#лі мен маңызын, 

Алаш арыстарының еңбегін жас 

ұрпаққа насихаттау. 

Басқосуға Алаш қайраткері, белгілі 

ғалым Ахмет Байтұрсынұлының жиені 

Айман Қабиденқызы, тарихшы Ғани 

Меңлібаев, «Кенесары хан» қоғамдық 

қорының директоры Мұхтархан 

Абаған, «)леуметтік маңызы бар 

жоба ларды іске асыру орталығы» 

қоғам дық қорының жетекшісі Берік 

Ағыбаев қатысты. 

Кеш қонақтары тарихшы Ғани 

Меңлі баев Алашорда, Алаш қайрат-

кер лері туралы тарихи деректерге 

тоқтала отырып, сол кездегі тарихи 

кезеңдерге шолу жасады. Ал қоғам 

қайраткері Мұхтархан Абаған Алаш 

қайраткерлерінің #мірі мен қыз-

меттері жайында с#з қозғаса, Айман 

Қабиденқызы балаларға атасы туралы 

естеліктер айтты.

Кездесу соңында «)леуметтік 

маңызы бар жобаларды іске асы-

р у  о р т а л ы ғ ы »  қ о ғ а м д ы қ  қ о р ы -

н ы ң  ж е т е к ш і с і  Б е р і к  А ғ ы б а е в 

кеш қонақтарына Алматы қаласы 

әкімдігі Ішкі саясат басқармасы-

ның қол  дауымен Алашорданың 100 

жылдығына орай шығарылған «Бес 

арыс» атты кітапты сыйға тартты. 

Ғазиза ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА

соны жеріне жеткізе жазды. Ол оқу-

білім еді.

ХХ ғасыр басында қазақ қоға-

мында білім тарататын, оқу үйрететін 

орындар тіптен жетімсіз, қазақша оқу 

белгілі бір тәртіпке түспеген, оның 

кемшілігі есепсіз к#п болатын. Тіпті 

белгілі оқу жылы, арнайы салынған 

мектептерде жоқ еді. Қа зақша оқу 

кітаптары жаңа ғана к#рініп, бірақ 

оны оқытатын мұ ғалімдер аз, оларды 

ғылыми жүйеде дайындайтын орын-

дар жоқ-тұғын. Қазақ балаларына 

арнап ана тілінде мектептер ашудың 

1905 жылғы Қарқаралы петиция-

сында басқа да #зекті мәселелермен 

қатар к#терілуі осындай жағдайлардан 

туындаған еді.

Ахмет Байтұрсынұлы #з еңбек-

терінде сол кездегі қазақ қо ғамын-

дағы оқыту, оны ұйым дастыру мәсе-

лелерін жан-жақты к#тере келіп: 

«Жастардың оқу-тәрбие жұмысы 

түзелмей, жұрт ісі түзелмейді. Оқу 

ісін түзеуге к#п нәрсе керек, оның 

бізде бұл күнде бірі де жоқ. Ай мен 

күндей, әмбеге бірдей білім – к#п 

ортасындағы мүлік, онан сыбаға ала 

алғандар алып жатыр, ала алмағандар 

құр қалып жатыр. 

(Жалғасы 3-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ЖАРКЕНТ 
МЕШІТІҚА

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

БІЛІМ МЕН БІЛІКТІЛІК
жарқын мақсатқа қол жеткізеді

ЖАҢА ӘЛІПБИ – 
ҰЛЫ ДӘУІР БАСТАУЫ

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

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

Мекемелер мен ұйымдар үшін

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

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16
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АНА ТІЛІ ANA TILI

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

артады. «Рухани жаңғыру» – мемлекеттің 

барлық салаларының сапалық тұрғыдан 

жаңарып-#згеруіне негіз болуға тиіс идеялық 

тұғырнама. Жаңару мен жаңғырудың даңғыл 

жолына түскен Қазақстан ширек ғасырдың 

ішінде бүкіл әлемге қуатты, ілгері дамыған, 

ынтымағы мен бірлігі жарасып, ырысы артқан 

мемлекет ретінде танылды. Оны бүкіл әлем 

біледі және жоғары бағалайды. Ұлттық са-

наны жаңғыртқанда #зіміздің, қазақстандық 

дербес даму үлгісін қалыптастыруымыз қажет 

екендігін  Елбасы атап #тті. Бұл – қазақтың 

ұлттық салт-дәстүрін, мемлекеттік тіліміз 

бен дінімізді, әдебиетіміз бен мәдениетімізді, 

қазақи рухымызды жаңғырту.

Қазақстандықтардың алдында бұған дейін 

ешқашан қоғамдық сананы жаңғырту міндеті 

қойылмаған болатын. Дәл осы бағыт еліміздегі 

барлық ықтимал қайта түрлендірулердің #зегі 

болып табылады, ал оның қозғаушы күші – 

Елбасы тапсырған жобалар. 

Олардың біріншісі – қазақ тілінің  латын 

графикасына біртіндеп ауысуы. Жоба тілді 

дамытуға жаңа серпін беруге және оны әлемдік 

кеңістікке ықпалдастыруға, азамат тарды 

тілді үйренуге ынталандырып, қызығу шы-

лықтарын оятуға бағытталған. Екінші жоба 

– «Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық». Оның 

мақсаты – қазақстандық студенттерге әлем-

нің ең үздік оқулықтарын қазақ тілінде оқуға 

мүмкіндік беру. Үшіншісі – «Туған жер» 

жобасы, оны жүзеге асыру, біріншіден, адам-

ның #зі туып-#скен жерімен байланысын 

нығайту. Екіншіден, елімізде қайырымдылық 

мәдениетін жетілдіру және жауапты әлеуметтік 

іс-қимылдар арқылы мемлекеттік қолдау 

к#рсету шараларын дамыту. Үшіншіден, 

ғылыми-білім беру және инфрақұрылымдық 

қолдауды қамтамасыз ету – тарихты, гео-

графияны, туған #лке нысандарын зерттеу 

және оның к#ркейтілуі. Жалпы алғанда, бұл 

маңыз ды #лкетану жұмыстары басталғанын 

білдіреді. 

Т#ртінші жоба – «Қазақстанның қасиетті 

БАСПАСӨЗ МӘСЛИХАТЫ ӨҢІР ТЫНЫСЫ

ОРФОГРАФИЯЛЫҚ 
СӨЗДІКТЕР ӘЗІРЛЕНЕДІ

Елбасы Н.Назарбаев 27 қазан күні латын графикасына 

негізделген жаңа қазақ тілі әліпбиін бекіткені белгілі. Соның 

негізінде Үкіметке жаңа графикаға к#шіру ж#ніндегі ұлттық 

комиссия құру тапсырылды. Сонымен бірге жаңа қазақ тілі 

әліпбиінің латын графикасына к#шуі 2025 жылға дейін кезең-

кезеңімен жүргізілетіндігі атап к#рсетілді. 

Жиын барысында Мәдениет және спорт министрі 

 Арыстанбек Мұхамедиұлы Елбасының «Қазақ тілі әліпбиін 

кириллицадан латын графикасына к#шіру туралы» Жарлыққа 

қол қойылуына байланысты, т#мендегі жобалар жүзеге асы-

рыла бастайтынын атап #тті. 

«Біріншіден, Үкімет жанынан латын графикасын қазақ 

тіліне ендіру ж#ніндегі жұмыс тобы құрылады. Екіншіден, 

сол графиканың емле-ережелерін жасайтын орфографиялық-

лин гвистикалық комиссияны құру. Латын әліпбиінің негі-

зінде жаңа Орфографиялық ережелерді және қазақ тілінің 

жаңа орфографиялық с#здіктері әзірленеді. Латын әліпбиінің 

негізінде «Қазақ тілінің үлкен орфографиялық с#здігі» 

әзірленіп, шығарылады. Үшіншіден, барлық нормативтік-

құ қықтық база ретке келтірілуі қажет. Содан соң оқу-әдіс-

темелік, к#ркем және басқа да қажетті әдебиеттерді дайындау 

және оларды халыққа тарату, ғылыми-әдістемелік жұмыстары 

жүргізіледі. Сонымен қатар әліпбиді қоғамдық орындарда 

және #ңірлерде насихаттау жұмыстары қолға алынып, БАҚ 

саласында бірқатар жұмыстар атқарылуы тиіс. Жарнамалық 

жұмыстарды жандандыру керек. Арнайы портал және 

мәтіндерді латын графикасына автоматты түрде к#шіретін 

конвертер әзірлеп іске қосылады» деді А.Мұхамедиұлы. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ди-

ректоры Ерден Қажыбек қазір елімізде латын әліпбиіне к#шу 

үшін сынақ мерзімі жүріп жатқанын жеткізді.

 «Осы аптаның соңына Алматыдағы Ұлттық кітапханамен 

бірігіп алғашқы сынақ орталығын ашамыз. Ол басқа 

қалаларда да, облыс орталықтарында да ашылатын болады. 

Мәселе әріп ауыстыруда емес, мәселе тілімізді #зінің табиғи 

заңдылықтарына қайта оралту» деді ол. 

Серік СЕМБИЕВ

құбы рының құрылысы аяқталып, 11 ау-

данда газдандыру жұмыстары жүріп жатыр. 

Тұрғын үй құрылысы бойынша да ауыз тол-

тырып айтарлық нәтижелер бар. Облыста 

биыл жалпы аумағы 611,5 мың шаршы метр 

болатын тұрғын үйлер пайдалануға берілген.

)кім туризм саласын дамыту бағытында 

атқарылып жатқан жұмыстар т#ңірегінде 

де ой қозғады. Бүгінде #ңірде туристерді 

қабылдайтын 670 нысан жұмыс істеп тұрған 

к#рінеді. Сервистік қызметі жоғары сапа-

лы, жайлы, туристік нысандар салынуда. 

Мәселен, Алак#л к#лінің жағасында 300 

орындық екінші ірі демалыс аймағы іске 

қосылған. Жыл соңына дейін 400 орындық 

к#псалалы қонақүй кешені құрылыс 

аяқталады. Демалыс орындарына баратын 

жолдар ж#нделді. 

 «Болашақтың энергиясы» аясында об-

лыстан ағын суды тазартуға бағытталған 10 

жоба таңдалып алынған екен.

 Амандық Ғаббасұлы Елбасының «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 308 

әлеуметтік жобаны жүзеге асыруға 37 мил-

лиард теңге б#лінгенін ортаға салды. Одан 

басқа «Тәрбие және білім», «Атамекен», «Ру-

хани қазына», «Ақпарат толқыны» сияқты 

бағдарламалар негізінде к#птеген жұмыстар 

қолға алынған.

 Брифингте журналистер қауымы Алма-

ты облысының бүгіні және болашағы туралы 

толымды ақпараттарға қанығып, бірқатар 

сауалдарына жауап алды. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

РУХАНИЯТ

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

БӘРЕКЕЛДІ!

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНДЕ 
ЖАРЫҚ КӨРДІ

ФРАНЦИЯ ЕЛШІСІ 
АБАЙ МУЗЕЙІНДЕ БОЛДЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Жылдар 
мен ойлар» атты кітабы латын қарпінде жарық 
к&рді. Ұлттық академиялық кітапханада жаңадан 
ашылған латын әліпбиі залында латын қарпінде 
шыққан Елбасы кітабының тұсаукесері &тті.

Жинақтың жұртшылыққа жол тартуына бел-

гілі ғалымдар Ғарифолла Есім, )бдіжәлел Бәкір, 

Қаржаубай Сартқожаұлы және тағы басқа да маман-

дар атсалысты. Латын әліпбиі залында 1929-1940 

жылдары жарық к#рген латын графикасы негізіндегі 

қазақстандық кітаптар мен мерзімді басылымдардың 

к#рмесі, тақырыптық жаңартылған нұсқалары 

қойылған. Келешекте орталықта латын қарпіндегі 

ұлттық әліпби оқытылады. Семинар-тренингтер, 

оқу курстары, лингвист ғалымдардың онлайн-

кеңестері #тпек. Ұлттық академиялық кітапхананың 

директоры Үмітхан Мұңалбаеваның айтуынша, 

латын графикасында жазылған мәтіндер, құжаттар 

оқырмандарға к#мектеседі. Жаңа әліпбиге қатысты 

сұрақтарға онлайн түрінде жауап алуға болады. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев биыл 27 қазанда 

Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан латын графика-

сына к#шіру туралы Жарлыққа қол қойған болатын. 

Қазақ тілі әліпбиі 2025 жылға дейін латын графика-

сына кезең-кезеңімен к#шеді. Жаңа әліпби бойынша 

кириллицадағы 42 әріптің орнына 32 таңба, 9 апос-

троф пайдаланылады.

Францияның Қазақстандағы Т&тенше және 
?кілетті елшісі Филипп Мартинэ Абайдың 
«Жидебай-Б&рілі» мемлекеттік қорық-музейіне 
келіп, ақын рухына тағзым етті. 

Мәртебелі қонақ бас музей экспозициясымен 

танысты. Экскурсия барысында ақын сусындаған 

қайнар бұлақтар – халық ауыз әдебиеті және  Шығыс 

пен Еуропа поэзиясы мен мәдениетін ашатын 

әдебиеттерге, Абай тапсырған заттарға, «Жаз» 

б#ліміндегі этнографиялық жәдігерлерге  ерекше 

қызығушылық танытты.

Сонымен бірге Филипп Мартинэ мырза Абай 

Құнанбайұлының #леңдерінің, қарас#з де рінің, 

әндерінің орны ерекше екеніне тоқталды. 

Барынша жан-жақты мәлімет алған қонақ 

«Зерде» кітабына #з қолтаңбасы мен ізгі тілек терін 

қалдырып, музей ұжымына алғыс білдірді.  

Экскурсия соңында, француз елшісіне музей 

директоры Б.Жүнісбеков Абайдың т#рт тілде жарық 

к#рген жыр жинақтарын табыстады. 

географиясы». Мұндағы жұмыс мәдени 

ескерткішке, символдық, сакральдық және 

мәдени-тарихи заттарға байланысты болады. 

Бұдан #зге, аталған жобаның нысандары 

туризм индустриясын дамыту орындарына 

айналмақ. Бүгінде «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» жобасы аясында 

қазақ мәдениетінің үздік туындыларымен 

әлемдік қауымдастықты таныстыру үшін іс-

шаралар жүргізіліп жатыр. Бұл отандық зиялы 

қауым #кілдері үшін үлкен мүмкіндіктерге 

жол ашады. «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 

жобасы еліміздің әр түкпірінен, түрлі жастағы 

адам дар дың, сан алуан ұлт #кілдерінің ара-

сынан отан дастарына үлгі болатын, табысқа 

жеткен адамдардың тарихынан тұрады. Аталған 

жүз және одан да к#п жаңа есім заманауи 

 Қа  зақ  стан ның келбеті мен бейнесіне айналады.

Рухани жаңғыру аясында жүргізіліп 

жатқан саяси, экономикалық реформаларда 

егеменді еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге 

қол жеткізгені баршамызға мәлім. Ол ада-

ми құндылықтар, рухани қазына, жастарды 

тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық 

рухты сіңіре білу жұмысында рухани салаға 

басымдық берудің қажеттігін алға қойып 

отыр.  Бұл ұлтымыздың салт-дәстүрін, 

мәдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту 

деген асыл ұғымға келіп саяды. Елбасымыздың 

руханиятқа, білім мен ғылымға маңыз беруі – 

үлкен к#регендік пен ұлттың алға ілгерілеуін 

жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы 

күш. Бұл – тәуелсіз еліміздің бақытты келешегі 

үшін жасалып жатқан жұмыс. 'йткені рухани 

байлықтың кемел болғаны жеке азаматтары-

мыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан құралған 

қоғам, туған еліміз үшін де #те маңызды үдеріс.

Міне, сондықтан «Рухани жаңғыру» біздің 

тарих толқынындағы ұстанымымыз бен басты 

бағдарымыз болып табылады. Н.Назарбаев 

атап айтқандай, тарихымыз, мәдениетіміз, 

ұлттық салт-дәстүріміз, тіліміз бен музыкамыз, 

әдебиетіміз, жоралғыларымыз, бір с#збен 

айтқанда ұлттық рухымыз бойымызда мәңгі 

қалуға тиіс. Жедел #згеріп жатқан әлемдік 

#ркениет үлгілерін жаппай қабылдай бермей, 

халықтың уақыт сынынан #ткен #міршең 

дәстүрлеріне бекем болғанда ғана ұлттық 

 кодымыз сақталады. Бұл ретте Елбасымыздың: 

«Бірақ ұлттық кодымды сақтаймын деп 

бойындағы жақсы мен жаманның бәрін, яғни 

болашаққа сенімді нығайтып, алға бастайтын 

қасиеттерді де, кежегесі кері тартып тұратын, 

аяқтан шалатын әдеттерді де ұлттық сананың 

аясында сүрлеп қоюға болмайтыны айдан 

анық. Жаңғыру атауы бұрынғыдай тарихи 

тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден 

қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан 

сүрінбей #ткен озық дәстүрлерді табысты 

жаңғыртудың маңызды алғышартына айнал-

дыра білу қажет» деген пікірін басшылыққа 

алу қажет. Себебі бүгінгі қоғамда заман к#шіне 

ілесуге кедергі келтіретін, жаңа үрдістермен 

мүлде қабыспайтын кертартпа әдеттер бар 

екені жасырын емес. Міне, сондықтан дәл 

бүгінгі сананы жаңғырту тұсында жершілдік, 

рушылдық және басқа теріс дағдыларды #ткен 

күннің үлесіне қалдыратын кез келді. Бұл бір 

рудың емес, бүкіл ұлттың ұлы болу қағидасын 

жас ұрпақтың санасына сіңіру деген с#з. 

Осылайша, Елбасы бастамасы баршамызға 

түсінікті және болашағымызды айқындап бер-

ген бағдар, дамудың сара жолын нұсқайтын 

темірқазық болып отыр. Рухани жаңғыру 

арқылы әлем мойындайтын табысты ел бо-

лып, жарқын болашаққа деген сенім мен 

үмітті үндестіре отырып, жақын болашақта 

еліміз біртұтас ұлт ретінде #ркениет к#шінің 

алдыңғы қатарына қосылатынына сенімдіміз. 

Ең бастысы, ұлттық кемелдену жолындағы 

#ркенді #згерістер – біздің дамуымыздың ең 

басты қағидасы. 

Алмагүл ҚАЖЫМҰРАТ, 
«Бейбітшілік және келісім музейі»

Экспозициялық-к&рме 
қызметінің басшысы 

АСТАНА 

ӨРКЕНДІ ӨЗГЕРІСТЕР – 
ДАМУ ҚАҒИДАСЫ

Астанадағы Тәуелсіздік сарайында «Парасат» 

жүйелі зерттеулер институтының ұйымдастыруымен 

«Жаңа әліпби – рухани жаңғырудың басы» атты 

тілші-ғалымдар қатысқан сарапшылар форумы #тті.

«Қазақстан – 2050» жалпыұлттық қозғалысы 

кеңесінің т#рағасы Мұхтар Манкеев басқосудың 

мәні мен маңызына тоқталды. Соңғы уақытта 

әлеуметтік желілерде бес жүз мыңнан астам пікір 

айтылғандығын тілге тиек етіп, жаңа әліпбиді қоғам 

болып қолдауға шақырды. 

Ал белгілі саясаттанушы Ерлан Сайыров «)ліпби 

#згерту тәуелсіздіктен кейінгі аса маңызды рухани-

гуманитарлық қажеттілік. Бұл #ркениетке бастайтын 

қадам, яғни қазақ әлемі делдалсыз дүниежүзілік 

айналымға шығуына жасалып отырған зор 

мүмкіндік. Сондай-ақ #здеріңіз байқап отырғандай 

әліпбиге байланысты қоғамдағы қозғалыс бүгінгі 

таңда халқымыздың #з тағдырын #зі шешуге деген 

ұмтылысы. Бұл ұлттың тұтасуына бастайтын дұрыс 

қадам» деген пікір айтты.   

Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді дамытудың 

республикалық үйлестіру-әдістемелік орталығының 

директоры Ербол Тілешов халық арасындағы 

пікірлерге маман ретінде жауап берді. Елбасы 

қабылдаған дәйекшелі нұсқада тұрған ешқандай 

қиындық жоқ екендігін алға тартып, мұндағы 32 

әріп-таңбаның 19-ы классикалық латын әліпбиімен 

сәйкестігін, сондықтан бітпейтін талқылаудан г#рі 

нақты іске к#шу қажеттігін аңғартты.

'з кезегінде с#з алған филология ғылымының 

докторы Шерубай Құрманбайұлы жаңа әліпби 

қазақтілді қазақ пен орыстілді қазақ болып екіге 

б#лініп кеткен қазақ халқын «бір тіл, бір жазу» 

үлгісімен басын қосып, біріктірсе деген тілегін 

айтты. 

Л.Гумилев атындағы ЕҰУ-дің филология 

факультеті қазақ тілі кафедрасының профессо-

ры Бекжан )бдуәліұлы «)сіресе ағылшын тіліне 

негізделген ақпараттық технологиялар к#з ілеспес 

жылдамдықпен дамып жатқан бүгінгі уақыт талапта-

ры алдағы күнге жаңаша дайындықпен баруға еріксіз 

мәжбүрлейді. Ақпарат алмасуда латын жүйесіне 

тікелей шығудың орнына кирилл арқылы араға таңба 

салып бару басы артық мәселе» дей келе, Елбасы 

Н.Назарбаевтың шешімін толық қолдайтындығын, 

бұл стратегиялық маңызы бар шешім екендігін 

жеткізді.

Басқосуда жаңа әліпбиді оқытатын ұстаз-

мамандар дайындау мәселесі, жаңа әліпбидің 

лин гвис тикалық және техникалық жағынан 

мінсіз қызмет атқаруын жетілдіру қажеттігі, әріп 

ауыстырудың тілдік және техникалық сәйкестігін 

ғылыми негізде құру және т.б. #зекті мәселелер, 

оларды шешу жолдары қарастырылды. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ  

УАҚЫТ ТУДЫРҒАН 
ҚАЖЕТТІЛІК

БАСҚОСУ

ИРАН ӘДЕБИЕТІНІҢ 
АПТАЛЫҒЫ

Шымкенттегі Пушкин атындағы облыстық 
әмбебап ғылыми кітапханада иран халқының 
әдебиеті апталығы басталды.

Облыстық иран этномәдени бірлестігі мен 

кітапхана ұжымы ұйымдастырған апталық аясында 

парсы ақын-жазушыларының шығармалары, әлем 

әдебиетінің классигі Фирдоусидің «Шахнама-

сы» мен осы шығарма желісі бойынша салынған 

иллюстративті суреттер к#рмесі к#пшіліктің наза-

рына ұсынылады.

Іс-шараның ашылуына Қазақстандағы Иран 

Ислам Республикасы елшісінің кеңесшісі Масуд 

Шейх Зейнеддин, облыстық иран этномәдени 

бірлестігінің мүшелері, кітапхана оқырмандары мен 

жастар қатысты.

Облыстық иран этномәдени бірлестігінің 

т#рағасы Нұрысбек Капар-Пур мұндай шаралар екі 

ел арасындағы рухани-мәдени ықпал дас тық  ты арт-

тырып, достықты нығайтатынын айтты.

Ал елімізде барлық этностардың тілін, 

мәдениетін, салт-дәстүрін сақтап, нығайтуға мол 

мүмкіндік жасалғанына ризашылығын білдірген 

Иран елшілігінің қызметкері Масуд Шейх 

 Зейнеддин кітапханаға елшілік атынан «Шахна-

ма» дастанының қазақ тіліндегі аудармасын тарту 

етті. Ал кітапхана басшылығы қонаққа Шымкент 

қаласының тарихы мен бүгінгі жетістігінен сыр 

шертетін кітап сыйлады.

« Е к і  д ә у і р  т ү й і с к е н  # л і а р а  ш а қ т а 

 Қазақ  станға  түбегейлі  жаңғыру  және 

жаңа идеялар арқылы болашағын баян-

ды ете түсудің теңдесcіз тарихи мүмкіндігі 

беріліп отыр… Мен барша қазақстандықтар, 

әсіресе жас ұрпақ жаңғыру ж#ніндегі осы-

нау ұсыныстардың маңызын терең түсінеді 

деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға де-

ген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың 

ең басты қағидасы» деп ел келешегіне үміт 

ЖЕТІСТІГІ 
МОЛ ЖЕТІСУ

Баса айтатын бір жағдай, индустрия-

л а н д ы р у  к а р т а с ы  а я с ы н д а  о б л ы с т а 

фармацевтикалық жаңа сала құрылып, 9 

фармацевтикалық зауыт жұмыс істеуде. 

ҚР агро#неркәсіп кешенін дамытудың 

2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы сәтті жүзеге асырылып жа-

тыр. Биыл бұл салаға 21,1 миллиард теңге 

к#лемінде мемлекеттік қолдау к#рсетілсе, 

соның 18,2 миллиард теңгесі субсидия-

лар. Жыл басынан бергі тоғыз айда 459,6 

 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы 

#німдері #ндіріліпті. 

)кім үстіміздегі жылы жалпы егістік 

алқабының к#лемі 15,6 мың гектарға артып, 

947,8 мың гектарға жеткенін, қазан айының 

9-жұлдызына дейін 969,4 мың тонна дәнді 

дақыл #ндірілгенін жеткізді. Оның ішінде 

қант қызылшасының жалпы к#лемі артқан. 

Нәтижесінде 46,2 мың тонна қызылша 

#ндіріліпті. Журналистерді осы мәселе 

қызықтырды. Амандық Баталов биыл 

Ақсу қант зауытын қалпына келтіру және 

К#ксу қант зауытын жаңарту жұмыстары 

жүргізілгенін тілге тиек етті. 

– Біз 35 мың тонна қант #ндіріп, #ңірдің 

сұранысын толық жабамыз. Мақсатымыз – 

еліміздің қажеттілігін қамтамасыз ету үшін 

қант #ндірісін одан әрі дамыту, – деді әкім. 

)леуметтік мәселелер қашанда алғы 

орында. 'ңірде ауызсу мәселесі табы-

сты шешіліп келеді. Осы орайда биыл 9,9 

 мил лиард теңгенің 107 жобасы жүзеге асы-

рылған. Облыс жұртшылығы үшін қуанышты 

бір жағдай – «Алматы – Талдықорған» газ 

'ңірде халық саны 2 миллион адамнан 

асты. Адам капиталы негізгі байлық десек, 

#ңір бұл тұрғыда алдыңғы қатардың бірінде. 

Жалпы облыс бойынша #ндірілген #нім 

к#лемі 2 триллион теңгені құрады. Негізі 

Алматы облысы – республикадағы әлеуетті 

облыстардың бірі. )кімнің с#зіне қарағанда, 

мұнда 1800 кәсіпорын жұмыс істейді екен. 

Солардың 20-сы #ңірлік #німдердің үштен 

бірін шығарып отыр.

)рине, экономиканы алға сүйрейтін 

#ндіріс саласын бірегей іске біліктілікпен 

жұ мылдыра білудің маңызы зор. Осы 

негізде облыс «2015-2019 жылдарға арналған 

индустриялық-инновациялық даму» 

мемлекеттік бағдарламасы негізінде талай 

шаруаның басын қайырды. Биыл қаңтар-

қыркүйек айында 540 миллиард теңгенің 

#німі #ндірілген екен. 

Басым салалардағы бәсекеге қабілетті 

экспорттық #ндірістерді дамыту үшін 

«Талдықорған», «Береке», «Арна», «Борал-

дай», «Қайрат» аталатын бес индустриялық 

аймаққа басымдық берілген. Индустрия-

ландыру аясында биыл 1,5 мың жұмыс орны 

құрылып, 55 миллиард теңге инвестициялар 

сомасына 7 нысанды іске қосу жоспар-

ланыпты. Олардың қатарында «Алматы 

«Стекло» әйнек зауыты, «Жетісу Мажико 

Агрокешені» май #німдері зауыты, «Агро-

Инвест-Қаратал» ет және шұжық #німдері 

зауыты, «Империя Фуд» ет комбинаты, 

«Нұрлы – Құс» ет бағытындағы құс фабри-

касы, «Маревен Фуд Тянь-Шань» тағам 

#німдері зауыты бар. 
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Таяуда киелі Түркістан шаһарында 
«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени 
астанасы» жобасы аясында ТҮРКСОЙ 
Халықаралық ұйымы, Түрік тарих қоғамы 
және Ескішехир Түркі әлемі қорының 
ұйымдастыруымен, Түркістан қаласы 
әкімдігінің қолдауымен «Түркі әлемі 
тарихшыларының форумы» &тті.

Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ-дің Мәдениет 

сарайында #ткен шараға Қазақстан, Түркия, 

Қырғызстан, )зербайжан, Башқұртстан, 

 Татарстан елдері тарих институттарының 

 директорлары мен осы саланың белгілі 

ғалымдары қатысты. Келелі кездесуде әлі де 

шешімін таппаған тарихты тануға қатысты 

түркі халықтарына ортақ түйткілдер с#з бол-

ды. Шараның мақсаты – түркі халықтарының 

ортақ тарихын жазуға қатысты к#зқарастарды 

талқылау, әр елдің идеологиясына байланысты 

туындап отырған мәселелерге байланысты 

ортақ шешімге келу. Сонымен қатар тарих 

институттарының басын біріктіретін қоғамдық 

ұйым құру туралы ұсыныс жасалды. Жиын 

соңында қаулы қабылданып, форумды жыл са-

йын #ткізу ж#нінде ұйғарымға келді.

ТАРИХШЫЛАР ҰЙҒАРЫМЫ 

ТАҒЗЫМ

ЕШКІМ ДЕ, ЕШТЕҢЕ ДЕ ҰМЫТЫЛМАЙДЫ

тегі б#лекте болып отыр – ).Б.) тілінен, жазу-

сызуларынан айыру үшін оларды бірден орыс-

ша оқытуды ұсынуда, ал әр халық алдымен #з 

тілін, дінін, жазуын сақтау керек.

Ахмет Байтұрсынұлы бастауыш мектептерде 

оқу үшін 5 жылдықты ұсынады. Оның алғашқы 

үш жылында бірыңғай қазақша, ал келесі екі 

жылында орысша оқыту білім гимназиясының 

т#менгі кластарына жарарлық болуы тиіс 

екеніне назар аударады. Сонымен бірге қазақты 

орысшаға аударамыз, орыс мектептер арқылы 

қазақ тілін жоғалтып, орыс тіліне түсіреміз де-

ген пікірдің бәрін бүлдіретінін айтты.

Тәуелсіздігімізге ширек ғасырдан да асса 

ұл-қыздарымызды түгелдей алдымен ана тілінде 

оқытуды алға шығара алмай келеміз. Оларды 

орыс мектептеріне беру, ұлттық құндылықтар 

негізінде тәрбиелеуден алшақтату жалғасуда. 

Енді 1-сыныптан орыс, ағылшын тілдерін 

оқытуға кірістік. Тіпті балабақшаларда 4-5 

жасар балаларға қазақшаға қоса орыс және 

ағылшын тілдерін оқытып жатырмыз. Бұл үлкен 

қателік. Солтүстік к#ршіміз ағылшын тілін 

2-сыныптан бастап оқытады. Бірақ ондағы орыс 

балаларының арасынан орыс тілін білмейтінді 

қолыңызға шырақ ұстап жүріп таба алмайсыз. 

Ал бізде бұл #те оңай. Мысалы, Астанадағы 

«Зерде» дарынды балалар мектебінің жоғары 

сынып оқушыларының арасынан орысша не 

қазақша дұрыс с#йлей алмайтындарды арнайы 

іздемей-ақ оңай кездестіресің. 

Қазіргі күні әлі #здері қазақ тілінде дұрыс 

с#йлей алмайтын, ұлттық ойлау жүйесі 

қалыптаса қоймаған ұл-қыздарымыз үшін аса 

Қазақ балаларын #з тілінде оқыту ісі 

кәсібилікті талап ететінін терең ұғынған тама-

ша психолог-педагог жастарды қалай оқытып, 

қалай тәрбиелеу бәрінен бұрын ескеріліп, 

бәрінен жоғары қойылатын жұмыс деп атап 

к#рсетті. Сол себепті бұл мәселені жан-

жақты түсіндірді. «Қазақша оқу жайынан» 

атты мақаласында ол бала оқытатындар әуелі 

шәкірттеріне үйрететін нәрселерін #здері жақсы 

білуі, сонан соң баланың табиғатын, к#ңіл 

сарайын танитын, баланың туғанынан бастап, 

#сіп жеткенше тәнімен қатар ақылы қалай 

кіретін жолын, баланың ісіне, түсіне қарап, 

ішкі халінен хабар аларлық болу керектігі 

сияқты оқытудың, болашақ білім иесінің жай-

жапсарын барынша білуді аса қажет деп санады. 

Ғылымды жұрттарда бала оқыту жұмысы осы 

ғылымды игерген адамдардың қолында екенін 

айтты. 

Қазақ дәстүріндегі асқан-тасқан той мен 

астың жарысынан г#рі білім үшін жарыстың 

пайдасы туралы жазған «Білім жарыс» және 

«Білім жарысы хақында» атты мақалалар 

қысқа ғана болса да, к#теріп тұрған жүктері 

салмақты, к#здеген мақсаттары айқын бола-

тын. Автор бірнеше ұлыс ел жиылып, бір-екі 

күн ет жеп, қымыз ішіп кету үшін ғана жина-

лыстан білім жарысы бүтін жұрт үшін пайда-

лы, #йткені ғылым мен #нер дүниеде бейнетті 

кемітпекші, үлгілі жақсы істер ықылас болса 

қазақтың да қолынан келеді дейді. )зір қазақта 

ғылым, #нердің бірі де жоқ деп #з халқына бұл 

бағыттағы алдыңғы қатарлы Еуропа елдерін 

#неге етті. 

Білімнің үйретумен, к#румен, оқумен 

 жиналатынын, мұның басты құралы кітап 

екенін айта келе, Ахмет Байтұрсынұлы білімнің 

к#п жайылуына, оқу үйрететін орындардың 

болуы, кітаптың жақсы болуы керек және осы 

мақсатқа жетуге себепкер болатын істің бірі – 

білім жарысы екенін, сол үшін жұртшылықты 

осындай жарыстар #ткізуге шақырады.

 Бүгін ағайындарымыздың жарысқа түс-

кендей несие алып ұлан-ғайыр той жасап, тіпті 

асқа жайылған дастарқандарға барды үйіп-т#гіп 

жатқандарын к#ргенде ұлы ұстаздың «білім жа-

рысы тіршілік етудің ауырын жеңілдету, жеңілін 

рақатқа айналдыру үшін бағытталады» деген 

с#зі еріксіз еске түседі. 

Ахмет Байтұрсынұлы алғашқы білім беруде, 

жас ұрпақтың болашағын жасауда айрықша 

орын алатын бастауыш мектепке ерекше мән 

берген болатын. 1914 жылы жарық к#рген 

«Бастауыш мектеп» атты мақаласында с#зді 

«Қазақтың бастауыш мектебі қандай болуы 

керек?» деген сауалдан бастайды да, адамға 

тіл, құлақ, қол қандай керек болса, бастауыш 

(Басы 1-бетте)

Сол құр қалып отырғанның бірі – біздің 

қазақ» деп жазды. «Оқу жайы» атты мақаласында 

автор бұл күнде оқудың керек екеніне ешкімнің 

таласының жоқтығын, қазақтың шаруасының 

бір жағынан надандығын, екінші жағынан 

білімсіздігін к#ріп тұрғандар басынып, елдіктен, 

теңдіктен қалдырып, тиісті сыбағасына қиянат 

жасайтындығын санасы бар қазақ ескеруі 

қажет деп атап к#рсетті. Сондықтан теңдікке 

жеткізетін, әлсіздерге күш беретін #нер-білім, 

соны үйренсе тұрмыс түзеліп, басқалардың 

аяқ астында қалмай, #зінің де #з алдына жұрт 

екенімізді байқататын мектептер мәселесін 

әңгіме #зегі етіп: «Үкімет қазаққа қазақша мек-

теп салып бермейді, қазақтың қазақша оқуын 

тіпті тілемейді» деп ашық жазды. 

мектепке үйренетін білімдер де сондай керек 

дейді. Автор осы заманда хат білмеген адамның 

күйі тіл я құлағы, я қолы жоқ адамның күйімен 

бірдей, мұнан бұлай хат білудің керектігі онан да 

аспақшы, ал бастауыш мектепте оқығандар ең 

әуелі қазақша толық хат білетін дәрежеде және 

әрі қарай оқимын дегенге негіз қаларлықтай 

болуы қажет деп атап к#рсетті. Мақалада 

 бастауыш мектепте қазақтың діні, тілі, жазуы 

таза, оның миссионерлік пікірден, саясат-

тан алыс болуы алға тартылады. Сонымен 

бірге қазақты дінінен, болмаса жазуынан 

айыруға болмайтыны, сол себепті үкімет мек-

теп арқылы қазақтың дінін, тілін, жазуын 

жоғалтып, орысшаға аударамын деген пікірден 

безіп, бастауыш мектептің екі жаққа да пайдалы 

болу керектігін ұсынады. Автордың ойынша, 

Ресей үкіметі қол астындағы жұрттарды (әңгіме 

басқа тілді жұрттар #з тілдерін ұмытып, орыс 

тіліне ауып, орыспен бірігіп, сіңісуіне жақсы 

деген шешім қабылдаған еді. Бұл туралы Ахмет 

Байтұрсынұлы 1914 жылы жарық к#рген «Қазақ 

һәм түрлі мәселелер» атты мақаласында арнайы 

жазған болатын.

Патшалық Ресейдің саяси жалғасындай 

болған Кеңес #кіметі де алды-артын болжап, 

нығайып алғаннан кейін #з әніне басқан еді. 

1938 жылғы 13 наурызда СССР Халық комис-

сарлар кеңесі мен БКП(б) Орталық комитеті 

«Ұлттық республикалар мен облыстардың 

мектептерінде орыс тілін міндетті оқыту  туралы» 

қаулысы еліміздегі ана тілдік кеңістікті күрт 

#згертіп жіберді. Орыс тілін ғана емес, діні, 

ділі б#лек халықтың, Абай тілімен айтқанда, 

«зарарын» да қабылдадық, тіпті кейде асырып 

жібердік. Сол кездегі саяси белсенділердің жара-

тылыстану пәндерін орыс тілінде оқыту туралы 

ұсыныстарының арада сексен жыл #ткенде енді 

бұл пәндерді ағылшын тілінде оқыту керек деп 

қайталағандарды естігенде таңғалудан басқа не 

айтуға болады? Бұл осынша аралықта ұлттық са-

намыз әлі елеулі к#теріле алмаған-ау деген ойға 

жетелейді. 

Ахмет Байтұрсынұлы «Мектеп керектері» 

деген мақаласында қазаққа қандай мектептің 

керектігін, оған не қажет екенін ашып айтып, 

бұл бағыттағы мәселені дұрыс жолға қоя білу 

— негізгі міндет деп санады. Ең әуелі мектепке 

керегі – білімді, педагогика мен методикадан ха-

бардар мұғалім, ал бала оқыту ғылымынан хабар-

дар мұғалім – мектептің жаны, мұғалім қандай 

болса, мектеп сондай болады деді. Екінші, 

оқыту ісіне керек құралдар қолайлы және сай-

лы әрі жақсы болуы керек. Үшінші, мектепке 

керегі – жоспар (программа), онда үйрететін 

нәрселердің кесімі-пішімі болуы тиіс. Автор 

мұндай керектердің ана тілімізде оқылатын мек-

тептерде кемшін екенін, ал орыс мектептерінде 

мұғалімдер де, оқу құралдары да сайлы екенін 

атап к#рсетеді. Рас, Ахмет Байтұрсынұлы #мір 

сүрген кезден, әсіресе тәуелсіздік жағдайында 

к#п нәрсе оңға #згерді. Бірақ бүгінгі күні де орта 

мектеп жүйесі тәуелсіздік талаптарына толық 

жауап бере алды дей алмаймыз. )сіресе, қазақ 

мектептерінің мәселелері аз емес. Сол себепті 

және қазақ мектептерінің жетіспеушілігінен ата-

аналар ұл-қыздарын орыс мектептеріне беруге 

ықыластырақ. 

Ахмет Байтұрсынұлының мектеп ж#ніндегі 

ойлары арада ғасырдан астам уақыт #тсе де 

мән-маңызын әсте жойған жоқ. Мектептің 

тәуелсіздігі, оқу үдерісі мәселелерін #зі шешіп, 

#зін-#зі басқаруы, мұғалімдердің жоғарыдан 

тағайындалмай, сайлау жолымен орналасуы 

сияқты ұсыныстар оқу-тәрбие үдерісін нәтижелі 

ететін факторлар. Сондай-ақ мұғалім қауымның 

әлеуметтік жайларын мүмкіндігінше жан- 

жақты ойластыру да артық емес. )сілі мұғалім, 

оқытушы қоғамның маңызды к#рсеткіштерінің 

бір екенін ел болып терең түсініп жатсақ, әсте 

артық болмас еді. Оқу, тәрбие сияқты қасиетті 

тірліктің тағдыры к#біне-к#п осы қауымның 

қолында екенін де ұғынатын кез келді.

Биыл ғасыр толып отырған «Алашорда» 

үкіметін құрушылардың бірі, «Алашорда» ұлттық 

кеңесінің мүшесі Ахмет Байтұрсынұлы #зі #мір 

сүрген қоғамның оқу білімге байланыс ты ең 

#зекті деген мәселелерін биік деңгейде к#теріп, 

оны шешудің де басты жолын к#рсете алған 

болатын. Бұл бағыттағы әлеуметтік ойлардың 

шыңы мына тұжырымда айқын к#рініс тапты: 

«Басқадан кем болмас үшін біз білімді, бай 

һәм күшті болуымыз керек. Білімді болуға оқу 

керек. Бай болуға кәсіп керек. Күшті болуға 

бірлік керек. Осы керектердің жолында жұмыс 

істеу керек». (А.Байтұрсынұлы. Алты томдық 

шығармалар жинағы. )ліппелер мен мақалалар 

жинағы. (Т#те жазудағы тұңғыш әліппелер және 

ұлттық баспас#зде жарияланған к#семс#здері). – 

Алматы: «Ел шежіре», 2013. Т.IV. –121 б.).

 Ұлы ұстаздың бұл ойлары азаттықты 

қиялдап жүргенде асыл арманнан туған еді. 

Еліміздің #з тізгіні #зіне тиіп, тәуелсіздікке 

қол жеткізгенінің арқасында мұндай арманның 

шындыққа айналғанына да ширек ғасырдан 

асты. Алайда бүгінгі алыс-жақынды біле 

бермейтін жаһандық нарық жағдайы әлемдік 

адамзат қауымдастығының толыққанды мүшесі 

болған еліміздің алдына жаңа міндеттер қоюда. 

Орталық басылымдарда жарық к#ргеніне жарты 

жылдай болса да, әлі қоғамда қызығушылық 

туғызып, жан-жақты талқыланып келе жатқан 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында бұл міндеттер 

ашық айтылды. Қазіргі замана қоғамымызды 

әрі қарай қарқынды дамыту үшін тәуелсіз елдің 

әрбір азаматына бәсекеге қабілеттіліктей аса 

маңызды компоненттерді игеруді ұсынып отыр. 

Сол себепті де біз бүгінгі білім бәсекеге қабілетті 

болғанда ғана тиімді болмақ дегіміз келеді. 

Міне, сонда Ахмет Байтұрсынұлының асыл 

арманы – білімділік бәсекеге қабілеттілікпен 

қосыла, тұтаса отырып, қазіргі мемлекетімізді 

жаңғырта түсетін, егемен елімізді еркін дамы-

татын, қажырлы халқымыздың тәуелсіздігін 

тұғырлы ететін бірден-бір әлеуметтік әрекет 

формуласына айналады. 

Ахмет Байтұрсынұлының артына қалдыр ған 

бүгін де маңызы арта түспесе, әсте бәсеңдеме-

ген мол мұрасын, алыстан айрықша атойлап, 

жарқырап тұратын жоғарыдағы ой тұжы рым-

дарын бүгінгі оқу-білімнің басы-қасында 

жүрген азаматтар жете біліп, қазіргі заман 

ұсы нып отырған соны жаңалықтарды ұлттық 

құн дылықтарымызбен үйлесімді ұштастырып 

отырып қабылдаса, әсте ұтылмай, тек ұтар еді. 

!бдіжәлел Б!КІР,
саяси ғылым докторы, 

профессор

Туған жерден топырақ бұйырмай 

латыш жерінің Нерза қыстағындағы 

бауырластар зиратында сүйегі қалған 

батырдың асқақ тұлғасын, #негелі #мірін 

#леңмен #рген ақындар сахнада жалын-

дата жыр оқыды. 

Келесі кезекте «Мәңгі жас боп жү-

рек терде сақталдың» атты аудандық пат-

риоттық әндер байқауы да шараның к#-

рігін қыздыра түскенін айта кету керек.

Тойдың екінші күні  басталған 

тойдың «біссімілләсі» Ү.Түктібаев 

ауылындағы белгілі  әулие Орын-

бет ишанға к#ше атының берілуімен 

 б а с т а л д ы .  Б ұ н ы  х а л қ ы м ы з д ы ң 

бойындағы имандылығының қайта 

күшейіп, тарихи тұлғаларын ұмытпай, 

ә р д а й ы м  о л а р д ы  н а з а р д а н  т ы с 

қалдырмай отыратындығынан деп 

түйдік. Мұнан соң Кеңес Одағының 

Батыры Ү.Түктібаевтың #мірі мен 

ерлігіне арналған жиын #тті. Оны фило-

софия ғылымының докторы, профессор 

Б.Қожамберлиев жүргізіп отырды. 

Келесі кезекте ауыл орталығында 

Батыр тойындағы берекелі істер

жақсы жағынан #згерді. Немерелеріміз 

ойнайтын, жастар спортпен айналы-

сатын орындар пайда болды. Бұл жаңа 

алаңдар қалалардағы ешбір саябақтан 

кем емес, к#пшілік демалатын жақсы 

орын болайын деп тұр, – деген жүрек-

жарды лебізін жеткізді.

Айтыс дегенде ағайынның арқасы 

қозып, с#з бәйгесіне тайлы-тұяғы қал-

май жиналатынына қ#з жеткізіп жүрміз. 

Бұл жолы да солай болды. 

Жыр жампоздары мен орақ тілді, 

от ауызды ақындар қатысқан аламанда 

республикаға танымал Серік  Ыдырысов, 

Кенжебай Жүсіпов, Айдос Рахметов, 

Марат Сүгірбай, Ержеңіс )бді, Айнагүл 

)буова секілді с#з саңлақтары бақ 

сынады. Олардың с#з саптауларына 

жиналғандар риза болды. Ақындар ай-

тысынан кейін Құран оқылып, қатым 

түсіріліп, батыр Үрмәш бабамыздың 

құрметіне арналып ас беріліп, спорттық 

шаралар ұйымдастырылды. Қос күнге 

созылған Кеңес Одағының Батыры 

Үрмәш Түктібаевтың 100 жылдық мерей-

тойы ат бәйгесімен қорытындыланды.

Есет ТАБЫНБАЕВ
Қызылорда облысы

Қазалы ауданы

Үрмәш Түктібаевтың ескерткіш-мү-

сінінің ашылу салтанаты болды. Осында 

Қызылорда облысы әкімінің орынбаса-

ры Руслан Рүстемов с#з с#йледі:

– Сұрапыл жылдары сан мыңдаған 

қазақстандықтар кеуделерін от пен оққа 

т#сеп, ортақ Отанымыздың бостандығы 

мен тәуелсіздігін қорғады. Майдан 

даласында қасық қандары қалғанша 

шайқасып, қаншама боздақтар азаттық 

үшін жандарын пида етті. Ұлы Отан 

соғысындағы Жеңіске қызылордалықтар 

да зор үлес қосты. 20 мыңнан астам 

азаматтарымыз орден-медальдармен 

наградталды. Сыр елінің 21 азама-

ты к#зсіз ерлігі мен қаһармандығы 

үшін Кеңес Одағының Батыры, екеуі 

«Даңқ» орденінің толық кавалері атан-

ды. Солардың бірі – Кеңес Одағының 

Батыры Үрмәш Түктібаев. Деректер 

бойынша, ол 24 жасында майданға ат-

танады. Екінші Прибалтика майданы 

3-екпінді армия 391-атқыштар дивизия-

сы 1280-атқыштар полкі құрамында 

соғысқа қатысқан ол алғашқы кез-

де пулеметші, кейін пулеметшілер 

б#лімшесінің командирі болады. Ерлігі 

ескеріліп, «Қызыл жұлдыз» орденімен 

марапатталады. Перели үшін ұрыста 

кіші сержант тайсалмастан жаудың 20 

солдатымен жеке айқасқа түскені тура-

лы да деректер бар. Қайсар жауынгер 

Солтүстік-Батыс майданында неміс 

фашистеріне қарсы кескілескен күрес 

кезінде жаудың бірнеше әскерін жойып, 

ерлікпен қаза табады. Батырдың сүйегі 

Латвия жеріндегі бауырластар зиратына 

жерленген. Үрмәш Түктібаевқа қайтыс 

болғаннан кейін 1945 жылы Кеңес 

Одағы Жоғарғы Кеңесі Пре зидиумының 

Жарлығымен Кеңес Одағының Батыры 

атағы беріледі. Оның есімі ерлік пен 

#рліктің символы ретінде халқымыздың 

жүрегінде мәңгі ұялап қалды, – деп атап 

#тті. Сондай-ақ ауылдық ардагерлер 

кеңесінің т#рағасы С.Манауов:

– Бүгінгі күні біз, батыр есімін 

ие  ленген ауыл тұрғындары, ерекше 

қуанышты бастан кешудеміз. Батырдың 

100 жылдығына орай ауылымызда #те 

ауқымды жұмыстар жүргізілді. 

Ауылымыз абаттандырылып, алты 

к#шеміз ж#нделді. «Тағзым алаңы» 

мен «Жастар» алаңы салынды. Батыр 

бабамыздың ескерткіші орнатылды. 

Мінеки, бір жылға жетпей, ауылымыз 

БІЛІМ МЕН БІЛІКТІЛІК
жарқын мақсатқа қол жеткізеді

қауіпті әрекеттер аралас мектептерден туып 

отыр. Бұл еліміздегі орта оқу орындарының 

жиырма пайыздайын құрайды. Осы арада 

жазушы Жүсіпбек Аймауытовтың ана тілінде 

тәрбиеленбеген ұл-қыздарымыз ұлтына қызмет 

ете алмайды деген ойын еске ала отырып, 

қазақ баласын #з ана тілінде оқытып, ұлттық 

құндылықтар негізінде тәрбиелей алмасақ, 

онда ұлттық оқу тәрбие жұмысы #з мәресіне 

шыға алмайды деп кесіп айта аламын. Менің 

пікірімді артық к#рмеңіздер. Бұл мәселеге сәл 

ғана ой жіберсеңдер, менің пікірімнің #зі-ақ 

қол к#тереді. 

Жоғарыдағы бастауыш мектеп туралы 

мақала жайдан-жай жазылмаған болатын. 

1910-шы жылы Мемлекеттік Думада бастауыш 

мектептерде оқу орыс тілінде оқылсын, балалар 

жасынан орыс тіліне үйреніп, Ресейге қараған 

ҮШ БИГЕ ЕСКЕРТКІШ 
ОРНАТЫЛДЫ

Биыл Маңғыстау жеріндегі «Отпан» 
тарихи-мәдени кешеніне – 10 жыл. 
Осыған орай, облыс к&лемінде мерекелік 
шаралар ұйымдастырылып, кең к&лемде 
аталып &туде.

Мұнайлы #ңірде Елбасы Нұрсұлтан 

Н а з а р б а е в  т ы ң  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 

бағдарламасы аясында «Үш жүздің т#бе 

билері» атты  монумент кешені ашылды. 

Сонымен қатар ғылыми-практикалық 

конференция, қол#нер шеберлерінің 

республикалық к#рме-жәрмеңкесі мен 

ұлттық ойындардың жарысы басталды. 

Салтанатты шарада с#з алған Маңғыстау 

облысының әкімі Ералы Тоғжанов: «От-

пан тау – к#пұлтты Отанымызда тағдыр 

табыстырған #зге ұлт #кілдері үшін де 

қастерлі нысан. Байқаған адамға мұнда іс 

жүзінде, қазақстандық ұлт идеясы жүзеге 

асырылып жатыр. Жаңадан ашылған «Үш 

жүздің т#бе билері» монументінің тұғыры 

да осындай биік идеяларды к#здеген асқар 

таудың басы болмақ керек. Мұның бәрі 

тұтаса келгенде халқымыздың ұлттық 

бірегейлігінің мызғымас негізін құрайды. 

Отпан тауды  қазақтың қарашаңырағының 

отауы десек, бүгінгі «Үш жүздің т#бе билері» 

монументінің Отпан таудан орын тебуі 

заңдылық. Ұлылардың ұлағаты ұрпақтың 

жүрегіне ұяласын!» деді  Ералы Тоғжанов. 

КЕШ

Атырауда ақын, халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері Қойшығұл 
Жылқышиевтің шығармашылық кеші &тті. 

Салтанатты кешке қатысқан Атырау 

облысының әкімі Нұрлан Ноғаев #з с#зінде 

Қойшығұл Жылқышиевтің азаматтығы мен 

елге адалдығын тілге тиек етті.

– Қойшекеңнің халыққа, елге қызмет 

к#рсетудегі адалдығы, азаматтығы б#лек. 

Оны бар білгенін, жиғанын, тергенін ортаға 

т#гіп тастайтын кең азамат ретінде білемін. 

Сіздің айтарыңыз мол, бергеніңізден 

береріңіз к#п. Маxамбеттің шығармашы-

лығы мен #мірін ұрпаққа насиxаттауда зор 

еңбек сіңірдіңіз. Халықтың Сізге деген 

ыстық ықыласы, ілтипаты арта берсін, – деді 

Н.Ноғаев.

«Қай қазақтан кем едім» атты әдеби-

сазды кеште ақынның #мір жолы баяндалған 

деректі  фильм к#рсетілді .  Махамбет 

атындағы Қазақ драма театрының артистері 

Махамбеттің рухымен тілдескен ақын 

Қойшығұл Жылқышиевтің бейнесін асқан 

шеберлікпен сомдады. 

Кеш барысында Қойшығұл ақынның 

с#зіне жазылған әндер шырқалды. Мәдениет 

қайраткері Қайрат Құлмұхамбет, тарих-

шы Жамали Дихан, Батыс Қазақстан об-

лы сындағы Қадыр Мырза )лі атындағы 

мә дени орталықтың басшысы Бауыржан 

 Халиолла, «Фариза жұлдыздары» жас ақын-

дар клубының жетекшісі )лия Дәулетбаева 

с#з алып, Елбасының «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында ұйымдастырылған 

шараның маңыздылығына тоқталды, кеш 

иесінің ақындық, азаматтық қасиеттері 

жайлы әңгімеледі. Шығармашылық кеш 

соңында ақын Қойшығұл Жылқышиев 

#леңдерін оқып, #зін құрметтеп келгендерге 

ризашылығын білдірді.

«ҚАЙ ҚАЗАҚТАН 
КЕМ ЕДІМ»
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Zaman talaby Заман талабы

Меніңше, рухани жаңғыру дегенімізге 

– Алаш қайраткерлерінің еңбектері мен 

#негелі істерін к#пке дәріптеу де кіреді. 

Халқымыздың ұлттық кодының бір тармағы 

осы – Алаш құндылығында жатыр. Ұлтының 

мәңгілігін ойлаған Алаш қозғалысының 

ұстанымдарын жаңа заманның талаптарына 

сай зерттеу, мағынасын ашып к#рсету, оны 

ел игілігіне жарату – бүгінгі ұрпақ үшін, 

ұлтымыз үшін қымбат құндылық. 

«Ақ жол» партиясы осыдан бес жыл 

бұрын «ХХІ ғасырдағы Алаштың Ақ жолы» 

атты Жалпыұлттық байқауын жария-

лаған еді. Содан соң байқау жыл сайын 

#тіп, партиямыздың дәстүріне айналды. 

Сол байқаудың бір номинациясы «Алаш 

қайраткерлерінің жұмыстарындағы қазақ-

стандық қоғамның рухани жаңғыруы 

және олардың қазіргі заманғы Қазақстан 

үшін #зектілігі» деп аталған. Яғни «рухани 

жаңғыру» деген бүгінгі қоғамдағы жиі пай-

даланатын с#зді біздің партия к#птен бері 

қолданып келеді. 

Сондай-ақ Алаш идеясын қолдап, біз 

осыдан бес жыл бұрын Парламент мінберінен 

тұңғыш рет Алаш қайраткерлерінің есімдерін 

жаңғыртып, депутаттық сауалдар жол-

дап, Үкіметтің назарына бірқатар ұсыныс 

жасағанбыз. 

Жалпы идеологиямыздың #зегі ретінде 

алынған осы бағыттағы жұмысымыздың 

азды-к#пті нәтижелерімен Алаш мұрасын 

зерттеп жүрген алаштанушығалымдар, 

ізденушілер, жұртшылық #кілдері жақсы 

таныс. Оның бәрін тізбектеп айтпай-ақ 

«Қазақ тілі әліпбиін латын 

графикасына к#шірдік, осы-

мен іс тәмам демеуіміз керек. 

Мұны біз жұмыстың басы деп 

қабылдауымыз қажет» деді Тіл 

сарайында #ткен «Жаңа әліпби – 

ұлы дәуір бастауы» атты жиында 

Алматы облысының тілдерді да-

мыту ж#ніндегі басқармасының 

басшысы Айдар Башбаев. Ас-

самблея #кілдері, ардагерлер, 

облыстық басқарма, «Нұр Отан» 

партиясының #кілдері, қазақ 

тілінің әліпбиін латын графика-

сы негізіндегі әліпбиге к#шіру 

ж # н і н д е г і  ж ұ м ы с  т о б ы н ы ң 

мүшелері, Тіл басқармасының 

 м а м а н д а р ы ,  « Т і л »  о қ ы т у -

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

оқытушылары және БАҚ #кілдері 

қатысып, қазақ тілі әліпбиін 

 кириллицадан латын графика-

Жамбыл облысы әкімдіг інің 

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

ұйымдастыруымен #ткен жиында 

қатысушылар қуанышты сезім үстінде 

болды және ел руханиятындағы 

жаңалықты күн – тарихи сәтпен бірін-

бірі қызу құттықтап жатты.

Белгілі публицист, «Қазақстан-

Т а р а з »  т е л е а р н а с ы н ы ң  д и р е к -

т о р ы ,  м о д е р а т о р  Т # л е п б е р г е н 

 Мейрамбек қазақ жазуының латын 

әліпбиіне к#шуі мәселесі бір күнде 

болмағанын, Қазақстан Республикасы 

Тәуелсіздігінің алғашқы кезеңінде-

а қ  б ұ л  м ә с е л е н і ң  қ о з ғ а л ғ а н ы , 

Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру»  мақаласында 

нақтыланып,  таяу  жылдардағы 

міндеттердің айқындалғаны, оның 

бүкілхалықтық қызу талқылауға 

жалғасқанын мерекелік салтанатты 

леппен таратып айта келіп, с#з тізгінін 

Е.Тілешовке берді.

Ол #з кезегінде латын графика-

сы негізіндегі жаңа ұлттық әліпбиге 

к#шіру ж#ніндегі республикалық 

жұмысшы тобының соңғы уақыттағы 

атқарған жұмыстарына кеңінен 

т о қ т а л д ы .  Ж ұ р т ш ы л ы қ ,   з и я л ы 

қауым, ғалымдар тарапынан әр 

алуан ұсыныстардың к#п болғаны, 

оның барлығы дерлік жұмысшы 

тобында қаралып сараланғаны ай-

тылып, әлемдік тәжірибедегі харіп 

ауыстырудың принциптері таратылып 

баяндалды. Елбасы Н.).Назарбаевтың 

қазақ тілі әліпбиінің кириллицадан 

латын графикасына к#шуі туралы 

Жарлыққа қол қоюы енді кезеңдік 

атқарылуға тиісті жұмыстарға жол 

ашқаны, бұл міндеттерді орындауда 

тілші, әдіскер ғалымдардың мой-

нында үлкен жауапкершіліктің жүгі 

барлығы, білікті кадрлардың дайында-

луы мәселесі ортаға салынды.

«Нұр Отан» партиясы Жамбыл 

облыстық филиалы т#рағасының 

орынбасары Тілеумұрат Шәбден пар-

Тіл – достықтың кілті, бірліктің 

бастауы, ұлттың жаны әрі ары. Тіл жай  

с#з емес, #мірдің талай сынынан #ткен 

басты құндылық десек жаңылмаймыз. 

Адам баласы үшін  т ілд ің  орны 

бәрінен б#лек. Тіл – достықтың, 

бейбітшіліктің, болашақтың кепілі. 

)рбір мемлекет басты рухани байлық 

ретінде тілді дамытуға айрықша маңыз 

береді. Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласында 

маған ең алдымен ой салғаны және 

ұнағаны «рухани жаңғыру» деген 

с#здің қолданылуы болды. )детте, 

елімізде экономикалық жаңғыру жиі 

айтылады. Қазақстан басшысының 

халыққа арнаған Жолдауындағы 

үшінші жаңғыруда еліміздің алдағы 

уақытта  қай бағытта дамуы және 

қандай іс-ша раларды жүзеге асыру 

қажеттігі жан-жақты бағдарланғаны 

белгілі. Елбасы мақаласында еліміз 

тұрғындарын рухани жаңғыру арқылы 

болашаққа бағдар жасауға үндейді. 

Рухани жаңғыру – еліміз үшін 

маңызы зор үлкен жаңалық. Мемлекет 

қояйын. Кімге болса да бұл бағытта жұмыс 

әлі жет кілікті, әлі к#п. Мен, біз әлі де Алаш 

идеяларының әлеуетін толық аша алғанымыз 

жоқ деп санаймын. Алаш деген – азаттық 

үшін құрбандыққа бару, Алаш деген – білім 

мен намысты халыққа тарату. Алаш деген 

– к#пшілікке прогресшіл жол мен ашық ой-

сананы таныту, Алаш деген – ұлтжанды болу.

Бізге әлі де Алаш идеясын біржолата 

 жоюды к#здеген кеңестік, отаршылық жүйеде 

#мір сүрген кездегі ойлау жүйесінен, сол 

кездегі психологиялық пиғылдан тұтастай 

арылуға к#п күш жұмсауға тура келеді. 

Біздің ойымызша, дәл осы мақсатпен күні 

кеше ғана Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 

қазақ тілін латын әліпбиіне к#шіру ж#нінде 

айрықша тарихи маңызы бар Жарлығына 

қол қойды. 

Латын қарпіне к#шу деген – отаршылық 

психологиядан азат санаға, еркін ойға к#шу, 

азаматтық ерлік. Латын қарпіне к#шу – 

Алаш арыстарының да арманы! 1926 жылы 

Баку қаласында #ткен түркі халықтарының 

латын қарпіне #ту ж#ніндегі конференци-

ясына Алаш жетекшілерінің де қатысқаны 

белгілі. Ал сол кездегі әліпбиді жасауға Халел 

Досмұхамедов, Қошке Кемеңгеров секілді 

Алаш #кілдері атсалысты.

Осы #ркениетті таңдау жас ұрпаққа ашық 

дүниеге ақ жол к#рсетіп, еліміздің болашағын 

жаңа к#кжиекке, жаңа дәуірге шығарады. 

Азат ПЕРУАШЕВ,
ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты

сына к#шіру туралы мәселеге 

қатысты ойын ортаға салды.

– Қазақстан Республи ка-

сының Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев тың латын әліпбиіне 

к#шу туралы Жарлығын Қа-

зақстан Республи ка сындағы 

шешуші сәттің бірі деп айтсақ 

б о л а д ы .  ) л е м н і ң  9 0  п а й ы -

зы қолданып отырған әліпбиге 

Қазақстанның да кірігуі еліміз 

үшін зор мәртебе. Негізінде, 

біз латын әліпбиін қолдануды 

жаңа бастап жатқанымыз жоқ. 

Біздің ата-бабаларымыз осы жа-

зуды қолданғанын жақсы білеміз. 

Ендеше, Елбасымыз #ткенді 

қайта жаңғырту арқылы латын 

әліпбиінің жаңа нұсқасын бекітті. 

Жаңа әліпби – ұлы дәуір баста-

уына апарар сара жол болмақ, 

– деген басқарма басшысы 

тия филиалы тарапынан атқарылған 

қолдау жұмыстарына тоқталып, 

жұртшылықтың бұл тарихи бетбұрысты 

к е з е ң д і  ж а қ с ы  т і л е к - н и е т п е н , 

үкілі үмітпен қолдап отырғанын 

жеткізді. «Латын әліпбиіне к#шу 

әлемдік #ркениетке, технологияға, 

ғылымға жол ашады. Жастардың 

латын әліпбиін игеруі, қолдануы еш 

қиындық туғызбайды. 'йткені олар 

қазірдің #зінде үш тілділік негізінде 

мектепте бұл қаріптермен жақсы 

таныс. Енді оның емлелік ережелері 

арнайы қарастырылуы қажет. )рине, 

латын әліпбиіндегі қазақ жазуының 

кезең-кезеңімен енгізілуі үлкен 

жауапкершілікті, байыпты, айқын 

бағытты жұмысты қажет етеді» деді.

Бұдан соң с#з алған М.Х.Дулати 

а т ы н д а ғ ы  Т а р а з  м е м л е к е т т і к 

университетінің проректоры, тарих 

ғылымының докторы, профессор 

Абдуалы Асқар Елбасы Жарлығының 

шығуына байланысты ендігі жерде 

к#лденең с#здің тоқтатылуы қажеттігі, 

оның орнына жауапкершілігі мол 

жұмысты жүзеге асырудың тиімді, 

ғылыми негізді жолдарын қарастыру 

туралы ой қозғады. Бұл ретте универ-

ситетте кезең-кезеңімен жұмыстар 

атқарылатыны, ендігі жұмыс то-

бына маман ғалымдарды тек орта-

лықтан ғана жинақтамай, облыс 

орталықтарындағы жақсы маман 

ғалымдарды да тарту керектігін біл-

дірді. Рас, жастар латын қарпіндегі 

қазақ жазуын тез қабылдар, оған 

шүбә жоқ, ал ауылдағы орта жастағы, 

жасы ұлғая бастаған адамдарды ла-

тын қарпіндегі қазақ жазуына тар-

ту үшін белгілі бір бағытта тиімді 

жұмыстардың ұйымдастырылуы, 

олардың назардан тыс қалмауы жайын  

к#пшіліктің назарына ұсынды.

Жақында ғана 50 жылдық мерей-

тойын атап #ткен Тараз мемлекеттік 

п е д а г о г и к а л ы қ  и н с т и т у т ы н ы ң 

қазақ филологиясы кафедрасының 

басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

мақаласында маған терең ой салған 

тағы бір мәселе – Елбасы ұлттық сана 

туралы айта келіп, «таяудағы он жылда 

біздің #мір салтымыз: жұмыс, тұрмыс, 

демалыс, баспана, адами қатынас 

тәсілдері, қысқасы, барлығы түбегейлі 

#згереді. Біз бұған дайын болуымыз 

керек» деп, алдағы жылдардағы іргелі 

#згерістерге әрбір адамның дайын бо-

луы қажеттігін жан-жақты түсіндіреді. 

Сондай-ақ Елбасы таяу жылдарда ел 

алдында тұрған асқаралы міндеттерге 

тоқтала келіп, «2017 жылдың аяғына 

дейін ғалымдардың к#мегімен, барша 

қоғам #кілдерімен ақылдаса отырып, 

қазақ әліпбиінің жаңа графикадағы 

б ірыңғай стандартты нұсқасын 

қабылдауымыз керек. 2018 жылдан 

бастап жаңа әліпбиді үйрететін маман-

дарды және орта мектептерге арналған 

оқулықтарды дайындауға кірісуіміз 

қажет» деп, алда тұрған басты мақсатты 

айқындап та берді. Атап айтқанда, 

2025 жылға қарай ісқағаздарын, 

мерзімді баспас#зді, оқулықтарды 

 Айдар Карбозұлы жаңа әліпбиді 

қолданысқа енгізуде атқарылар 

жұмыстар бойынша еш кедергінің 

болмайтынын да айтты.

М ұ н а н  к е й і н  қ а л а л ы қ 

 «Талды  қор ған» газетінің бас 

редак торы Данияр Сейсенбаев 

с#з алды. «Жаңа әліпбиді енгізе 

отырып біз санада жаңалық 

жасадық. Принциптік тұрғыда 

әліпбиімізді қабылдадық. Бұл 

еліміздің рухани жаңғыруындағы 

жаңа қадам деп есептеуге бола-

ды» деген Данияр Болыс бекұлы. 

С о н д а й - а қ  « Т а л д ы қ о р ғ а н » 

газетінің соңғы екі н#міріне жоба 

ретінде бірнеше мақаланы ла-

тын әліпбиінің нұсқаларында 

жазғандығын айтты. «Болашақта 

да осы жұмыстар қарқынды түрде 

жалғасын табады» деді.

– Қазақ тілі әліпбиін ла-

меңгерушісі, педагогика ғылымының 

докторы Тұрсынай  )бдіқадырова ла-

тын қарпіне к#шу туралы алғашқы жоба 

талқыланғаннан кейін-ақ оқу орнында 

латын әліпбиінің ғылыми негіздері 

мен практикалық қолданысы, маман 

кадрларды дайындау ж#нінде арнайы 

орталықтың ұйымдастырылғанын 

айтты. Қазіргі таңда университеттің 

оқытушылары жаңа әліпбиге к#шуді 

қолдап, #з тараптарынан белсенділік 

танытуда. Жаңа әліпби бүгінде Тараз 

мемлекеттік педагогикалық универ-

ситетке айналған жоғары оқу орнына 

маман кадрлар дайындауда үлкен 

міндеттер жүктейтінін білдірді.

М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университетінің профес-

соры, филология ғылымының докто-

ры Құлбарақ Сәмен қазақ жазуының 

латын қарпіндегі әліпбиге к#шуі 

ж#ніндегі мәселе жұртшылықтың ара-

сында кеңінен талқыланғаны, олардың 

қолдайтындығы туралы айта келіп, та-

рихи шешімді сәтте к#пшілікті ұлттың 

жаны – мемлекеттік тілдің, латын 

қарпіндегі қазақ жазуының жанашы-

ры, патриоты болуға шақырды.

Ж и ы н д а  ж а с т а р  а т ы н а н  о й -

пікірін білдірген республикалық 

т і л  б а й қ а у ы н ы ң  ж е ң і м п а з ы 

Бақтияр  Бекназаров бүгінгі жалын-

ды жастардың мемлекет саясатын 

бірауыздан қолдайтынын, #здерінің 

мойнына жүк телген жауаптылықты 

жақсы сезі нетінін, ел келешегінің 

жүрегі Отан деп соққан жастармен 

байланысты екенін тілге тиек етті.

Елбасы Н. ).Назарбаевтың  қазақ 

жазуының латын әліпбиіне к#шу 

 туралы Жарлығын үлкен қуанышпен, 

келешекке деген нық сеніммен 

қарсы алған жұртшылықтың жарқын 

ықыласы жиында айқын танылып 

тұрды.

Сәмен ОРАЗҒАЛИҰЛЫ
ТАРАЗ 

бәрін де латын қарпімен шығара ба-

стау қажеттігін #зекті де басты міндет 

ретінде алға қойып отыр. Еліміз да-

муында маңызы орасан зор мұндай 

жаңалықтың тек қазақстандықтарды 

ғана емес,  жұмыр жер бетіндегі 

барша қазақ қауымын орасан зор 

қуанышқа б#лейтіні ақиқат. 'йткені 

кириллицадан латын әліпбиіне к#шу 

әлемнің түкпір-түкпірінде #мір сүріп 

жатқан қандастарымызды барынша 

жақындастыра түседі. 

Латын әліпбиіне к#шу – қазақ елі-

нің алға жылжуына, жаңа заман тала-

бына сай #сіп-#ркендеуіне, болашақта 

мемлекетіміздің жан-жақты дамуына 

үлкен үлес қосып, жемісі мен жеңісін 

әкелері с#зсіз. Тоқсан ауыз с#здің 

тобықтай түйіні, Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» атты мақаласы тәуелсіз 

еліміздің даму бағыты айқындалған 

құнды құжат екені даусыз. Сондықтан 

латын әліпбиіне к#шу біз үшін, 

болашақ үшін әлдеқайда маңыздырақ.  

Р.МАХАНОВ,
 Аршалы ауданы тілдерді оқыту 

орталығының директоры

Ақмола облысы

Latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ – zaman talaby. O’i’tkeni 

a’lemnin’ 100-den astam memleketinde latyn a’lipbi’i 

qoldanylady. Elbasy Nursultan Nazarbaev «Bolas’aqqa 

bag’dar: ry’hani’ jan’g’yry’» maqalasynda qazaq a’lipbi’in 

latyng’a ko’s’iry’ ma’selesine qai’ta oraly’ kerektigin ai’typ, 

bul iste qazaq tili mamandaryna senim artyp, naqty usynystar 

ai’ty’dy tapsyrg’an edi. Sol senim aqtalyp otyr.

Bizdin’ maqsatymyz Qazaqstan Respy’bli’kasynyn’ 

memlekettik tili – qazaq tilinin’ ma’rtebesin ko’tery’, qoldanys 

ai’asyn ken’ei’ty’. Latyng’a ko’s’y’ arqyly du’ni’eju’zindegi 

qandastarymyzben erkin bai’lanys ornata alamyz. Jan’a 

a’lipbi’din’ birizdilikke kely’i arqyly tilimizdin’ tug’yryn odan 

a’ri nyg’ai’tatynymyz anyq.

Qazirgi zi’i’aly qay’ym o’kilderi latyn a’lipbi’ine ko’s’y’di 

a’lemdik o’rkeni’et jetistikterine alyp baratyn negizgi jol dep 

eseptei’di. Tu’rki a’lemimen ry’hani’, ma’deni’, g’ylymi’, 

ekonomi’kalyq qarym-qatynasymyz jaqsara tu’sedi. Aqparat 

ja’ne telekommy’ni’kasi’i’alyq saladag’y qoljetimdilik te 

artady. Qoryta ai’tqanda, a’lipbi’ ay’ystyry’ – ultymyzdyn’ 

tari’hyndag’y en’ man’yzdy betburystardyn’ biri.

Qazaq eli tildik reforma jasay’g’a kiristi. Bul du’ni’eju’zinde 

qalyptasqan qazirgi zamang’a sai’ qajettilikten ty’ynday’da. 

Zi’i’aly qay’ym o’kilderi, qazaq tili mamandary, jastar odag’y 

tildik reformanyn’ qajettigin o’zderi g’ana tu’sinip qoi’mai’ 

halyqqa jetkizse, ug’yndyrsa, nasi’hattasa nur u’stine nur 

bolar edi.

N.ESENG’AZY,
Ma’ns’u’k Ma’metova atyndag’y

Aqto’be medi’si’nalyq kolledjinin’ oqyty’s’ysy

Латын әліпбиіне к#шу – заман талабы. 'йткені әлемнің 

100-ден астам мемлекетінде латын әліпбиі қолданылады. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында қазақ әліпбиін латынға к#шіру 

мәселесіне қайта оралу керектігін айтып, бұл істе қазақ 

тілі мамандарына  сенім артып, нақты ұсыныстар айтуды 

тапсырған еді. Сол сенім ақталып отыр. 

Біздің мақсатымыз Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі – қазақ тілінің мәртебесін к#теру, қолданыс 

аясын кеңейту. Латынға к#шу арқылы дүниежүзіндегі 

қандастарымызбен еркін байланыс орната аламыз. Жаңа 

әліпбидің бірізділікке келуі арқылы тіліміздің тұғырын одан 

әрі нығайтатынымыз анық. 

Қазіргі зиялы қауым #кілдері латын әліпбиіне к#шуді 

әлемдік #ркениет жетістіктеріне алып баратын негізгі жол 

деп есептейді. Түркі әлемімен рухани, мәдени, ғылыми, 

экономикалық қарым-қатынасымыз жақсара түседі. Ақпарат 

және телекоммуникациялық саладағы қолжетімділік те 

артады. Қорыта айтқанда, әліпби ауыстыру – ұлтымыздың 

тарихындағы ең маңызды бетбұрыстардың бірі. 

Қазақ елі тілдік реформа жасауға кірісті. Бұл дүние жүзінде 

қалыптасқан қазіргі заманға сай қажеттіліктен туындауда. 

Зиялы қауым #кілдері, қазақ тілі мамандары, Жастар одағы 

тілдік реформаның қажеттігін #здері ғана түсініп қоймай 

халыққа жеткізсе, ұғындырса, насихаттаса нұр үстіне нұр 

болар еді.

Н.ЕСЕНҒАЗЫ,
Мәншүк Мәметова атындағы 

Ақт&бе медициналық колледжінің оқытушысы

тын графикасына к#шіруді – 

тәуелсіздіктің жемісі әрі жет-

кен жеңісі деп білемін, – дейді 

облыстық «Жетісу» газетінің 

т і л ш і с і  М ә у л е н  ) н е р б а е в .  

 – Ең бастысы, әліпбиімізді 

қабылдадық.  Ал болашақта 

атқарылар жұмыс шаш етектен. 

Сондықтан барлық та рыңызды 

жаңа бастамаға қолдау таны-

тып, біріг іп жұмыс жасауға 

шақырамын, – деді ол.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  с # з 

алғандар дың дерлігі енді с#збен 

емес, білек сыбанып іс-қимыл 

танытатын кезең келгенін айт-

ты.  Сондай-ақ мемлекеттік 

тілімізді бүкіл қоғамдық сала-

да еркін қолданылатын дара, 

негізгі, әрі жұмыстың, әрі қарым-

қатынастың құралына айналды-

руымыз керек деген ой түйісті.

Жиынды қорытындылаған 

қазақ тілінің әліпбиін латын 

графикасы негізіндегі әліпбиге 

к#шіру ж#ніндегі Алматы об-

лысы бойынша жұмыс тобының 

жетекшісі Айдар Карбозұлы 

осыған дейін топ мүшелері 

аймаққа қарасты тоғыз аудан-

да болып, халыққа түсіндірме 

жұмысын жүргізіп келгендігін, 

ендігі сәтте, Елбасының тари-

хи шешіміне орай топтың ал-

да ғы атқарар жұмыс барысы-

на #згерістер енгізіліп, жаңа 

қырынан бастау алатындығын да 

айтты.

Д.ЖҰМАҒАЛИҰЛЫ
Алматы облысы 
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ЕМЛЕ ЕРЕЖЕСІ – 
САУАТТЫЛЫҚ КЕПІЛІ

ыш с#з бен одан туындаған с#з тұлғалары 

с#здік құрамды байытатынын ескеріп, 

мәлім болғанын түгелімен қолданысқа 

енгізгеніміз абзал.Тоғызыншыдан, 

қазақ тілінің с#зжасам тәсілінің бірі 

– екі түбірдің қосылып, бір мағынаны 

білдіріп, біртұтастық қасиетке ие ететін 

біріккен с#здерді де жинап-теріп тілімізді 

байыта, к#ркейте аламыз. Оныншы-

дан, тіліміздің дыбыстық,  лексикалық, 

морфологиялық құрылымының дамып, 

жетіле түсу барысында ұзақ уақыт бойы 

қалыптасып келгендіктен, кіріккен 

 атауыш с#з тұлғаларын таңдаусыз, 

талғаусыз қолданысқа енгізу арқылы да 

тілімізді кемелдендіре аламыз.

Т і л і м і з д і ң  ә у е з д і л і г і н е  н ұ қ с а н 
келтірмейік. Ерте кезден-ақ қазақ тілін 

әсем ырғақпен күмбірлеп естілетін 

түркі тілдері ішіндегі ең әуезді тілдің 

жазад / жазады секілді с#з нұсқаларының 

соңғы сыңары әдеби нормаға айналды. 

Қазір бұл с#здерді жазылуына қарай айту, 

оқу дағдыға айналып, қалыптасып кетті.

Бұл айтылғанға керісінше, қысаң 

дауыстының қолданысын шектеу 

арқылы ана тілімізді к#ркейте түскен 

кезіміз жоқ емес. Атап айтқанда, қосарлы 

-ый, -ій әріптерінің орнына жалаң и 

дауыс тысын жазуға к#шу академик 

Ісмет Кеңесбаев, Мәулен Балақаевтың 

зор беделінің арқасында ғана жүзеге 

асты. Шындығында, жыйнал, тақыя, 
сыйрақ, тійме, кійме, ақыйқат, қағыйда, 
быйылғы, табыйғый, саясый, тійімді, 
яғный, ылғый деп жазылғандай айты-

латын да сияқты еді. Алайда кезінде 

іске асуы армандай қиын к#рінген 

емледегі  осындай оңтайлы түзету 

тіліміздің дыбыстық құрылымының 

ішкі мүмкіндігінің к#зін ашып, тиімді 

түрде пайдалану арқылы қазақ тілінің 

әуезділігін арттыратындай етіп орфо-

графияны жетілдірудің сәтті қадамы, 

дер кезінде енгізілген түзету болғанын 

уақыт, тәжірибе дәлелдеп отыр. Қазіргі 

ұрпақтың жоғарыда айтылған с#здерді 

жинал, тақия, сирақ, тиме, киме, 
ақиқат, қағида, биылғы, табиғи, сая-
си, тиімді, яғни, ылғи деп жазылуына 

сәйкестендіріп, естілуін жағымдырақ 

етіп айтуы толықтай үйреншікті дағдыға 

айналды.

Қ ы с а ң  д а у ы с т ы л а р ғ а  қ а т ы с т ы 

 даулы мәселенің толастамай келуінің 

б ір  себебі  емле ережесін ескеру-

де белгілі бір жүйенің, бірізділіктің 

сақталмауында екені айдан анық. Артық 

айтқанда, бір неміс ғалымы бұл үндестікті 

ауыз қуысындағы дыбыстау мүшелерін 

жан-жақтырақ қимыл қозғалысқа 

келтіруге ерінетін рухани жалқаулыққа 

жатқызыпты. Соған орай тілдің дыбыстық 

құрылымының дамып жетілу барысын-

да туыс тілдердің басым б#лігінде бұл 

заңдылық #з әсерін жойып алды. Ал 

қазіргі қазақ тілінің басты фонетикалық 

заңдылығына жататын езу үндестігі 

тіліміздің әуезділігін кері келтірмей #з 

қалпында сақтайды. Дегенмен, тіліміздің 

дыбыстау мүшелерінің қызметін жан-

жақтырақ ететін ілгерілеушілік мұнда 

да байқалады. С#здердің бірыңғай тек 

жуан я жіңішке буынды болу заңды-

лығы тілдің фонетикалық құрылымы-

ның кең ауқымды болуына қойылған 

ш е к т е у  б о л а т ы н д ы қ т а н ,  ұ т ы м д ы 

емес. )уелгі кезде с#з құрамындағы 

дауысты дыбыстардың бір-бірімен 

үйлесіп, ыңғайланып айтылуы жап-

пай қолданылса, қазіргі таңда бұл 

заң дылықтан ауытқып, аралас буын-

мен айтылатыны да аз емес. С#здің 

табиғи дұрыс айтылымын ескеріп, ә 

әрпімен жазылуға тиіс с#здер қазіргі 

орфографиялық с#здікте к#рсетілгеннен 

г#рі к#бірек. Оған мына т#мендей с#здер 

айғақ болады.

әдірағал,  жәйбарақат,  мәнсап, 

шәйқау, әпсана, әжуа, жәйлау, тәбиғат, 

шәйқор,  әруақ,  әжуалау,  жәннат, 

тәбиғи, шәйхана, жәп-жақын, әжуалық, 

жәйында, тәкаппар, шәйшыл, жәңағы, 

әжуашыл, жәйша, тәмам, шәйқалды, 

шәйі, әжуалату, жәйылма, тәмамдау, 

шәйпау, шәйдай, әйбат, жәп-жақсы, 

тәуба, шәрбат, шәршады, әппақ, жәп-

жаңа, шәй.

Х ,  в  ә р і п т е р і н і ң  е м л е с і .  Т ү р к і 

халықтары ның басым к#пшілігі бұл 

дыбыстарды жиі қолданады. )ліпбидегі 

әріп санын кемітпеу әрі к#п с#здің 

тұлғалық дербестігін сақтауды мақсат 

тұтқан аға ғалымдарымыз қазақ тіліндегі 

х, в әріптерімен жазылатын с#здер са-

нын азайтпауды да аманаттағандай еді. 

Оның мынадай себептерін атар едік. 

Біріншіден, бұл дыбыстарды қолданысқа 

енгізу с#здің табиғи дұрыс айтылу-

ын бұрмаламай, әуезділігіне нұқсан 

келтірмеу үшін керек. Екіншіден, 

с#здің омонимдік қатарын к#бейтпей, 

тұлғалық дербестігін сақтау үшін тиімді. 

Үшіншіден, тіліміздің дамып, жетілу ба-

рысында қолданысқа енген бұл әріптер 

тіліміздің дыбыстық құрылымының 

кең ауқымды, жан-жақтырақ болуы-

на септігін тигізді. Т#ртіншіден, туыс 

тілдерден қазақ тілін алшақтатпау жағын 

да ескеру артықтық етпейді. Ақырында 

бұл әріптерді  жазу сауаттылықты 

арттыруға да септігін тигізбек. Осы 

айтылғанға бірер мысал келтірейік.

Мәселен, бір ғана х  әрпін қолдану 

арқасында қас – хас, қалық – халық, 
қат – хат, қал – хал, қан – хан, қанша 
– ханша, қақ – хақ, қош – хош, құрма – 
хұрма, қайыр – хайыр түрінде мағыналық 

дербестігіне сай тұлғалық жағынан да 

ажыратып қолданудың тиімділігі күмән 

келтірмесе керек. Мұның #зі тіліміздің 

жазу, с#йлеу нормаларын дұрыс жолға 

қоюдағы игі қадам болмақ. 

)уел баста естілімі «рахмет» с#зінің 

емлесін неге екенін кейінгі басылымдарда 

#згерттік. Ешкім бұл с#зді қ әрпімен ды-

быстамайды. Соған орай басым к#пшілік 

бұрынғысынша «рахмет» деп жазып 

жүр. 'кінішке қарай, баспас#зде с#здің 

табиғи айтылу қалпын осылайша сақтап 

рахмет деп қана жазып жүргенін еш 

қаперге алмай, кейінгі орфографиялық 

с#здіктерде рақмет деп беруден танбай 

келеміз. Бұл тиімді емес. Сондай-ақ 

бастапқыда басқа да туыс тілдеріндегідей 

«хұқық» деп жазылған с#здің емлесін 

«қ» әрпімен #згертіппіз. Бұл с#зді 

«құқық» деп жазылуына қарап қ әрпімен 

дыбыстау, оқу тіпті қазақтілділердің 

#зіне қиынның киыны. Сондықтан 

«құқық» деп тамағын қырнап, айтылуын 

қиындатып, әуезділіктен жұрдай еткен-

нен г#рі 2001 жылғы с#здікте к#рсетілген 

хұқ, хұқық нұсқасын жазуда ескергеніміз 

ж#н емес пе. «Ахмақ» деп жазылуға 

тиіс с#здің табиғи дұрыс айтылуын 

бұрмалап, буын санын жасанды түрде 

#сіріп, «ақ+ы+мақ» түрінде қ әрпімен 

жазып жүрміз. Қорыта айтқанда, х ды-

бысы қазақ тіліне тән емес деген пікір 

шындыққа жанаспайды. С#здің табиғи 

естілімін бұрмаламай, мына т#мендегі с#з 

тұлғаларын х әрпімен жазсақ, айтылымы 

жеңілірек, әрі әуездірек болғандықтан 

қалыптасып кетер еді.

архар, дастархан, рұхсат, хауіп, 

бахша, ахмақ, дихан, сахара, хауіпсіз, 

бұхара, ахирет, жайбарахат, хазірет, 

хауіпті, дархан, ахихат, жемхор, хайрам, 

хиджаб, рахым, ахпарат, махлұқ, хақ-

тағала, хисап, рахмет, ахық, махрұм, 

хақы, хошемет, хауыз, бахила, нахақ, 

харіп, хұзырет, хұқық, бахыт, рахат, хас 

шебері, хұқ.

В дыбысы қазақ тіліне тән емес деген 

пікір шындыққа мүлде жанаспайды. 

Соның кесірінен 70-80 жыл жазып кел-

ген Европа, завод, товар т.б. атаулардың 

емлесін #згерту тіліміздің әуезділігіне 

нұқсан келтірумен қоса, сауаттылықты 

да кері  кетіреді .  В дыбысы оғыз, 

қарлұқ, қыпшақ, тілдерінің бәрінде жиі 

қолданылатын сияқты, қазақ тілінде де 

жиі айтылатын дыбыстың бірі. 

(Жалғасы келесі санда)

Басқа ұлт #кілдерін айтпағанның 

#зінде, орыстілді қандастарымыздың 

да арасында қазақ тілі заман талабы-

на сәйкес дами алмаған деген жаңсақ 

пікірдің қалыптасуы оны үйренуге деген 

ұмтылысын да тежеп келгені белгілі 

болып отыр. Демек, орыс тілінде білім 

алушы #з қандастарымыз қазақ тілі 

с#зге жұтаң, кедей деп, оған мұрнын 

шүйіріп қарамасын, тілімізді құрмет 

тұтып, оны ұлықтап үйренуге деген 

ынта-ықыласын кемітпесін, #з тілін 

#зекке теппесін, #з тілінде с#йлегенді 

намыс к#ріп, қор санамасын десек, 

емлемізді ұштай түсудің ептейлі тұстары 

мен тетіктеріне мән берейік. Қазақ тілі 

халықаралық деңгейге к#теріліп, он 

шақты шетел университетінде арнайы 

пән ретінде оқытыла бастағанын ескер-

сек, емлені ұштай түсіп, орфографияны 

жетілдіріп тиянақтаудың, сол арқылы 

тілімізді құрмет тұтқызудың керектігі 

ойға оралады. 

Орфография үздік болған жер-

де  нәтиже де  үздік.  Орфография 

– тіліміздің ажар-к#ркі, бет-бейнесі 

деп жүрміз. Қай тілде болса да емле 

түзелмей, іс #рге баспайтыны да еске 

жиі алынуда. Дұрыс жазу мен с#з 

қолданудағы қателікті лексикалық, 

емлелік, стильдік, орфоэпиялық қателер 

деп ажыратамыз. Бүгінгі таңдағы с#з 

қолданудағы ала-құлалық пен емле 

ережесінен ауытқушылықтық салдары-

нан қазақ тіліндегі басылым мен ақпарат 

құралдарынан қатенің осы аталған т#рт 

түрінің де етек алып бара жатқаны 

алаңдаушылық тудыруда. Қазақ тілін 

зерттеуді шынайы ғылыми дәйектілікпен 

шендестіріп, оны уақытқа сай дамытып, 

к#ркейтіп, жетілдіріп, емле ережесін 

ұштай түсу мына т#мендегідей мақсатты 

к#здеп, діттегенде ғана уәжді болмақ 

деп есептейміз. Біріншіден, тіліміздің 

лексикалық қазынасын жұтаңдатпай, 

с # з  с а н ы н  а з а й т п а й ,  к е р і с і н ш е , 

с#з байлығын сан жағынан еселей, 

молықтыра, кемелдендіре түсу жағын 

қаперде ұстап, ойластырған ұтымды.

Екіншіден, тіліміздің грамматикалық 

амал-тәсілінің жан-жақтылығы мен 

молдығын, морфологиялық құрылымын 

икемді, оралымды ету мүмкіндігін 

қарастырғанымыз оң нәтиже бер-

мек. Үшіншіден, туған тілдің дыбыс 

жүйесінің саздылығын, с#здің тұлғалық 

тартымдылығын т#мендетпей, айтылу 

әуезділігіне нұқсан келтірмей, оны әсем 

ырғақты етіп жетілдіре түсу мүмкіндігін 

есте тұтарымыз белгілі. Т#ртіншіден, 

мүмкін с#здің тұлғалық дербестігін 

сақтау жағын ескеріп, омоним с#здерді 

к#бейтпей, керісінше, азайта түсу де ана 

тілімізді к#ркейте түспек.Бесіншіден, 

ана тіліміздің туыс халықтар тілінен 

одан әрі алшақтай беруіне жол бермей, 

керісінше, жақындай түскені ж#н. Ал-

тыншыдан, ережеге қатысты с#здерді 

толықтай айқындап, топтау арқылы 

емле ережелерін қолдануда бір прин-

ципке негізделген бірыңғай жүйелілік 

пен сәйкестікті сақтау жағына мұқият 

болсақ.Жетіншіден, орфографиядағы 

# з г е р і с  е м л е н і  қ и ы н д а т ы п ,  т і л 

үйренушіні шатас тырмау жағын есте 

тұтсақ. Сегізіншіден, мүмкін болған 

тұста с#з тіркесімін алмастыратын атау-

бірі деп түркітанушылар атап #ткен. 

'кінішке орай, қазақ тілін үйренуші 

орыстілділердің неге осыған к#зін 

жеткізе алмай жүрміз деген ой келеді. 

О с ы  а й т ы л ғ а н д ы  е с к е р і п ,  қ ы с а ң 

дауыстылардың, әсіресе ы, і әріптерінің 

емлесін ж#нге келтіріп, тиянақтаудың 

қаз ірг і  таңдағы ең #зекті  мәселе 

екеніне, мұның #зі айналып келген-

де ана тілімізді алға оздыруға септігін 

тигізетініне тіл жанашырлары назар 

аударуға тиіс. Ешбір естілмейтін тұстарда 

да үстемелеп жазылып, с#здің айтылы-

мын қиындататындықтан, қазақ тілінің 

ы, і әріптеріне орыстілділер жатсына 

қарап, қазақ тілі әуезді тіл емес деген 

жаңсақ пікір қалыптастырған. 'кінішке 

о р а й ,  о р ф о г р а ф и я л ы қ  с # з д і к т і ң 

кейінгі басылымдарында қысаң дау-

ыстыны үстемелеп жазылған с#здер 

к#бейіп отырды. )уел баста қайрымды, 

мейрімді, тағлым деп жазып жүрген 

с#здерге кейінірек келе қысаң дауысты-

ны үстемелеп жазып жүрміз. Тіпті таяу 

уақытқа дейін аулы, аулында, аулындағы, 

аулының, аулынан деп жазу он шақты 

жыл болды сап тыйылды. Бұл с#здердің 

емлесін #згертіп, қысаң дауыстыны 

үстемелеп қана жазатын болдық. Мұндай 

мысалдар аз емес.Қысқа й әрпінің де 

артық жазылып жүрген тұстары бар. 

Жазылу емлесі с#здің айтылу транскрип-

циясына жақындатылған байи (байый), 
кейи (кейій), к%бейе (к%бэйе), есейе (есэйе), 
еңкейе (еңкэйэ), к%ркейе (к%ркэйэ), күшейе 
(күшэйэ), ежірейе (ежірэйэ), кеңейе 
(кеңэйэ) тәрізді с#здердің орфография-

сы баи, кеи, к#бее, есее, еңкее, к#ркее, 

күшее, ежірее, кеңее түрінде қалыптасуы 

да мүмкін еді. Профессор Ы.Маманов: 

«Қысқа й әрпінен соң ешбір тілде толық и 
әрпі жазылмайды, сондықтан бұрыннан 

қалыптасқан баиды, кеиді, моиды с#здерін 

байиды, кейиді, мойиды деп #згертіп 

жазуымыз емлені кері кетіріп тұр» деп 

к#рсетеді («Ана тілі», 19.09.1991 ж.). 

Тағы бір ескертетін жағдай мынадай. 

Егер қысаң дауысты үстемелеп жазылған 

с#здер орфоэпиялық нормаға айналса, 

тіліміздің әуезділігін елеулі түрде кері 

кетірер еді. 'йткені орфография түптің 

түбінде орфоэпиялық нормаға да айна-

лады деген пікір айтылып жүр. С#здің 

айтылымы мен жазба нормасының 

әрқилығы сақталады деген тұжырымның 

әрдайым дұрыс бола бермейтініне мына-

дай емледегі екі #згерісті атауға болады. 

'ткен ғасырдың 30-шы жылдарына 

таман араб әрпінен латынға к#шерде 

етістіктің соңында ы, і қысандарын жазу 

мәселесі туындап, қырғыздарда жазыл-

майтын болып, бізде жазылатын болып 

шешілді. С#йтіп, айтад / айтады, келед / 

келеді, білед / біледі, шешілед / шешіледі, 

әріпті үстемелеп жазудың басым б#лігі 

редукция заңдылығына негізделген 

аталған емле ережесін ескермеуден 

 туындап отыр. Егер тауыс+ып – тау-
сып, айыр+ықша – айрықша, омыр+ау 
– омрау, нағыл+ет – нағлет, шақыр+ым 
– шақрым, қорыт+ынды – қортынды, 
жарыт+ымды – жартымды, айыр+ылған 
– айрылған, қойыл+ым – қойлым, тағыл 
+ ым – тағлым, к%бін+есе – к%бнесе, 
бауыр+ай – баурай, ықыл+ас – ықлас, 
к%рін+еу – к%рнеу, құбыл+ыс – құблыс, 
құрыл+ым –құрлым, құрлы, пейіл+імен 
– пейлімен деп жазсақ, мұның #зі с#з 

тұлғасының табиғи дұрыс айтылу қалпын 

ескергендік, әдеби нормада біркелкі 

жүйені сақтағандық, ереже баптарын 

бұлжытпай орындағандық болар еді. 

Елді мекен атауларын да аталған ереже 

негізінде табиғи естілімін бұрмаламай, 

Атыр+ау – Атрау, Отыр+ар – Отрар 

деп жазсақ, орыстілділер қатесіз дұрыс 

дыбыстайды. Аталған емле ережесінде 

бірізділік, жүйелілік сақталмағандықтан, 

даурық/дауырық, естіпті/есітіпті, жай-
дарылана/жайдарлана, мақлұқ/мақылұқ, 
мақұрым/мақрұм,  саңлау/саңылау, 
аброй/абырой, ықылас/ықлас, тәйірі/
тәйрі, баурымыз/бауырымыз, атрап/
атырап, сауырын/саурын, таусып/та-
уысып, тақырыбы/тақрыбы, тәңрім/
тәңірім, ұйтқы/ұйытқы, ықлым/ықылым, 
қоңраулатып/қоңыраулатып, қатынас/
қатнас, қайрылар/қайырылар, жартым-
ды/жарытымды жарыспа тұлғаларының 

қайсысы әдеби норма екенін есте сақтау 

қиын болғандықтан, мектеп оқушыларын 

айтпағанда, тіпті тіл мамандарының #зі 

де орфографиялық с#здіктен қайталап 

қарауға мәжбүр боп жүр. Мұның #зі – 

қазақ тілінің емле с#здігінің ғылыми 

принципі әлі де болса жүйеленіп жете 

зерттеле қоймағанының бір айғағы. 

Т а ғ ы  б і р  а в т о р л а р д ы ң  л а -

тын әліпбиіне  к#шіру  сингармо-

н и з м  з а ң д ы л ы ғ ы н а н  а у ы т қ ы м а й , 

оны толықтай орфографиялық әрі 

орфоэпиялық нормаға айналдырайық 

деуі де тілімізді кері кетіретін пікір. )уел 

баста түркі тілдерінің баршасына ортақ 

сингармонизм кейін келе елеулі түрде 

#згеріске ұшырап, туыс тілдер үш топқа 

б#лінді. Кейбір тілдерде бұл үндестік 

заңы толықтай #з ықпалын сақтаса, 

екінші бір тілдер тобында аталған 

заңдылық #з ықпалын елеулі түрде 

әлсіреткен. Тағы бір туыс тілдерге қазіргі 

таңда сингармонизм тән емес. Қазіргі 

қазақ тілінде ерін үндестігінің #з әсерін 

жоғалтып алуы тіліміздің әуезділігіне 

септігін тигізді. 'йткені тіл тарихының 

ең ертедегі кезінде қалыптасқан ерін 

үндестігін артта қалған фонетикалық 

заңдылыққа жатқызатындар бар. Атап 

«АЛАТАУ» 
ЖЕҢІМПАЗ АТАНДЫ

ПІКІР АЛМАСТЫ

ЕЛДІК МАҢЫЗЫ БАР

Мемлекеттік қызметшілердің 

қазақ тіліне деген оң к#зқарасын 

қалып тастырып, құжат тілінің 

мемле кеттік тілге к#шуіне, қыз-

меттердің қазақ тілінде к#рсетілуіне 

жағдай жасайтын байқауға ел 

аумағынан 13 команда қатысты. 

Олар байқау шартына сай 4 кезең 

бойынша білімдері мен білік-

тіліктерін к#рсетті.

Конкурста мынадай тапсырма-

лар болды: «Сәлемдесу»: команда 

атауы мен ұраны, «Жер-судың аты 

– тарихтың хаты»: командаларға 

лэд-экраннан танымал жерлердің 

(мысалы, Оқжетпес, Қарқаралы, 

т.б.)  суреттерін к#рсеткеннен 

кейін олардың атауларын анықтап, 

қысқаша тарихын айтып беру, 

Тілдерді дамыту саласын реттейтін 

нормативтік құқықтық актілер 

 туралы сұрақтарға жауап беруі. «Үй 

жұмысы»: «Мәңгілік Ел – Мәртебелі 

тіл» тақы ры бында командалар 

музыкалық және театр  ландырылған 

қойылымдарды к#рсету. 

 Аймақтық іріктеуден #ткен 

командаларға қоғам қайраткері, 

 саяси ғылым докторы )бдіжәлел 

Бәкір (т#раға), Тараз инновациялық-

гума ни тарлық университетінің 

« Т ү р к і т а н у »  ғ ы л ы м и - з е р т т е у 

орталы ғы ның бас маманы, филоло-

гия ғылымының докторы, профес-

сор Қасиет Какенұлы, Қазақ ұлттық 

салт-дәстүрлері академиясының 

Мұнда осы мәдени мекеменің 

ж е т е к ш і  ғ ы л ы м и  қ ы з м е т к е р і 

М.Кенемолдин «Латын тілі – уақыт 

талабы» деген тақырыпта баянда-

ма жасады. «Елбасы «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында айтқандай, – деді ол, 

– қазіргі уақытта қазақ тілін латын 

әліпбиіне к#шіру мәселесі жан-

жақты талқыланып, 2025 жылға 

дейін толықтай жүзеге асыру қолға 

алынды».

Шынында, латын графикасына 

к#шу – уақыт талабы, мемлекеттік 

маңызды мәселе болып табыла-

ды. Бүгінде латын тілі – цифрлы 

технология, ақпарат, коммуника-

ция тіліне айналып отыр. Бұл ла-

тын тілінің саяси-экономикалық, 

мәдени-әлеуметтік және тағы 

басқадай әлеуеттік басымдықтарын 

к#рсетеді .  Сол себепті  латын 

әліпбиіне негізделген жазу түрі жер 

жүзінде кең қолданысқа ие. Мыса-

Шараға Қызылқоға, Индер, 

Мақат, Құрман ғазы аудандары мен 

қала мектептерінің, техни ка лық 

және кәсіптік білім беру ұйым да-

рының қызметкерлері қатысты. 

Басқосуды жобалық кеңсенің бас 

менеджері Орынтай Биманова 

жүргізді. 

Басқосу барысында клуб мү-

шелері Облыстық дарынды бала  лар-

ға арналған ұлттық гимназия ның 

мұғалімі Салтанат Үмбеталиева, 

Б.Қанатбаев  орта  мектебінің 

мұғалімі Ислам )міров, №19 мектеп-

гимназиясының мұғалімі Ербол 

Шайқы, Гуманитарлық колледжінің 

мұғалімі )сем Ізбасарова және 

Атырау гуманитарлық колледжінің 

п р о  ф е с с о р ы ,  к о м п о з и т о р 

 Кентау  Қуан тайұлы, Қазақстан 

 Республикасы Президентінің 

жанын дағы Мемлекеттік басқару 

акаде мия сының аға оқытушысы 

Ләззат Пернебекқызы, Мемлекеттік 

т і л д і  д а м ы т у  и н с т и т у т ы н ы ң 

атқарушы директоры, филология 

ғылымының кан дидаты Бижомарт  

Сейсенбекұлы қазылық етті.

Сайыс қорытындысы бойын-

ша Алматы қаласының «Ала-

тау» құрамасы (құрама капитаны 

Алматы қаласы Тілдерді дамы-

ту басқармасының бас маманы 

 Еркежан Сейтқазы, мүшелері 

Алатау аудандық мәдениет және 

тілдерді дамыту б#лімінің бас мама-

ны Жанар Нақова, Алматы қаласы 

энергетика және коммуналдық 

шаруашылық басқармасының 

бас маманы Алмас Жаппасбаев) 

жеңімпаз атанды. 

Ж ү л д е л і  1 - о р ы н  Ж а м б ы л 

облысы ның «Прагматиктер» ко-

мандасына бұйырды. Ал 2-орынды 

ҚР Дін істері және азаматтық қоғам 

министрлігінің «Үш бақытым» ко-

мандасы еншілесе, 3-орынды «ЭКС-

ПО» (Алматы облысы), «15-ші #ңір» 

(СҚО) командалары #зара б#лісті. 

Жеңімпаз бен жүлдегер коман-

даларға арнайы диплом мен қомақты 

қаржылай сыйлық табыс талды.

Айгүл ЕСЕНОВА

лы әлем халықтарының 40 пайызы 

осы латын графикасына негізделген 

әліпби жүйесін пайдаланады. 

Мұның #зі латын тілі – әлемдік 

#ркениет тілі екенін айғақтайды.

Сондықтан да әлемдік бәсекеге 

қабілетті болу үшін бізге латын 

графикасына негізделген қазақ 

әліпбиін  тез ірек  қолданысқа 

енгізуіміз қажет. Міне, мемлекеттік 

тілге байланысты #ткізілген «Ла-

тын тілі – уақыт талабы» д#ңгелек 

үстел басындағы әңгіме осындай 

мәселелер т#ңірегінде #рбіп, қызу 

талқыға түсті.

Шараға Абай музейінің ұжымы, 

Семей қаласындағы Шәкәрім 

атындағы мемлекеттік универси-

теттің филология факультетінің 

студенттері мен оқытушылары, 

 зиялы қауым #кілдері қатысты. 

Еркін !ЛІМҰЛЫ
СЕМЕЙ

мұғалімі М#лдір Кульчикова #з 

ұсыныстарын айтты. Жиын соңында 

клубтың белсенді мүшелерімен 

Х.Досмұхамедов атындағы Аты-

рау мемлекеттік университетімен 

бірлескен жұмыстар жүргізуге 

келі  с ім  жасалды.  Атап айтар 

болсақ, клубтың нышанын жа-

сау, Облыстық ұлттық гимназия, 

Қ.Дүтбаева атындағы Атырау гума-

ни  тарлық колледжінде «Тілтану» 

клубтарын ашу, клуб байрағын 

дайындау, белсенді тілтану шы-

лардың тәжірибесін тарату, жас 

тілтанушылар слетін #ткізу және т.б. 

іс-шаралар ұйымдастыру к#зделді.

Серік МАХАМБЕТОВ

БАЙҚАУ

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

ШАРА
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Доңызтау – кемерлі шың. Үстірттің 

солтүстігі мен Каспий ойпатының шектес-

кен жерінде орналасқан. Атау доңыз (зат 

есім) және тау (зат есім) с#здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «жабайы 

шошқа к#п кездесетін тау». 

Досалы – қорым, қыстау. Түпқараған 

ауданында орналасқан. Антропонекроним. 

Қорым сол жерге жерленген, Адай к#терілісі 

кезінде орыстардың қолынан қаза тапқан 

батыр кісі Досалының есімімен аталған. 

Досаной – к#лдеу ойпаң. Маңғыстау 

 ауданы, Жармыш ауылынан Бозашы 

түбегіне баратын жол бойында орналасқан. 

«ХХ ғ. жатақ кедей жауын суына тары егіп 

мол #нім алған Досан деген адамның атынан 

шыққан». 

Д&ңқара – шоқы, мола. Бейнеу ауда-

ны, солтүстік Үстіртте орналасқан.  «Ел 

аузында Қаработа-Д#ңқара деп қосарлана 

айтылады. Мұндағы Д#ңқара осы молаға 

жерленген жігіттің аты, Қаработа – қыз. 

Екеуі бір-біріне ғашық болып қосыла алмай, 

қаск#йлер қолынан мерт болған» деген аңыз 

қалған (Маңғыстау энциклопедиясы, 2008, 

263). Ал атауға екінші бір этимологиялық 

талдау жасасақ, атау д#ң (зат есім) және қара 

(сын есім) с#здерінің бірігуінен жасалған. 

Қара с#зі күрделі топонимнің соңынан 

келсе, «тау, т#бе, шоқы» мағынасында 

қолданылады. Сонда атаудың мағынасы: 

«д#ң шоқы» болуы мүмкін. 

Д&ңгелек – құдық. Маңғыстау, Қарақия 

аудандарында орналасқан.  Мағынасы: «д#ң 

жерден қазылған құдық». 

Д&ңгелекой – шатқал. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау д#ңгелек (сын есім) 

және ой (зат есім) с#здерінің бірігуі арқылы 

жасалған.  Мағынасы: «ойпаң, шеңбер 

тәрізді ойлы шатқал». 

Дуадақты – жер аты. Дуадақ – қанаты 

үлкен, мойны ұзын ірі дала құсы. Мағынасы: 

«дуадақ к#п кездесетін жер». 

Д ү з г е н с а й  –  қ ы с т а у .  М а ң ғ ы с т а у 

 ауданында орналасқан. Атау дүзген (зат 

есім) және сай (зат есім) с#здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Д/ж алмасқыш дыбыстар. 

Мағынасы: «жүзген қалың #скен сайдағы 

қыстау». 

Дүйсен – мола. Маңғыстау ауданында 

орна лас қан. Антропонекроним. Руы Байпақ 

Дүйсеннің тамы. 

Дүңгірлек – құдық. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Құдық ішінен естілген дыбысқа 

қатысты аталған. 

Дікілтас – к#не қорым, сармат тайпала-

ры дәуірінен сақталған. Түпқараған ауда-

нында орналасқан. Мағынасы: «тік қадалған 

тас». 

Ебелекті – қоныс. Қарақия ауданын-

да орналасқан. Ебелек – құмды, ш#бі 

тықыр жерлерде #стін біржылдық ш#птесін 

#сімдік. Ебелектің қалың #суіне байланыс-

ты аталған. 

Ебелектің елу аңғары – аңғар. Қарақия 

 ауданы, Оңтүстік Үстірттегі Оғланды 

тауының шығысында орналасқан. Ебелектің 

қалың #суіне байланысты аталған. 

Егдір – құдық, қоныс. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Тереңдігі – 6,5 

метр. Егдір (игдир) – «ортағасырлық оғыз-

түрікмен тайпасы. «Этноним дерекк#здерде: 

игдер, йигдер, икдур, икдир болып, түрлі 

фонетикалық варианттарда ұшырасады. 

Игдир Огуз ханның немересі, Теңіз ханның 

ұлы болып табылады және «жақсы», «ұлы» 

деген мағынаны береді. Қазіргі зерттеушілер 

этнонимді «иг», яғни «негізгі, басты», «таза 

тұқым» деген мағынадағы с#зге #ткен шақ 

етістіктің -дир жұрнағы жалғану арқылы 

жасалған дейді» (С.Атаниязов, 1988,72). 

Сонда атау «Егдір руының мекен еткен 

жұрты, құдығы» мағынасын білдіреді. 

Егізлақ – құм. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау егіз (зат есім) және лақ (зат 

есім) с#здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Иран топонимиясында: лақ – «жартас, 

құз» (В.И.Савина,1971,136). Сонда атаудың 

мағынасы: «биік, жартасты құм». 

Егіндібұлақ – құдық. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Атау егінді (сын есім) және 

бұлақ (зат есім) с#здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «басында бұлағы бар 

егістік жерден қазылған құдық». 

Егіндіқұдық – құдық. Қарақия ауданын-

да орналасқан. Атау егінді (сын есім) және 

құдық (зат есім) с#здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «басында егін егілген 

кұдық». 

Егінсалған – құдық. Қарақия ауда-

нында орналасқан. Атау егін (зат есім) 

және салған (етістік) с#здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «басында 

егін салынған құдық». 

Екпінді – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. 'лкеде Кеңес дәуірі кезінде 

құрылған «Екпінді» колхозының атымен 

аталған. «Алдыңғы қатардағы, озық, озат» 

мәніндегі атау. 

Екіқұю – құдық. Түпқараған ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «екі кұдық». 

Елбасқан – тау. Түпқараған ауданын-

да орналасқан. Атау ел (зат есім) және 

басқан (етістік) с#здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Ел аузында, таудың тасы опы-

рылып құлап, елді басып қалған оқиғаға 

қатысты қойылған атау делінеді. 

Елекажы – Үстірттегі бір топ құдық. 

Атау Елек (сын есім) және ажы (аджы) (сын 

есім) с#здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Елек сыңарындағы Е/И «ылғал, су» мәнін 

беретін имитатив. Ал -лек бір нәрсенің бар 

екенін, молдығын білдіретін к#не жұрнақ. 

Аджы (к#не түріктің с#зі) // ажы – суы 

ащы, бірақ мал ішуге жарамды құдықтарға 

қарата айтылып, солай жер атауы болып 

қалыптасып кеткен: Ажы – Э.Севортянның 

с#здігінде «ащы, ащы су, шипалы су» 

делінген (Э.В.Севортян, 1974, 89). Сонда 

Елеғажы атауының топонимдік мағынасы: 

«ащы сулы құдық» дегенді білдіреді.

Елеуишан – құдық. Бейнеу ауданында 

орналасқан.  Антропогидроним.

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген &лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Міне, Қостанай облысында мемлекеттік 

т ілдег і  сыныптардың ашылуына  басты 

кедергілердің бірі осы сияқты.

Айталық, Новотроицк ауылы тұрғындары 

2011 жылы «Балалардың конституциялық құқы – 

ана тілінде тәрбие-білім алуы» мәселесін к#терді. 

Бұл мәселеге аудандық білім б#лімінің назарын 

аудардық. Нәтижесінде – ауыл мектебінде 

мемлекеттік тілде тәрбие-білім беретін шағын 

орталық та ашылып еді. Орталыққа 8 бала 

барғанын, тіпті алдағы бір-екі жыл ішінде 1 

қазақ сыныбы ашылатынын аудандық білім 

б#лімі мамандары сүйіншілеген. 

Шағын орталыққа 8 баланы берген ата-ана-

лардың үміті, әрине, балаларын #з ауылында ана 

тілінде оқыту болатын. Бірақ неге екені бел гісіз, 

аудандық білім б#лімі басшылығы да, Ново-

троицк мектебінің директоры да балалар дың 

мемлекеттік тілде білім алуына жағдай жасау ға 

асықпай жүр. Қазақ тілінде білім беретін бір сы-

нып та ашылмады. Бұл ауылда мемлекеттік тілде 

білім беретін бастауыш сыныптары жоқ. Қара-

балық ауданы ауылдарында қазақ сынып та рын 

ашуға не кедергі? Осы сұрақ ауданымызда соңғы 

жылдары жиі к#терілетін болды. Мемлекеттік 

тілде білім беру мәселесіне келгенде Қарабалық 

ауданы білім б#лімінің кежегесі кері тарта 

беретіні несі? Бұл #зі дәстүрге айналған сияқты.

)лі есімізде, сонау тоқсаныншы жылдардың 

басында республика бойынша әр елді мекенде, 

әр мектепте мемлекеттік тілде білім беретін 

сыныптар ашылып, балалардың қалаған тілде 

білім алуына мүмкіндік берілді. Т#рт-бес жыл 

ішінде Аққұдық ауылындағы бастауыш мек-

теп қазақ мектебіне айналып үлгерді. Бірақ 

Қостанай облысы Қарабалық ауданы халқының 

қуанышы ұзаққа бармады. «Мектептердің 

бәрі «қазақшаланып» кетер» деп қаймықты 

ма, белгісіз, жергілікті құзырлы мекемелер 

елдегі экономикалық дағдарысты алға тар-

тып, «дағдарыс #ткен соң қайта ашамыз» де-

соның тек 229-ы ғана мемлекеттік тілде білім 

алады. 

2016-2017 оқу жылы аудан мектептеріндегі 

қазақ балаларының саны – 1118 болды (Қара-

балық аудандық білім б#лімінің 09.03.2017 ж. 

күнгі №ФЛ-Т-5 жауап хаты), бірақ сол –1118 

оқу шының 888-і #зге тілде оқиды. Білімді #зге 

тілде беретін №1 мектеп тегі оқушылардың 40%-

ы ұлты қазақ балалары. Сондай-ақ Новотроицк 

орта мектеп оқушы ларының 80%-ы, Победа 

не гізгі мектептерінің 56%-ы, Қособа бастауыш 

мектептерінің 84%-ы, Приречное ОМ және 

Белог линов НМ оқушыларының 30%-дан аста-

мы ұлты қазақ балалар (27.03.2017ж. күні жазған, 

кіріс №ФЛ-Т-8 хатқа аудандық білім б#лімің 

жауабынан). Ауданымызда осындай мектептер 

аз емес.

Қарабалықтағы №3 орта мектепте оқитын 

оқушылар саны ж#нінде Қостанай облысының 

әкімдігі біздің сауалымызға: «...Оқушылардың 

контингенті 2007 жылда 150 бастап 2011 жылда 

240 дейін к#терілді...» (Дерек облыс әкімдігінің 

ресми сайтынан 02.04.2012 ж. алынды) деп жауап 

берді. )кім «4 жыл ішінде мемлекеттік тілде білім 

алғысы келген оқушылардың саны 90 балаға 

артқанын» айтады. Демек, аудан тұрғындары 

Қарабалықта қазақ мектебі ашылған алғашқы 

жылдарда мемлекеттік тілдің болашағына сен-

ген, оң #згерістер күткен. Бірақ халық сенімі 

ақталды деп айту қиын. Себебі ауданымызда 

мемлекеттік тілдегі сыныпқа баратын оқушылар 

саны жылдан-жылға азайып барады. Аудандық 

білім б#лімі ұсынған мәлімет бойынша, 2016-

2017 оқу жылы №3 қазақ мектебінде оқитын 

оқушылар саны – 192 оқушы екен. (АББ, кіріс 

н#мірі №ФЛ-Т-8, 27.03.2017ж. хатқа жауабы-

нан). Мемлекеттік тілде білім беретін №3 мектеп 

оқушыларының саны 5 жыл ішінде 50 оқушыға 

кеміген. 

Қостанай облысының солтүстік аудандарын-

дағы жағдайды Павлодар облысының солтүстік 

Бұл аудандарда да кеңес заманында бір-екі ғана 

қазақ мектебі болған екен. Қостанай облысының 

солтүстік аудандарының білім беру саласы осын-

дай жетістікке қашан жетер екен? 

Қостанай облысы әкімдігінің ресми сай-

тына 2009-2011ж. бірнеше рет жазып, «При-

магнай мектебінде оқитын оқушылардың 

дені бұрын қазақша оқыған балалар» екенін 

тілге тиек еттік. «Олар к#рші ауылдағы қазақ 

мектебі жабылған соң, #зге тілде амалсыз оқып 

жүргенін» жеткіздік. «Мәселені ескеріп, аталған 

мектептен қазақ сыныбын ашу туралы» ұсыныс 

айттық. Естір құлаққа жету үшін бір емес, 

бірнеше рет айттық, жаздық та. Нәтижесінде 

Примагнай мектебінде 2012 жылдан бастап 

қазақ тілінде білім беретін 1 сынып ашылды. 

Қазір бұл мектеп мемлекеттік тілде білім беретін 

мектепке айнала бастады.

Мемлекеттік тіл мәселесін 2009-2012 жылдар 

аралығында жиі к#теріп, аз-маз жетістікке жет-

кен соң, «мәселеге енді аудандық білім б#лімі 

бейжай қарамас» деген үмітпен қоя қойып едік, 

айтарлықтай #згеріс жоқ.

Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту 

барысы, соның ішінде білім беру мәселесі ауда-

нымызда #те күрделі екенін ескеріп, Қарабалық 

ауданы әкімінің атына биыл да хат жаздық. 

Орыс мектептері қабырғасынан қазақ сынып-

тарын ашу мәселесін тағы бір мәрте к#тердік. 

Біз ұсынған мектептердің арасынан әкім «По-

беда негізгі мектептерінде Новотроицк және 

Приречное орта мектептерінде мемлекеттік 

тілде оқытатын 1 сынып ашу мәселесі алдағы 

уақытта қарастырылатынын» және «Болашақта 

№2 Қарабалық ОМ базасында қазақ тілінде 

оқытатын бастауыш сыныптар ашу» жоспары 

барын (26.06.2017ж. №ФЛ-Т-144 хаты) айтқан. 

Десек те, мемлекеттік тілдегі сыныптар ашу 

ұсынысымен біз к#рсеткен мектептер тізі-

мі нен Қарабалық кентіндегі №1 орта мек-

теп және Қособа бастауыш мектебі «шығып» 

қалғаны түсініксіз. Бұл мектептерде тиісінше, 

оқушыларының 40%-ы және 84%-ы қазақ ба-

лалары. 

Еліміздің «Тілдер туралы» Заңының 

4-бабында: «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тілі – қазақ тілі... Қазақстан халқын 

топтастырудың аса маңызды факторы бо-

лып табылатын мемлекеттік тiлдi меңгеру – 

Қазақстан Республикасының әрбiр азаматының 

парызы. Үкiмет, #зге де мемлекеттік, жергiлiктi 

#кiлдi және атқарушы органдар: Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік тiлдi барын-

ша дамытуға... Қазақстан Республикасының 

барша азаматтарының мемлекеттік тiлдi 

еркiн және тегiн меңгеруiне қажеттi барлық 

ұйымдастырушылық, материалдық-техникалық 

жағдайларды жасауға... мiндеттi» деп жазылған.

Соны ескеріп, Үкіметтен, Парламенттен 

білім беру саласында мемлекеттік тілдің дамуы-

на қолдау к#рсетуді сұраймыз. Қолданыстағы 

заңнамаға сәйкес: «Үкiмет, #зге де мемлекеттік, 

жергiлiктi #кiлдi және атқарушы органдар 

Қазақстан Республикасында мемлекеттік тiлдi 

барынша дамытуға... мiндеттi» болса, Үкіметтің 

21.12.2007ж. күнгі №1256 Қаулысына мораторий 

жариялауды сұраймыз. Мораторий тым болмаса 

солтүстік және шығыс облыстарын қамтыса, 

солтүстіктегі к#птеген ауылдардың сақталуына, 

дамуына септігі тиері анық. 

Еліміздің солтүстік және шығыс аймақ-

тарындағы мемлекеттік тілде білім беретін 

мектептерде де, сыныптарда да бала саны 

аз. ҚР Үкіметінің 21.12.2007ж. күнгі №1256 

Қаулысына мемлекетт ік  т ілд і  дамыту 

мақсатында еліміздің солтүстік және шығыс 

аймағы шегінде мораторий жарияланатын 

болса және соған орай әр баланың талабы 

ескеріліп, мемлекеттік тілдегі сынып ашыл-

са, тіл болашағына тұрғындардың сенімі 

нығаяр еді. Қазір мемлекеттік тілдегі сынып 

ашу – оңай емес, мемлекеттік тілдегі газет 

ашу тіпті қиын. Мемлекеттік тіл мәселесіне 

алаңдайтын азаматтар аймағымызда жоқ 

емес, бірақ нәтижеге қалай, қайтіп жету 

керек екенін біле бермейді. Жиналыстарда 

бір-екі айтқаннан, не газет бетіне бір мақала 

жазғаннан жағдай түзеліп кетпейтінін к#ріп 

жүрміз. Ал бұл мәселемен белсенді түрде 

айналысып, нәтижеге жету үшін нақты істер 

атқарып жүрген қоғамдық ұйымдарды, не 

белсенді азаматтарды к#рмейміз. Бір мекеме-

лер мен ұйымдар науқандық шаралар #ткізген 

болады. Нәтижесінде мемлекеттік тіл мәселесі 

солтүстік аймақта тығырыққа тіреледі. 

Елбасымыздың: «Қазақстанның болашағы 

– қазақ тілінде!» деген қанатты с#зін біз 

«Қазақ тіліне к#ңіл б#ліңдер! Қазақ тіліне 

к#ңіл б#лсеңдер ғана Қазақстанның болашағы 

зор болады, жарқын болады!» деп түсінеміз. 

)йтпесе, ана тілін терең білмеген бала ағылшын 

тілін қайтып үйренбек, еліне, Отанына қалай 

қызмет етпек? «Ана тілінде білім алу – баланың 

конституциялық құқы» болуының басты себебі 

балалар мен жас#спірімдердің #з Отанына 

деген махаббаты отбасын сүюден, ана тілін 

ардақтаудан, мемлекеттік тілді құрметтеуден 

басталатындығынан болса керек. )йтпесе, 

бюджет ақшасын үнемдейміз деп жүріп, ана 

тілін ардақтамаған, үйренбеген, мемлекеттік 

тілді менсінбей, шекесінен қараған ұрпақ 

тәрбиелесек, олар ертең ел-жұртына ағылшын 

тілінде қызмет етіп жарыта ма?

Т&лен РАМАЗАНҰЛЫ 
Қостанай облысы 

Қарабалық ауданы

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕГІ 
сынып ашуға не кедергі? 

ген желеумен 1995-1996 жылдардан бастап 

қазақ сыныптарын қайта жаба бастады. Аудан 

тұрғындары «қазақ сыныптарын әкімдік қайта 

ашады» деп жылдар бойы сеніп, үміттеніп 

келді. «Ел басқарған азаматтардың жұмысына 

кедергі жасамайық, дағдарыс кезінде етегінен 

тартпайық» деп, құзырлы мекемелердің есігін 

қақпады, табалдырығын тоздырмады: «Ба-

ламызды мемлекеттік тіл мәртебесі бар ана 

тілімізде оқытқымыз келеді, қазақ сыныбын 

қайта ашыңыздар!» деген талап қоймады. 

Дағдарыс сол күйі аймағымыздан кетпей қойды 

ма, әлде басшылар #з с#зін ұмытты ма, ол 

жағы бізге беймәлім, анығы – жоғарыда айтып 

#ткеніміздей, аудандық білім б#лімі мемлекеттік 

тілдегі сыныптарды ашуға асықпады. Соның 

к#рінісі – қазіргі уақытта, ұлты қазақ балала-

ры ның 80%-ы әр түрлі себептермен ана тілінде 

білім алу құқына қолдары жетпей отыр. Тіпті 

аудан оқушыларының небәрі 6-7%-ы ғана 

мемлекеттік тілде білім алады. Нақты санмен 

баян етсек, аудандымызда 3087 оқушы болса, 

аудандарындағы жағдаймен салыстыруға тіптен 

келмейді. Кереку #ңірі балалардың мемлекеттік 

тілде білім алу құқына үнемі жағдай жасап 

келеді, назардан тыс қалдырмайды. Мәселен, 

Железин, Ертіс аудандарында мемлекеттік 

тілде білім беретін сыныптарды 1995-1996 ж. 

жаппаған. Дағдарыстан ептеп-септеп, амалын 

тауып, айласын асырып #ткен. Железин ауданы 

әкімінің атына жазған хатымызға ауданның 

білім б#лімінің басшысы жауап берген бо-

латын.(27.04.2010 ж. № Р-17): «Железин ау-

данында 2009-2010 оқу жылында 38 мектеп 

қызмет етуде, оның ішінде қазақ мектептері – 8, 

орыс мектептері – 19, аралас мектептері – 11. 

 Аудан тұрғындарының, соның ішінде #зге ұлт 

#кілдеріне, мемлекеттік тілде білім алуына 

барлық жағдайлар жасалады» деп жауап бергені 

есімізде. Нәтижесінде Кереку аймағының 

солтүстік аудандарында қазақ сыныптарының, 

мемлекеттік тілде білім беретін мектептердің 

саны соңғы жиырма бес жыл ішінде кем дегенде 

8-10, ал аралас мектептер саны 10-18-ге жеткен. 

ЖЫРШЫ-ЖЫРАУ
ТОЛҒАНДЫ...

Ерте заманда «Мың бір түнді» 30 күн жырлаған Құлмамбет, 

қырғыздың «Манасын» тірілткен Б#лтіріктердің жыршылық жолы 

үзіліп қалғаны анық. Ғаламдық тордың шырмауында кеткен жастар 

4-5 шумақ тақпақты ежелеп айтатын «жаһандану» кезеңінде к#ш 

бастап тұрмыз. Аталған кеш арқылы Саршуаш жыраудың Қабанбай 

батырмен араздасуы, бала )білмансұрдың хандық құрған кезеңіне 

дейінгі аралықты қамтитын шығыс түркістандық ).Нәбиұлының 

«Абылай хан» дастаны жүрегі сезгіш, к#кірегі ояу тыңдаушысымен 

қауышты. 

Кештің бел ортасында Ықыластың «Аққуын» әке жолын 

жалғаушы Бекболат )бішұлы шебер орындап, таңдай қақтырды. 

С#здің майын ағызып, жырдан алқа таққан заманауи )біш жы-

рау «Райымбек батыр» дастанын нақышына келтіре жырлағанда, 

жиылған қауым сілтідей тынды. Сабдалы жыраудың қазақ жерінде 

ізі қалмаған «Райымбек батыр» дастаны Қытай еліндегі мұрағаттан 

алынған. XVIII ғасырдан тарих қойнауында қалған туындыны араға 

үш ғасыр салып )біш )ділбекұлы жаңғыртып, халыққа ұсынып 

отыр. Дастанда Райымбек батырдың К#кпекті жазығында болған 

ұрыста бір күнде 17 қалмақ батырын ойсырата жеңіп, Ағанас 

ханның басын алғаны, ерлігімен #ткел бермес Іле #зенінен қалың 

жасағын аман алып #ткендігі баяндалады. 

Рухани кеш соңында )біш )ділбекұлы #негелі #мірі жай-

лы жазған «'зім туралы» толғауын орындады. С#з соңында, 

қазыналы қуанышқа ортақтаса келген асылдың сынығы Жұлдыз 

Мұқағалиұлы, журналист Сағатбек Медеубек, ұлттық #нер 

«қазанында» бір қайнаған Рамазан Стамғазиев, Ұлжан  Байбосынова 

лебіз білдірді.

Ел келешегі – ұлттық рухпен толысқан ұлттық #нерде. Ана тілі 

мен ұлттық рухы мықты халық – мәңгілік. Мәдениеті мен #нері бай 

ұлт тарих к#шінен қалмайды. Кештен түйгеніміз осы болды.

 Арай ЖҰМАТАЙ,
 әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

 журналистика факультетінің студенті

КЕШ

«МЫҢ БІР МАҚАЛ»,
«ЖҮЗ БІР ЖҰМБАҚ»...

Мұхтар !уезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінде «Ұлт қасиеті 
– тілінде» атты әдеби кеш &ткізілді. Оған 
аталмыш жоғары оқу орнындағы Ақпараттық 
білім беру орталығы Гуманитарлық қызмет 
к&рсету б&лімінің меңгерушісі Жанат Ережепова 
модераторлық жасады. К&пшілік назарына ал-
дымен тіл туралы слайд ұсынылды.

Іс-шараны ашқан оқу орнындағы қазақ тілі мен 

әдебиеті кафедрасының меңгерушісі Нұрлыбек 

Омаров былай деді:

– Тіл – қандай елде, қандай ұлт пен ұлыста 

болмасын қашанда қастерлі де қасиетті ұғымға 

ие. Ол ана сүтімен бойға дарып, уақыт #те келе 

қалыптасып, дами түседі.

Елбасының «Үштұғырлы тіл» бағдарламасына 

сай қазақ, орыс, ағылшын тілдерін білу – 

бүгінде заман талабына айналған. )рине, к#п 

тіл білген жақсы. Университетіміздің оқытушы-

профессорлары мен студенттері бірнеше тілде 

емін-еркін с#йлейді. Біз мұны орынды мақтаныш 

етеміз.

'зге тілдің бәрін білумен қатар қазақ тілінің 

мерей-мәртебесін айрықша құрметтеуіміз қажет. 

Ана тілі – ар #лшемі. Ең алдымен, #зіміз туған 

тілімізде таза с#йлеп, жаза білуіміз керек. Туған 

тілді шұбарлау к#ңіл тұнығын лайлау болып та-

былады. Демек, тіл тағдыры – ел тағдыры екенін 

әркез есте ұстағанымыз ләзім. Екіншіден, #зге 

ұлттар мен ұлыстардың #кілдерін де мемлекеттік 

тілді үйренуіне к#мектескеніміз ж#н. Осы орайда 

сан алуан байқаулар, конкурстар #ткізу де үлкен 

мәнге ие екені түсінікті жайт. Мәңгілік Елдің 

мемлекеттік тілінің мерейі қашанда үстем бола 

берсін.

Нұрсұлтан )бішұлы Назарбаевтың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында да туған тіліміздің тағдыры жайлы аз 

айтылған жоқ. Осы орайда латын әліпбиіне к#шу 

– #скелең заман талабына айналып отыр. Бұл 

жұмыста да жоғары оқу орындарына үлкен міндет 

жүктелген. Сол себепті де үлкен-кіші демей бұған 

белсене атсалысқанымыз ж#н, – деді.

Басқосу барысында филология ғылымының 

кандидаты, доцент Жеңіскүл )ділбекова, аға 

оқытушы Нағима Ырсымбетова, Ақпараттық білім 

беру орталығының сектор меңгерушісі  Раушан 

Тасболатова, гуманитарлық оқу залдарының 

кітапханашылары – Нұрлы Саулешова, Жанайым 

Якипова, Клара Еркеқараева с#з с#йлеп, тақырып 

аясындағы #з ойларын ортаға салды.

Филология факультетінің студенттері «Мың 

бір мақал», «Жүз бір жұмбақ» атты зияткерлік 

ойынға қатысып, білімдерін сынап к#рді. Олар 

интерактивті тақтаның к#мегімен ұлы тұлғалардың 

портреттерін ғана танып қоймастан, олардың 

ұлағатты с#здерін де дәл табуға талпыныс жасады. 

Ақын-жазушылардың тіл туралы ой-толғамдарын 

жарыса айтты. 'леңдер оқыды. Кітап пен га-

зет-журнал к#рмесі де к#пшіліктің танымдық 

деңгейінің артуына айтарлықтай септігін тигізгені 

анық.

Қарлығаш ҮСЕНҚҰЛОВА,
М.!уезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 

мемлекеттік университеті Ақпараттық білім беру  
орталығының кітапханашысы 

ШЫМКЕНТ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН
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Мектеп жетістігі мұғалім қолында
БІЛІМ КӨКЖИЕГІКОНФЕРЕНЦИЯ

ШАРА

Бұрынғы әкім Асқар Мырзахметов-

ты ел к#біне «шаруаның адамы еді» деп 

жиі еске алса, Түймебаевты еліміздің 

е г е м е н д і г і н  т ұ ң ғ ы ш  м о й ы н д а ғ а н 

Түркиямен достық қарым-қатынасты 

нығайтқан елші ретінде мақтап жата-

ды. )рине, мемлекеттік басқарудың 

саты-сатысынан #тіп,  шыңдалған 

басшы тек достықты нығайтып қана 

қоймай, Анадолыдан алған алғысының 

арқасында Оңтүстік #ңірге инвестор 

тартып, Елбасының тапсырмасын шып-

шырғасын шығармай орындап келеді. 

Айтқанымыз айғақты болу үшін 

т#мендегі цифрларды тізбектей кет-

сек. Түймебаев #ңір тізгінін ұстаған 

бір жылдың 10 айында облысымызға 

266 миллиард теңге к#лемiнде инвес-

тиция тартылған. Бұл #ткен жылғы 

к#рсеткiшпен салыстырғанда 22 пайызға 

артық болып, осыған орай, шетелдiк (Гер-

мания, Израиль, Қытай, Түркия, БА), 

Иран, Ресей, Франция, Швейцария, 

Армения және т.б) инвесторлармен 40-

тан аса iскерлiк кездесу #ткізіп, екіжақты 

келісс#здерге қол қойған. Туризммен 

аты шыққан Түркияда елші қызметін 

ат қарған Түймебаев #ңірдегі осы салаға 

тың бастамалар енгізді. Шетелдік инвес-

торлар тарту мақсатында «Сарыағаш», 

«Қасқасу» тау шаңғы кешені, «Шарда-

ра» жағажай демалыс аймағы, «К#не 

Түркістан» секілді жобалар жүзеге асу-

да. Міне, осы бастамалар #з жемісін 

беріп, облысқа келген туристердің саны 

былтырғымен салыстырғанда 55 пайызға 

к#бейген. 

Инвесторлардың таңдауы «жоба- 

жоспарым осы аймақта жүзеге асады-

ау» деген #ңiрге түсетіндігін ескерсек, 

Оңтүстік #лкеге тартылатын кәсіпкер-

лердің қатары арта түсетіндігі анық. 

'ңiр басшысының ұзақ жылдар дипло-

матиялық қызметтегі іскерлігі #з жемісін 

беріп, экономикамыз түлеп, биыл инве-

стиция тарту ж#нiнен Оңтүстiк Қазақстан 

облысы республикада бiрiншi орынға 

шықты. 'зі бас болып, қолға алған «Туған 

жерге тағзым» акциясы арқылы Күнгейден 

түлеп ұшқан ірі бизнесмендердің ба-

сын қосып, туған жерін түлетудің әрбір 

азаматтың парызы екендігін есіне салды. 

Акция аясында #лкеде шағын және орта 

кәсіпкерлік нысандарының қатары молая 

(176 мыңнан асқан) түсті. 

«Ағаштан ағаш сәнін алады, Адамнан 

адам тәлім алады» демекші Ыстанбұл 

к#рген Түймебаевтың Шымкентте жүзеге 

асырған «Шатқал» бағдарламасына сынай 

қарап, қараусыз жатқан сай-салаға егілген 

к#шеттердің 5-10 жылда қаланың желекті 

саябағына айналатындығына сенгісі 

келмеді. Дегенмен, жаңашылдықты, 

мәдениеттілікті жанына жалау еткен #ңір 

басшысының экологиялық проблеманы 

шешетін бұл жобасының уақыт к#шінен 

сүрінбей #тетіндігіне сеніміміз мол. 

Себебі, мұндай жобалар Оңтүстік та-

рихында мұнан бұрын да болған. Соның 

бірі, Шымкенттiң жаңа келбетiн жасаған 

Асанбай Асқаровтың «Дендросаябағы». 

'ткен Қызыл империяның туы желбіре-

ген кезеңнен азаттықтың ақ таңына 

дейiн облысты басқарғандардың ішінде 

Шара аясында шетелдік және 

қазақстандық журналистер, таны-

мал PR мамандарының шеберлік сы-

ныптары #ткізілді. Атап айтқанда, 

БҰҰ-ның Қазақстандағы Қоғамдық 

ақпарат департаментінің басшы-

сы  Властемил Самек,  ЮНЕСКО 

Кластерлік бюросының коммуникация 

және ақпарат б#лімінің маманы Сергей 

Карпов, Колумбия университетінің 

профессоры Рафис Абазов, сондай-ақ 

Халықаралық «Medianet» журналисти-

ка орталығының, «Кселл» АҚ, Халық 

банкі, Астана Банкі, Альфа-банк, 

«Эйр Астана» авиакомпаниясының 

PR-менеджерлері  дәріс оқып, #з 

тәжірибелерімен б#лісті. 

Т р е н и н г т е р  с а н д ы қ  ж ү й е н і 

 сауатты қолдану, ақпаратты реттеу 

және БАҚ заңнамасы,жаңа медиа, 

азаматтық журналистиканың пікір 

қалыптастырудағы р#лі, ақпараттық 

сайттарға контент дайындау тәсілдері, 

т.б. тақырыптарды қамтыды.

Алғаш болып с#з алған БҰҰ-ның 

Қазақстандағы Қоғамдық ақпарат 

департаментінің басшысы В.Самек ком-

муникация #неріне, коммуникациялық 

құзіреттілік пентехникаларға, ақпа-

ратты дұрыс түсіну, дұрыс бере білу 

маңыздылығына баса назар аудар-

ды. Қатысушылардың мектепте алған 

білімдерін практикада сапалы қол-

дана алатындықтарына сенім білдірді. 

Тұрақты даму мақсаттарын к#здеп, 

жаһандық бастамаға қосылудағы 

 ЮНЕСКО, халықаралық журналисти-

ка және қоғамдық медиа кафедрасының 

бастамаларына тілектестігін білдірді.

ЮНЕСКО Кластерлік бюросының 

коммуникация және ақпарат б#лімінің 

маманы С.Карпов мектептің негізгі 

мақсаты тұрақты даму мақсатындағы 

тиімді коммуникацияға негізделгендігін 

атап #тті: «Тұрақты даму коммуникация 

ретінде «сананы жаңғыртудағы» ұлттық 

стратегиялар және бағдарламалармен 

қатар тұрады. Бұл мектеп журналистерді 

оқытудың модельдерін таңдауға, тұрақты 

даму мақсатындағы коммуникацияның 

орнын анықтауға к#мектеседі. Тұрақты 

дамудың он алтыншы мақсаты – заңды 

құрметтеуге және тиімді мемлекеттік 

институттарды дамытуға негізделген 

бейбіт қоғам орнату коммуникациясыз 

әрі журналистерді қорғаусыз мүмкін 

емес. 'з кезегінде он алтыншы мақсат 

б а с ш ы л а р ы н ы ң  б і л і к т і л і г і н  а р т т ы р у 

Бағдарламасында қарастырылса, мұғалімдер 

үшін мән мәтін «Тиімді оқыту мен оқу», 

«Мұғалім к#шбасшылығы» және «Мектеп 

пен қоғамдастық аясындағы к#шбасшылық» 

бағдарламаларында оқудың тиімділігін арт-

тыру теориясы тұрғысында қарастырылады. 

«Сабақты зерттеу» әдістемесі мұғалімдердің 

білім саласында енгізіліп жатқан жаңалықты 

енгізуде де бірлесе, ынтымақтаса отырып 

жаңаша жұмыс жасауына толық мүмкіндік 

береді. Бұл #з кезегінде мектептегі әдістеме-

лік қызметті  жаңаша ұйымдастыруға, 

мұғалімдердің ынтымақтаса жұмыс жасап 

бірлесе оқуына, Сенеканың «үйрете жүріп 

үйренеміз» қағидасының жүзеге асуына 

ықпалы зор. Менің ұсынысым, мұғалімдердің 

зерттеушілік жұмысын әдістемелік бірлестік 

деңгейінде  ұйымдастырып,  б ірлестік 

мүшелерін «Сабақты зерттеу» тобына тар-

ту. Екіншіден, нұсқаулықтарда к#рсетілген 

сабақты зерттеуді бастар алдында проблема-

ны айқындап, зерттеудің мақсатын анықтау 

үшін «пән бірлестігі мүшелерінің бірлесе 

отырып сабаққа қатысу арқылы «проблема-

ны анықтауын» да бір нұсқа деп қарастыруға 

болады. Тәжірибемнен байқағаным, мек-

теп басшылары мектептегі тәжірибесінде 

мұғалімдермен бірлесе зерттелетін сыныптың 

сабақтарына қатысу арқылы да сабақты зерт-

теу мақсаттарын нақты анықтап жатқандары 

бар. Мұнан мектеп басшысының (немесе 

бірлестік жетекшісінің) зерттеу жұмысын 

ұйымдастырып,  жоспарлап,  #тк ізуде 

р#лінің маңызды екендігін к#реміз. Мек-

теп басшыларының тәжірибесі  жайлы 

рефлексивті есептерінде келтірілген де-

ЖАҢАЛЫҚҚА ТОЛЫ ЖЫЛ оқу модельдері арқылы журналистердің 

сапалы білімін к#здейтін т#ртінші 

мақсатпен тығыз байланысты».

ЮНЕСКО 2008 жылы базалық 

журна лис тиканың он жеті модулін 

ұсынған еді. 2010 жылы Алматыдағы 

ЮНЕСКО Бюросы аталған бағдарла-

маны әдебиеттермен, оқу тапсырма-

ларымен толықтырып, орыс тіліне 

 а у д а р с а ,  2 0 1 4  ж ы л ы  ә л - Ф а р а б и 

атындағы Қазақ ұлттық университеті 

ЕҚЫҰ қолдауымен қазақ тіліне ау-

дарды. С.Карпов үстіміздегі жылы 

Парижде шық қан жаңа оқу бағдарлама-

сы ның орыс тіліне аударылып, оқу 

 материал дарымен толықтырылғанын 

жеткізді. Маманның айтуынша, жаңа 

бағдарламаға ақ парат құралдарының 

тұрақтылығы, мәде ниетаралық диа-

лог, жаһандық коммуникациялар, 

гуманитарлық дағдарыс, адамдар 

 саудасы, ғылым, т.б. модульдер кірген.

С#з соңында С.Карпов #зге елдерден, 

#ңірлерден, жоғары оқу орындары-

нан келген қатысушыларға сәттілік 

тілеп, халықаралық ұйымдармен тиімді 

жұмыс атқарып отырған Күзгі мектеп 

ұйымдастырушыларына алғыс білдірді. 

Жас мамандар мен студенттер кәсіби 

PR мамандары мен медиа #кілдерінің 

тренингіне қатысумен қатар, кәсіби 

қауымдастықтың ресурстарын қолдану, 

кәсіби #су мүмкіндіктеріне ие болды. 

Үстіміздегі жылдың 2-4 маусым 

аралығында ЮНЕСКО Кластерлік 

Бюросының қолдауымен #ткізілген 

«Медиа және PR-коммуникация-

лар: тұрақты даму стратегиясы» атты 

ІІ Халықаралық Жазғы мектебіне 

Қырғызстан, Астана, Атырау, Ақтау, 

Қарағанды, Түркістан, Тараз, Қос-

танай #ңірлерінен жас журналистер 

мен PR-мамандары,  ЖОО оқы-

тушылары қатысқан еді. Оқытудың 

жаңа әдістері мен инновациялық 

ком муникациялық құралдарды қол-

данып, әртүрлі аудиторияға тұрақты 

#ткізіліп келе жатқан, оқиғаны ал-

дын ала болжап, кез келген жағдайда 

мойнына жауапкершілік жүктеуден 

қорықпайтын мамандар даярлауға 

үлес қосатын Жазғы, Күзгі, Қысқы 

мектептер болашақта жалғасын табары 

даусыз.

Назгүл ШЫҢҒЫСОВА, 
филология ғылымының докторы

ректерге сүйенсек сабақты зерттеу әдісінің 

мұғалімдердің бірінші кезекте қарым-

қатынас құзыреттілігінің, екінші кезекте 

жоспарлау, бақылау, талдау және ең маңызды 

фактордың бірі- зерттеушілік құзыреттілігінің 

артатындығын к#рсетіп отыр. 

Қазақстанда білім беруді дамытудың 

2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 

Бағдарламасы «Қазақстан Республикасының 

2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

 жоспары» негізінде еліміздің экономиканың 

орнықты дамуы үшін сапалы білімнің 

қолжетімділігін қамтамасыз ету арқылы 

а д а м и  к а п и т а л д ы  д а м ы т у ,  б і л і м н і ң 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатын-

да қабылданған. Мемлекеттік Бағдарламада 

 «...біліктілікті арттыру жүйесінің алдына да 

жаңа міндеттер қойылуда. Мұғалімнің кәсіби 

даму бағдарламаларын сапалы жаңарту қажет. 

Бұл Қазақстан педагогтарының біліктілігін 

арттыру жүйесінің кадрлық құрамының 

жоғары құзыреттерін талап етеді...» деп 

мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін дамыту 

қажеттігі к#рсетілген. «Сабақты зерттеу» – 

Бағдарлама ұсынып отырған мұғалімдердің 

ж а ң а  ф о р м а т т а ғ ы  з е р т т е у  ә р е к е т і н 

ұйымдастыру әдісі. Мұғалімдерді «Сабақты 

зерттеу» топтарына тарта отырып кәсіби 

құзыреттілігін арттыруға қол жеткізетіндігіміз 

анық. «Мұғалім – мектептің жүрегі» деп 

Ы.Алтынсарин к#рсеткендей, мектептің 

жетістігі мұғалім қолында.

Ділдахан ИБРАГИМОВ,
«Назарбаев зияткерлік мектептері» 

Педагогикалық шеберлік  
орталығының аға менеджері 

Күні ертең, Шымкенттiң сыртқы 

келбетiн де, iшкi рухани мазмұнын да 

алыс-жақын шетелдерге танытатын 

осы атадан қалған мәуелі тал-теректер 

болмақ. Кезінде #ңiр басшысының әкесi 

Қансейiт қария Бәйдiбек ауданындағы 

«Б#ген» кеңшарын басқарып тұрған тұста 

мың түп к#шет отырғызған деседі. Кли-

маты қаталдау Бәйдiбек ауданынына 

қарасты Б#ген ауылындағы сол к#шеттер 

бүгінде үлкен дараққа айналып, ауылдағы 

ағайынға сая болып тұр. Міне, «Атадан 

мал қалғанша, тал қалсын» деген бабалар 

#сиетіне берік Жансейіт Қансейітұлының 

бұл бағдарламасы келешек ұрпақтың 

кәдесі үшін істелініп жатқан шарапатты 

шаруасының бір парасы ғана... 

Айтпақшы, «К#рші ақысы, Тәңір 

ақысы» деген екі ел Президенттерінің екі 

жақты келісс#здеріне орай томаға-тұйық 

'збекстанмен қарым-қатынас орнаты-

сондай-ақ #лкені таныту мақсатында 

да түрлі кітаптар шығарылып тұрады, 

– деп ағынан жарылды. )рі елордамыз 

– Астанада «Жаһан таныған жеті тұлға», 

«Тұлға. Тәуелсіздік. Тарих» – «Личность. 

Независимость. История» сынды әдеби, 

танымдық кітаптардың тұсауын кесті. 

)рі #зі басшылық етіп отырған облыстың 

бас қаладағы мәдени күндерін #те жоғары 

деңгейде #ткізіп, Оңтүстік Қазақстан об-

лысы #зге #ңірлерге үлгі-#неге к#рсетті». 

Облыс әкімнің #нер мен мәдениетке 

біртабан жақындығының арқасында, 2017 

жылы Түркістан Түркі әлемінің мәдени 

астанасы атанды. Осыған орай жыл 

бойы Оңтүстiкте, оның iшiнде Түркiстан 

қаласында халықаралық деңгейдегi 40-тан 

астам iс-шара ұйымдастырылды. Рухани-

ят салтанат құрған бұл шаһарға шетелдік 

туристердің келуі жиіледі. Тіпті дүбiрлi 

шараның ашылу салтанатына 23 мемле-

КӨПТІЛДІ БІЛІМ 
БЕРУДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ

Алматы қаласының Ұстаздар Үйінде «?рлеу» білікті-
лікті арттыру ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының 
филиалы Алматы қаласы бойынша педагогикалық 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтында 
«К&птілді білім беру: біліктілікті арттыру жүйесінде тілдерді 
күндізгі-қашықтықтан оқыту форматы» атты халықаралық 
ғылыми-практикалық конференция болып &тті. 

Конференция жұмысын  филиал басшысы, педагогика 

ғылымының докторы Раиса Садуақасова ашты. Іс-шара 

барысында: күндізгі және қашықтықтан оқытуда маңызды 

болған педагогикалық ұстанымдар; біліктілікті арттыру 

жүйесінде тілдерді қашықтықтан оқытуды қолдану страте-

гиялары; «Шетел тілдерін үйретуде аралас оқыту техноло-

гиясын қолданудың #зекті мәселелері (Blended Learning), 

«К#птілді білім беру жағдайында ағылшын тілін оқытуда 

күндізгі-қашықтықтан оқытудың тиімділігі»; «Орта білім 

мазмұнын жаңарту жағдайында жаратылыстану-математика 

бағытындағы пәндерді оқыту»; Ұлттық  мектептерде к#птілді 

білім беруді дамыту және т.б. мәселелер қарасты рылды.

Конференцияда Алматы  филиалының аға оқытушысы, 

Британдық Кеңестің штаттан тыс тренері Л.Петрова, педаго-

гика ғылымының кандидаты, доцент И.Халитова, аймақтық 

сарапшы А.Стоянова, А.Розыбакиев атындағы №153 мектеп-

гимназияның қызметкері Ш.Умаров, Алматы қаласы Білім 

басқармасының бас маманы К.Абдиманапова және басқалар 

с#йледі. 

Халықаралық конференция жұмысының қорытындысы 

бойынша жаңаша ұсынымдар әзірленіп, к#птілді білім беру 

– біліктілікті арттыру жүйесіндегі күндізгі-қашықтықтан 

форматты оқытуды іске асыру бойынша міндеттер белгіленді. 

Конференция соңында қатысушыларға сертификаттар берілді.

П.АСЫЛБЕК
АЛМАТЫ

халықтың есінде бұл аяулы перзент бір 

ғана Шымшаһардың «#кпесін» емдеп 

жазғаны үшін әлi күнге дейiн елінің 

құрметіне б#леніп келеді. Ал облыстың 

бүгiнгi әкiмiнің қолға алып жатқан ша-

рапаты мол «Шатқал» бағдарламасы 

ұрпақтар сабақтастығының алтын 

арқауын жалғаған дүние болса керек. 

Қазiрге дейiн Шымкенттегi  бес 

саябаққа 50 мыңнан аса к#шет отырғы-

зыл ды. Т#рт саябаққа к#шет егу ша-

расына облыс әкiмінiң #зi қатысып, 

жасыл желек отырғызуы к#пке үлгi 

болды. Болашақта қалада 226 гектар 

жерге 14 шатқалды саябақтар салыну 

жоспарланған. К#галдандырудың бiрiншi 

кезеңiнде к#шеттер егiлiп, тамшылатып 

суару әдiсi жүзеге асырылса, екiншi 

кезеңде аяқжол салынып, жарықтандыру 

қолға алынбақшы. Ал үшiншi кезеңде 

орындықтар мен балалардың ойын 

алаңдарының құрылысы жүргiзiледi. Қала 

аумағының кейбір б#ліктеріне «Самал», 

«Шымсая», «Юнус Эмре» секілді есімдер 

берілген. 

лып, тіпті к#рші елдің бизнесмендері бізге 

инвестиция салуға к#шті. Түймебаевтың 

тұсында бұған дейін түйіні тарқатылмаған 

ауызсу мәселесі шешіліп, бастауын 

Сайрам-'гем шыңдарынан алатын 

халықаралық #зендерді #зара бірлесіп 

пайдалануға қол жеткізді. 

Жаңа әкім келгелі Күнгейде руханият-

тың қазаны қайнай түст і .  Елін ің 

«сүйіктісіне» айналған #нер, мәдениет, 

спорт саласы майталмандарының еңбегі 

халыққа к#бірек насихаттала баста-

ды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласына үн қосқан облыс 

әкімі әлем к#з тіккен «ЭКСПО – 2017» 

халықаралық к#рмесінде: 

«Біз кезінде ерікті, еріксіз алыстап кет-

кен #з рухани құндылықтарымызға қайта 

келе жатқан жұртпыз. «Рухани жаңғыру» 

соның к#рінісі. Қазіргі кезде рухани 

жаңғыру аясында әдебиет мәселесіне 

қатысты #релі ойлар ортаға салынып 

жатыр. Аймақта түрлі республикалық 

деңгейдегі мереке, айтулы күндерге орай, 

кеттен келген түркiтiлдес 25 ұлттан тұратын 

300-ге тарта шетелдiк қонақ, халықаралық 

ұйым #кiлдерi, қазақстандық зиялы қауым, 

журналистерді қамтыған жалпы 10 мыңға 

жуық адам қатысты.

Міне, күндіз-түні түгел Түркінің бірлігін 

ойлаған Ұлт К#шбасшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың елдік саясаты ның беделін 

алты құрлыққа тарататын шаруаны үнсіз 

ғана атқарып келе жатқан #ңірдегі сенімді 

#кілінің еңбегі осылай. 

Қарапайым отбасынан тәрбие алып, 

мемлекеттік деңгейдегі тұлғалық биікке 

к#терілген Жансейіт Қансейітұлының 

қарапайымдылығы, #нерге деген құрметі 

соңғы кездері #ңірдегі қолына қалам 

ұстаған зиялы қауымның аузынан к#п 

естілуде. Түркітанушы ғалымның Түркия 

елінде к#ргені мен к#ңілге түйгенін Оң-

түстік #лкенің #сіп-#ркендеуіне бағыттасам 

деген талабына тек сәттілік жолдас болғай!

Нұрбақ ЕДІГЕ

Оңтүстік Қазақстан облысы

«Сіздің тәжірибеңізде кәсіби тұрғыда 

қалыптасуыңыза ықпал еткен фактор ретінде 

нені айтар едіңіз?» деген сауалға екі жүзге 

жуық мұғалімнің 60%-ға жуығы «сабаққа 

қатысу» деп жауап берген. Мұғалімдердің 

сабақтарға қатысуын жоспарлап, бақылап, 

талап етіп отырудың осындай тиімді жағын 

(аптасына аз дегенде 1 рет әріптестерінің 

сабақтарына қатысу талабы) назарда ұстай 

отырып, ендігі кезекте оның мұғалімдер та-

рапынан бірлесе жұмыс жасау мәдениетімен 

сабақтастыру маңызды. «Сабақты зерттеу» 

(«Lesson study») әдісі – бірлесе жұмыс жасау 

мәдениеті. «Назарбаев зияткерлік мектептері» 

Дербес білім беру ұйымы Педагогикалық 

шеберлік орталығы (НЗМ ДББҰ ПШО) мен 

Кембридж университеті білім беру факультеті 

бірлесе дайындаған бағдарлама ұсынып 

отырған «Сабақты зерттеу» («Lesson study») 

мұғалімдердің ынтымақтастық мәдениетін 

қалыптастыруда маңызды әдіс. Түп тамыры 

жапон елінен алатын бұл әдістің қазақстандық 

білім беру жүйесіне енгізіп,   таратуда 

Педагогикалық шеберлік орталығының 

жүйелі жұмысын айтуға болады. Сабақты 

зерттеу әдісі – мұғалімдердің зерттеушілік 

дағдысын дамыту мән мәтіні де Қазақстан 

Республикасы жалпы білім беру мекемелері 

Жаңартылған білім берудің негізі – 

конструк тивті білім немесе оны сындарлы 

білім деп те атап келеміз. Конструктивті білім 

бе руде оқушының жаңа ақпаратты алуы емес, 

білімді #зі «құрастыру» идеясы тұр. Яғни 

оқу шы дайын білімді алуы емес, білімді #зі 

құрастыра отырып жасауы маңызды. Осы-

дан келіп, «білім» ұғымының табиғатының 

«#згеріске» ұшырап жатқандығын байқаймыз. 

Дәстүрлі білім беруде оқушының оқулықтағы 

ақпаратты алуына, оны қайталап беруіне на-

зар салып оны «білім» деп қарастырып келген 

болсақ, қазіргі таңда оқушының ақпараттармен 

жұмыс жасай білуінің маңыздылығы артып 

отыр. 'згеріске толы заманда оқушының 

#мірге бейімделуіне, заман талабына сай тұлға 

ретінде қалыптасуына ықпал етуші мұғалім 

екендігі мәлім. Сондықтан мұғалімнің кәсіби 

дамуы үшін оның зерттеушілік дағдысының 

болуы маңызды.

Мұғалімнің кәсіби дамуы үшін ең тиімді 

жолдың бірі – сабақтарға қатысу десек 

болады. Мұғалім сабаққа қатысып қана 

қоймай, сабақты жоспарлау, бақылау, тал-

дау процессіне қатысса оның тиімділігі 

еселене түсері анық. Түрлі мектептердегі 

тәжірибелі, кәсіби құзыреттілігі жоғары 

д е г е н  м ұ ғ а л і м д е р м е н  с ұ х б а т т а с ы п , 
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Конференцияға қазақстандық 

ЖОО, сондай-ақ Ф.Достоевский 

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

у н и в е р с и т е т і  ж ә н е  ' з б е к с т а н 

 Республикасы Ғылым Академиясы 

тарих институтының ғалымдары 

қатысты. С#з с#йлеген Мәдениет 

және спорт министрлігінің жауап-

ты хатшысы Қуатжан Уәлиев атал-

мыш шараның маңыздылығын атап 

#тіп, Қарағанды аймағының бас-

шысына қазақ даласының ғұлама 

шешені және философы, саясаткері, 

дипломатының мерейтойын осын-

дай кең ауқымда атап #ткізгені үшін 

алғысын білдірді. 

Конференцияны Қарағанды об-

лы сының әкімі Ерлан Қошанов ашты.

– Ұйымдастырушылар атынан 

мен осы шараға қатысқан қонақтар, 

баяндама жасайтын ғалымдарға 

рақмет айтамын. Шетелдік қатысу-

шыларға ерекше алғыс білдіреміз. 

Бүгінгі пікір алмасулар алдағы уақыт-

та ғылыми-зерттеу жұмыстарына 

септігін тигізеді деп сенемін. Осы 

жыл барлық қазақстандықтар үшін 

ерекше болды, біз қоғамдық сананы 

жаңғыртудағы оң жолға түстік. Және 

де бұл жолды тарихи түп тамырымыз-

ды саралау арқылы #тіп келеміз. Мен 

сіздерге Елбасының с#здерін айтқым 

келеді – жаңа типтегі жаңғыртудың 

бірінші шарты – #з мәдениетімізді, 

ұлттық кодымызды сақтап қалу болып 

табылады. 

– Қазыбек би «Адам үшін не 

қымбат?» деп жазған еді. Бидің #зі 

үшін ол отбасы, жақындары, Отаны 

болатын. Меніңше, бұл құн дылықтар 

әрқайсымызға жақын әрі түсінікті 

және де оларды заманның #згергеніне 

қарамастан дәріптеу керек, – деді фи-

лософия ғылымының докторы, про-

фессор, ҰҒА академигі Ғарифолла 

Есім. Кон ференцияға қатысушылар 

Қазыбек бидің шешендік #нерін 

қазіргі заманғы білім жүйесінде 

қайта жандандыруды ұсынды.  – Мен 

Қазыбек бидің шешендік #нерін 

бірнеше б#лімдерге б#ліп жастарға 

оқытуды ұсынамын – деді жазушы - 

публицист Алдан Смайыл.

– Олар ғұлама шешеннің туын-

дыларын оқып, оның шығармашы-

лығымен танысулары қажет. Менің-

ше, ол жастардың тіл байлығын да-

мытуға үлкен септігін тигізеді. Қазір 

біздің жас ұрпақта бетпе-бет с#йлесу, 

әңгімелесу деген #те сирек кездеседі. 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

Ұлттық университетінің түркітану 

кафедрасының меңгерушісі, про-

фессор Мырзатай Жолдасбеков бол-

са, билер мектебін құру идеясын 

бұрыннан бері ойластырып келгенін 

айтты. 

– Қазір жастардың барлығы гад-

жеттермен ұзақ уақыт #ткізеді, к#з 

жанарын құртады, араласу, қарым-

қатынас құру машықтарын жоғалтуда, 

– деді ол. – Мен бұрын нан бері Аста-

на қаласында билер мектебін құруды 

ұсынғым келген. Ол қазақтың үш ұлы 

билеріне – )йтеке би, Т#ле би және 

Қазыбек биге арналатын болады. Ол 

мектептерде жастар шешендердің 

қызметімен танысып, дипломатия, 

тарих, шешендік #нерден ақпарат 

алып, дәстүрлі құндылықтармен та-

нысар еді.

Сонымен қатар профессор Абай 

Құнанбайұлына арналған мектептер 

ашуды да ұсынды. Онда балалар қазақ 

әдебиетін, тарихын тереңдетіп оқып, 

ғұлама жазушының шығармаларын 

жан-жақты оқиды. 

Жиынды қорытындылаған ҚарМУ 

ректоры Еркін К#беев Қаз дауыс ты 

Қазыбек бидей баба жолының заң 

саласындағы сара соқпағының мәні 

мен маңызына тоқталды. Конфе рен-

цияның соңы С.Сейфуллин атындағы 

қазақ драма театры сахналаған «Қаз 

дауысты Қазыбек би» атты спектакльге 

жалғасты.

Еркін АСЫЛҰЛЫ

ҒИБРАТ

ЖИЫН

ҰЛЫ ТҰЛҒАДАН – ҰЛАҒАТ

ҒАСЫРЛАР ТОҒЫСЫНДАҒЫ 
АЛАШ ИДЕЯЛАРЫ

Қазақ халқының тәуелсіздік 

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

бастаған «Алаш» идеясы тарихы 

мен сол бағытқа #мірін арнаған 

Алаш қайраткерлері және оның 

мұрагерлерінің тартысқа толы 

тағдырының тәуелсіздік тұрғы сы нан 

маңызын ашып к#рсетуді мақсат 

тұтқан конференцияны әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық универси-

те тінің ректоры,  ҚР ҰҒА академигі 

Ға лымқайыр Мұтанов кіріспе с#збен 

ашып, қатысушыларға сәттілік тіледі. 

Мінберге к#терілген Түрік та-

рих қауымдастығының президенті, 

профессор, тарих ғылымының док-

торы Рефик Туран Ата жұртымыз 

Қазақстанға Түркияның ыстық сәле-

мін алып келіп отырмын деп с#зін 

 бастап, екі елдің арасын байланысты-

ратын тарихи деректерге тоқталды. 

Қазақстан түркі халықтарының 

негізгі Отаны дей келе, екі мемлекет 

те таңы жарқырап, мәңгілік болсын 

деген тілегімен с#зін аяқтады. 

«Ақ жол» демократиялық партия-

сы ның т#рағасы Азат  Перуашев 

 Елбасы Н.Назарбаевтың «Егер 

жаңғыру елдің ұлттық-рухани та-

мырынан нәр ала алмаса, ол адасуға 

бастайды» деген с#зін атап #тіп, 

п а р т и я н ы ң  а т қ а р ы п  о т ы р ғ а н 

жұмыстарына тоқталды. 

 ҚР  ҰҒА  академигі,  Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық уни-

верси тетінің Т.Садықов атындағы 

Қазақ стан тарихы кафедрасының 

мең герушісі Мәмбет Қойгелдиев 

АЗАН ШАҚЫРЫП 
АТ ҚОЮ

Халқымызда жарық дүние есігін шыр 

етіп ашқан сәбиге есім беру рәсіміне 

қатысты #зіндік дәстүрі  мен салт-

жоралғысы бар. Мәселен, азан шақырып 

ат қояр кезде кішкене сәби болашақта 

сыйлы, құрметті, үлкен азамат болсын 

деген ниетпен ырым етіп, сәбидің ата- 

анасы жасы үлкен, сыйлы адамға қолқа 

салады. Жақын-жұрағат жиналып, ат 

қоятын адам сәбиді қолына алып, «Аллаһу 

әкбар» деп азан шақырып, сәбидің оң 

құлағына есімін үш рет қайталап айтады. 

Бұл баланың есінде сол есім қалсын, 

құлағына сіңсін деген ниетпен жасалады. 

Сондықтан азан шақырып, ат қою қазақ 

халқының мұсылмандық жоралғысының 

қалыпты қағидаларының бірі болған. 

)кесі #зі азан шақыра алмайтын болса, 

имам-молдаларды шақырып, баланың 

басын құбылаға қаратып, оң құлағына 

азанын айтып, ата-анасы таңдап қойған 

есімді «мұның аты пәленше ..., сенің атың 

пәленше ...» деп, үш мәрте айғайлап айта-

тын болған. 

Рәсім аяқталған соң дұға оқылып, 

қатысқан туысқандары нәрестеге, 

оның ата-анасы мен туысқандарына 

ақ тілектерін айтып, үлкендер батасын 

берген. Міне, осы салт бойынша, ат қою 

рәсіміне жиналғандардың ішінен біреуі 

қазанның құлағын даңғырлата қағып, 

балаға қойылған атты үш рет қайталап, 

жұртқа жария ететін болған. Ат қою 

рәсімі аяқталған соң, ат қоюшы ата-

ананың қалауымен сәбидің бетін ашып, 

к#пшілікке к#рсетеді. Бұл аты қойылған 

баланың елімен алғашқы жүздесуі деп 

есептелген. Міне, осындай әрбір іс-

амалын, асылын дінімен астастыра білген 

халқымыздың тілінде «азан шақырып 

қойған аты» деген тіркес кең тараған. 

Ислам шариғатында жаңа туған 

баланың құлағына азан шақырудың 

тағы бір мән-мағынасы – оның бойына 

иман с#зін жастайынан сіңіру. 'йткені 

азан мәтінінде адам баласының Алла 

Тағалаға деген сенімі мен мұсылмандығын 

айғақтайтын куәлік с#здер қамтылған. 

Яғни «)шһәду ән лә иләһә илла алла 

уә әшһәду әннә Мухаммадан абдуһу уа 

расулуһу» калима шаһадат с#зі мен «Лә 

иләһә илла алла» калима таухид с#здері 

келтірілген. Бұл с#здер мұсылманның 

шыр етіп дүние есігін ашқандағы еститін 

алғашқы да с#зі әрі дүниеден #тер сәтінде 

оған айтылатын соңғы да с#зі болып та-

былады. Нәрестенің құлағына айтылған 

азан с#здері оның жүрегіне жетіп, иманды 

ұрпақ болып #седі. 

Мұнымен қоса азан айтудың тағы 

бір сыры – азан с#здерінен шайтанның 

ат-тонын ала қашатынында. 'йткені ол 

нәрестені туғанша бақылайды. )рбір 

пенденің жанында қосақ-шайтаны 

(қарин) болады. Ал шайтан малғұн 

азанның дауысын естіген кезде құты 

қашып, ж#неліп кетеді.  «Азан шақырып, 

ат қою» жоралғысын сәби туғаннан 

кейін жетінші күні жасаған ж#н. Қандай 

да бір себеппен сәби кезінде құлағына 

азан айтылмаған кісінің құлағына #се 

келе азан шақырудың да зияны жоқ. 

Бірақ оның мәні мен маңызы туған кезде 

шақырылғандай болмайды.

ҚЫРҚЫНАН ШЫҒАРУ 
(БАЛАНЫҢ ШАШЫН АЛУ)

Сәбидің #мірге келгеніне 40 күн 

толғаннан кейін тағы бір салтанатты рәсім 

орындалады. Оны «қырқынан шығару» 

деп атайды. )детте, ер баланы ерте 

жетіледі, жылдам #седі деген түсінікпен 

40 күн толмай жатып қырқынан шығарған. 

Ал қыз бала, керісінше, жеңілтек болып 

кетпесін, байсалды, орнықты болсын 

деп, анық қырық күн толғаннан кейін 

«Алаш қозғалысы: жаңа фактілер мен 

тұжырымдар» тақырыбында  баяндама 

ж а с а с а ,  Г а з и  у н и в е р с и т е т і н і ң 

профессоры, Түркітану ғылыми-

зерттеу орталығының директоры 

Хүлия Касапоғлу Ченгел «Түркістан 

әдебиетіндегі Алаш» тақырыбына 

к е ң і н е н  т о қ т а л д ы .  Х . Ч е н г е л 

негізгі баяндама жасаған ғалым 

 М.Қойгел диевке алғыс айтып, жал-

пы қазақ стандық алаштанушы-

лар алдында бас иетіндігін шын 

ниетімен жеткізді. «Алашқа арналған 

конференцияны Ата жұртымыз 

Қазақстаннан бастап, түркі бауырла-

рымыз түрік елінде жалғастырамыз. 

Қанша конференция ұйымдастырсақ 

та біз қарызымызды ешқашан #тей 

алмаспыз» деген Х.Ченчел Алаш 

арыстарының #лең жолдарынан 

үзінділерді жатқа оқып, жастардың 

рухын к#терді. 

«К#здерiнде от ойнар,

С#здерiнде жалын бар,

Жаннан қымбат оларға ар,

Мен жастарға сенемiн!» деп 

рухтан ған ғалым с#зін Мағжан 

Ж ұ м а б а е в  т ы ң  « М е н  ж а с т а р ғ а 

сенемін» #леңімен аяқтады.

Шара аясында алаштанушы 

ғалым М.Қойгелдивтің «Алаш» 

қозғалысы атты зерттеу еңбегінің 

2-ші томының тұсаукесер рәсімі #тті. 

Конференцияның екінші кезеңі 

27-қарашада Анкара қаласында 

жалғасады. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

қырқынан шығару рәсімін орындаған. Бұл 

күні жиналған әйелдер баланың шашын, 

тырнағын алып, жақсылап шомылдырған. 

Мұндайда әдеттегідей қарапайым су-

мен емес, ішіне күміс салынған, қырық 

қасық тап-таза су құйылған ыдысқа шо-

мылдырады. Тіпті баланы шомылдыру 

мәртебесі кез келген әйелге емес, ел ара-

сында сыйлы, к#п балалы ана атанған, үлгі 

боларлықтай ақ жаулықты анаға бұйырған. 

Баланың басына қасықтап су құйған 

сайын, жиналғандардың әрқайсысы #з 

тарапынан тілектерін білдіріп отырады. 

Соңынан барлық әйел су түбіндегі күміс 

тиындар мен әшекейлерді #зара б#лісіп 

алады. Негізі, суға салынған әр заттың #з 

мағынасы бар. Бұл жайлы «Ағаш бесіктен 

жер бесікке дейін» кітабында «Баланы 

шомылдыратын суға күмісті ол адал, 

ақ, пәк болсын деп салады. 40 қасық 

суды ырыздығы мол болсын деп құяды» 

делінген. Қырқынан шыққан бала адам 

қатарына қосылды, қауіпті кезеңнен #тті 

деп саналып, ел ішіне шыға бастаған. 

Яғни дүниеге келген сәби 40 күннің 

ішінде айналадағы ортаға бейімделіп, 

жүйке жүйесі қалыптаса  бастайды екен. 

Адамдардың даусына, айналада болып 

жатқан құбылыстарға деген сезімталдығы 

пайда болады. Ғылыми тұрғыдан да 

жаңадан туған сәбидің алғашқы 40 күнінде 

жүйке жүйесінің қалыптасатындығы 

дәлелденген. 

Баланы шомылдыру тек қырқыншы 

күні ғана іске аспайды, оған дейін де әр 

күні шомылдырып отырады. Шомыл-

дырар сәтте дайындалған суға бірінші 

күні тұз, екінші күні сабын, үшінші күні 

хош иісті ш#п (киікоты) қосып, кезек-

кезек шомылдырады. Тұзды суға шо-

мылып #скен баланың денесі шымыр 

болып, кішігірім жарақаттарға қатты 

қиналмайды, тез жазылады. Ал сабынның 

бактерияларды жоятындығы белгілі. 

Мұнымен қоса, халықтың орналасқан 

аймақтарына қатысты #з ерекшеліктері 

болады. Сол секілді баланы қырқынан 

шығару кезінде де әр #ңірде аздаған 

#згешеліктер болуы мүмкін. Мысалы, 

кейбір аймақтарда қырқынан шығарар 

кезде шомылдыратын суға түрлі зат-

тар салады. Айталық, еліміздің оңтүстік 

аймағында сәби ұл болса, оны қырқынан 

шығарар кезде шомылдыратын суға асық 

салады, ал қыз болса, онда суға тиын ақша, 

алтыннан жасалған әшекей бұйымдар 

салады. С#йтіп, сәбидің шашын алған 

адамға шашының салмағындай алтын 

береді. Шашты сақтап қояды. Одан кейінгі 

кездерде шашын алса, адам аяғы басып 

жүрмейтін жерлерге тастайтын болған 

немесе жерге к#міп қойған. Қазақта «ит 

жейде» (ит к#йлек) деген бар. Ол – сәбидің 

қырқынан шыққанша киетін жейдесі. 

Оның түймелері болмайды, алды ашық 

болады да сәбиді киіндіріп-шешіндіріп 

жүруге #те оңай келеді. 

Сонымен, баланы қырқынан шығару 

– тіршілік цикліне қатысты атқарылатын 

рәсімнің бірі. Қазақ халқы бала дүниеге 

келгеннен қырқынан шыққанға дейінгі 

алғашқы қырық күндікті қауіпті, қатерлі 

«#тпелі кезең» санап, жаңа туған нәрестені 

қадағалап, қасынан адам үзілмей қарайтын 

болған.  Мұнымен қоса  қырқынан 

шыққанша «сүт тырнағын», «қарын ша-

шын» алмайды. Қырық күннен аман #ткен 

нәрестені «қарақұлақтанды» деп қуанып, 

«қырқынан шығару» тойын жасайды. 

Шомылдыратын ыдыстың түбіне күміс са-

луды адалдықтың белгісі деп бағамдайтын 

болған. Яғни күміс салынған су – ең 

таза су болып есептеледі және оған жын-

шайтан жоламайды деп санаған. 

Байырғы орта түсінігінде берілетін 

әшекейлер баланың денсаулығы мен 

#мірінің ақысы болып саналатындықтан, 

баланың анасы немесе әжесі «қырқынан 

шығару» мерекесіне келген әйелдерді, 

кіндік шешені ренжітпей, риза қылып, 

қалауын беріп аттандырған. 

ШІЛДЕХАНА – БЕСІК ТОЙ

Сәбиге арналған шілдехана, бесік 

тойдың да ара-жігі ажыратқысыз, бір-

біріне жалғасқан, дүниеге келген баланың 

құрметіне арналған қуанышты тойлар. 

«Мал – баланың шашуы» деген хал -

қымыз дүниеге сәби келісімен, «Шілде-

хана», «Бесікке салу», «Қырқынан шы-

ғару», уақыт #те келе «Тұсау кесу», «Сүн-

дет той», «Атқа мінгізу», «Тоқым қағар», 

«Тілашар» сияқты тойларын жасап, қуа-

нышы мен қызығын ағайынмен бірге 

#ткізген.

 Кезінде к#шіп-қонып тұрмыс кешкен 

қазақ халқы туған сәбиге сүйінші сұратып, 

ұл туса – «ат ұстар» немесе «жылқышы», 

қыз туса – «к#йлек тігер» немесе «сауын-

шы туды» деп хабарлаған. 

Сүйінші! Сүйінші! 

Дүниеге алтын айдарлы ұл келді! 

Ат ұстар, елін қорғар жан келді! 

Немесе: 

Қылығы тәтті, сүйсінтер жанды, 

Ақылына к#ркі сай ару келді! – деп 

сүйіншілеп, сүйіншісін алған. Мұны 

естіген туған-туыстар, к#ршілер және 

алыс-жақын ағайындар шілдеханаға 

 жиналып, «бауы берік болсын» деп тілек 

айтып, шашу шаша келеді. 

Шілдехана тойын мұсылмандық 

дәстүр деп айтсақ та болады. Яғни 

ақиқаның бір к#рінісі іспеттес. Ақиқаны 

– нәресте туғанда Алла Тағаланың ұрпақ 

беру нығметіне шүкіршілік ретінде сойы-

латын құрбандықтың түрі десек, қазақтың 

шілдеханасын шариғаттан шет кетпеген 

ұлттық салт деуге болады. 

Шілдеханадан кейін қуанышпен 

жалғасымын табатын дәстүрдің бірі – 

бесік той. «Бесік алып беру» – қазақтың 

келін болып түскен қызының тұңғышын 

босанғанда орындалатын дәстүр. Бесіктің 

жасауын қыздың анасы даярлайды. Оған 

қоса киітін, зергерлік бұйымдары мен 

дастарқанға қойылатын тәттілерін салып 

алып барады. Алып барған киітінің ішіне 

тоғыз түрлі заттар салады. Тоғызға бағалы 

киімнен бастап, ұсақ заттарға дейін кіреді. 

ТҰСАУКЕСЕР

Құран Кәрімде мынадай аят бар: «Мал 

мен бала-шаға – дүние тіршілігінің сәні» 

(«Кәһф» сүресі, 46- аят). Иә, Алланың 

берген мал-дүниесі мен адам #мірінің 

жалғасы саналатын бала-шаға қызығын 

к#рудің #зі де бір бақыт! Сондай-ақ бұл – 

Алла Тағаланың берген аманаты. Дүниені 

адал тауып, дұрыс жұмсау керек болса, 

бала-шағаны да адалынан бағып, дұрыс 

тәрбие беру – басты міндетіміз.

Бұхари #зінің Сахихында Ибн Омар-

дан Алланың елшісінің (оған Алланың 

салауаты мен сәлемі  болсын)  бы-

лай дегенін риуаят еткен: «Сендердің 

бәрің де бақташысыңдар,  бәрің де 

қол астыңдағыларға жауапкерсіңдер. 

)мірші – адамдарға бақташы, #зінің 

қол астындағыларға жауапкер, ер кісі 

– #з отбасына бақташы, #зінің қол 

астындағыларға жауапкер, ал әйел – 

күйеуінің үйіне және баласына бақташы 

әрі соларға жауапкер, кісінің құлы 

(қызметкері) – қожайынының малына 

бақташы әрі соған жауапкер. )лбетте, 

бәрің де бақташысыңдар әрі әрқайсысың 

#з қол астындағыға жауапкерсіңдер». 

)р халықтың #зіне тән ұлттық тәрбиесі 

бар. Сол секілді қазақ дәстүрінде тәрбиелік 

мәні жоғары жоралғы бар: ол – тұсаукесер 

тойы.  Шілдехана-бесік тойдан кейін сәби 

#мірінде ерекше аталып, үлкен той ретінде 

#ткізілетін салттың бірі – тұсаукесер. 

Аталмыш салт сәби қаз тұрғаннан кейін 

«тез жүріп кетсін» деген тілекпен жасала-

ды. Мәселен, тұсаукесер жіпті «к#бейіп, 

к#гере берсін» деп к#к ш#птен есіп жасаса, 

«бай болсын» деп малдың тоқ ішегінен де 

#реді. 

Тұсаукесер – бала #мірінің үлкен 

белесі. 'йткені бала бауырын жазып, қаз-

қаз тұрып, қадам басқан кезде, тұсауын 

кеседі. Тұсаукесердің түпкі мақсаты – 

ба ланың қуанышын б#лісіп, алғашқы 

қадамына жақсылық тілеу. Яғни сәбидің 

жүр геніне қуанып, оны ағайынмен б#лісіп 

және к#пшілік алдында балаға игі тілектер 

айту. 

Жоғарыда айтқанымыздай, қазақ 

ДІН МЕН ДӘСТҮР –

Алматыда ҚР Ұлттық кітапхана сын да Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас 
мүфти Ержан қажы Малғажыұлының бастамасымен 
жарық көрген «Дін мен дәстүр» (екінші кітап) кітабының 
тұсаукесер рәсімі өтті. 

Шараға зиялы қауым өкілдері мен дін қайраткерлері 
қатысып, келелі ойларын ортаға салды. Ұлттық кітапхана 
директоры Жанат Сейдуманов кешке қатысушыларға 
соңғы уақыттағы кітапхана жетістіктерін, сонымен қатар 
ел, ұлт мүддесіне негізделген имани-рухани шаралардың 
жиі өтетінін тілге тиек етті. Ал Ержан қажы Малғажыұлы 
өз сөзінде аталмыш кітап жөнінде, сондай-ақ осы еңбекті 
баспаға әзірлеу барысында зиялы қауым өкілдерінің 
айтқан пікірлері ескерілгенін, діни басқарма жанындағы 
ғұламалар кеңесінің көмегі зор болғанын айта келе, 
қазіргі қоғамдағы діни мәселелер, дүниелік сауал және 
олардың шешімі жөнінде, алдағы міндеттер турасында 
қысқаша әңгімелеп берді. 

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
төрағасы, бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы жинал-
ғандарға ризашылығын білдіре отырып:

– Халқымыз ислам құндылықтарын дәстүрге 
айналдырған «Жамағат пен зиялы қауым өкілдері тара-
пынан «Дін мен дәстүр» кітабына қатысты жылы пікірлер 
айтылды. Бірінші кітап жарық көргенде оқырмандарға 

«Дін мен дәстүрдің» екінші бөлімін шығаруға уәде 
бергенбіз. Ғалымдарымыз кітаптың екінші бөлімін са-
раптамадан өткізіп, дайындап шықты. Бұл кітап 7 мың 
данамен жарық көрді. Алдағы уақытта 50 мың дана-
мен шығарамыз. Барлық өңірлерге жеткізіледі. Дін мен 
дәстүр – халқымыздың сыртқы ықпалға төтеп беретін 
рухани иммунитеті. Қос қанатымыз. Бұл игі идея діни 
орта мен зайырлы қауымды бір мүддеге біріктірген 
көпірге айналды, – дейді.

Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы ұлт жанашыры 
Әлихан Бөкейханның «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, 
мінезден» дегенде, ұрда-жық мінез емес, имандылық 
пен адамгершілікті айтып отырғанын еске салды. Оның 
айтуынша, адам мінезін қалыптастыратын түпкі негіз – 
дәстүр.

Тұсаукесер рәсімінде белгілі жазушы, ғалым 
Н.Ақыш, «Алматы ақшамы» газетінің Бас редакторы 
Қ.Сәрсенбай, «Нұр-Мүбәрак» университетінің профес-
соры, дінтанушы Ш.Кәрім, «Ақиқат» журналының Бас 
редакторы А.Әлім, белгілі қаламгер Н.Мұраталиев өз 
ойларын ортаға салды. 

«Дін мен дәстүр» кітабының екінші бөлімінде 
салт-дәстүр туралы түсінік, дәстүрдің діндегі орны, 
ислам мен дәстүріміздің қабысатын тұстары жайлы 
жан-жақты мәлімет берілген. Аталған еңбекте қазақы 

әдет-ғұрыптардың басым бөлігінің имани ұстанымнан 
алынғандығы, дәстүр мен діннің біте қайнасып бөлінбес 
дүниеге айналғандығы туралы баяндалады. Кітап 6 
бөлімнен тұрады. Балалық шақ, бала тәрбиесі, жігіттік 
шақ, отбасы салттары, дінге қатысты салттар, адамның 
дүниеден өтуіне қатысты ғұрыптар ислам дінінің 
құндылықтарымен астасып жатқанына дәлелді айғақтар 
жазылған. Кітап исламтанушы, дінтанушы, теолог 
мамандармен қатар жалпы ізгі ниетті оқырман қауымға 
арналған. 

Біз оқырмандар назарына осы кітаптан үзінді ұсынып 
отырмыз. 
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БАСҚОСУ

ДЕНСАУЛЫҚ

Ф о р у м  о б л ы с  а у м а ғ ы н д а ғ ы 

этносаралық татулық пен қоғамдық 

келісімді нығайтудағы, «Рухани жаң-

ғыру» бағдарламасының бағыттарын 

жүзеге асырудағы  Қоғамдық келісім 

кеңестерінің р#лін арттыру, Кеңес 

жұмысын ұйымдастырудағы озық 

үлгілері насихаттап, #ңірлерге тарату 

мақсатында #ткізілді. 

Жиында негізгі баяндама жасаған 

облыстық Қазақстан халқы Ассам-

блеясы т#рағасының орынбаса-

ры, хатшылық меңгерушісі Ғабит 

Тұрсынбай бүгінгі күні облыста түрлі 

деңгейдегі 627 қоғамдық келісім 

кеңестері жұмыс істеп жатқандығын 

атап #тті. Сонымен қатар  «100 нақты 

қадам» Ұлт жоспарының «Есеп беретін 

мемлекетті  қалыптастыру» атты 

бесінші реформаны жүзеге асыруға 

дайындық үшін Қоғамдық келісім 

кеңестерінің қазірден жұмыс жүргізуі 

қажет бағыттарын атап #тті. 

Ж и ы н д ы  қ о р ы т ы н д ы л а ғ а н 

облыстық Қазақстан халқы Ас-

самблеясы жанындағы Қоғамдық 

келісім кеңесінің т#рағасы Оралбек 

Жақиянов форум соңын «Ауылым - 

алтын қазынам»  к#рмесінің үздіктерін 

марапаттау рәсімімен аяқталды.Бас 

жүлде Қарасай ауданына берілсе, 1-ші 

орынды Еңбекшіқазақ ауданы иеленді. 

Екінші орын Ақсу, Іле аудандары, 

3-ші орынды Кербұлақ, Панфилов 

аудандары мен Текелі қаласы алды. 

Жеңімпаздарға дипломдар мен бағалы 

сыйлықтар, белсенді қатысқандарға 

алғыс хаттар табысталды. 

Нұрлан ҚҰМАР

ЕГІЗ ҰҒЫМ 

атау. Олар құда, нағашы, жиен сияқты 

туыстық, жақындық құқықтарды талап 

ете алмайды.

АЙТТЫРУ, 
СЫРҒА САЛУ (ХИТБА)

Ұлын үйлендіргісі келген ата-ана келін 

болуға лайықты қыз қарастырады. Екі 

жақтың тұрғылас, тең болуына ерекше 

мән береді. )сіресе қыз басының бос 

болуын негізге алады. Бұл жағынан қазақ 

дәстүрі )бу Һурайрадан (р.а.) келген мына 

бір хабардағы Пайғамбар (оған Алланың 

салауаты мен сәлемі болсын) хадисімен 

сәйкеседі: «Бір мұсылман екінші бір 

мұсылман бауырының хитба жасаған 

(айттырған) қызының үстінен хитба жа-

самасын» деген (хадисті имам Бұхари, 

Мүслим, Нәсаи жеткізген). Ұлына жар 

таңдаған ниетін білдіруге қалыс адамды 

#кіл қылып жіберген немесе қыз к#руге ар-

найы #зі барған. Кейбір ескеретін жайттар 

құдаласпай тұрып үйленетін қыз бен жігіт 

бір-бірін к#рген. 'йткені Жәбирден (р.а.) 

жеткен келесі хадисте Пайғамбарымыз 

(с.ғ.с): «Егер сендер бір әйелге құда түсетін 

болсаңдар, мүмкін болса, қарауға рұқсат 

етілген жеріне (жүзі мен қолдарына) 

қарап алсын» деген (имам )бу Дәуіт). 

Ал қызды к#ру жеке екеуара ғана болма-

уы керек, қыздың қасында махрамдары 

болуы тиіс. Қызын к#руге келген адамға 

қыздың шешесі: «Қызды кім айттырмай-

ды, қымызды кім ішпейді, қызымның 

басы бос» деген сынды с#здерімен қарсы 

емес екенін емеуріндеп білдірген. Қызды 

айттыруға келген тарап үкі тағу, сырға тағу 

сынды жоралғыларын жасасқан. Осылай-

ша екі жақ келіскен жағдайда баталасып, 

с#з байласқан. Құдалық  туралы уәделескен 

соң қалыңмалы бірте-бірте т#ленеді. 

Айттырылған қызды «қалыңдық» дейді. 

Қазақта әлі дүниеге келмеген балала-

рын, не бесікте жатқан кезде де атастырып 

қоятын да ғұрып болған. Бұрын к#ңілі 

жақын адамдар, жақын достар әлі дүниеге 

келмеген балаларын «сізден қыз, бізден 

ұл туса, құда боламыз» деп уағдаласқан. 

Жігіт к#ңілінен шыққан қызды оның 

ата-анасынан тікелей сұрайтын ғұрпы 

сүннетпен үндеседі. Пайғамбарымыздың 

(оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-

сын) Айша анамызды әкесі хазірет )бу 

Бәкірдің (р.а.) #зінен қолқалап сұраған. 

Мұсылмандық дәстүрде қыздың келісімі, 

жүрек қалауы болуы ескеріледі. 

ҚҰДАЛЫҚ

Қазақ дәстүрінде ата-анасы баласының 

алдында т#рт үлкен міндетті #теуді қажет 

деп санаған: біріншісі, баланы сүндетке 

отырғызу; екіншісі, ауыл молдасына беріп, 

сауатын аштыру; үшіншісі, қалың малын 

беріп, үйлендіру; т#ртіншісі, үй тігіп, 

еншісін беріп, б#лек шығару. 

Ата-ананың мұраты: ұлды үйлендіру, 

келін түсіру, қызды ұзатып, құтты ұясына 

қондыру. Құдалық бір-біріне жалғас қыз 

айттыру, құда түсу, ұрын бару, қалыңдық 

ойнау, құда шақыру, келін түсіру секілді 

т.б. ғұрыптардан тұрады. Қазақ ұлын 

ертерек аяқтандыруға тырысқан. «Он 

үште – отау иесі» деген. Алла Елшісі 

(оған Алланың салауаты мен сәлемі бол-

сын) бір хадисінде былай дейді: «Егер 

сіздердің (қыздарыңа) діндар, мінез-

құлқы жақсы бір жігіт құда түсіп кел-

се, оған (тұрмысқа) беріңіздер. Олай 

жасамасаңдар, жер бетінде фитна жайы-

лып, үлкен бүлік шығады» (Ибн Мәжә 

риуаяты). Ал қазақ «Теңі келсе, тегін бер» 

деген. Келесі хадисте де Хатим әл-Асам 

былай деген екен: «Асыққан – шайтанның 

ісі. Асығу тек мына бес жағдайда ғана. 

'йткені ол Пайғамбардың (оған Алланың 

салауаты мен сәлемі болсын) сүннеті: 

келген қонаққа ас беру; мәйітті аттанды-

ру; балиғатқа толған қыз баланы ұзату; 

қарызды қайтару; істелінген күнәға тәубе 

жасауға асығу». 

Қазақтың құдалық салтындағы атқа-

рылатын жоралардың бірі – құдаларды 

күтіп алып, күту, құдаларды аттандыру. 

Құдаларды үйдің алдынан қарсы алып, 

т#с қағысып, амандасқан, үйге кірерде 

арқан керер, ауылк#рімдік кәделерін 

берген. Оларға арнайы мал сойылып, 

құдатабақ тартылған. )н айтылып, #нер 

к#рсетілген, құдалар жағы да #з #нерлерін 

к#рсетеді. Құдалар айтылған әзіл-күлкіге, 

«құдатартар» ойынында ашуланбай, 

әзілмен жауап қатқан, тиісті кәделерін 

беріп құтылған. Басты жоралғылардың 

бірі – тек құйрық-бауырдан жасалған 

тағам қойылған. Құда түсер тойында 

кейде бәйге, күрес ұйымдастырылып, 

жыршылар шақыратын, айтысқа түсіп, 

к#ңілді, салтанатты деңгейге к#терілген. 

Қалыңдықты аттандырар алдындағы ұзату 

тойы салтанатпен #ткізілген. Қыз ұзату 

тойының соңында жар-жар #леңі айтыла-

ды. Тарихшы Құрбанғали Халиди жар-жар 

#леңінің бір нұсқасын былай жеткізеді: 

Бисмилла деп бастаймын, 

Жолың болсын, енді бар. 

«Қыз беруді – сүннет» деп 

Айтқан екен пайғамбар. 

Ата-анам қалды, деп, 

Иә, шырағым, қылма зар. 

Қазақта «қалыңсыз қыз болса да, 

кәдесіз қыз болмайды» деп түрлі сый-

сияпаттар, ақшалар берілген.

Дайындаған 
Абылайхан ЖҰМАШЕВ

АЛМАТЫ

халқы тұсаукесерде ала жіп қолданған. 

Ақ жіп пен қара жіптің екеуін айқастыра 

отырып есіп, ала жіп дайындаған. Бұл 

– тіршіліктің нышаны. Түсіне білсек, 

мұның мағынасы тым әріде жатыр. Қарап 

отырсақ, #мірде барлығы жұп-жұп бо-

лып жаратылған. 'мір сынақ мекені 

болғандықтан, ол ылғи қатар келіп оты-

рады. Айталық, қараңғы мен жарық, 

ыстық пен суық, #мір мен #лім, жақсылық 

пен жамандық, тағы басқасы. Бұлар 

қатар жүреді, бірінсіз-бірі болмайды. 

Осының барлығын мінсіз жаратқан бір 

Алла ғана жалғыз. Ал енді тұсаукесерде 

қолданылатын ала жіпті бала #скенде 

#згенің «ала жібін аттамасын», «ұрлық 

қылмасын», «қиянат жасамасын», «жаман 

жолға түспесін», яғни «біреудің дүниесіне 

к#з тікпесін, қолын сұқпасын» деген ниет-

пен дайындайды. Ала жіпті к#пті к#рген, 

талай немере-ш#бере сүйген әжелер 

әдемілеп ақ батасын беріп, баланың 

аяғына байлап береді. Тұсау кесетін адам-

ды ата-ана алдын ала сайлайтын болған. 

Қыз бала болса, қимылы ширақ әрі пысық, 

ақжарқын мінезді, к#пке қадірлі, ісін 

тиянақты әрі тындырымды атқаратын елге 

сүйкімді келіншектерге, ал ұл баланың 

тұсауын «пәленше ағасындай сері болсын, 

үлкен азамат болсын», «анау ағасындай 

саятшы, аңшы болсын» дегендей ел аузын-

да, елдің алдында жүрген ер-азаматтарға 

кескізген. Қалай десек те, #зіміздің ата-

бабамыз істеп келе жатқан салттың аста-

рында үлкен мән, әдемі тілек, жақсы ниет, 

мазмұнды тәрбие жатыр. Мұсылман таны-

мында да жақсы бастаған істі жақсылыққа 

балап, игіліктен үміт ету – тәфәул жасау 

үрдісі бар. Балаларға қамқорлық жасап, 

тәрбиелеумен қатар олар үшін Алладан 

дұға тілеуді де ұмытпаған ж#н. Алла ата-

ананың #з перзенті үшін жасаған дұғасын 

с#зсіз қабыл етеді.

Пайғамбар (оған Алланың салауаты 

мен сәлемі болсын) былай деген: «Үш 

түрлі дұға с#зсіз қабыл болады: жәбір 

к#рушінің дұғасы, жолаушының дұғасы 

және ата-ананың баласына жасаған игі 

дұғасы (тілегі)» (хадисті )бу Дәуіт, Терме-

зи, ибн Мәжа жеткізген). Тұсаукесердің 

тағы бір мәнісі – алғашқы қадамын тәй-

тәйлап басқан баланың ендігі жерде 

сүрінбеуі, басқан қадамының сәтті болуы, 

бастысы, «аяғын нық бассын, #зінің туған 

жерінде аяғын нық басып жүрсін» деген 

к#п тілегі. Бұл – баланың үлкен #мірге 

алар жолдамасы, тойдың басы, #мірге 

бастар қадамының алғашқы баспалдағы.  

Тұсаукесерде шашу шашылады. Бұдан соң 

«жүйрік бол!», «шауып кет!» деген секілді 

тілектерді айта отырып, екі қолынан 

екі адам жетектеген баланың тұсауын 

таңдалып алынған адам кесіп жібереді. 

Тұсауы кесілген соң, сәбиді екі адам ортаға 

алып шығады да, тез-тез жүгіреді. Осы кез-

де «Тұсаукесер» жыры шырқалады: 

Қаз-қаз, балам, қаз балам, 

Қадам бассаң, мәз болам. 

Қаз-қаз, балам, қаз балам. 

Тақымыңды жаз балам. 

Күрмеуіңді шешейін, 

Тұсауыңды кесейін, 

Қадамыңа қарайық, 

Басқаныңды санайық, 

Қаз-қаз, балам, жүре ғой... 

Балтырыңды түре ғой. 

Тай-құлын боп шаба ғой, 

Озып бәйге ала ғой. 

Қаз баса ғой, қарағым, 

Құтты болсын қадамың! 

'мірге аяқ баса бер, 

Асулардан аса бер. 

Жүгіре қойшы, құлыным, 

Желбіресін тұлымың. 

Елгезек бол, ерінбе, 

Ілгері бас, шегінбе. 

Қарап отырсақ, қазақ халқы «Тұсау-

кесер» салтын бала #міріндегі әрбір 

кезеңінің әр қадамының сәтті болуы үшін 

жақсы ниетте жасаған. Тіпті қиылған ала 

жіпті ағайындар «сондай күнге біз де жете 

берейік» деп алатын болған. Тұсаукесер 

дәстүрі сәби #міріндегі келесі бір кезеңнің 

басталғандығын білдіреді. Аяғын тәй-

тәй басқан бүлдіршіннің жолы ашық 

болып, келешекке нық қадам басып, к#п 

сүрінбеуіне үміт ете жасалатын жоралғы. 

Шариғатта мұсылмандар жақсы к#рген игі 

дәстүрлер де жағымды саналады.

Б!СІРЕ

Қазақ халқының әрбір жасаған әдет-

ғұрыптары мен салт-дәстүрлері мағыналы, 

мазмұнды әрі тәрбиелі. Сондай салттың 

бірі ретінде бәсірені атай аламыз. Бәсіре 

– қазақ шаңырағында дүниеге ұл бала 

келгенде, сол күндері туған құлынды 

 немесе ботаны нәрестенің бәсіресі деп 

атау салты. Қазақ халқының ұғымы бой-

ынша, дүниеге келген баланың болашағы 

#зіне атаған бәсіремен тығыз байланысты. 

Яғни бала туған кезде немесе есі кіріп, 

оң-солын таныған соң, «сүндет тойына» 

немесе мектепке барғанда атасы немесе #з 

ата-анасы оған тай атайды. Оны «бәсіре» 

тай дейді. Бала оны ерекше күтімге алады, 

бағады, үйретеді. Және сол арқылы мал 

бағуға, еңбекке үйренеді. «Бәсіре» атау 

баланың к#ңілін #сіреді, #мірге бейімделе 

бастайды. 'з қатарына «бәсіре тайым 

бар» деп мақтанып жүреді. Мұның бәрі 

баланың к#ңілін #сіріп, ынталандырып 

тәрбиелеудің бір жолы. 

Бәсіре атын мінбейді, сатпайды. Бәсіре 

мүмкіндігінше жүйрік, жорға әрі біреу 

болғаны дұрыс. Бәсірені баламен бірге 

қадағалайды, бұла қып #сіреді. Есейе 

келе бәсіресі бар баланың да малға деген 

ықыласы, пейілі түзу болады. 

«Жастайынан бағып ем, 

Бәсіре ғып торы тайым» (Х.Талғаров). 

Сонымен қатар есі кіріп 4-5 жасқа кел-

ген жас балаға да бәсіре тай тарту етіледі. 

Егер балаға арналған бәсіре аты үйретіліп, 

мінуге жарап тұрса, онда баланы соған 

мінгізеді. Салтанатты түрде үйретілген 

бәсіре тайға ашамай ерттелінеді. Кейде 

бәсіре тай белгілі бір себептерге байла-

нысты мінуге жарамаса, баланың #зімен 

шамалас жуас, жүрісі жайлы, әрі сыр-

сымбаты жарасқан құнан не д#нен ат 

таңдалады. 

Баланың сол қолына аттың тізгінін, 

оң қолына қамшы ұстатады, аналар шашу 

шашып, тілектерін айтады. Баланы атқа 

мінгізген жігіт атты ерттеп, к#рші- колаң, 

ауыл-ауылды аралатады. Ашамайға мінгізу 

рәсімін #ткізген бала келген үйдің бәрі 

шашу шашып, баланың киіміне үкі, 

шашақ, теңге, моншақ қадайды. 

Бала шаршады-ау деген кезде үсті-

басы әшекейге толып, ауылға қайтып ора-

лады. Сол күні мал сойылып, ат шапты-

рылып, той жасалады. Ашамайға баланы 

мінгізіп, аттың басын жетектеген жігітке, 

бата берген ақсақалға әке-шешесі сыйлық 

береді.

ЖЕТІ АТА

Жеті ата – қазақ халқының дәстүрлі 

салт-санасындағы адамның ата жағынан 

тегі таратылуының нақтылы жүйесі. 

Бала #зінен бастап әкесі, атасы, бабасы, 

т.б. жеті атасының нақтылы есімдерін 

кішкентайынан жаттап #седі. Бұлардан 

тараған ұрпақтар бір атаның балала-

ры саналады. Ал екінші жағынан бала-

дан тарайтын ұрпақ әкеден т#мен қарай 

жалғаса береді. Далалық дәстүр бойын-

ша ағайындықтары жеті атаға толмай 

жақын-жуықтар бір-бірінен қыз алыс-

пайды. Ататек атаулары: ата, әке, бала, 

немере, ш#бере, ш#пшек, немене. Бұдан 

әрі туыстық атаулар: жүрежат, туажат, 

жұрағат, жат жұрағат, жегжат, жамағайын 

болып кете береді. 

Немере – ер адамның баласынан 

тараған ұл мен қыз. Ағайынды кісінің 

балалары туыстық жақындығы жағынан 

немере аға, немере іні, немере қарындас, 

сол сияқты ағайынды кісінің қыздары да 

немере апа, немере сіңлі болып аталады. 

Ш#бере – атадан санағанда  немереден 

#рбіген ұрпақ. Қазақ қоғамында Ш#бере 

немереден таралған ұл-қыздардан 

құралады. Ш#пшек – атадан тараған 

т#ртінші ұрпақ. Немере мен ш#береден 

туғандар туыстық жағынан қашықтай 

бастайды. Ш#пшекті кейбір жерлерде 

туажат деп те атайды. Немене – қазақ 

қоғамындағы жеті ата жүйесі бойынша 

таратылатын жетінші ұрпақ. Жүрежат 

– алыс туысқандықты білдіретін атау, 

яғни туажаттан туған бала. Жүрежат 

– адамның #зінен санағанда жетінші 

буыннан қосылатын туысы. Қазақ 

халқының дәстүрлі әдет-ғұрпы бойынша 

Жүрежаттың балалары бір-бірімен қыз 

алысып, құдандалы бола алады. Туажат 

– дәстүрлі қазақ қоғамындағы туыстық 

атау, немененің баласы. Туажат адамның 

#зінен бастап санағанда алтыншы буын. 

Ол туыстық қатынас жағынан бір атаның 

баласы саналғанымен, одан кейінгі 

ұрпақтардың іргесі б#лініп, туыстық 

қарым-қатынасы алшақтай бастайды. 

Жұрағат – алыс туыстықты білдіретін 

ұғым. Жеті атасынан туысқандар үлкені 

кішісін Жұрағат дейді. )детте, бір рудан 

тараған адамдар да бірін-бірі Жұрағат дей 

береді. Жекжат, жамағайын, жамағат – 

бір-біріне құдандалық, т.б. жақындығы 

бар адамдар. Жегжат атауы қандас 

туыстарға қатысты қолданылмайды. 

Жекжат – туыстығы жоқ, бірақ құданың 

құдасы, нағашының б#лесі, жиеннің бал-

дызы сияқты туыстық қатысы бар адам-

дар арасындағы жақындықты білдіретін 

БАЛАҒА 
ЖАНАШЫР БОЛҒАН

«Ауылым – алтын қазынам» 

мекемеге жүктелер жауапкершілік мол

Ғасырға таяу уақыт #мір мен #лім 

арасындағы кішкентай «жүректерді» 

сақтап,  талай ананың алғысын, 

қарияларымыздың батасын алып, ұлт 

мүддесі жолында аянбай еңбек етіп 

келе жатқан Педиатрия орталығына 

биыл – 85 жыл. Осыған орай Алматыда 

Педиатрия және балалар хирургиясы 

орталығында ауқымды іс-шара #тті.

Мерекелік кештің ашылу салтана-

тында Педиатрия және балалар хирур-

гиясы орталығының директоры Риза 

Боранбаева құттықтау с#з с#йлеп, 

#зінің жүрекжарды тілегін жеткізді. 

– Біздің Орталық республика-

мыз бойынша барлық балаларға 

медициналық к#мек к#рсететін елі-

міздегі медициналық ұйым дардың 

бірі. Бұл жерде жоғары білікті ма-

мандар дәрігер-педиатрлар, бала хи-

рургтары, ғылыми қызметкерлер, 

білікті мейірбикелер қызмет етеді. 

Педиатрия және балалар хирур-

гиясы ғылыми орталығының Ана 

мен нәрестелер институты болып 

негізі қаланған сәттен бастап, за-

манауи диагностикалық және емдеу 

жабдықтарымен жарақталған қазіргі 

Ғылыми орталыққа дейін дамыған 

үлкен тарихы бар. Біз барлығымыз 

осындай Орталықта жұмыс істеуге 

мүмкін дігіміздің болғанын және 

педиа т рия  лық қызметтің негізін 

қалаған ұстаздарымыздың ісін жалғас-

тыру жолындағы үлесімізді мақтан 

етеміз, – деді Р.Боранбаева.  

Айтулы шараға ана мен бала саулы-

ғына #лшеусіз үлес қосқан ардагер-

дәрігерлер, Педиатрия орталығы 

ұжымы мен басшылығы, медициналық 

мекемелердің басшылары, атап айтар 

болсақ Ана мен бала ұлттық ғылыми 

орталығының директоры Расулбек 

 Аипов, Республикалық балалар-

ды оңалту орталығының директо-

ры  Шолпан Б#лекбаева, Денсаулық 

сақтауды дамыту республикалық 

орталығы директорының орынба-

сары Айман Ысқақова, «Алатау» 

республикалық балалар клиникалық 

шипажайының басшысы Қаншайым 

Мұсаева, Ұлттық фтизипульмоноло-

гия ғылыми орталығының бас фти-

зиопедиаторы Қағаз Серікбаева және 

т.б. қатысты. 

Орталықтың 85 жылдығына ар-

нал ған мерекелік кештен соң елі міз-

дегі педиатриялық қызметтің бағыт-

бағдарына арналған конференция #тті. 

Жиында қазақ балалар хирургиясының 

атасы Камал  Ормантаев,  акаде-

мик Т#регелді Шарманов, медици-

на ғылымының докторы, профес-

сор  Тамара  Чувакова, ҚР қоғам 

қайраткері, медицина ғылымының 

докторы, профессор Нина Каюпова  

сынды білікті мамандар, ардагер-

дәрігерлер с#з с#йлеп, орталықта атқа-

рылып жатқан жұмыстарға, сонымен 

қатар денсаулық сақтау саласын дамы-

ту мәселелеріне  жан-жақты тоқталды.  

Жиында Педиатрия және балалар 

хирургиясы ғылыми орталығының 

#ткені мен бүгіні, жетістігі с#з болып, 

еліміздегі педиатриялық қызметтің 

бағыт-бағдары сараланды. Сондай-

ақ педиатрияның #зекті мәселелері, 

онкологиялық, гематологиялық к#мек 

беруді ұйымдастыру, зертханалық 

қызметтің, балалар кардиохирургия-

сы қызметінің дамуы, онкологиялық 

ауруларға шалдыққан балаларды 

оңалтудың бүгінгі жағдайы сынды 

балаларды емдеудегі #зекті мәселелер 

талқыланды. 

Басқосу кезінде орталықтың хи-

рургия б#лімі басшысы, медицина 

ғылымының докторы Нұрлан Ақпаров 

елімізде балалар арасындағы кең та-

ралып отырған дерттерді айтып берді. 

«Біздің орталықта Қазақстандағы ең 

ауыр науқасқа шалдыққан балаларды 

емдейді. Соның ішінде, к#п кездесе 

бермейтін ауруға шалдыққан бала-

ларды, туа біткен науқас балаларды 

да қарайды. Орталықта оталардың 

барлық түрі жасалады. Бүгінде неон-

талды, кардио, урологиялық хирур-

гия секілді б#лімшелері қызмет етіп 

жатыр. Соңғы үш жылда онкология 

хи рур гиясы ашылды» деді Нұрлан 

Ақпаров.  

Конференциядан соң орталықта 

ұзақ жылдар қызмет атқарған, ел 

болашағы – балалар мен нәрестелерді 

емдеп, ұлт денсаулығын жақсартуға 

#лшеусіз үлес қосқан қызметкерлер 

мен ардагер-дәрігерлер марапатталды.  

Айта кетейік, Педиатрия және ба-

лалар хирургиясы орталығының негізі 

1932 жылы 28 қарашада  Ана мен бала 

денсаулығын қорғау ғылыми зерттеу 

институты ретінде қаланған. Аталған 

орталық балалардың денсаулығын 

қорғауда қол жеткізген жетістіктері 

үшін Халықтар Достығы орденімен 

және «Сапа үшін Еуропалық Гран 

При» халықаралық байқауының  «Ме-

дицина саласының к#шбасшысы» Бас 

жүлдесін иеленген. 

П е д и а т р и я  ж ә н е  б а л а л а р 

 хирургиясы ғылыми орталығы ем-

деу мекемесі ғана емес, білігі мен 

білім ұштасқан тәжірибелі кадрлар-

ды әзірлейтін білім беру базасы әрі 

Қазақстан Республикасындағы педи-

атрия қызметінің басты үйлестірушісі. 

Мекемеде 700-ден астам қызметкер 

аянбай еңбек етуде. Оның ішінде 

– 147 дәрігер, 1 академик, 20 ме-

дицина ғылымының докторы және 

27 медицина ғылымының канди-

даттары бар. Орталық #з жұмысын 

алдағы кезде де заман талабына сай 

жетілдіріп, «Денсаулық» мемлекеттік 

бағдарламасының табысты жүзеге 

асуына, ұлт саулығын жақсартуға 

#здерінің үлестерін қоса берері с#зсіз. 

Мемлекеттің басты байлығы – 

адам. Бүгінгі сәби мен ананың аман-

дығы – ертеңгі ұлт саулығы. Сондық-

тан орталық мамандарына жүктелер 

жауапкершілік те, артылар сенім де 

зор болмақ. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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мәдениетінің жай-күйі туралы жазған 

#ткір публицистикалық мақалаларының 

#зі бір кітап болады. Бүгінгі таңда 13 

мың данамен халыққа таралып жатқан 

«Уйғур авази» газеті, ұйғыр тілінде білім 

беретін мектептер және Абай атындағы 

Қазақстан ұлттық педагогика институты 

жанындағы ұйғыр б#лімі, Қ.Қожамияров 

атындағы мемлекеттік академиялық 

Ұйғыр музыкалық-комедия театры, 

Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану 

институты құзырындағы Ұйғыртану 

орталығы – осылардың барлығы  Абдолла 

Розыбақиев арман-мақсаттарының 

орындалуы деп айтуға болады.

Қарымды қоғам қайраткері, ұлт 

қаһарманы, жаңа #мірдің жаршысы, 

жалынды журналист-публицист, ұйғыр 

халқының ардагер азаматы Абдолла 

Розыбақиевтің #мірі, революциялық 

және біз жоғарыда тілге тиек еткен 

журналистік жолы туралы к#птеген 

мақалалар, естеліктер, кітаптар жазыл-

ды. Алайда бұл еңбектер сол сұрапыл 

заманның ырғақ-ыңғайына қарай 

жазылғандықтан, оларда қайраткердің 

партия және Кеңес #кіметін нығайтуға 

қосқан үлесі туралы к#п айтылады да, 

ұлт қаһарманы мұрасының #зектілігін 

айқындайтын, барлық материалына 

арқау болған халықтар достығы туралы 

атқарған жұмыстары қарастырылмаған. 

Абдолла Розыбақиев үнемі халықтарды 

достыққа, бірлікке, #зара ынтымаққа 

шақырып отырған.  Сол үшін б із 

оның ұлт қаһарманы ретінде түрлі ұлт 

#кілдері арасындағы достық пен бірлікті 

нығайтуға дәнекер болғандығын еш 

уақытта ұмытпауымыз керек.

Қазіргі уақытта тәуелсіз елімізде 

жүзден аса ұлт #кілдері бір шаңырақтың 

астында тату-тәтті #мір сүріп келеді. 

) с і р е с е  ұ й ғ ы р  х а л қ ы  м е н  қ а з а қ 

халқының ежелден қалыптасқан достық 

жібі бүгінде үзілген емес. Бауырлас екі 

туысқан халықтың мәдени байланыс-

тарын айтудың #зі артық. Тіліміз бен 

дініміз, тарихымыз бен тағдырымыз 

туралы ешкім таласпайды да. Тұрмыс-

тіршіліктің қызығы мен тауқыметін бірге 

к#ріп келеміз. Барлық салаларда солай 

деп айтсақ, асыра сілтеген емес. Міне, 

осы достықтың іргесі мен түп-тамырын 

қарастыратын болсақ, к#з алдымызға 

бірден к#рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткерлері Абдолла Розыбақиев пен 

Ораз Жандосов келеді. 

1918-1920 жылдары ұлттар мәселесі 

бойынша облыстық комиссариат 

ұлттық саясатты жүзеге асыру бойынша 

к#птеген ізгі шараларды белгілеген. Онда 

облыстық комиссар Ораз Жандосов 

және оның бірінші орынбасары  Абдолла 

Розыбақиев үлкен жұмыс атқарған. 

 Бауырлас екі халықтың #кілі басқа да 

ұлт #кілдерімен тығыз байланыста болып 

мызғымас достықтың нығаюына зор 

үлес қосқандығын байқаймыз.

Тарихи деректерге сүйенетін болсақ, 

Абдолла Розыбақиев пен Ораз  Жандосов 

#те  жақын араласқан,  б ір-бір іне 

құрметпен қараған. 1918 жылы олар 

Жетісу облыстық ұлттар комитетінде 

бірге жұмыс істеген. Бірін-бірі жұмыс 

барысында ауыстырып та тұрған. 1937 

жылы к#птеген адамдардың басына 

қауіп-қатер т#нді, ел болашағы үшін 

шарқ ұрып сабылған, тіпті осындай адал 

мақсатпен жүріп, маңдайын тауға да, 

тасқа да соққан абзал перзенттеріміз 

 А б д о л л а  Р о з ы б а қ и е в  п е н  О р а з 

 Бұл пікірді қазақ баспас#зінің 

ірі қайраткерлері де мойындайды, #з 

естеліктерінде үлкен ілтипатпен тебірене 

жазады. Мысалы, белгілі қарт журналист 

Сара Есова кезінде «Жеке #з басымның 

редакторлық қызметті жете меңгеріп, 

публицист ретінде қаламымның ұштала 

түсуіне  Абдолла Розыбақиев к#п 

к#мектесті» («Социалистік Қазақстан» 

газеті, 25 наурыз, 1978) деп ағынан 

жарылған. 

Абдолла Розыбақиевтың Қазақстан 

Республикасының аумақтық бүтіндігін 

сақтап қалу жолында орасан зор еңбек 

сіңіргендігін тарих ғылымының канди-

даты Гүлмира Сырғабайқызы Нарматова 

#зінің «А.Розыбақиевтың мемлекеттік 

және отандық-саяси жолы» атты 

ғылыми еңбегінде былай деп жазады: 

«Межелеу қорытындысы бойынша 

30-жылдары Қазақ АССР-не Қазалы, 

Ақмешіт, Түркістан, Шымкент уездері 

және )улие-Ата уезінің едәуір б#лігі, 

Сырдария облысының, Ташкент уезінің 

б#лігі және Мырзаш#л уезі, Самарқан 

облысының Жизақ уезінің к#шпелі 

6 болысы қосылды. Бұрынғы Жетісу 

облысының Алматы, Жаркент, Лепсі, 

Қапал уездері және Пішпек уезінің 

бірнеше болысы Қазақстанға #тті.

Сондықтан ұлттық-территориялық 

межелеу барысында Қазақ АССР-і 700 

мың шаршы километрге, ал халық саны 

бір жарым миллионға жуық #сті. Енді 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ 
шеберліккке жол ашады

Жандосовтің әділетсіздікке ду-

шар болғандығы #кінішті-ақ...

Екі қайраткер бауырлас 

екі халықтың достық байла-

ныстарын одан әрі нығайтуға 

ерекше к#ңіл б#лген. Міне, 

о с ы  д о с т ы қ т ы ң  т а м ы -

ры #те тереңде екенін Вер-

ный большевиктерінің бірі 

К.Ходжаев #з естеліктерінде 

былай деп жазады: «Мен – 

#збек, Абдолла Розыбақиев – 

ұйғыр, Ораз Жандосов – қазақ, 

Багаутдин Шагабутдинов – та-

тар, Магази Масанчи – дүнген, 

Абдукерим Садиқов – қырғыз. 

Соған қарамастан, біз бір-

бірімізге к#мекші және адал дос 

бола білдік. Сонымен қатар бір-

бірімізге ұстаз және шәкіртте 

болдық».

Абдолла Розыбақиев Пав-

лодар аудандық партия ко-

митетінің бірінші хатшысы 

болып келген жылдары оның 

қазақ шаруаларына к#рсеткен 

қ а м қ о р л ы ғ ы  т у р а л ы  с о л 

жылдары аудандық газетінің 

 жауапты хатшысы қызметін 

атқарған Қалижан Бекхожин 

#зінің «Абдолла ағай Керекуде» 

мақаласында былай деп жаза-

ды: «Колхозшылар, ауыл адам-

дары Абдолла Розыбақиевті 

#зінің қамқоршысы, достық 

дәнекері ретінде #те жақсы 

к#ріп кетті. Ол кісі туралы: 

«Абдолла ағай келіп кетті, бізге сиыр 

беріп кетті» дейтұғын. Я болмаса 

ауыл ақ сақалдары Розыбақиев деген 

есімді қа зақшалап, «Оразбақи ағай 

айт қандай, қазақ болған соң бір си-

ыры болуы тиіс» деп, Розыбақиев 

жолдастың шаруалардың игілігінде 

азды-к#п мал болуына мүмкіншілік 

туғызғанын үлкен ілтипатпен тебірене 

айтатұғын. Менің жерлестерім, оның 

ішінде ақсақалдар, «Оразбақи ағай» 

деп ол кісіні үлкейтіп айтатынына 

таңғалатын едім. Себебі Абдолла ағай 

сол кездері бар-жоғы 36 жаста бола-

тын. Бірақ ол жас болуына қарамастан, 

бұл #ңірде де ежелден  бауырлас болып 

келген ұйғыр мен қазақ халқының 

арасындағы туысқандық байланы-

старды, бірлік пен достықты әрмен 

қарай нығайтуда үлкен р#л атқарды. 

Сондықтан да Розыбақиевтің есімін 

тек ұйғыр халқы ғана емес, қазақ халқы 

да мәңгі есте сақтайды һәм оны достық 

дәнекері ретінде құрметтейді. 

Филология ғылымының докторы, 

профессор Темірбек Қожакеевтің «К#к 

сеңгірлер» атты кітабында Абдолла 

Розыбақиев туралы жазған мақаласында 

былай делінеді:  «А.Розыбақиев – 

туысқан ұйғыр халқына ғана емес, 

бүкіл Қазақстанды мекендейтін барлық 

халықтарға ортақ қайраткер. Ол – 

мұндағы к#п ұлттардың бостандығы, 

теңдігі үшін күрескен революционер. 

Ол – ұйғыр мен дүнгеннің, қазақ пен 

қырғыздың, орыс пен басқа да ұлт 

езілгендерін бірдей к#рген, бәрінің де 

ауыр тұрмыс-тағдырына жүрегі сыздап, 

жаны ашыған интернационалист. Ол 

қазақ баспас#зінің дамуына да к#п еңбек 

сіңірген, әрі қазақ қаламгерлерін бау-

луда да үлкен ұстаз болған. Сондықтан 

оны қазақ халқы да #з журналисіміз деп 

біледі»

гария, Чехия, Латвия, басқа да шетелдік 

іргелі оқу орындарынан 60-тан астам 

ғалымды шақыртып, шәкірттеріміз 

дәрістерін тыңдады. Бұл білімгерлердің 

ой-#рісін жетілдіруге бағытталған 

тиімді қадам. Университетте қолға 

алынған білім бағдарламасындағы 

мамандандырылған аккредитация #з 

жемісін берді. 2017 жылы жоғары оқу 

орындары арасындағы ұлттық рейтингте 

университетіміз 12-ші орынға тұрақтады. 

Х а л ы қ а р а л ы қ  р е й т и н г  б о й ы н ш а 

Қазақстандағы 95 жоғары оқу орнының 

арасында ЖМУ-дің 27-ші орынды 

иеленуі – жеткен жетістіктеріміздің бір 

белесі. Биыл бірінші рет аймақтық рей-

тингте Еуропа және Орта Азияда дамып 

келе жатқан озық оқу орындарының 

қатарына қосылдық. Бұл жетістіктер 

біздің оқытушыларымыздың, алға 

ұмтылған шәкірттеріміздің ынта-

жігерінің арқасында жүзеге асты. 

– ХХІ ғасыр – ақпарат ғасыры деп жа-
тамыз. Ақпараттық технологияның білім 
беру жүйесіндегі орны қандай?

– Бұл жүйе әлемдегі ғылыми жетіс-

тік терді игеруге, білім мен кәсіби 

шеберлікке жол ашады. Универси-

тетімізде электрондық кесте жұмыс 

істейді. Оқытушылар, студенттер, ата-

аналар сабақ кестесін ғаламтор арқылы 

к#реді. Дәріс кезінде оқу құралы ретінде 

пайдаланылады. Оқу орнында мыңнан 

астам компьютер болса, оның 94 пайы-

зы ғаламтор желісіне қосылған. Бұл 

кітапхананың оқу залында, жатақхана-

ларда пәндер бойынша жеке жұмыс 

жасауға мүмкіндік туғызады. Ғаламтор 

оқытушылар мен қызметкерлердің 

әртүрлі  курстарға,  семинарларға, 

онлайн-конференцияларға қатысып, 

білімдерін шыңдауына жәрдемдеседі. 

Сондай-ақ отандық және шетелдік 

университеттердегі әріптестерімізбен 

байланысып, әртүрлі мәліметтер алуға 

қолайлы. Студенттерді қашықтан 

оқытуды дамыту бағытында да тиімділігі 

басым.

– Сіздерде «т&ртінші билік» &кілдерін 
даярлайтын журналист мамандығы да бар. 
Оларға қаншалықты жағдай жасалуда?

– 'здеріңізге жақын кәсіп болған-

дық тан бүйректеріңіздің бұрылғандығын 

түсініп отырмын. Бүгін Сіздермен етене 

жақын әңгіме #рбітіп отырғанымыздың 

#зі ақпарат құралдары қызметкерлеріне 

деген ыстық ықыласымыздың белгісі. 

Араларыңызда біздің түлектеріміз де бар. 

Ақ пен қараны айырып, бүгінгі тыныс-

тіршілікті халыққа жеткізетін журналист 

мамандығын таңдаушыларға да жағдай 

жасалған. Олардың теориялық білімдерін 

Себебі Жарлық шыққанда бірінші кезек-

те лингвистердің, түрколог ғалымдардың, 

зиялы қауымның к#зқарас білдіріп, 

қолдауы заңдылық. Түркі академия-

сының бастамасымен #ткізіліп отырған 

жиын тақырыбының «Тұлғалар тағы-

лымы» деп аталуының сыры да осында. 

Айта кету керек, TWESCO марапа-

ты ғалымдарға Түркітану ғылымының 

дамуына қосқан #лшеусіз үлесі үшін 

тағайындалып отыр. Сонымен қатар 

жиын барысында к#рнекті ғалымдар 

)бдуәли Қайдардың «Ұйғыр тілі лексика-

сының дамуы» және «Қазіргі ұйғыр әдеби 

тілінің дамуы», әйгілі түріктанушы )мір 

Нәжіптің «ХІV ғасыр түркі тілдерінің 

тарихи салыстырмалы с#здігі. Құтыптың 

Құсрау-Шырын еңбегі негізінде» атты 4 

томдығы және «Жойылу қаупіндегі Түркі 

тілдері» 4 томдық ғылыми басылымның 

тұсаукесері #тті. 

Академик ).Қайдардың еңбек те-

рінде ұйғыр әдеби тілінің даму заңды-

лық тары зерттеледі.  Ұйғыр тілінің 

 диалектологиясы,  заманауи ұйғыр тілінің 

қалыптасу кезеңдері мен лексика-грам-

матикалық даму ерекшеліктері секілді 

мәселелер жан-жақты қарастырылады. 

республика аумағы 2.7 млн шаршы 

километрді құрады, ал халық саны 5.230 

мың адамға жетті».

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  А б д о л л а 

 Розы бақиев #з халқы, елі үшін қызмет 

атқарды һәм сол жолда шейіт болған ұлт 

қаһарманы, дана к#семі. Қайраткердің 

мемлекет алдында сіңірген қажырлы 

еңбегін, қызметін Қазақстан үкіметі 

жоғары бағалады. Алматыдағы ең үлкен 

к#шелердің бірі оның есімімен аталды 

һәм сол к#шедегі үйдің біріне ескерткіш 

тақта орнатылды. Бұрынғы Үкімет үйі 

орналасқан алаңға басқа да мемле-

кет қайраткерлері қатарында Абдолла 

Розыбақиевтің ескерткіші орнатыл-

ды. Алматы облысындағы ауылдардың 

к#пшілігінде оның атында к#шелер 

бар, совхоз, мектептерге есімі берілген. 

Ақын-жазушылар, композиторлар 

және қыл қалам шеберлері Абдолла 

Розыбақиевке арнап шығармалар жаз-

ды. Қуддус Қожамияровтің симфо-

ниясын, Долқын Ясеннің поэмасын, 

Күрәш Зулпиқаровтің полотноларын 

білмейтіндер аз болса керек.

Ұйғыр халқының к#семі Абдолла 

Розыбақиевтің 120 жылдық мерейтойы 

кең ауқымда аталып жатыр. Осы ізгі 

шаралардің бәрі Абдолла Розыбақиев 

есімінің халқымыз үшін қаншама 

қадырлы екендігін к#рсетсе керек. Сол 

себептен Қазақстан Республикасының 

гүлденуі мен к#ркеюі және аумақтық 

бүтіндігін сақтап қалу жолында аян-

бай еңбек еткен қайраткер әділ, адал 

және #з ісіне берік, жарқын идеялары, 

сарқылмас қасиеттерімен ел есінде мәңгі 

сақталады.

Шәмшидин АЮПОВ,
«Уйғур авази» газетінің б&лім 

редакторы, филология 
ғылымының кандидаты

тәжірибемен ұштастыруларына к#ңіл 

б#лінген.  Айына екі  рет  «Жетісу 

университеті» газеті шығып тұрады. 

Жас талапкерлер осында тәжірибелі 

қаламгерден тәлім алып, газет шығарудың 

қыр-сырымен танысады. Заман талабына 

сай телехабар жүйесін дамытуға ерекше 

к#ңіл б#лудеміз. Қазірдің #зінде универ-

ситет жаңалықтары шәкірттерімізге, жал-

пы к#рермендерге к#гілдір экран арқылы 

жол тартуда. Осы мерейлі тойымызға 

арналған бағдарлама шеңберінде қазан 

айының 26-сында қажетті заманауи 

қондырғылармен жабдықталған, телеха-

бар даярлайтын студия ашылды. Осыны 

қуанышпен жеткізе аламын. 

– Сіздердің басты мақсаттарыңыз 
сапалы кадр даярлау екендігі белгілі. 
Осы орайда студенттерге беріліп отыр ған 
қандай артықшылық, жеңілдіктеріңіз бар?

– Студенттер үшін барлық жағдайды 

жасауға тырысып келеміз. Жылына 

екі рет белсенді студенттермен кез-

десу #ткіземін.  Олар #здеріне не 

қажет, не жетіспейді, қандай ұсыныс-

тілектері бар, соны ашық айтады. Сол 

бойынша жоспар жасалып, қажетті 

құрал-жабдықтар, оқулықтар алы-

нып, әлеуметтік к#мектер жасалады. 

Студенттердің оқуға деген ынтасын 

арттыру үшін оқу ақысына 15 пайыздық 

жеңілдік бердік. )р студенттің 1 семестр 

бойғы оқу үлгерімін назарға ала отырып, 

оқу т#лемақысына пайыздық жеңілдікті 

белгілейміз. Жатақхана ата-анасыз 

қалған жастарға тегін беріледі. Ол жерде 

жақсы тұрмыстық қызмет к#рсетіліп, бос 

уақыттарында кітапханадағы ғылыми, 

әдеби шығармаларды пайдалануларына 

мүмкіндік туғызылған. Шәкірттердің 

т и я н а қ т ы ,  б і л і м  а л у ы м е н  б і р г е 

олардың бойындағы басқа да ізденіс 

қабілеттеріне назар аударылады. Ұлттық 

және бүгінгі заман үлгісіндегі #нерге 

мән беріледі. Үздіктеріміз қалалық, 

облыстық, республикалық, халықаралық 

байқауларда бақтарын сынап, жеңіспен 

оралып жүр. Солардың қатарында 2016 

жылы Қырғызстан Республикасында 

#ткен Халықаралық фестивальда бірінші 

орын алған «Шағала» ансамблін атауға 

болады. «Жас түлек» студенттер дра-

ма театрының талантты жастарын да 

мақтан тұтамыз. «К#ңілді, тапқырлар 

клубы» мүшелерінің арқасында дүниеге 

келген «Шапалақ», «Креатив» коман-

далары қала, облыс мәдени шарала-

рында к#рінумен қатар Астана, Ал-

маты, Павлодарда #ткен #нер сайы-

старынан табыспен оралды. Облыс 

әкімдігінің ұйымдастыруымен жүзеге 

асқан «К#шбасшы – 2016» байқауында 

Нұржан Жетпісбаев, Ақбота )укен, 

Темірлан Б#генбаев «Үздік студент», 

«Жасыл ел сарбазы», «Жас ерікті» но-

минацияларын жеңіп алды. Т#ртінші 

курс студенттері Ажар Сапарова, Құндыз 

Мұқашева Тұңғыш Президент қорының 

стипендиясын иеленді.

Университетте әртүрлі бұқаралық 

спорттық шаралар #ткізіліп тұрады. 

Жарыстарда биік белестерден к#рінген 

спортшы жастарымыздың қатары 

жылдан-жылға к#бейіп келеді. Қазір 

университет шеңберінде Қазақстан 

Республикасы жоғары оқу орындары 

арасында спорттың 7 түрінен (самбо, 

регби, ауыр атлетика, еркін күрес, садақ 

атудан, жағажай волейболы, бокс) Уни-

версиада #ткізілуде. 

 Оқу орнының 2017-2020 жылдарға 

жоспарланған даму стратегиясынан 

туындайтын міндеттерді жүзеге асыру 

бағытында жаңа #ндірістік-техноло-

гиялық және ақпараттық инфрақұ ры-

лымды жетілдіруге, білім кешенін одан 

әрі дамытуға к#ңіл б#лінеді.

– !ңгімеңізге рақмет.

Тұрлыхан К!РІМ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

– )лемдік дәрежедегі түрколог 

ғалым )мір Нәжіп #з мұрасын шәкірті 

)бдуәли ағамызға аманат еткен болатын. 

Халықаралық түркі академиясы 3 жыл 

еңбектеніп, осы кітапты басып шығарды. 

Сондай-ақ )бдуәли ағамыздың ұйғыр 

тілінің даму заңдылықтары туралы, 

жойылу қаупіндегі түркі тілдері қарлұқ, 

алтай, құмық, кавказ, иран, қытайдағы 

түркі тілдерінің бәрін жинақтап 300-

ден астам ғалым атсалысқан еңбегі 

жарық к#рді. Осының бәрі Рухани 

жаңғырудың жемісі, мәдени мұрамыз, 

– деді Дархан Қыдырәлі. Осы орай-

да әлемдік түркология ғылымы үшін 

құнды саналатын )мір Нәжіп с#здігінің 

толық нұсқада тұңғыш рет жарияланып 

отырғанын айта кеткен ж#н. 'кінішке 

қарай, ғалымның к#зі тірісінде аталған 

еңбектің бірінші томы ғана 1979 жылы 

Мәскеуде жарыққа шығып, қалғаны 

тоқтап қалады.  Түркі  Академия-

сы осы ғылыми мұраны ).Нәжіптің 

шәкірті )бдуәли Қайдарға аманаттаған 

қолжазбасы негізінде алғаш рет жария-

лап отыр. 

Асылхан !ЛИЕВ

– Қуат Маратұлы, облыс, республи-
камыз ғана емес, әлемдік кеңістіктен де 
&з орнын алған білім ордасы тарихының 
тереңде екендігі белгілі. Бүгінгі заман 
талабы деңгейінде мерейтойға қандай 
жетістікпен келдіңіздер?

–  Ш а ң ы р а ғ ы  # т к е н  ғ а с ы р д а 

к#теріліп, жастарға білім нұрын сепкен, 

алғашында институт, кейіннен универ-

ситет дәрежесіне к#терілген жоғары оқу 

орнының іргесі қаланған күннен абы-

ройын биіктетіп келеді. С#зіміз дәйекті 

болу үшін мына бір деректерге жүгінсек. 

Біздің  университетті  45  жылдың 

ішінде 49 мың түлек бітіріпті. Олардың 

ішінде 35 мың білімгер педагогикалық 

мамандықты меңгерген екен. Үлкен 

үмітпен институт табалдырығын аттап, 

келешегіне нық қадам басқан буын 

#кілдерінің алды ғарышкер, Халық 

қаһарманы (Айдын Айымбетов), ғалым, 

жазушы, беделді қоғам қайраткерлері. 

Еліміздің маңызды салаларында жемісті 

қызмет атқарып жүргендер саны 

қаншама. Солардың к#бі шәкірттерінің 

жүрегіне жол тапқан қадірлі ұстаздар. 

Негізінен мұғалімдерді даярлайтын 

оқу орны 2007 жылдан бастап кәсіптік, 

ғылыми-педагогикалық бағыттағы 

магистрлар, философия докторла-

рын қатарға қоса бастады. Ауызбен 

айтуға оңай, мұның ішкі құпиясына 

үңіліп к#рсеңіз қыруар еңбек, мол 

ізденіс жатыр. Білім берудің негізгі 

жүйесіне сәйкес мектептерге, кол-

ледждерге, жоғары оқу орындарына 

мұғалім даярлауды заман ағымына 

қарай соны жаңалықтармен ұштастыру 

міндеті туындады. Бұл #ркениетті 

елдердің қатарына қосылуға апарар 

т#те жол. Оған қалай қол жеткіземіз? 

Дамыған елдердің заманауи үлгілерін 

пайдаланудың жолдары қандай? Мені 

университеттің жетекшісі ретінде 

осы сұрақтар мазалайды. Елбасының 

білім саласы қызметкерлерінің ал-

дына қойған міндеттерін жүзеге асы-

ру бағытында жүйелі қызмет атқару 

қағидасын басшылыққа алып келемін. 

'зімізде бар мүмкіндікті жүзеге асы-

ру ешқайда қашпайды. Шетелдердегі 

беделді білім ордаларының мол тәжіри-

белерінен үйренуіміз керек. Содан 

кейін де, оқытушылар мен студент-

тердің академиялық ұтқырлығына 

 назар аударылады. 170-тен астам 

 магистрант пен білімгерлеріміздің Гер-

мания, Польша, Испания, Италия, 

Түркия, Ресей және тағы басқа шетел 

мемлекеттерінің университеттерінде 

білімдерін пысықтауы – осының дәлелі. 

Университетімізге АҚШ, Канада, Бол-

Алматыдағы «Ғылым ордасының» 
мәжіліс залында Түркі академиясы 
Халықаралық ұйымы түркі әлеміне 
ортақ құндылықтарды саралау 
мақсатымен «Рухани жаңғыру: 
тұлғалар тағылымы» тақырыбында 
д&ңгелек үстел ұйымдастырып, зиялы 
қауым &кілдерінің басын қосты.

А т а л м ы ш  ж и ы н д а  т ү р к о л о г и я 

ғылымы ның дамуына сүбелі үлес қосқаны 

үшін әйгілі ғалымдар )бдуәли Қайдар, 

Рабиға Сыздық, Шора  Сарыбайды ар-

найы алтын медальдармен марапаттады. 

Академия басшысы Дархан Қыдырәлі 

тоқсанның т#ріне шыққан марапат 

иелерінің қазақ елінің ғана емес түгел 

түркі жұртының ғылымына сіңірген 

еңбектеріне айрықша тоқталды. 

 Алқалы жиынды жүргізген ғалымның 

айтуынша, күні бүгінге дейін ұлттық 

кодқа байланысты, тарих, таным, тіл, 

кітаптардың тәржіма ісіне байланыс-

ты к#п жұмыстар атқарылған. К#птен 

ж о с п а р л а н ғ а н  д ә л  о с ы  ш а р а н ы ң 

Елбасының қазақ тілін латын әліпбиіне 

к#шіру туралы Жарлыққа қол қойғаннан 

кейін #ткізілуінің де символдық мәні бар. 

Ғалымдар марапатталды

Қуат БАЙМЫРЗАЕВ, 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің 
ректоры: 

Қайраткердің журналистік мұрасына 

биік идеялық, оптимистік асқақ пофос 

тән. Абдолла Розыбақиев бір қатар ма-

териалдарын шаруашылық, экономика 

мәселелеріне арнады. )сіресе Қосшы 

тіршілігі, кооперация жұмысы туралы 

к#п жазды. Жетісу облыстық Қосшы 

одағының т#рағасы болып тұрғанда бұл 

ұйымның міндеті, маңызы, құрамы, 

жергілікті жерлердегі жай-күйі ту-

ралы бірнеше материал жария лады. 

Жазғандарынан еңбек адамына деген 

сүйіспеншілік сезіледі, оның жігер-

күшіне, мүмкіндігіне шексіз сенеді, 

жасампаздық қабілетіне бас иеді. 

Оның жазғандарында, сондай-ақ қазақ 

халқының әдет-салты, этнографиялық 

белгі, дәстүрлері к#п әңгімеленеді. Жур-

налист-публицист шығармаларына 

тән тағы бір ерекшелік асып-тасып 

с#йлеу, білгірсу жоқ. Ойын байыппен, 

салмақпен, қызыл с#зсіз жеткізеді.Оның 

#з ұлтының тағдыры, тілі мен әдебиетінің, 

ӨМІБАЯН БЕТТЕРІНЕН:

* 1920 жылы Жаркент уездіқ әскери революция 
комитетінің төрағасы лауазымына тағайындалды.
*1921 жылы Ташкентке шақыртылады және Түркістан 
Коммунистер партиясы Орталық Комитеті жанындағы 
Аз санды ұлттар бөлімін басқарды.
*1921 жылы Түркістан ұйғырлары революцион 
одағының жауапты хатшысы және бюро мүшесі болып 
сайланды.
*1921-1923 жылдары Жетісу облыстық партия 
комитетінің бірінші хатшысы, облыстық атқару 
комитетінің төрағасы және «Қосшы» одағының төрағасы 
болды.
* 1925-1927 жылдары Москвадағы Свердлов атындағы 
Коммунистік университетте білім алды.
* 1927-1929 жылдары Қазақстан өлкелік партия 
комитетінің ұйымдастыру (Орг отдел) бөлімін басқарды.
*1929 жылы Қызылорда облыстық партия комитетінің 
бірінші хатшысы болып тағайындалды.
* 1930-1932 жылдары Қазақстан  Республика-
сы  Тәминат (Снабжения)  халық комиссары болып 
тағайындалды.
* 1932 жылы Шығыс Қазақстан облысы қарамағындағы 
Павлодар аудандық партия комитетінің бірінші хатшысы 
қызметін атқарды.
* 1932-1937 жылдары Москвада халықаралық Ле-
нин мектебінің аспирантурасын тәмамдады. КСРО 
Орталық Атқару Комитеті құзырындағы КСРО Ұлттар 
ғылыми-ізденіс  институтындағы марксизм Орталық 
курстарының директоры болды.
* 1937 жылы Қазақстан КП(б) Орталық Комитетінің 
Баспасөз және баспахана бөлімінің  меңгерушісі 
қызметтерін атқарды.
* 1937 жылы жазықсыз жалаға ұшырады.
* 1938 жылы 3 наурызда Алматыда атылған.
*  Қазақстан Компартиясы Орталық Комитеті 
бюросының 1957 жылы 27 шілдедегі қаулысына сәйкес 
А.Розыбақиев ақталды.
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МАРАПАТ
еңбектің дара мәнін, қандай да бір 

жаңашыл #зіндік түйін тоқтамын 

қалдыр май, қажыр-қайратын аямай 

айтып жет кізуді к#ксейді. Белгілі 

фактілердің #зін қайта сезінтіп, жан 

қозғап, ой туғызып, кен ашқандай 

олжаға кенелтіп білікті кәсіби #реде 

зердеге тартады. 

Гүлзия Жайлауқызы әуезовтану-

дағы кім-кімнің еңбегін де ой тара-

зысына тартуында асыра қолпаштап 

немесе автордың арына соқтығып, 

ашу т#гіп т#мендетпей салмақты, 

байыпты, жүрек қызуын қосып 

айтқан ойларымен баурап отырады. 

)р зерттеуші еңбегін тақырыптың 

кеңістігін кеңіте түсер ой-болжаммен 

әдіптеп, әуезовтану атты шалқар 

танымға ұласқан ағынды ағыстардың 

тұтастығын ескере отырып жасалған 

авторлық тұжырымдамалар, күн 

тәртібіне қойылған әуезовтану 

мәселелері екі кітаптан тұратын 

«Қазіргі мұхтартануды» теориялық 

та, қолданбалы да мәні бар, тұлға 

мұрасын игерудегі құнды еңбектер 

қатарына қосып тұр. 

)уезовтанудың нәтиже бағыт-

та рын жазушының мұрағат қорын-

да ры дерек-дәйек, ауыр сырлармен 

сабақтастықта ала отырып байып-

таудың #зектілігі айқындала түсіп 

отырған ендігі уақытта осы екі кітап 

– к#п мәселеге септігі тиетін еңбек.

Мұхтар )уезов шығармашылы-

ғындағы бір жазған дүниеге қайта 

оралып қайтара жазу сияқты елеулі 

фактілер тек шеберлік шыңдау 

бағытында болмағандығын білеміз. 

Оқтын-оқтын оққа байлап үркіту, 

тізесін бүктірмесе де басын т#мен 

салуға, кейде илігуге де мәжбүрлеу 

осы бір  асыл адамның жанын 

жүдеткен, жаралаған. 

Байқасақ, Мұхтар )уезовтің 

авторлық к#зқарасты білдірмей бей-

тарап жазу сынды даралық сипатын-

да да бірқанша сыр жатыр. Айтулы 

әуезовтанушы Айқын Нұрқатов 

сонау бір  жылдарда авторлық 

к#зқарасын білдірмеуін )уезов 

шығармасындағы мін деп пікір 

айтқан екен. 

Гүлзия Пірәлі жинағы әуезовтану 

тарихының бүгінгі ғылым деңгейінде 

д а м ы т ы л а  с а р а л а н ы п  о т ы р у 

қажеттілігін де құлаққағыс етеді. 

Г.Пірәлі әр зерттеуші еңбегінің 

қ ұ н д ы л ы қ ,  # з і н д і к  б а ғ ы т ы н а 

қатысты ой қорытып отырған. 

)рине, түпкілікті, түбегейлі тоқтам 

жасау ниеті құптарлық дегенмен 

де ұзақ ақтарып-т#ңкеруді, уақыт 

#лшемімен, пісіп-жетілген к#ркемдік 

таным ыждаһатымен зерделеп 

отыруды бұл еңбек міндеттемейді. 

Негіз інен әуезовтанудың ұзақ 

жылдағы фактісі жүйелі түзілімде 

танымдық-ақпараттық ауқымда са-

рапталып отырады.

Бұл олжалы еңбек әуезовтанудың 

бай тарихын ұтымды ғылыми негізде 

баяндайды, барын игеріп, жоғын 

түгендеуге бағыттайды.

Қанипаш М!ДІБАЙ,
І.Жансүгіров атындағы Жетісу 

мемлекеттік университетінің 
профессоры, филология 

ғылымының докторы

СҮБЕЛІ ЗЕРТТЕУ
Жазушының 50 томдық толық 

шығармалар жинағына да енбей 

қалған, бүгінге дейін қозғаусыз 

жатқан құнды дүниелер аз емес. «100-

ден аса түрлі қойын дәптерлері мен 

толғаныстары, ой түрткілері, т.б. бар. 

М.)уезов тің жасы үлкен-кіші болсын 

сапарлас болған серіктерінен, ел адам-

дарынан естіген мақал-мәтелдерді, ескі 

с#здерді, ел жаңалықтары мен әзіл-

қалжыңдарды, шежіре-естеліктерді, 

аңыз-әңгімелерді, жер, су, тау, мекен, 

ш#п, т.б. атауларды, тіпті құлағына 

тосын жаңа бір с#з болса да жалықпай 

жазып алатын машығын ескерсек, 

оның мұражайында әлі де мұрты 

бұзылмай жатқан мұзартаулардың, 

қатпарын ашпай сырын бүккен 

қорлардың бары заңды құбылыс. 

Оған к#зінің к#рген, сезген, к#ңіліне 

қ о н ғ а н  к # р і н і с т е р  м е н  о қ ы ғ а н 

ғылыми, әдеби, к#ркем, танымдық, 

этнографиялық, энциклопедиялық, 

т.б. толып жатқан зерттеу еңбектердегі 

керекті тұстарын тізіп отыруы, қажет 

жағдайда конспекті жасап отыруы, 

олар туралы бір бүйіріне #з ойла-

рын түсіруі, күнделік іспетті қойын 

дәптерінің к#п болуын қоссаңыз біз 

әлі де құпиясы толық ашылмаған бай-

рухани қазынаның үстінде отырғандай 

күй кешеміз» дейді ғалым.

Зерттеуші осы деректердің к#п-

шілігін «Қазіргі мұхтартану» қос-

том дығында қажетті тұста кіріктіріп 

отырды. Жазушының шығар ма шылық 

зертханасына қатысты беймәлім 

құбылыстарға ден қоюға бастайтын 

ықпалды мәні бар оңтайлы тәсілдің 

бірі. )ріптесіміз жазушы мұрағатын 

игерудің әлемдік тәжірибеде бағзыдан 

бар бір қажетті үрдісті мұхтартануға 

қосты деп батыл айтуға болады. 

)уезовтанушы Талатбек )кіммен 

бірлесіп 50 жылдан бері қозғаусыз 

тұрған кітаптарды ақтарып, ашты. 

Жазушы кітапханасын түгендеп, түзу 

жұмысы қызу жүрді. Нәтиже сін де қазақ 

руханиятында тұңғыш рет жазу шының 

қаламгерлік зертханасын барлайтын 

Жиынға қоғам қайраткері Талғат 

Мамашев, бұрынғы ҰҚК т#рағасы, 

генерал-лейтенант )діл Шаяхме-

тов, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері Орынша Қарабалина-

Қазыбаева, ақын Серік Қалиев, 

мектептің ардагер ұстаздары мен 

түлектері қатысты. Белгілі ком позитор 

Кеңес Дүйсекеев, ҚР Парла ментінің 

Халықаралық істер, қор ғаныс және 

қауіпсіздік комитетінің т#рағасы 

Мәулен )шімбаев, Халық ара лық 

Түркі академиясының президенті, 

« Е г е м е н  Қ а з а қ с т а н »  г а з е т і  А Қ 

Басқарма т#рағасы Дархан Қыдырәлі, 

ҚР Президентінің баспас#з хатшысы 

Айдос Үкібай сынды білім ордасынан 

түлеп ұшқан түлектер легінің есімдерін 

үздіксіз жалғастыра беруге болады. 

Кезінде осы мектепте #ткен бір 

жүздесуде Қазақстанның халық жа-

з у ш ы с ы  ) з і л х а н  Н ұ р ш а й ы қ о в 

балалардың #неріне тәнті болғаны 

соншалық, «Мен мектепке маши-

н а м е н  к е л і п  е д і м ,  е н д і  ұ ш а қ қ а 

мінгендей болып қайтып барамын. 

Оқушылардың әндерін естігенде фи-

лармонияда, қойылымын к#ргенде 

драма театрында, #леңдерін оқығанда 

Жазушылар одағында отырғандай 

сезіндім» деген екен. Соның дәлелін-

дей, салтанатты кешті мектеп-интер-

нат тың оқушыларынан құралған 

«'ркенсаз» домбырашылар оркестрі 

Н.Тілендиевтің «Ата толғауы» күйімен 

ашты. Білім мен ұлттық #нерді қатар 

алып жүрген шәкірттер жиналған 

қауымның қошеметіне б#ленді. 

Жиында ҚР Білім және ғылым 

министрі Е.Сағадиев жолдаған арнайы 

құттықтауды министрліктің Мектепке 

дейінгі және орта білім, ақпараттық 

технологиялар департаменті ди-

ректоры Ш.Каринова  жеткізд і . 

Министрдің лебізінде 60 жыл бойы та-

лай оқушыны біліммен баптап, #мірге 

қанат қақтырған киелі шаңырақтың 

шәкірттері қоғамның түрлі саласын-

да к#зге түсіп, елімізге қалтқысыз 

қызмет етіп жатқаны атап #тілді. 

Министрлік #кілі айтулы мерейтойға 

орай мектеп-интернаттың бірнеше 

мұғаліміне ұстаздар қауымының ең 

жоғары марапаты – Ы.Алтынсарин 

атындағы т#сбелгіні тапсырды. Олар 

– қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімі Ұлжалғас Ағыбаева, ағылшын 

тілі пәнінің мұғалімі Сауле Шабде-

нова, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 

мұғалімдері Ләззат Назханова мен 

Ардақ Жүсіпбекова. Ал қазақ тілі 

м е н  ә д е б и е т і  п ә н і н і ң  м ұ ғ а л і м і 

Гүлмира Тайғарина, биология пәнінің 

мұғалімі Салтанат Қалманбетова және 

тәрбиеші Рысхан Ахметова «Қазақстан 

Республикасының Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері» медаліне ие 

болды. Марапаттау легі министрліктің 

және Алматы қалалық әкімдігінің 

Алғыс хаттарымен жалғасты. 

А б а й  а т ы н д а ғ ы  № 2  м е к т е п -

интернаттың басқа білім орындарынан 

ерекшелігі бар, ол – республикамыздағы 

қазақ тілі мен әдебиетін тереңдетіп 

оқытатын бірден-бір білім ошағы. Бұл 

жерде еліміздің түкпір-түкпірінен кел-

ген ана тіліне, әдебиетке, #нерге жақын 

балалар білім алады. Тіл мен дәстүр егіз 

болғандықтан, мұнда ұлттық тәрбиеге 

де ерекше к#ңіл б#лінеді. Ақын-

жазушылармен кездесулер, театрларға, 

музейлерге бару оқу-тәрбие үдерісінің 

міндетті б#лігіне айналған. Мектептің 

осындай бүкіл тыныс-тіршілігі тарихы-

мен тізбектеліп мерейтой қарсаңында 

арнайы кітап болып шығыпты. Салта-

натты кеште «Ұлт руханиятының ал-

тын діңгегі» атты кітаптың тұсаукесер 

рәсімі жасалып, ардагер-ұстаздар мен 

құрметті қонақтарға мерекелік медаль 

тапсырылды. 

Жиында қабырғасынан талай ұрпақ 

#сіп-#ніп, әнші, ғалым, ақын боп түлеп 

ұшқан мектептің тарихынан бейне-

шолу к#рсетілді. Ел арасында «екінші 

мектеп-интернат» аталған білім ордасы 

ана тіліміздің жанашырлары мен ұлтым 

деген әрбір азаматқа таныс қасиетті 

қара шаңыраққа айналды. Мұның 

бәрі оқу орнының білікті басшыла-

ры мен ұрпақ тәрбиесі үшін маңдай 

терін т#ккен ұлағатты ұстаздарының 

арқасы. Кеш барысында жиналғандар 

бақилық болған мектеп мұғалімдері 

мен тәрбиешілерін бір минут орында-

рынан тұрып еске алды. 

Бұл күні Абай атындағы мектептің 

Қазақстандағы маңдайалды білім 

ордасының біріне айналуына #лшеусіз 

еңбек сіңірген мұғалімдердің бірі, 

бүкіл елімізге танымал майталман 

ұстаз, қоғам қайраткері  Орынша 

 Қ а р а  б а л и н а - Қ а з ы б а е в а ғ а  д е г е н 

түлектерінің ықыласы шексіз болды. 

'мірінің 57 жылын білім саласына 

арнаған, «Ұстаз бақыты», «Ұстаз жүгі 

қашанда ауыр» және басқа бірнеше 

кітап жазған Орынша апайдың мектеп 

жайлы айтары к#п. 

– Біздің оқушылар мектептен 

тек білім ғана емес, үлкен тәрбие 

алды, #здігінен ізденуге, еңбекке үй-

ренді. Балалардың шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға мүмкіндік 

жа садық. Қазіргі жаңартылған оқу 

 бағ дарламасында алған білімді #мірге 

жарату, пайдалану деген қағида бұл 

мек тепте ерте кезден басталды, – дейді 

ұлағатты ұстаз-ана. 

Жақсы мұғалім – мектептің жүрегі 

болса, мұғалім қауымы шәкіртімен 

құрметті. Абай атындағы мектеп-

интернаттың білімі мен білігі тең, 

ой-#ресі биік, ұлттық дәстүрге бе-

кем ұстаздары мен олардың #німді 

#негесі мен тәлімді тәрбиесін алған 

шәкірттердің әлі талай буыны білім 

ордасының абыройын асқақтатып, 

мәртебесін биіктете берері с#зсіз.   

Дина ИМАМБАЕВА

«Мұхтар )уезовтің кітапханасы» атты 

ғылыми-библиографиялық басылым 

жарық к#рді. 

Г.Пірәлі қазіргі кезеңдегі мұх-

тартану мәселелеріне жазушының 

Мұражай үйі мұрағат қорындағы 

сақталған қолжазба мұра бойынша 

жұмыста қозғаусыз жатқан тұстарынан 

нақ тылы үлес қосып отыр. «Авто-

граф», «Мұхтар )уезов – Ленинград-

та» атты қос жинақ та біз тоқталып 

отырған кітаптарға іле-шала жарық 

к#рді. Ол туралы – б#лек әңгіме бар.

«Қазіргі мұхтартану» жинақтары-

ның құрылымдық жүйесі, әуезов та-

нудағы жаңашыл ұстанымдар форма-

лық, қисындық негізде к#рініс тапқан. 

Бұл екі кітапта Мұхтар )уезовтің 

қилы заман, қиын тағдырға қажырлы 

еңбегімен т#теп берген азаматтық 

#мір #негесі, жазу #неріндегі  алуан 

с ы р л а р ы ,  ғ ы л ы м д а ғ ы  м е к т е б і , 

қоғам қайраткерлігі, ХХ ғасырдың 

50-жылдарынан бергі жазушының 

шығармашылық ғұмырбаянын зерт-

теу бағытында жасалған еңбектердің 

н е г і з г і  н ә т и ж е - ұ с т а н ы м д а р ы , 

 қи сынды тоқтамдар жинақы, ұтымды 

тәсіл, оңтайлы құрылымда барланып, 

бағаланған. 

Бірінші кітапта, әсіресе басымдау 

пайдаланылған аса мол құжаттық 

деректер, мәтін жазбалар Мұхтар 

)уезовтің қайталанбас кісілік қалпын, 

мызғымас ұлтжанды бағытын, әр 

кезең, әр сәттегі жан толқындарын 

сезінуге #з септігін тигізеді. 

Гүлзия Жайлауқызы қашанда 

зәрулігі даусыз )уезов #міріне әуезов-

тану мәселелеріне арналған жаңа 

бір үлгіде мазмұндалған осы бір екі 

кітаптан тұратын еңбекті жүрек 

қызуымен, к#зге ұрып тұрған шығар-

машылық құштарлықпен жазған. 

Еңбек иесі әлемдік әдебиеттану-

дың жеке шығармашылық тұлға-

мұра сын танып, игерудегі  озық 

зерттеу әдістерін назарда ұстайды. 

Еңбек қазіргі әуезовтанудың к#кей-

кесті мәселелерін құлаққағыс етіп 

Кездесу барысында #ңір экономикасының 

қарыштап дамып, әлеуметтік мәселелердің оң 

шешім тауып жатқандығы тілге тиек етілді. 

Сонымен қатар 9 айлық к#рсеткіш бойынша 

к#птеген шаруаның ойдағыдай атқарылғандығы 

айтылып, Талдықорған қаласында бой к#терер 

ғимараттардың мәні мен маңызы с#з етілді. 

Қандай да бір келелі мәселелерді ардагерлер 

ұйымымен келісіп жасайтын облыс басшысы #з 

кезегінде елімізге танымал ардагерлердің ұсыныс-

тілегін тыңдады.

Одан кейін #ңір басшысы бастаған зиялы 

қауым Алматы облысының Құрметті азама-

ты, мемлекет және қоғам қайраткері Бәтима 

Сақауованың шаңырағына барып, ел анасын 

арнайы құттықтап, мерекелік медаль табыс етті.

Жетісу жеріндегі ардагерлер ұйымы 1987 

жылы 20 ақпанда құрылған. Бүгінде құрамында 

215 мыңнан астам зейнеткер, 181 Ұлы Отан 

соғысының ардагері бар облыстық ұйымға әр 

жылдары Павел Козлов, Егеубек Далбағаев, Ардақ 

Сыдық сынды к#рнекті азаматтар басшылық 

жасаған. Соңғы уақытта #ңірлік ұйымға Ермек 

Келемсейіт жетекшілік етуде. Міне, осындай 

ақпарға толы арнайы түсірілген бейнефильмнен 

кейін салтанатты шараның шымылдығы ашылды.

Алғашқы с#зді облыс әкімі Амандық Баталов 

алды:

– «'сетін елдің қарты – қазына болар» деген 

даналық с#з бар. Тәуелсіз елдің ұлағатты ұлын, 

инабатты қызын тәрбиелеуде сіздердің алатын 

орындарыңыз ерек. Тарихқа к#з жүгіртсек,  

шежірелі, данаг#й қарттарымыз ғасырлар бойы 

халқымыздың береке-бірлігін арттырып, ақыл 

мен парасатты тең ұстап, салт-дәстүрімізді 

бұзбаған. Соның арқасында бүгінгідей күнге 

жетіп отырмыз, – дей келе, Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Ұлы Дала ұлағаттары» еңбегіндегі: 

«Бізде Ардагерлердің республикалық кеңесі бар. 

Ол – жанды, жігерлі ұйымның бірі. Жұмыстары 

да қауырт. Мемлекеттің мерейлі де маңызды 

мәселелерінің бәріне үн қосып, белсенділік та-

нытуда» деген облыс басшысы, ардагерлерге де-

ген алғысын жеткізді. Сонымен қатар облыстың 

әр аймағынан келген ардагерлер ұйымының 

бұрынғы басшыларын, мүшелерін, облыс пен 

ауданның Құрметті азаматтарын мерейтойлық 

медальмен марапаттады. Атап айтсақ, 4 ардагерге 

орталық кеңестің «Құрмет белгісі», 4 ардагерге 

облыс әкімінің Құрмет грамотасы, 5 қазыналы 

қартқа облыс әкімінің Алғыс хаты және 27 арда-

герге мерейтойлық медаль табыс етілді.

Келесі кезекте облыстық ардагерлер ұйымының 

т#рағасы Ермек Келемсейіт с#з алып,  #ңірімізде 

ардагерлердің ұйытқы болуымен атқарылып 

жатқан игі істерге тоқталып #тті.  Сонымен қатар 

облыс әкімі Амандық Ғаббасұлының қолдауымен 

жарық к#рген «Қасиет те, #сиет те – қарттарда» 

атты кітаптың тұсаукесер рәсімін #ткерді.

Мерекелік шараның к#рігін облыстық 

Сүйінбай атындағы филармония #нерпаздары 

қыздырды. Олар әуелете ән салып, күмбірлете күй 

т#гіп, ардагерлердің алғысына б#ленді.

Арда БИ
Алматы облысы

АРДАГЕРЛЕР 
АРДАҚТАЛДЫ

АЛПЫС ЖЫЛДЫҚ ТАРИХЫ БАР
мектеп-интернаттың мерейтойы атап өтілді 

БІЛІМЖИЫН

отырып,  күн  тәрт іб іне  шығару 

бағытымен де, Мұхтар )уезовтің 

шығармашылық ғұмырбаянын зерт-

теуде әлі де қаға беріс қалып келе 

жатқан маңызды фактілерге зер салған 

аңғарымпаздығымен де ұтымды. 

Ғалым жазушының әр жылдардағы 

әр жағдайда жазылған хаттарына 

байланысты да ыждаһатпен жұмыс 

істеген. Ұзақ жылдарғы қаяу к#ңіл 

серпіліп, шалқар игіліктерге кенел-

ген жақсы бір шақтардағы Мұхтар 

)уезов тің Үндістан, Жапония, АҚШ 

жол сапар ларына қатысты күнделік, 

жазбалардың ғибратына кенелудің 

игілігімен оқушысын ортақтастырады. 

Бірінші кітаптың 1-б#лімінде 

жазушының түрлі басылымдарда 

жарық к#рген әдеби-сын толғамдары, 

қарбалас #мір ағысындағы маңызды 

Бірінші кітаптың 3-ші тарауы 

«Үндістан, Жапония, Америка қазақ 

жазушысы к#зімен» деп аталған. Кітап 

авторы жолсапар күнде лік тегі #те мол 

мағлұматты жалықпай ыждаһатпен 

талдап, танымдық, тағылымдық #реде 

ой қорытып отырған. Жазушының 

асыққанның #зінде шимайсыз таза 

жазатын жұмыс істеу мәдениетін 

байқайды. 

Мұрағатта сақталған жолжазба мен 

басылым к#рген очерктерді салысты-

ра отырып қалып қойған ұтқырлана 

түскен, ойып-ойып алынған тұстарына 

зер салады. Қажеттіні қалт жібермей, 

құнын түсірмей, қауқарын кетірмей 

екшеп жеткізу оңай ма? Ой алыбы, 

жазу #нерінде қазақта алдына жан 

түспеген жүйрік Мұхтар )уезов к#зі 

к#рген жайдың әсерін #шірмейді.

«Елбасымыз қабылдаған латын әліпбиіне  к#шу  

туралы Жарлығын Қазақстан Республикасындағы ең 

үлкен оқиғаның бірі деп айтуға болады. Мұндай әліпбиді  

қазір дүниенің  90 пайызы пайдаланады деп айтуға бо-

лады. Осындай  қауымдастықтың ішінде Қазақстан да  

жүруі керек. Бұл латын әліпбиін қолдануды біз жаңадан 

бастап жатқан жоқпыз. 'ткен ғасырдан тәжірибеміз 

бар. 1929-1940 жыл арасында біздің әкелеріміз бен 

аталарымыз осы жазуды  қолданған болатын. Міне, 

Президентіміз осы қаріпке к#шуді қайта жаңғыртып, 

ұсынылған латын әліпбиінің жаңа  нұсқасын бекітті» 

деді аймақ басшысы.

Сонымен қатар жаңа әліпбиді қолданысқа енгізу 

бойынша жүргізілетін жұмыстарда кедергілер болмай-

тынына тоқталып, «Біздің тарихымызда к#не түркі жа-

зуы , араб жазуы, латын жазуы бәрі басымыздан #тті. Ал 

қазіргі жастарымыз ағылшын әліпбиін жақсы меңгеріп 

алған. Сондықтан да бұл тәжірибені де біз игере аламыз.  

Бізде ешқандай қиындық туындамайды, үйренеміз. Бұл 

біздің еліміздің рухани жаңғыруындағы  жаңа қадам деп 

есептеуге болады. Елбасымызға  осы  латын әліпбиіне 

к#шу туралы бастамасы үшін  алғысымызды білдіреміз» 

деп с#зін түйіндеді әкім.

Ж и ы н ғ а  « И н т е л л е к т  О р д а »  Х а л ы қ а р а л ы қ 

әлеуметтік-гуманитарлық зерттеулерді ықпалдастыру 

институтының бас директоры, тарих ғылымының док-

торы, профессор, академик  Саттар Мәжітов бастаған 12 

сарапшы, ғалымдар қатысып, облыста Рухани жаңғыру 

бойынша арнайы жобалардың іске асырылуы мен оның 

қазақстандық және халықаралық деңгейде насихатталу 

жайын с#з етті.

Нұрбақ ЕДІГЕ
Оңтүстік Қазақстан облысы

Баянды болар бастама

сәттер, қатысқан жиын, с#з ұстаған 

ортасы, жұмыс есебін беріп отыру 

дағдысы туралы толымды танымдық, 

тағылымдық тоқтамдар жасалған. 

Жазушының с#з байыту,  т іл 

дамыту #негесіне к#птен ой қоз-

ғ а л ы п  ж ү р г е н і м е н ,  б і р ш а м а  і с 

атқарылғанымен әлі де түбегейлі 

арнау лы бағыт түзе алмай отырған 

«)уезов тілі» жүйелі тілтанымдық, 

Р а б и ғ а  С ы з д ы қ  а й т а т ы н 

лингвистикалық-стилистикалық 

тұрғыдан ж#н ғылыми арнаға түсу 

керектігін күн тәртібіне қояды. )уезов 

тілін зерттеуде Зейін Шашкин тал-

дауындай сергек, сезімтал, ұтымды 

байқампаздық қажет дейді. «)рбір 

халықтың тілі – қисапсыз қазына. 

Оның бәрін меңгеру, түгесу мүмкін 

емес. С#зді, бейне шахмат фигура-

лар сияқты мыңдаған қалыпта, сан 

түрлі қолдануға болады. )уезов 

бұл салада #зінің асқан білгірлігін, 

тілші-ғалымдығын таныта білді. 

С#йлемдердің бірыңғай к#мекші 

етістіктермен аяқталуы оны жұтаң 

тартқызып, қарабайырлап жібереді. 

)уезов с#йлемдері ондайдан мейлінше 

таза. Ол етістіктерді #ткен шақ фор-

масында бере білді, с#йтіп, к#мекші 

етістіктер #з-#зінен түсіп қалып 

отырды. )уезов қазақ тілінде сиреп 

бара жатқан заттанған етістіктерге 

қайта жан бітірді. )уезов қазақ тіліне 

етістік с#йлемдер әкелді. Рас, мұндай 

жаңалық нышандары тілімізде бұрын 

да болған. Бірақ ғалым, жазушы соны 

түбегейлеп, ғылыми, әдеби жүйеге 

айналдырды. Түркі тілдеріндегі 

с#йлемнің зат есімнен басталып, 

етістікке аяқталу нормасын )уезов 

бұзып-жарып жаңаша қолданды. Ол 

зат есімдерді к#біне, с#йлем ортасына 

апарды. Мұхтар )уезов шығармасы 

жайлы к#п жазылып, к#п айтылар. 

Менің #з басым «Абай» романының 

сансыз оқырманының бірі ретінде 

Мұхтар )уезовтің қазақ тіліне енгізген 

жаңалықтары жайлы айтуды мақсат 

тұттым». 

Қилы #мірлік жағдаяттардың 

шуағы мен к#лең кесі, мол құжаттық 

дерек, мәтіндік нұсқалар, замана 

перзенті Мұхтар Омар ханұлы ның 

ұлтжанды табиғатына, тұтас бітіміне 

тарта түседі. 

1-кітаптың «)уезовтің шығар-

машылық #мірбаяны (1950-1961 

ж.)» атты 1-тарауында жазушының 

жеке #мірбаянында қарбалас #мір 

ағысындағы қатысқан жиын, с#з 

ұстаған ортасы, іссапар тағылымы сын-

ды нақтылы жағдаяттардың шығар-

машылық беталысына қатысы, сол 

кезеңдердегі к#ңіл-күйі мазмұндалған. 

Жеке тұлға мұрасын танып игерудің 

озық әдістерінің үлгісі бар. 

ІІ-тарау «'скен #ркен» романы 

мен жазушы жолжазбаларындағы 

ұлттық мүдде» аталады. )уезов тану-

дағы нұсқалардың мәтінна малық 

мәніне ден қою #негесі зерттеуші 

еңбегінде де ұтымды жалғастық 

тапқан. 

«Тәуелсіздік тұсындағы мұхтар-

тану» атты ІV тарауда 1991-2015 

жылдар аралығында жа рия ланған 

еңбектер зерттеушінің нысанаға 

алған ғылыми мақсаты ж#нінде 

толық ақ парат беріліп отырып 

мазмұндалған. Автор әрбір зерттеу 
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Құба даланың бір ш&кім топырағын жат 
табанға таптатпауға  серт! Алаш үшін 
қынынан суырылған алдаспанды жау 
қанына суармай дамыл таппауға серт! 
Ендігі бетім сағалап келіп сан соқтырғысы 
келген, бас бағып жетіп басып қалмақ 
болған ойрат-қалмақтың тәует басты 
тұлпарына қу медиеннің қуыс қурайын 
да шалдырмау, – деп шамырқанған 
бабалардың ұлы жорықты бастан кешкен 
тұсы жүрек тулатады. 

Тіпті басынан бақайшығына дейін 

құрышпен құрсанған дұшпанның сесінен 

сескенбей жекпе-жекке суырылып шыққан 

«Сабалақтың» аруағы асқан сәті, Шарыштың 

басын алған тұсы ойлы к#рерменнің к#ңілін 

аспандатқаны даусыз. Жетісулықтарды 

тарих қойнауына бойлатқан бұл қойылым 

Ілияс Жансү гіров атындағы Мәдениет са-

райында к#рсетілді. 

Қойылым алдында бас қаладан ат арытып 

келген #нер ұжымына алғыс білдіру үшін об-

лыс әкімінің орынбасары Жақсылық Омар 

с#з алды. 

Ал #з  кезегінде «Парасат»,  «Дос-

тық» орден дерінің, «Алтын адам», «Ең-

лік гүл – 2016», «Сахнагер – 2017» сый-

л ы қ  т а р ы н ы ң  и е г е р і ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

еңбек с іңірген қайраткері  Нұрғанат 

Жақыпбай жерлестерінің ізгі ниетіне де-

ген ризашылығын жеткізді.  Сонымен 

қатар күннен-күнге к#ркейіп келе жатқан  

Талдықорған қаласын мақтанышпен атап 

#тті. Осындай киелі #ңірді басқарып отырған 

басшылар мен жаны жайсаң жерлестеріне 

бақ пен береке тіледі.

К#рнекті жазушы, қазақтың с#з зергері 

)біш Кекілбаевтың қаламынан туындаған 

«Нар тәуекел» пьесасы үш жүздің басын 

қосқан Абылай ханның бейнесін ашуға 

құрылған шығарма. Қойылым барысында 

айбарлы ханның Сабалақ атанғанынан 

бастап, қасиетті таққа отырған сәті мен 

дау тоқтатып, жау тойтарған кезін, алты 

Алаштың ақ тілеуіне кенелген кемел 

басшы екендігін танытар эпизодтардан 

к#рермен ерекше тебіренгендей бол-

ды. 'йткені т#рт құбыладан телмірген, 

анталаған жау лармен қағыспай табы-

сып, жауласпай жарасып күн кешкен ел 

басқарушысымен айналасындағы шенді-

шекпенді қазақ зиялыларының бейнесін 

актерлар жоғары деңгейде сомдай білді. 

Қазығы қағылып, Астана т#рінде шаңырақ 

к#тергеніне 10 жыл болса да, халықаралық, 

республикалық байқаулардың  талай 

мәрте Гран-при иегері атанып үлгерген 

театрдың шығармашылық әлеуетінің 

жоғары екендігі осы бір қойылымнан-ақ 

ұғынықты болды десек, артық айтқандық 

емес.

Сан к#рерменнің к#з қуанышы бо лып 

үлгерген «Жастар» театры ке зекті гастроль-

дік сапары барысында «Достық пен қулық», 

«Егер де мен», «Асауға тұсау» қойылымдарын 

жеті сулық к#рерменнің назарына ұсынбақ.

А. ҚОЛМАНБЕТ
Алматы облысы

Оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданында «!н тербеген 
Сарыағаш» атты облыстық композиторлар арасындағы байқау 
&тті. Айтулы шарада аудан-қалалардан келген 15 сазгердің әндері 
орындалып, жылдың үздік әні анықталды. 

Саялы Сарыағаш #ңірін дәріптеуге арналған байқау екі жыл 

сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылып келеді. Бүгінге дейін 

аталған аудан жайында 80-ге жуық ән қоры жинақталса, биылғы 

жылы олардың қатары 15 жаңа әнмен толықты.

«)н тербеген Сарыағаш» облыстық композиторлар байқауында 

бас жүлдеге Шардара қаласының сазгері Ағабек Донбаев 

«Сарыағашым – сағынышым» әнімен лайық деп танылды. Бірінші 

орынға жергілікті сазгер Мейрамбек Тұяқбаев «Сарыағашым 

менің» әнімен ие болса, екінші орын шымкенттік сазгер Мұхит 

Қасқырбаевқа «Саялы Сарыағашым» әні үшін берілді. Ал үшінші 

орынды Шымкент қаласының композиторы Айжігіт Асанов 

«Сарыағашым – жыр әнім» және түлкібастық Мұхамеджан Едігеев 

«Сарыағашым – әнім» әнімен иеленді. Сарыағаш ауданы әкімінің 

арнайы жүлдесімен Арыс қаласынан Шахизинда )лімбетов, 

Оңтүстік Қазақстан облысы Мәдениет басқармасының арнайы 

жүлдесімен Сарыағаш ауданынан )бдімәлік Тастеміров марапат-

талды. 

Жеңімпаздар мен қатысушыларға аудан әкімінің арнайы Алғыс 

хаты және ақшалай сыйлық табысталды.

Серік МЫРЗАШҰЛЫ
Оңтүстік Қазақстан облысы

Көңілді толқытқан қойылым«Ән тербеген Сарыағаш»

СЫР БҮККЕН 
САҒАБҮЙЕН

ҒЫЛЫМНЫҢ 
қия шыңында

ТЕАТРБАЙҚАУ

АТАМЕКЕН

тұратын алтын арқау әлсіреп к#рмеді. 

Талай тамаша сәттерді бастан кешірдік, 

аға, – деді үлкен тебіреніс үстінде ол. 

Мектеп бітірген 1978 жылы ол сол 

кездегі қазақтың маңдайына біткен 

ең мәртебелі оқу орны – әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетіне 

физика пәні бойынша еш қиналыссыз, 

іркілмей оқуға түсіп, студент атана-

ды. Жақында облыстық «Атырау» 

газетінде техника ғылымының докто-

ры, Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің профессо-

ры Бекет Кенжеғұловтың «Ғалымның 

дара жолы» тақырыбында зерделі ойдан 

тұратын тамаша мақаласы жарық к#рді. 

Одан мына бір үзінділерді оқырман 

танымына ұсынудың әбестігі жоқ деп 

түйдік. «Тілекқабыл Сәбитұлының фи-

зика ғылымына деген қызығушылығы 

мектеп қабырғасында жүргенде-ақ 

оянған. Сол кездің #зінде Мәскеудегі 

Тілекқабыл Рамазанов қазақ 

ғылымына жастар мен жас ғалымдарды 

дайындауға жанұшыра кіріссе, ел келе-

шегін ойлағандығы. Соның айғағындай 

б о л ы п  о н ы ң  ж е т е к ш і л і г і м е н 

докторлық, кандидаттық, РһD док-

торы диссертациялары үлкен абы-

роймен қорғалып шықты. Және бір 

айтарлығы, осыған дейін 11 оқу-

әдістемелік құрал, 2 монография, 

430 ғылыми жұмыс жазып, оның тең 

жартысына жуығы жоғары импакт-

факторлы ғылыми журналдарда жарық 

к#рді. АҚШ, Германия, Франция, 

Италия, Жапония, Португалия, Ресей 

және әлемнің бірқатар #ркениетті 

елдеріндегі түрлі халықаралық кон-

ференцияларда баяндамалар жасап, 

озық ойлы тың ұсыныстарымен шет 

жұртқа #зін қазақтың бірегей ғалымы 

ретінде әйгіледі. Отандық ғылымды 

дамытудағы ұшан-теңіз еңбегі ел 

мерейін асқақ тұғырға қондырып, 

әлемге мәшһүр қылды. 

Мұндай зерделі ғалымның елдің 

қоғамдық тыныс-тірлігінен #зін шет 

ұстамайтыны #з-#зінен түсінікті. 

«Қазатом#неркәсіп ҰАҚ» (2009-2014 

ж.) директорлар кеңесінің мүшесі 

– тәуелсіз  директоры,  «Ғылым 

қоры» АҚ (2006-2007 ж.) директор-

лар кеңесінің мүшесі, ҚР ғарыш 

қызметін дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру бойынша 

ғылыми-техникалық кеңестің мүшесі 

(2005-2008 ж.), «Physical Sciences and 

Technology», «ҚазҰУ хабаршысы», 

Физика сериясы» журналдарының бас 

редакторы, т.б. маңызды қоғамдық 

жұмыстарға да уақыт тауып келеді. 

Бұл қазақта арманына қыранның 

қанатын іліп зау биікте шырқап самғап, 

к#лкіген к#ктің үмітпен к#з тіккен 

к#птің сезімін жаулаған дарынды 

дара таланттар санаулы ақ. Соның 

бірі с#з жоқ, Тілекқабыл Рамазанов 

деуге келеді. Санасы сұңғыла жан-

дар сабырмен әр басқан қадамына 

іштей тілеулестігін білдірсе, мұны 

халық к#ңілі деп ұғынған абзал. Ал 

жаңашылдығына жатырқап қарамай, 

қаржы б#ліп, «ойлағаныңды істеп 

қал» деп отырса, әрине, бұл мемле-

кет қамқорлығы. С#йтіп, мемлекет 

Тілекқабылға оң пейіл бұрып ғылым 

мен техниканы #ркендетудегі жетістігі 

үшін және сол жолға #зіндей жана-

рынан от  саулап, жүректерін талант 

шоғы қоздырған дарынды жастар-

ды бағыттағанына «Мемлекеттік 

сыйлығын» ұсынды. Білім және ғылым 

министрлігі #з грантын екі мәрте 

қатарынан үкілеп тапсырса, мемле-

кет ғылыми стипендиясын үш рет 

бірінен соң бірін берсе, оны әбден 

мойындағандық демей, не дейміз енді. 

'ткен 22 жылдың бедерінде Тілекқабыл 

Сәбитұлы іргелі және қолданбалы 

жұмыстар бойынша  32, ал халықаралық 

деңгейдегі бес ғылыми жобаға ғылыми 

жетекші бола жүріп, озық нәтижелерге 

қол жеткізді. Бүгінгі күннің #зінде Білім 

және ғылым министрлігінің гранттық 

қ а р ж ы л а н д ы р у ы м е н  ү ш  ж о б а ғ а 

басшылық етуде. Жас ғалымдарды #з 

тәжірибесінің бай құнарымен сусын-

дату үшін мақсатты – бағдарламалық 

қаржыландыру арқылы жетекшілікті 

де мінсіз атқару үстінде. Зайыбы 

 Маназила #зіндей қарапайым ортадан 

шыққан Атырау #ңірінің түлегі. Ол да 

#з #мірінің басты мағынасының бірі 

осы физика ғылымы деп ұғынады екен. 

Қыздары Самал тұрмыста, #мірден #з 

жолын, бақытын тауып ұрпақ сүйіп 

үлгерген. Самат ұлдан Рауан немере к#з 

қуаныштары, үкілі үміттері болса, Алла 

дегендеріне жеткізгей! 

Таңатар Д!РЕЛҰЛЫ, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

Елбасының «Болашаққа бағдар: 

р у х а н и  ж а ң ғ ы р у »  д е п  а т а л а т ы н 

жұрттың жүрегін жаулаған еңбегі де 

сайып келгенде даналықтың мәйегі. 

)р жолында бастау бағытымыздың, 

рухани түлеуіміздің қиянға жетелер қам-

қарекеті бұрқырап-ақ тұр. Ондағы мына 

жолдарды с#збе-с#з келтіре кеткенді 

ж#н санап, хош к#рдік. «Ұлт мақтанышы 

біздің бұрынғы #ткен батыр бабалары-

мыз, данаг#й билеріміз бен жыраула-

рымыз ғана болмауға тиіс. Мен бүгінгі 

замандастарымыздың жетістіктерінің 

тарихына да назар аударуды ұсынамын. 

Бұл идеяны «Қазақстандағы 100 жаңа 

есім» жобасы арқылы іске асырған 

ж#н». Мәселеге осы тұрғыдан шынайы 

разылықпен келгенде біздің жүрегімізді 

лүпілдете елжіретіп, жанарымызды 

жасауратар бүгінгінің бірегейінің бірі 

– Тілекқабыл Сәбитұлы Рамазанов. 

Қазақ ғылымына айтарлықтай емес, 

айтарға жоқ дейтіндей үлес қосып кел-

ген бұл азаматымызды Атырау #лкесі, 

#зін ж#ргегінде аунатып, нұрдай суына 

жүздіріп #сірген Құрманғазы топырағы 

енді-енді біліп жатса, ол Тілекқабыл 

ұлымыздың аса қарапайымдылығы, бай-

салды да тұрлаулы тұрпатынан де ге німіз 

балталаса да бұзылмайтын шындық. 

Біреулер ес біліп етек жапқаннан 

бері дос іздейді, жақсылардың жағасы 

кірлемеуін тілейді. Сол досқұмар жанның 

бірі – анадан бірге тумасақ та, содан кем 

емес сыйластығымыз жарасқан ауылдас 

інім Хатип ағамның Ғабидені. Соның 

қолқалауымен осы дүние жазылып отыр. 

– Аға, Тілекқабыл Рамазанов құр-

дасым, бала күнгі досым еді, қазақ 

ғылымының к#кжиегін кеңейтіп жүрген 

ерекше жаратылған жан. 'зіміздің 

Жапырықтың шалшығын кешіп, құмына 

аунап #скен. Оп-оңай олжалайтын 

к#п академиктің бірі емес, ел к#ңілі 

тоқ Академик. Тілекқабылдың биігі 

қанша тыраштанса да анау-мынауға 

жеткізе қоймас. Атыраудың дарасы, бар 

қазақтың баласы деуге келеді. 

Інім үзіле, үздіге осыларды шұбыр-

тып айтып жатты. – Сен Тілекқабылмен 

қалай, қайтіп танысып жүрсің, – деген 

с#з ауызымнан еріксіз шығып кетті. 

– Құрдаспыз. Сегізінші сынып-

тан бастап бір-бірімізді жақсы білеміз. 

Достыққа жетелеген күрес #нері. Ол 

57 келі салмақта, мен 65 келіде сол 

күндердің #зінде еркін күрестен аудан 

чемпионы атандық. Арамызды жалғап 

Ломоносов атындағы мемлекеттік 

университеттің физика-математика 

мектебінің тапсырмаларын орын-

дап, есептерін шығарып, «Квант» 

журналының тұрақты оқырманы болды. 

Сабақпен қоса суретке түсіріп, қолы бо-

саса спортпен айналысты. Екеуіміз 1976 

жылы Гурьев (Атырау) қаласында #ткен 

облыстық пәндік олимпиадада танысқан 

едік. Кейін С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетіне қатар түсіп, 

1983 жылы мен матаматика факультетін, 

ол физика факультетін «Теориялық 

физика» мамандығы бойынша үздік 

бітіріп шықтық. Министрлік жолда-

масымен мен Гурьев педагогикалық 

институтына оқытушылық қызметке 

келдім. Ал Тілекқабыл «Теориялық және 

математикалық физика» мамандығы 

бойынша аспирантураға түсті. 1988 

ж ы л ы  « Т ы ғ ы з  п л а з м а н ы ң  ж ы л у 

және электрофизикалық қасиеттерін 

сандық «модульдау» тақырыбында 

кандидаттық диссертациясын сәтті 

қорғады. Ғылыми жетекшісі отандық 

ғылымға еңбегі сіңген ғалым Фазылхан 

Байымбетов, оппоненті осы саланың 

Одақ к#леміндегі білгірі, ғалым, сол 

кездегі ғылым академиясының академигі 

В.Е.Фортов болды. Ғылымдағы атақтары 

әлемге аян ғалымдардан тәлім-тәрбие 

мен тәжірибе жинақтаған Тілекқабыл 

біліктілігі мен еңбекқорлығы арқасында 

1995 жылы «Псевдопотенциалдық мо-

дельдер негізінде идеал емес плазманың 

қасиеттерін теориялық зерттеу және 

компьютерлік модельдеу» тақырыбында 

докторлық диссертациясын сәтті қорғап 

шықты» депті әріптесі Б.Кенжеғұлов. 

Міне, аса талантты тұлғаның #зіне 

бақ болып қонған физика ғылымының 

ұшар басына ширыға, шыныға, зор 

ыжда ғат тылықпен ұмтылып, нәтижесіне 

жет кендігіне осы жолдар айғақ болып 

тұрғандай. 

Сондай Тілекқабыл ауылдасымыз-

дың, газ бен тәуірлеу к#пірге күні 

кешелері ғана қол жеткізген шағын 

ауыл «Жапырықтың» Тілекқабыл 

Рамазановтың бүгінгі биігі қандай? – 

деген бір сауал әр к#ңілде к#лденеңдей-

тін шығар деген оймен, оған былайша 

жауап берген болдық. Ол – «Физика», 

«Плазма физикасы» саласында бірегей, 

#зіндік жаңалықтарымен #лшеусіз үлес 

қосқан, бар мағыналы жастық албырт 

жылдарын осы саланың құпия сырын, 

жұмбағын ашуға сарп еткен ғалым. 

Аталмыш экспедиция аясында БАҚ 

#кілдері және археолог, тарихшылар 

Ақсу, Сарқан аудандарындағы киелі 

жерлерге барып, аймақ тарихымен 

кеңінен танысты.

Ат басын алдымен Ақсу ауданы-

на бұрған экспедиция құрамы сапа-

рын Тамшыбұлақтан бастады. Тыл-

сым табиғаттың тартуындай болған 

бұл бұлақтың тарихы қызғылықты. 

Қысы-жазы тоқтаусыз тамшылап тұрар 

бұлақтың бал нәрі дертке шипа. Онда 

барған адамдар қасиетіне сеніп дәру 

іздесе, сырқатынан құлантаза айығатын 

к#рінеді. Елімізді былай қойғанда, бұл 

орынға шетелден де туристер сәт сайын 

келіп жатады.

Қасиетті орынның жұмбағына 

қаныққаннан кейін зиялы қауым 

Қапал қаласында орын тепкен Сара 

Тастанбекқызының мемориалды 

музейіне еніп, айтыс патшайымының 

#мір тарихымен, тұтынған заттары және 

жәдігерлермен танысты.  Сонымен 

қатар саңлақ Сара кесенесіне барып, 

ақынға зиярат етті.

К#лік үнімен тербеліп жатқан 

күрежол бойындағы Сағабүйен ауылы 

да тарихтың тұмбасындай к#рінді. 

Аталмыш елді мекеннің солтүстік ба-

тысында орналасқан қорғанның ішкі 

аумағы атшаптырым.  Қорған жай-

лы Сағабүйен орта мектебінің тарих 

пәнінің мұғалімі Құралай Шаңгереева 

сыр шертті. Ол: 

– Сағабүйен қорғаны атанған 

тарихи орын қола дәуіріне жатады. 

Оған табылған қыш ыдыстары дәлел. 

Бұл киелі жерлердің картасына енуге 

лайықты ұлтымыздың мақтан тұтар 

тарихи орыны деп білемін, – десе, 

археолог Батыржан Сейдомар атал-

мыш қорғанның Қараханит кезеңінде 

қ а л а н у ы  ы қ т и м а л  д е г е н  п і к і р д і 

алға тартты. Зерттеуді қажет ететін 

қорғанның ішінде әлі күнге дейін қыш 

ыдыстарының сынықтары шашылып 

жатыр. Еліміздегі #зге қорғандардан 

кірер есігі бұрышында болуымен ерек-

шеленген тарихи орынның ақтарылар 

сыры жетерлік. Тек, арнайы зерттеу 

жұмыстары жүр гі зіліп, қорғауға алын-

са игі еді. Одан кейін тағы бір тарихи 

орынға ат басын бұрған зиялы қауым, 

Мамания мек тебінің ескі орнына ба-

рып, қазақ сахарасында тұңғыш рет 

ашылған білім шаңырағының тарихы-

мен танысты. 

Экспедиция тобы сапарын келесі 

күні Сарқан ауданының әкімімен кез-

десуден бастады. 

«Плазма физикасы» ғылымын айтқанда, 

оған Тәуелсіз қазақ жұртында тұңғыш 

#зі бас болып түрен салушы. Сондықтан 

да оған  Елбасымыз Нұрсұлтан  Назарбаев 

Мемлекеттік сыйлықты тапсырып 

тұрып, жүзіне аса бір жылы шырай-

мен үңіліп, «Қазақ елінің келешегі #зің 

сияқты  заманынан асып туған, зердесі 

зейінді, текті түлектерінің қолында» 

деген сырды жанарымен ұқтырады. Аты-

рау #ңірінде дабылы әлемді шарлаған, 

ғылым атаулыда #з індік   туларын 

желбіреткен #з салаларында екі ака-

демик ағамыз бар. Олар: Зейнолла 

Қабдолов, Салық  Зиманов. Ал физика 

мамандығы  бойынша Ұлттық Ғылым 

академиясының академигі  болып сол 

қатарға Тілекқабыл Сәбитұлы  Рамазанов 

қосылды.  Демек, ол #ңірімізден шыққан 

телегей  дарын, #з саласының бірегей 

білгірі. Ал құрманғазылықтар, Сәбит 

к#кемнің Тілекқабылының осы киелі 

топырақтан тұңғыш шыққан Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы  Ұ л т т ы қ   Ғ ы  л ы м 

академиясының академигі екен  дігін 

біліп, онымен мақтанып, оның ал дағы 

#міріне тілеулес болып жүр генін жан 

жүрегіммен қалар едім. Тілекқабыл 

Сәбитұлы бүгіндері әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық  уни верситетінің ғылыми-

инновация лық істер ж#ніндегі прорек-

торы, физика-математика ғылымының 

докторы, профессор. 

2007 жылдан бері оның тікелей 

басқаруы арқасында тозаңды  плазма-

ның қасиеттері мен жүйедегі реттелген 

құрылымдардың пайда болуын зерттеуге 

байланысты жаңа ғылыми бағыт жол 

бастауда. Ал 2005 жылдан бастап қазақ 

елінде алғаш болып заттың бесінші 

күйі – плазмалық кристалл алынған 

ғажайып эксперименттік қондырғы 

нәтижелі жұмыс жасауда. Фундамен-

талды маңыздылыққа және кеңінен 

қолданбалы мәнге ие бұл аталған зерт-

теулер Ресей, Германия, Францияның 

ең озық ғалымдарымен бірге, тек жер 

үстінде ғана емес, бұған қосымша 

халықаралық ғарыш стансасының 

бортында да жүзеге асуда. 2015 жылы 

қазақ ғарышкері Айдын Айымбетов 

ғарышқа ұшқан халықаралық ғарыш 

стансасының бортында профессор, 

академик Т.Сәбитұлының ғылыми 

жетекшілігімен жасалған эксперимент 

#те оңды нәтижесін беріп, осы саладағы 

әлемдік ғалымдарды оқыстан ойланды-

рып, бастарын шайқатты. 

–  Е л б а с ы н ы ң  « Б о л а ш а қ қ а 

бағдар: рухани жаңғыру» бағдарла-

масы аясында к#птеген игі шара-

лар атқарылып жатыр. Аудан аза-

маттары туған жерін, #скен #лкесін 

дамытуға #зіндік үлесін қосуда. 

Мәселен, бірнеше шаруа қожалығы 

бірігіп аудан орталығына ардагерлер 

үйін салуда. Осыған ұқсас 22 жоба 

жүзеге асырылуда, – деген Сарқан 

ауданының әкімі Ерғазы Қошанбеков 

биыл қатар жатқан қос аудан 100 

тонна қант қызылшасын #ткізуді 

к#здеп отырғандығын тілге тиек 

етті. Сонымен қатар алдағы жылы 

Сарқан ауданының құрылғанына 

90 жыл, Сарқан қаласына 50 жыл 

толатындығын да атап #тті.

С а р қ а н  а у д а н ы н а  қ а р а с т ы 

Қойлық ауылының солтүстік ба-

тысында орналасқан Бұдда храмы 

ортағасырлық жәдігер. Аумағы мен 

к#лемі 30 метр болатын бұл храм 

мемлекеттің қорғауына алынған. 

Дегенмен, сапар барысында архео-

лог Батыржан Сейдомар тарихи 

орынды «храм» деп атағанымен, оны 

ғибадатханамен шатастырып алмау 

керектігін ескертті. Бұл атау түпкілікті 

зерттеу нәтижесінде берілмеген 

к#рінеді. Сегіз б#лмеден тұратын 

тарихи орынның сыры толыққанды 

ашылып бітпеген деуге болады. 

Қазақ тарихында #зіндік орны 

бар Қаялық қаласының тарихымен 

танысу үшін аталмыш елді мекендегі 

Мағжан Жұмабаев атындағы орта 

мектептің жанынан ашылған музейге 

ат басын бұрған экспедиция құрамы 

ежелгі дәуірге енгендей сезімді ба-

стан кешті. Музей қоры бай. ІХ-ХІІІ 

ғасырлар аралығындағы Қаялық 

қаласынан табылған жәдігерлер 

к#з қуантарлық. Сан ғасыр #тсе де 

сыры мен сыны кетіп, түсі #ңбеген 

қыш ыдыстары мен шаруашылық 

бұйымдар, әшекейлер Қаялық қаласы 

#ркениеттің бір бесігі болғанын 

аңғартатындай. Бұл жайлы Мағжан 

Жұмабаев атындағы орта мектептің 10 

сынып оқушысы )йгерім Қабдрахман 

толыққанды мәлімет беріп #тті. 

Екі күнге созылған сапар бары-

сында зиялы қауым #здері аралаған 

тарихи орындардың барлығын да 

«Киелі жерлердің географиялық кар-

тасына» енуге  негіз бар екендігін алға 

тартты.

А.НҰРЖІГІТ
Алматы облысы
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Ирактағы Күрдістан бас-
шысы Масуд Барзани қыз ме-
тінен кетпекші. Президент ав-
тономиялық аймақтың парла-
ментіне арнайы хат жолдаған. 
Оның биліктегі құзыреті 1 
қа раша күні аяқталды. 

Рейтер агенттінің ха-

барлауынша, Барзани пре-

зиденттің құзыретін Үкімет 

пен Парламентке және сот органдарына б#ліп беру 

туралы ұсыныс айтқан. Бұған дейін аймақтағы 

оппозициялық қозғалыстар оны мұнай қорына бай 

Киркук провинциясынан айырылып қалды деп 

айыптап, оның үстіне қолда тұрған тәуелсіздікті 

Иракқа қайтып берді деп с#ккен еді. Ушыққан 

ахуалға байланысты мұнда #туі тиіс Президент 

және Парламент сайлауы кейінге шегерілді. 

Жапонияда 2020 жылғы Олимпиаданың ашы-
луына мың күн қалуына орай кері санақ басталды. 
!лемдік спорт жарысы Жапония астанасында сол 
жылы 24 шілде мен 9 тамызы аралығында &теді. 

Осылайша Токио Олимпиаданы екінші 

рет атқармақ. Алғаш рет жарысты 1964 жылы 

қабылдаған. Алдағы әлемдік ойындар спорт 

түрлерінің к#птігімен ерекшеленеді. Мұнда 33 

спорт түрінің үздіктері анықталады. 

Токио губернаторы Юрико Коики т#рткүл дүние 

к#з тігетін ойындардың басталуына мың күндей 

уақыт қалғанын айтып, жарысқа қатысушылар 

мен ойынды тамашалауға келген қонақтардың 

барлығына к#теріңкі к#ңіл-күй сыйласақ деген 

ойдамыз деп мәлімдеді.

Америкалықтарды қандай мәселелер толғанды-
ратыны белгілі болды.

АҚШ-тың Гэллап институтының маманда-

ры жүргізген сауалнама нәтижесіне сүйенсек, 

америкалықтарды денсаулық сақтау, заңсыз 

к#ші-қон, қылмыс және нашақорлық мәселелері 

к#п толғандырады екен. 2014 жылдың басында 

тұрғындардың 17 пайызы ғана «нәсілдік қарым-

қатынасқа» қатысты алаңдаушылық білдірсе, биыл 

бұл к#рсеткіш 28 пайызға жеткен. Лаңкестік қаупі 

де жергілікті жұртты к#п толғандырып отыр. Ал 

экономикалық сұрақтар халықты аз алаңдататын 

секілді. 'йткені былтыр респонденттердің 49 

 пайызы жұмыссыздық жайлы жиі ойланса, биыл 

бұл сан 37 пайызға дейін т#мендеген. 

Испанияның Барсело-
на қаласында елдің бірлігін 
қол даушылар жаппай шеру-
ге шықты. Ресми Мадридтің 
мәлі  мет теріне қарағанда, 
шаһар к&шелеріне шамамен 1 
миллиондай адам жиналған. 

Олар Испания мен Еуро-

одақтың жалауын ұстап, 

«Жа сасын біртұтас Испания» 

деп ұрандатқан. Оған қоса жергілікті биліктің авто-

номиялық аймақты егемен ел деп жариялағанына 

наразы. Сондай-ақ басым б#лігі Каталония 

басшылығынан шеттетілген Карлес Пучдемонның 

түрмеге қамалуын сұраған.  

Еске сала кетейік, Каталония парламенті 

аймақтың тәуелсіздігі туралы декларацияны 

мақұлдаса, Испания сенаты конституциядағы 

155-бапты негізге алып, аймақты тікелей #з 

басшылығына алады. Іле-шала Испания Премьер-

Министрі Мариано Рахой автономия парламентінің 

таратылғанын және 21 желтоқсанда мерзімінен 

бұрын сайлау #тетінін мәлімдеді.

БҰҰ-ның Қауіпсіздік кеңе-
сінде гендерлік теңдік мәселесі 
талқыланды. Жиында «БҰҰ-
ә й е л д е р »  қ ұ р ы л ы м ы н ы ң 
атқарушы директоры жыл 
сайынғы есебімен б&лісті. 

Фумзиле Мламбо- Нгкука 

с о ң ғ ы  у а қ ы т т а   б е й б і т 

келісс#здерге әйелдердің 

қатыспай отырғанын ерекше 

атап #тті. Негізі БҰҰ нәзікжандыларды бейбітшілік 

орнатып, қауіпсіздікті қамтамасыз етуге к#птеп 

тарту қажеттілігі жайлы қарарды 17 жыл бұрын 

қабылдаған. Алайда Мламбо-Нгкука ханым мұның 

гендерлік теңдік орнату үшін жеткіліксіз екенін 

айтады. 

«БҰҰ-әйелдер» құрылымының директоры 

Фумзиле Мламбо-Нгкука:  «Былтыр Мьянмадағы 

бейбіт конференцияға қатысқан делегаттар 

қатарында 68 ер адам және 7 әйел болған. Ал 

 жуырда Орталық Африка Республикасында #ткен 

келісс#здерде бірде-бір нәзікжандының қарасы 

байқалмады. Сириядағы азамат соғысына келетін 

болсақ, атқарылып жатқан жұмыстарға қарамастан, 

әйелдер бейбіт келісс#здерге аз қатысады. )детте 

олар кеңес беру қызметімен шектеліп қана қояды. 

Осы ретте оларды бітімгерлік миссияларға к#птеп 

тартуды к#здеп отырмыз» деді.

 !зірлеген Бағдагүл  БАЛАУБАЕВА 

ИРАК

ЖАПОНИЯ
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ИСПАНИЯ

БҰҰ

Сайлау кейінге шегерілді 

Кері санақ басталды

Сауалнама нәтижесі белгілі 

Елдік бірлікті қолдаушылар шеруі 

Гендерлік теңдік мәселесі қаралды

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Нияз би туралы нақты дерек  «Ақт#бе» 

энциклопедиясында былайша таңбаланған: 

«Нияз би Отаралыұлы (1822, Ақт#бе обл. – 1881, 

Мұғалжар тауы маңы) – би, қоғам қайраткері. 

Алашқа аты шыққан Сары Шоңай бидің 

немересі. Патшалық Ресейдің зауряд-хоружний 

шенін алған. )йгілі биолог Н.О.Северцевтің 

Хиуа зынданынан шығуына, ғалым, гуманист 

Е.П.Ковалевскийдің қазақ жеріндегі зерттеу 

жұмыстарына тікелей к#мектескен...» (қараңыз: 

«Ақт#бе» энциклопедия сы, 2001 ж. 583-б.).

Нияздың арғы аталары, кейінгі ұрпақтары 

тегіс би болған. Ең соңы кешегі #ткен әйгілі та-

рихшы Бек Сүлейменов, Рамазан Нұржановтар. 

Нияздың  атасы хан кеңесінің мүшесі Сары 

Шоңайдың ірі қоғам қайраткері болғандығы 

тарихи құжаттарда аққа қарамен таңбаланған 

(қараңыз: ).Мұхтар. Би Шоңай// «Ана тілі» газеті, 

12.11.2009). Сол құжаттарда Сары Шоңайдаң әкесі 

тархан Сегізбай қарттың Сырым батырмен дос 

болғаны, бұл достықты ұлының жалғастырғаны 

қоса к#рсетілген. 

Ел аузындағы әңгімеде бірде тағы да к#мек 

сұраған  Сырым батырды Хиуаның ханы 

тұтқындап, кері жібермей қойғанда, оны босату 

үшін Сары Шоңай барыпты деген с#з бар. Ұзын 

ырғасы т#мендегідей: Сары Шоңай соңына 

#ңкей ығай мен сығай 29 жігіт ерткен екен 

дейді. Бұларды к#ріп, бұйымдарын тыңдаған хан 

ойланып-толғанып Сырымға жолықтырыпты. 

«Ханда қырық кісінің ақылы бар», Сырымды 

босатпаса алты ата )лім, жеті ата Жетіру, т#рт 

Ш#мен, он екі ата Байұлы – 29 таңбалы Кіші 

жүз  тегіс атқа мінерін біліпті. Батырды  мойнына 

ажырғы, аяғына кісен салып, арқандап дарияның 

жағасында ұстап отыр екен дейді. Дариядан 

тұрақты түрде ескен салқын леп адамның түсін 

#згертіп жіберетін к#рінеді. Амандықтан соң Сары 

Шоңай: «Қазақ деген сиыр-ды, қан к#ріп #кірсе 

қиынды, Сырымжан түс алдыма» деп, арқанды 

шапан ішіндегі алмасымен кесіп жіберіпті. Ел 

әңгімесі Сары Шоңайдың тек би-шешен ғана 

емес, керек жерінде жүрек жұтқан батыр екендігін 

де к#рсетіп тұр. Сондай да сондай болған  Сары 

Шоңайдан Отаралы мен Қасым туады. Отаралы-

дан Нияз. Аталмыш энциклопедияда  Нияздың 

әкесі туралы да дерек бар. Онда: «Отаралы би 

(шамамен 1762-1845) – )лімнің шектісінен та-

райтын қабақ руының биі. Патша үкіметінің 

1803, 1815, 1820 ж. Бұхар әмірлігімен жүргізген 

дипломатиялық миссияларына жол басқарушы 

болған. ...екі рет күміс медальмен марапатталған. 

Сонымен бірге ол Ресей-Орта Азия, Орта Азия-

Ресей арасында сауда керуендерін #ткізуде кеден-

#кілдік ісін де атқарған. Шектілер мен Хиуа 

хандығы, түрікмендер мен шектілер арасында 

болған дау-жанжалдарды шебер мәмілегерлікпен 

Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық опера және балет театрын-
да «Алтын жүрек» ұлттық қоғамдық 
сыйлығымен марапаттау рәсімі &тті. 

Аталмыш шараны «Бауыржан» қайырым-

дылық қоры, Алматы қаласының әкімдігі және 

«Нұр Отан» партиясы ұйымдастырды. Алматы 

қаласының әкімі Бауыржан Байбек шараға 

қатысып с#з с#йледі.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

#ткен бұл жолғы «Алтын жүрек» сыйлығына 

Қазақстан бойынша 455 #тініш келіп түскен. 

Игі  шара аясында «100 игі  іс» дәстүрлі 

қайырымдылық фоток#рмесі жұртшылық 

назарына ұсынылды. Салтанатты рәсімде 

қонақтар мен биылғы жылғы лауреаттарды 

«Ұлытау» тобы, Қазақстанның Халық артисі 

Нұрғали Нүсіпжанов, ҚР еңбек сіңірген артисі 

Нағима Есқалиева, «Меломен» тобы, Жәмиля 

 Серкебаева, Аша Матай, Арман Қоңырбаев және 

басқа танымал #нер жұлдыздары құттықтады.

қалған. Ақыр соңында іштартқаны әшкере болып, 

патша #кіметі тарапынан қуғын к#рген. Аталмыш 

энциклопедияда «Есет К#тібарұлы бастаған ұлт-

азаттық к#теріліске астыртын жәрдемдескен. 

Осынысы үшін 1857 ж. патша үкіметінің қырына 

ілініп, қуғынға түскен. Хиуа жеріне қашқан» деп 

аққа қарамен таңбаланған. Ақылды Нияз амалын 

тауып ол сүргіннен де құтылыпты. Елге келіп, 

жаңадан «Құланды» дейтін болыстық ашып, соны 

басқарыпты. Бұл ж#нінде тыл ардагері, Шалқар 

ауданының құрметті азаматы, шежіреші Оразбай  

)ділбаев былай дейді: «Есет пен Қарағұл қолдап, 

Мәуміттің баласы  )ліқұл  болыс болуға айналып-

ты. Нияз болыстықтан түсіпті.  Нияздың бұрынғы 

хатшысы Ешмұхамбетті осы мәселемен жасырын 

түрде Орынборға жібереді. Шаруаны бітірсең 

)ліқұлдың жүйрік қара қасқа аты сенікі дейді. 

Ешмұхамбет орысша білетін, айтқыш, жазғыш 

адам екен. 

Нияз енді басқа бір амалын тауып, Құланды 

болыстығын ашып алуды к#здейді. Губернаторға 

барайын деп, бұл да сапар шегеді, жолшыбай, 

қайтып келе жатқан Ешмұхамбетке ұшырасып 

қалады, екеуі ж#н сұрасады, Ешмұхамбет ештеңе 

айта қоймайды, сонда Нияз: «)й, Ешмұхамбет, 

қара қасқа атың құтты болсын, сендер бәстескен 

екенсіңдер, мен бәске түспеймін. Орынборға бара 

жатырмын, сен мені к#рген жоқсын, мен сені 

к#рген жоқпын» деп атын тебініп жүре береді. 

Қолындағы есеп-қисабын губернаторға тапсырып, 

Ұлықұмның бойында т#рт мыңға жақын түтін бар, 

жері кең, қатынас  күрделі, салық жинауға қиын, 

тағы бір болыстықты ашу керек деп, қисынды 

мәселе к#тереді. С#йтіп, Қамбақтыны орталығы 

қылып, Құланды болысын аштырады да, оны 

Қарақамысқа қаратады. Құланды болыстығының 

осындай тарихы бар». 

Энциклопедияда «Нияз туралы мадақ #лең 

сақталған» деген дерек бар. Нәжімәдин ақынның 

мадақ с#зін біз Ақт#бе ақындарының тұңғыш ан-

тологиясы «Асыл қазынада» 2001 жылы жариялап 

едік. Антология соңындағы түсініктерде «1998 

жылы құрастырушы Нәжімәдинұлы 'тештен 

жазып алған» деп таңбаланыпты. Шалқар ауда-

нында мешіт ұстаған имам 'теш  1910 жылы туған 

адам еді, сонда бұның әкесі Нәжімәдин Нияздың 

 замандасы боп шығады. К#руі де мүмкін. Мәтіні 

т#мендегідей:

Би Шоңай алты Алашқа аға болған,

Дұшпанға бар ма жері таба болған?

Баласын үш ананың шырық үйіріп,

Еліне Кіші жүздің пана болған.

Шоңайдан Отаралы, Қасым #ткен,

Күнінде дариядай тасып #ткен.

'зінің болып тұрған заманында,

Дұшпанын аяғына басып #ткен.

Кем-кетік мүсәпірді, байды билеп,

Дүниені бірдей ойлад ахиретпен.

Меңдіқұл, Отаралы, #ткен Қасым,

Дұшпаннан аруағы артық басым.

Кенжесі Мұса мырза жасында #ліп,

Жалғаннан арманда #тті асыл затым.

Тау жанып, қаһарланса тоғай күйген,

Пайдасы бастан асып, халыққа тиген.

Хан болып Кіші жүзді тегіс билеп,

Күнінде жан #тпепті Нияз биден.

Нияздың билігі артты алты Алаштан,

Қайраты Ніл дария судай тасқан.

Ақылмен Кіші жүзді тегіс билеп,

Патшадан тақта отырған бақыты асқан.

Патшадан бақыты асты тақта отырған,

Сайраған бұлбұл құстай бақта отырған.

Кәрленіп, ашуланып билік айтса,

Қасында дұшпан шыдап шаққа отырған.

Сайраған патшалардың бұлбұлындай,

)лидің шапса жүйрік дүлдүліндей.

Хан қарап, би мен мырза отырса да,

С#з айтқан шаршы топта бір сүрінбей.

Сұм дүние баяны жоқ содан да #тті.

Би болып одан туған Шонан да #тті,

Заманы қиын-қыстау кез болса да,

Атқарды #з қолымен талай кепті.

Нәжекең с#зін айтты, ұқсаң мақтан,

Аямай бар білгенін тіл мен жақтан.

Атасы Рүстем Зал патшадай,

Шоңайдай с#з қозғадым асыл заттан (қараңыз: 

Асыл қазына. – Ақт#бе, 2001 ж. 230-б.).

«Хан қарап, би мен мырза отырса да, С#з 

айтқан шаршы топта бір сүрінбей», «Пайдасы бас-

тан асып, халыққа тиген»  Нияздың аруағын жер 

басып тірі жүрген соң бір қозғау біз үшін парыз 

еді, бұйыртымды күні оған да жеттік. Бақида күліп 

қарсы алғай.

Жұма-Назар АСАН,
филология ғылымының докторы

АҚТ'БЕ

шешіп отырған...» делінген (қараңыз: «Ақт#бе» 

энциклопедиясы, 2001 ж. 618-б.).

Қасым да билік с#зге ерте араласады. Бізге 

жеткені оның атақты Сырым батырмен дауға 

түскені. Байұлы мен қабақтар арасында  әлденеге 

дау туып, Байұлы жағы Сырымды алып келеді. 

'здеріне сенімді олар: «Бізден Сырым, сіздерден 

біреу шықсын, екеуінің қайсысы дауда жеңсе, 

соған тоқталайық» деген ұсыныс жасайды. 

 Отаралы елде жоқ екен, қабақтар би тұқымы 

ғой деп, кім болғанда да Сырым бәрібір жеңістік 

бермес деп, жас#спірім Қасымды алып барыпты. 

)рі батыр, әрі шешен, 12 мың жылқы біткен бай 

Сырым к#ксауыр етік, құндыз б#рік, алтын зерлі 

сарала загрен шапан киіп, белін алтын камар 

белбеумен буып, екі жағынан тап #зіндей  екі 

жігітке қолтықтатып, ортаға шығыпты. Тұлғасы 

да айбарлы, нардай, саранау екен дейді. Сырым-

Сырым атанып, дүрсілдеп тұрған шағы  екен. 

Сонда қабақтар жағынан үстіне бір жалшының 

жаман шапаны мен малақайын жалма-жан сұрап 

киіп, белін тұсаумен буып, Қасым қарсы шығып, 

екеуі ортаға келіп, әлдене деп тіл қатысып, тізе 

бүге бергенде Сырым тұрып кетіпті. Күтіп тұрған 

тілеулестеріне келіп: «Болмады, қабақтар ұтты» 

депті. Қасым да орнынан асықпай к#теріліп, 

#зін тосып тұрған ағайын-туыстарына қарай 

аяңдапты.

Сонда оқиға былай #рбіген екен дейді. 

Қарсыласының түрін к#ріп, таңырқаған Сырым: 

«Алба-жұлба болған әпенде  неме, дауды шешіп, 

билік айтатындай сен кім едің?» дегенде, Қасым: 

«Сырым-Сырым деген атағың жер жарғанға сені 

Нәтижесінде «Жетім балаларға к#рсеткен 

қ а м қ о р л ы ғ ы  ү ш і н »  Е к а т е р и н а  Я ц е н к о 

(Екібастұз қаласы), «Білімді дамытуға қосқан 

үлесі үшін» Мұрат )ділханов (Алматы қаласы), 

«Мүгедек жандарға к#рсеткен қамқорлығы 

үшін» Біржан Қожақов (Орал қаласы), «Спорт-

ты дамытып, оны қолдағаны үшін» «Алматы 

марафон» қайырымдылық іс-шарасы, «Ар-

дагерлерге к#рсеткен құрметі үшін»  Расима 

Темербаева (Алматы қаласы), «Жыл меце-

наты» Сергей Спицын (Алматы қаласы), 

«Ақпараттық қолдаушы» Майра )бдірахманова 

(Алматы қаласы), «Жылдың қайырымды ада-

мы» Темірлан Шайнүсіпов (Алматы облы-

сы, Ақтерек ауылы), «Жыл ұйымы» «Kaspі 

Bank» АҚ, «Денсаулық сақтау саласына қолдау 

к#рсеткені үшін» «28 петель» клубы (Алматы 

қаласы), «Қазақстанның #ркендеуіне қосқан 

үлесі үшін» Виктория Шарбону мен Элизабет 

Турнок (АҚШ) үздік деп танылды. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

#зім құралыптас бір қазақтыкіне түстім. )йелі 

қазан к#терді. Байқап отырмын асқаны ет емес, 

к#же сияқты бірдеңе, алайда ішіне әрқилы тұздық 

құйып, ш#п-шалам салып, ауық-ауық сапырып 

ұзақ қайнатты. Ақыры шыдай алмай: «Құдағи, 

қайната бергенмен к#же ет болмас» дегенімде, 

әйел жалт қарап: «Би, с#здің жайын сіз білесіз де, 

астың жайын біз білеміз» деді. Айтуы рас екен, сол 

астың дәмі әлі күнге шейін аузымнан кетпейді» 

депті.

«Екіншісі де жол жүргенімде ұшырасқан 

оқиға, – депті Нияз. – Ауыл ішіндегі ең к#рнекі 

ақ боз үйге түстік. Іші де сыртына сай, жарқырап 

тұр, тап-таза. )йелі аса к#рікті екен. Оның 

қимыл-қозғалысынан, киген киімінен, с#йлеген 

с#зінен, асқан асынан бір мін таппадым. С#йтіп, 

іштей разы боп отырғанда, еттен соңғы берген 

қол орамалы тым майланып кеткенін аңдап: 

«Құдағи, жаулығыңды ағарта берген екенсің...» 

дегенімде, келіншек нені меңзеп отырғанымды 

бірден аңғарып, іркілместен: «Би, жаулығым ақ 

болса – тазалығымнан, орамалым майлы бол-

са – мырзалығымнан шығар» деп, ұтқыр жауап 

қайырды» депті.

Нияз мемлекет қызметінде болғанымен ел 

тәуелсіздігі үшін күрескен ерлерге әрдайым іш 

тартып, қолынан келген к#мегін беріп отырған. 

Соңына түскен патша әскерін Есеттің құмға салып, 

ш#лге ұрындырып, ойламаған жерден шабуыл дап, 

партизандық соғыс тәсілін к#п қолданғаны мәлім. 

Нияз оны іздеушілердің ортасында  да жиі жүрген. 

Ел ішінде «Қашқан Есет, қуған Нияз болса, бұл 

істің кестесі келіскен екен» деген астарлы с#з 

«Алтын жүрек» иегерлері анықталды
ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

бір асқар таудай к#руші едім, билікті сыртындағы 

киім айтпайды, ішіндегі адам айтады ғой, осыған 

ақылың жетпегені ме?» депті. 'мірі с#зден 

тосылудың не екенін білмеген Сырым қатты 

шамырқанып: «Аңдамай с#йлеген – ауырмай 

#леді» деген осы екен ғой деп, тұрып кетіпті.

Осындай әулеттен шыққан Нияз олқы бол-

сын ба?!  Заманында аузымен құс тістепті. 'ле-

#лгенінше болыстықтан түспепті, ояз #з ал-

дына, губернатор алдында да айтар с#зінен 

жаңылыспапты. Ұшқыр ойы, уәжді де қисынды 

с#зімен таңырқатыпты. Ел тәуелсіздігі үшін 

күрескен, он бір жыл бойы мұздай құрсанған 

патшалық Ресей отарлаушыларына қарсы 

соғысқан Есет К#тібарұлының үзеңгілес серіктері  

)зберген Мұңайтпасұлы,  Қарағұл  батыр 

Қонақбайұлымен араларынан қыл #тпес дос бо-

лыпты. Тереңнен ойлайтын, саясатқа жетік Нияз 

атаққа шыққан үлкен жесір дауында «Қымызды 

кім ішпейді, қызды кім алмайды» деп Кенесары 

Қасымұлының с#зін с#йлеп, орынсыз болса да 

ауылдастарын оған жығып беріпті. Алайда сол 

Нияз екі рет әйел затынан с#зден тосылдым деген 

екен. «Хорезім жерінде жүргенімде жолаушылап 

келе жатып құдайы қонақ есебінде жас шамасы 



14 №44 (1406)
2 – 8 қараша

2017 жыл
АНА ТІЛІ ANA TILI

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары 

 Adai.kz  порталының бас редакторы Дәурен Қуатқа әкесі 

ҚАСЕННІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к#ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары  

«Ана тілі» газе тінің бұрынғы қызметкері, «Attila group» интернет компаниясының #кілі Біләл 

Қуанышқа ағасы 

ЫНТЫМАҚТЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к#ңіл айтады.

-
СЫР САНДЫҒЫМ

Бекерге,

Жыр жүрегім тіл қатпаған. 

Алтындай,

Қыз #сірдің бұлғақтаған.

Ақылың мен ойыңды, 

)р күніңде.

Сыр сандыққа тек #зің,

Құндақтаған.

Бұл #мір,

Бір-ақ сәтте #тер деймін. 

Есімде, 

Шың басына к#тергенің. 

Егер де,

'зің маған жолықпасаң. 

Мен бәлкім,

Шын тентіреп кетер ме едім?

Ұмытпан,

Тұңғышыңдай мәпеледің 

'зіңе,

Құдай қосқан жар болсам да. 

Кей-кейде,

Сүйсініп сен «әкем» дедің. 

Маған деген құрметің,

Шексіз жаным 

Алла саған,

Сый-құрмет әкеледі.

Қалайша,

Тұрар екем ақтарылмай. 

Жұпар исің,

Гүлзардың бақтарындай. 

Нұр құйған,

'н бойыма к#кте күнсің. 

Түнімді,

Жарық еткен аспанымдай.

ЖҰБЫМЫЗ ЖАЗЫЛМАЙ 
БІР ?ТСЕ ДЕЙМІН

Тағдырым

Кей-кездерде #ктем деймін. 

Бәрібір 

Сескенбеймін, к#кке #рлеймін. 

Бас аман, жан сау болса болды маған, 

Кеше берем #мірдің #ткелдерін.

Сәл нәрсеге қалса кейде, 

Жан-тәнімен жабығып.

Қанат қаққан талай #рге, 

Асау жырға табынып.

Жыр н#серін ақтарғанда, 

Асып-тасқан ағысы.

Ақын күліп шаттанғанда, 

Шалқып жатар шабыты.

АНАМА СЕРТ 

Уа, анам, қиындықтан жасқанбадың, 

Балаңды #сіру боп басты арманың.

Мейманның бірі кетсе, бірі келіп, 

Жиналмайтын береке, дастарқаның.

Наданды  сескендірдің айбатыңмен, 

Мені #сірдің қажырлы  қайратыңмен.

Қашанда қабағыңды шытпайтынсың, 

Жүрсем де от басына пайдам тимей.

Шайқалмай шаңырағым тұрсын менің, 

Жалғызым  аман-есен жүрсін дедің.

)кемнен жас жесір боп  қалсаң-дағы, 

Қынжылып, қапа болып күрсінбедің.

Ұлыңның тасытып бір жігер  күшін, 

Дүние-ай, к#з алдымда жүрермісің.

Ұлыңның  қасында сәл жүрген  болсаң, 

Дариға-ай, қызық дәурен сүрермісің...

Кеңейттім #зің жайған керегеңді, 

К#рмедің-ау тәтті тіл немереңді.

Отыңды жақты келін, жалғастырды.

Уық  бекіп, шаңырақ  шегеленді.

К
урсымыздағы үлкен-кішінің бәрі ол кісіні Жәкең дейді. 

Тіпті кураторымыз Рахымбай Сатаев, профессор Тауман 

Амандосов, деканымыз Темірбек Қожакеев ағайларымыз 

да солай атайтын еді.

Курсымыздағы ең жасы үлкен ағамыз мектеп партасынан кейін, 

араға сегіз жыл салып оқуға түскен. С#йтіп, Жәкеміз – Жайлаубай 

Қазиев ағамыз бізбен бірге бес жыл оқып, диплом алды. Содан соң 

«Жазушы» баспасына қызметке орналасты. Осы баспадан және 

«Жалын» баспасынан жарық к#рген әлденеше жыр жинақтарына 

топтама #леңдері енді. Бертінде «)лдилеп #тсем деп едім» деген жеке 

кітабын оқырмандарға ұсынды.

Жәкең – ақын. Ойын қозғап, жүрегін тербеген тақырыптың 

бәрін #лең етіп #реді. 'зінше кестелейді.

«Жаза беріңіз, Жәке, жырлай беріңіз!» дейміз кездескен сайын.

Алайда ол кісімен жиі жүздесе бер мейміз. Олай болатыны, 

Жәкең денсаулығына байланысты емін-еркін жүріп, тұра алмайды. 

'мір шіркіннің ауыр соққысына жарық дүние есігін ашпай жатып 

ұшыраған. Достарымен доп қуалай алмайтын, тай-құлындай тебісіп 

бірге жүре алмайтын халде мектеп есігін ашты. Жетіге жетер-жетпес 

шағында арқа сүйер әкесінен айырылды. Содан соң бар сүйенері 

анасы болып қалады. Жігіт жасына енді іліктім деген шағында аяу-

лы анасынан да к#з жазады. Не дерсің енді?.. Маңдайына жазылған 

#мірі осылай болғандықтан к#нді, бар ауыртпалыққа арқасын тосты. 

Алайда жасып, жасқанбады. Қандай қиыншылыққа да қасқайып 

қарсы тұрды. Ертеңге деген үміті мен сенімі, талпынысы мен таудай 

талабы жігеріне жігер қосты. Бақтыгүлдей #мірлік сыңарын тапты. 

Бес бірдей ұрпақ сүйді. Екеуі оларды ешкімнен кем қылмай #сірді. 

Осының #зі бүгінгі қиыншылықты әлдеқандай к#ріп, #мірдегі орнын 

таба алмай түңіліп жүрген жастарға #неге емес пе?

Біз, курстастар, Жәкеңдей азаматпен бірге оқығанымызды мақ-

тан етеміз, арқа тұтамыз. Ағалық с#зіне әрдайым құлақ түреміз. 

Жәкең бізге сол бір студенттік шағымызда «шырағым» деп с#йлеуші 

еді, әлі де солай. Арамызда орныққан сыйластық қатынас күшейе 

түскен. Ол кісі жақында жетпіске толды. Оған бәріміз бір кісідей 

қуандық. «Туған күнін ілік етіп, кездессек қайтеді?» деп ой салды 

шымкенттік курстасымыз Иса Омар. «Жәкеңнің жыр кітабын 

шығарып, тарту етейік» деді Сәбит Дүйсенбиев. Ол Жәкеңмен 

жатақханада бір б#лмеде жатқан. Сонда б#лмелес болып, б#лке 

нанды бірге б#ліп жегеннің бірі Дүрәлі Дүйсебаев болса, ол да қуана 

құптады. «Жәкең үшін зейнетақымнан елу мың теңге беремін. Қажет 

болса және беремін, қалайда кітабын шығарайық» деді. Оны Мей-

рамбек пен Дәуітәлі, Қайнар мен Қайыммұнар, Қали қуана құптап, 

әрқайсысы қалталарынан елу мыңнан теңге шығарды.

«Шіркін, арамызда Жұмабек болғанда, осының бәріне бастама-

шы болатын еді» деп мұңайды бәрі де...

Осылай Ж.Қазиевтің «Махаббатым – байлығым, биіктігім!» 

атты таңдамалы жыр кітабы жарық к#рді. Оны қаржыландыруға 

бүкіл курс жұмылды. )ркім шама-шар қында үлес қосып Жәкеңді 

қуандырған кітапқа енген бір топ #леңін «Ана тілі» ар қылы 

#здеріңізге жеткізгенді ж#н к#рдік.

ҚазМУ-дың 1981 жылғы түлектері 
атынан Талғат АЙТБАЙҰЛЫ,

публицист-жазушы

А.Байтұрсынов атындағы Қостанай 
мемлекеттік университетінде 
Мемлекеттік сыйлықтың 
 лауреаты Ұлықбек Есдәулеттің 
шығармашылық кеші &тті.
Жыр кешін белгілі ақын Ақылбек 
Шаяхмет жүргізіп отырды. Ол 
жақында Ұлықбек Есдәулеттің 
драматургиядағы алғашқы 
 туындысы «Зере» пьесасының 
жұртшылыққа ұсынылғанына 
тоқталды. Шығармада Зере образы 
тек ана ретінде ғана емес, қайраткер 
ретінде бейнеленген.

М ұ н а н  с о ң  Ұ л ы қ б е к  а қ ы н 

ортаға шықты. Ол Тобыл-Торғай 

топырағында туып-#скен ақын-

жазушылардың қазақ қоғамына 

сіңірген еңбектерін атап #тті. «Жалпы 

қасиет тұнған #лке деп кез келген жер-

ге айтыла бермейді. Мына Торғай да-

ласына қарап тұрып-ақ, әлгі с#з бірден 

ойға оралады. Себебі бұл #ңірдің қазақ 

руханиятына сыйлаған арда тұлғалары 

жетерлік. Негізі, осы #ңірге 1982 жылы 

Ғафу Қайырбеков ертіп келіп еді. 

Содан кейін арнайы бет бұрғаным 

Жайлаубай ҚАЗИЕВ

Байлығың да 

Құр бекер жалған деймін, 

Қымбат маған

)р күнгі арман керім, 

Қай істі де

Бастайтын кездерімде, 

Артамын ең алдымен саған сенім.

Десеңіз

Қазақтағы ырым мықты, 

Қайтеміз

Бұл жалғанда ірілікті, 

Жағадан бас,

Бір жеңнен қол шығарып, 

Дейсің бірге

Жасайық біз тірлікті.

Кей-кезде

Сәл нәрсеге #кпелейсің, 

Бірақ та

Кек тұтпайсың к#пке дейін.

Алладан, #зіңнен де сұрайтыным, 

Жұбымыз жазылмай

Бір #тсе деймін.

БІР ЖАСТАСЫҢ

 Сен ол кезде ес білмес пішінде едің, 

 Не боп жатты тірлікті түсінбедің.

 «К#ргім келед ғажайып дүниені, 

 'мір сүрем мен бақыт үшін» дедің.

)кесі жүрегінен жыр бастасын, 

Мына  жұрттар ұйып-ақ тыңдап  қалсын.

Еркемді еркелетші ақ  мамасы, 

Ақ  құсым еркін #ссін, бұлғақтасын.

Достар ғой тойға келген  мұның  бәрі, 

Ботама арнап оқыр жырым дайын.

Біз жасайтын әрқашан той-думанда, 

Бәрің де бірің қалма, бол ылайым.

Ұрпақ бұл талай  жылдар  армандағам, 

К#рдіңдерме  жеткізді  арман  маған.

Розам апыл-тапыл  аяқ  басып, 

)кесі мен шешесі жайраңдаған.

Сен тудың, к#ңілім де бүтінделді, 

Қуаныштан  жүрегім  лүпілдейді.

Сенің әкең  ақынжан, мақтаншақтау, 

Далаға  сыймай  кейде  күпілдейді.

Бір  жас пен екі жастың шамасында, 

Сәби с#зін бастайтын мамасынан.

Менің  айым әуелі «папалады», 

)кесі айналмай ма баласынан?!

ЫРҒЫЗЫМ

Ырғызым менің нұр далам, 

Қырыңда #скен мен балаң.

Сәулетіңе шаттанып,

Шабыттанып жыр жазам.

Ұл-қызы гүлдей  жайнаған, 

Ырғызымның әр таңы.

Еңбекпенен қайнаған, 

Байлықтың ырыс шалқары.

Ақтылы қойым  мыңғырған, 

Табыстың үні күй-думан.

Мен туған жер  баласы, 

Деулетіңді жыр қылам.

Тарыдан отау тігілген, 

Айналаң ән боп т#гілген.

Ырғызым  менің  Ақ ордам, 

Айналдым туған елімнен.

АҚЫН МІНЕЗІ

Сен ақынды қадірлей біл, 

Ол к#ңілшек баладай.

Жаны нәзік, жүрегі гүл, 

Пейілі кең даладай.

осы. Оның алдында Торғай жерінде 

комбайншы болғанмын. Менімен 

Қонысбай )біл де астық жинауға 

қатысты» деп еске алады ақын.

Ұлықбек Есдәулет жалынды жыр-

ларын оқып, жұртшылықтың ыстық 

ықыласына б#ленді. Студенттер оның 

#леңдерін жатқа айтты. Сондай-

ақ осы басқосуда қоғам қайраткері 

Конференцияны Ақт#бе облыс тық 

мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 

басқармасының бас ма маны Гүлжан 

Маханова ашты. Облыстық #лкетану 

м у з е й і н і ң  ғ ы л ы м и  қ ы з м е т к е р і , 

#лкетанушы Бекарыстан Мырза-

бай Алашорда қайраткерлері туралы 

мағлұмат берді. Қ.Жұбанов атындағы 

Ақт#бе #ңірлік университетінің та-

рих магистрі Сандуғаш Сағындықова 

«Алаш қозғалысы» атты баяндама жа-

саса, ал Ақт#бе облыстық мемлекеттік 

а р х и в  қ ы з м е т к е р і  С а ғ ы н ы ш 

Жұматқызы Алаш қайраткерлеріне 

қатысты мұрағат құжаттарымен та-

ныстырды. Бұдан кейін Мұғалжар 

аудандық кітапхана меңгерушісі 

Мейрамгүл Махамбетова, С.Бәйішев 

атындағы кітапхана қызметкері 

Жамал Жұмағалиева, С.Жиенбаев 

атындағы кітапхана қызметкері 

Ләззат Б#лтекова күн тәртібіндегі 

мәселе бойынша с#з с#йледі. Жиында 

«Алаш» партиясының 100 жылдығына 

және Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік рәміздерінің 25 жыл-

дығына арналып #ткен «Алаш туы 

астында» атты аймақтық жас ақындар 

мүшәйрасының қорытындысы жария 

етілді. Мүшәйра жеңімпаздары болып 

Алға қаласындағы аудандық Мәдениет 

үйінің қызметкері  Асхат Аймағанбетов, 

Оған Атырау облысынан «Калинин» 

(Құрманғазы ауданы), «Кең  Жылыой» 

(Жылыой ауданы), «Аққыстау» (Исатай 

ауданы), «Самал» (Қызылқоға  ауданы), 

«Ақ жайық» (Индер ауданы), Батыс 

Қазақстан облысынан «Жымпиты» 

(Сырым ауданы), «Тасқала» (Тасқала 

ауданы), Ақт#бе облысынан «Ойыл» 

(Ойыл ауданы)  халық театрлары 

қатысты. Алғашқы күні қатысушылар 

Еңбекші ауылдық округінде болып 

)нұранымыздың авторы Жұмекен 

Нәжімеденовтің ескерткішіне гүл 

 дестелер қойды. Құрманғазы ауданының 

әкімі Бибоз Шаяхметов фестивальға 

қатысушыларды құттықтап,  театр 

ұжымдарына Алғыс хаттар табыс 

етіп, алыстан ат арытып келген #нер 

ұжымдарына құрманғазылықтар атынан 

ризашылығын білдірді. 

Фестивальдің екінші күні, түстен 

кейін к#рермендеріне жақсы әсер қал-

дырған, бүгінгі #мірдің ащы шындығын 

б е й н е л е г е н  « А қ ж а й ы қ »  х а л ы қ 

театры ның «Тірі жан» драмасынан 

соң мәдени шара қорытындыланды. 

)діл қазылар алқасының т#райымы, 

Қазақстан Республикасының Мәдениет 

қайраткері, республикалық «К#ркем» 

академиясының академигі, Қа зақстан 

Суретшілер одағының мүшесі Гүл-

маржан Махамбет, қазылар алқасының 

мүше лері Махамбет атындағы қазақ 

драма театрының актрисасы, Қазақстан 

Республикасының Мәдениет қайраткері 

А н е т т а  Б а е т о в а ,  Қ а з а қ с т а н  Ж а -

зушылар одағының мүшесі 'мірзақ 

Қажымғалиев, облыстық ғылыми-

әдістемелік халық шығармашылығы 

мен мәдени демалыс қызметтерін 

ұйымдастыру орталығының б#лім 

жетекшісі Дидар Арыстанғалиева, Теңіз 

халық театрының режиссері Елдос 

Құлшаров жүлделі орындар мен аталым-

дар бойынша дипломдар мен сыйлықтар 

Мұрат )уезов, Жазушылар одағының 

облыстық филиалы директоры Ғұмар 

Ахметчин мен облыстық «Қостанай 

таңы» газетінің бас редакторы Жанұзақ 

Аязбеков қаламгер жайлы лебіздерін 

білдірді.

«Қазақта атағы ерте шыққан ақындар 

аз болса, сол к#штің басында Ұлықбек 

Есдәулет тұр. Оның бір ғана «Заман-

М . ' т е м і с ұ л ы  а т ы н д а ғ ы  Б а т ы с 

Қазақстан мемлекеттік универси те-

тінің студенттері Асылай Ниязбаева, 

 Мадияр Т#леуов танылды.

Сағи Жиенбаев атындағы  арнайы 

жүлде Мәрт#к ауданындағы мектептің 

1 0 - с ы н ы п  о қ у ш ы с ы  Ж а ң а ж о л 

Мұхановқа берілді. Сыйлықты ақын 

Сағи Жиенбаевтың туысы, кәсіпкер 

Самат 'збекбаев табыстады. Бәкір 

Тәжібаев атындағы арнайы жүлденің иесі 

Байғанин ауданындағы, Қарауылкелді 

орта мектебінің  11-сынып оқушысы 

)сел Жаңабергенова атанды. Оған 

сыйлықты «Бәкір Тәжібаев» атындағы 

қордың директоры, ақын, сазгер Орал 

Бәйсеңгір тапсырды.

Жеңімпаздардың құрметіне әнші 

Алма Адаханова, А.Жұбанов атындағы 

А қ т # б е  м у з ы к а л ы қ  к о л л е д ж і н і ң 

студенттері Ақәділ Есбергенұлы, Ернар 

Жұмағалиев #нер к#рсетті. 

Кітапхана директоры Гүлжайнар 

Нәренқызы қонақтарға алғысын айтып, 

кітапхана атынан сертификат табыста-

ды.

Бақтыгүл БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ,
С.Жиенбаев атындағы облыстық

жас&спірімдер кітапханасының 
б&лім меңгеруші 

АҚТ'БЕ

табыс етті. Барлық ұжымдар да сый-

сияпаттан кенде қалмады. 

ІІІ орында «Тасқала» (БҚО, Тасқала 

ауданы), «Жымпиты» (БҚО, Сырым 

ауданы), «Аққыстау» (Исатай ауда-

ны) халық театрлары. ІІ орын «Са-

мал» (Қызылқоға ауданы), «Ақжайық» 

(Индер ауданы) халық театрларына 

тиді. Жүлделі І орынды Ақт#бе об-

лысы Ойыл ауданының «Ойыл» халық 

театры алды. Бас жүлде Құрманғазы 

ауданының  «Калинин» халық теат рына 

бұйырып, оны театрдың  директоры 

Берік Жұмағазиевке аудан әкімінің 

орынбасары 'ркен Тәжібаев сый-

сияпатымен бірге салтанатты түрде та-

быстады. Қатысушы театр ұжымдарынан 

Сәндібек 'теғалиев Киров халық 

театрының арнайы жүлдесі берілді. 

Аталымдарға тоқталсақ, жоғарыда 

а т а л ғ а н  т е а т р  ұ ж ы м д а р ы н а н 

 Ерболат Есенбекұлы «Үздік режис-

сер»,  Алмасболат Қарабалин «Үздік 

ер адам р#лін» ойнаушы, Гүлзара 

 Шаукерова «Үздік әйел адам р#лін» 

орындаушы, Еркін Жоламанов «Ең 

жас  актер», Зүлпина Шайхина «Ең жас 

актриса», Нұрқан Кәрім «К#рермендер 

к#зайымы», «Ойыл» халық театры 

«Үздік декорация» авторы деп танылды. 

Шара барысында құрманғазылық және 

Батыс Қазақстан облысынан келген 

#нерпаздар ән мен терме орындады. 

Батыс Қазақстан облысынан келген 

жас ақын Бауыржан Шермеденұлы 

#лең оқыды. Соңында қатысушы театр 

ұжымдары #здерін жақсы қарсы алып, 

барлық жағдайды жасаған, уақыт б#ліп 

#нерлерін тамашалаған аудан басшы-

лары мен кәсіпкер азаматтарға шын 

жүректен алғыстарын жеткізді. 

Қанат ҒҰМАРОВ
Атырау облысы 

Құрманғазы ауданы

ай» #леңі неге тұрады? Бұл жыры келе-

келе «Невада-Семей» қозғалысының 

әнұранына айналды.  )рине,  б ір 

#леңмен-ақ ақын ның поэзиядағы шы-

найы бейнесін ашу мүмкін емес. Ол 

талай оқырман ның сүйікті ақынына 

айналды. Оның ішінде мен де бар 

болғаныма қуанамын» деді Мұрат 

Мұхтарұлы. Университеттегі #ткен 

кешті халық ақыны )сия  Беркенова 

басқаратын «'нер» студиясының жа-

стары әнмен әрледі.  

Бір айта кетерлік жайт, осы күндері 

Қостанайда болған қоғам қайрат-

кері, жазушы Мұрат )уезов, публи-

цист – жазушы Сағымбай Қозыбаев, 

«Мысль» журналының бас редак-

торы Аяған Сандыбай жұртшылық 

#кілдерімен, студент – жастарымен 

кездесіп, Елбасының  «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

айтылған тұжырымдар т#ңірегінде 

әңгіме #ткізілді. Сапар барысында 

Мұрат )уезовтың  «Времен связующая  

нить», «Ділім» атты кітаптарының 

тұсаукесері #тті.

Серік !БСЕМЕТОВ

ЖҮЗДЕСУ ЖИЫН

Ұлықбектің Қостанайдағы жыр кеші
Тарих тағылымы

Театрлар фестивалі

ӨНЕР

Қазақ баспас#зіне жанашыр азамат, кәсіпкер Сәрсенбай )лімовке әкесі 

Тілеш !ЛІМҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к#ңіл айтамыз.

Жолдастары
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Жолжелкен – қорғасын-
ш&п тер тұқымдасына жататын 
бір жылдық ш&птесін &сімдіктер 
туысы болып табылады. 

Қазақстанда ш#лді, таулы 

аймақтардың сор, сортаңды, 

құмды, тақырлы жерлері мен 

сексеуіл #скен алқаптарда кез-

десетін 2 түрі (жіңіщке масақ ты 

жолжелкен,Суворов жолжел-

кені) бар. Олардың биіктігі 5 – 50 (80) сантиметр. 

Жа пырақтары тамыр түбінен шығады, қанат тәрізді 

тілімденген. Тостағанша жапырақшалары түтікті, 

бес қалақты, түкті. Күлтесі шұңқырлау. Гүлдері ұсақ, 

қызғылт, ақ немесе қызғылт күлгін түсті. 2 – 4-тен 

масақ гүлшоғырына топталған. К#ктем мезгілін де 

гүлдеп, жаз мезгілінде жемісін береді. Тұқымы жұ-

мырт  қа тәрізді, ашық қоңыр түсті, жылтыр болып 

келеді.

Исландия жерінде орна-
ласқан Хаукадалур жазық дала-
сы «Гейзир» және «Строккюр» 
деп аталатын ірі гейзерлерімен 
танымал. 

Жерден атқылайтын ыстық 

суды осы «Гейзир» табыл ған-

нан кейін «гейзер» деп атау 

әдетке айналып кеткен. Қазіргі 

кезде «Гейзир» #зінің бұрынғы 

күшін сарқыған. Бүгіндері ол тыныш, баяу күйде су 

шашып тұр. «Гейзир» күніне бес мәрте 60 метр биік-

тікке к#теріледі. Ал оған к#ршілес орныққан Строк-

кюр гейзері әрбір 5 минут сайын 20 метр биіктікке 

дейін бұрқырайды.

Канада ғалымдары 14 жылға созылған зерттеу 
жүргізіп, нәтижесінде алдында айқын мақсаты бар 
адамдардың ұзақ &мір сүретінін анықтады.

Бұл, әсіресе еш жерде жұмыс істемейтін, бос уақыты 

к#п зейнеткерлерге қатысты. Карлстон университеті 

мамандарының айтуынша, қартаң жастағы адамдар 

міндетті түрде қызықты іспен шұғылданулары керек. 

Бұл істің құрамына волонтерлік, қайырымдылық жа-

сау, түрлі жобаларға атсалысу кіреді. 

Ғалымдардың 14 жылдық зерттеуіне 6 000 

адам қатысқан. Эксперимент жүргізілмес бұрын 

#здерінің алға қойған мақсаттары туралы айтқан. 

Осы 14 жылдың ішінде қатысушылардың 9 пайызы 

қайтыс болған. Қайтыс болғандардың барлығы да 

мақсатсыз жандар екені анықталған. Мұнымен қатар, 

оптимистердің баяу қартаятыны дәлелденуде.

Ерлердің кей киімдері секілді, костюмдерінің шынтақ 
тұсындағы жамаудың да &зіндік тарихы бар. 

Бұл киім алғашқы кезде әскери «сән үлгісінде» 

Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде пайда болған екен. 

Неміс әскерлері қарсыластарынан жасырыну үшін 

үнемі шынтақтарымен жерде жорғалап жүргендіктен, 

шынтақ тұсы жерге үйкеліп, жыртылып қалатын 

болған. Киім шыдамды болып, шынтақ тұстарына 

зақым келмес үшін, #з киімдерінің шынтақтарына 

қосымша мата қиығын жапсырып тіккен. Ертеректе 

киім бүлінген соң жамайтын болса, кейіннен жаңа 

формаға арнайы тігіп, бірден жамаумен шығарған.

Бертін келе бұл әдіс сәнге айналған. Уақыт #те 

келе, «IVY» стилінің белгісі ретінде әлемге әйгілі бола 

бастаған. Қазіргі таңда, университет студенттеріне 

арналған киім үлгісіне ғана емес, жалпы сән үлгісіне 

айналды. Шынтақ тұсындағы әдемі жамаулар тек 

спорттық киімдерде ғана емес, сонымен қоса, жейде-

лерде, кардигандарда, сыртқы киімдерде де тігіледі.

Ел қорғайтын ерлікке,

)уенімен шақырған.

Батылдыққа, елдікке,

)уенімен шақырған.

Бұл бір жылтыр шылбыр екен, 

Кіл қылдан ескен қылшылбыр екен.

(Дабыл)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Жолжелкен

Ірі гейзерлер 

Мақсаты бар адамдар...

Жамаудың сыры

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

Жапонияның ұлттық ме тео-
рологиялық басқармасы хабар-
лағандай, Антарктидадағы озон 
ойығының к&лемі 23,4 мил-
лион шаршы метрді құрайды, 
бұл материктің &зінен 1,7 есеге 
үлкен аумақ.  

Ж а п о н и я н ы ң  ұ л т т ы қ 

 ме теорологиялық басқарма-

сы ның мамандары озон м#л-

шерінің 1980 жылғы деңгейіне қайта келуі мүмкін 

емес деп мәлімдеді. 'йткені атмосферада фреонның 

шоғырлануы жылдам азаюда. Сондықтан оның осы 

жүзжылдықтың ортасына дейін бұрынғы к#леміне 

қайта келуі неғайбыл.

Озон ойығы 
ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 !зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

КӨКСАНДЫҚШАРА

Қадым заманнан бері түркі халқы 

қазақ елін ұлттық #нердің ұраншысы 

санайды. Себебі дәстүрін дәл біздей 

дәріптеп, ұлттық аспабын ұлықтаған 

ел кемде-кем. Оның бекзат болмысы, 

жүрек сыздатқан сағынышы, к#ңілдің 

нәзік қылын шертер сезімі, мұң-шері, 

қызық-қуанышы ән мен күйінің 

ырғағында жатыр. Бабадан келген 

асыл қазынаны биікке к#термесек, 

сүйекке таңба болары с#зсіз. Осы 

тұрғыдан алғанда  Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

м а қ а л а с ы н ы ң  м а ң ы з ы  з о р . 

Мәдениетіміздің мәртебесін к#теріп, 

ескерусіз қалған есті естелік терді 

еске түсіруде айрықша үлес қосуда. 

Соның аясында #ңірімізде к#птеген 

игі істер жүзеге асып жатыр. Облыс тық 

мәдениет, архивтер және құжаттама 

басқармасы осы бағдарлама негізінде 

28 ауқымды жоба ұсынған болатын. 

Сол ірі жобалардың бірі – халықаралық 

«Мәңгілік елдің мәңгілік сарыны» атты 

этнофестиваль. 

Ұйымдастырушылардың айтуын-

ш а ,  х а л ы қ а р а л ы қ  ф е с т и в а л ь д і ң 

мақсаты – түбі бір түркі халықтарының 

мәдениетін біріктіру, олардың ән-

жырын, күйі мен сазын, эпосын жан-

жақты насихаттау, сонымен қатар 

дәстүрлі музыканың барлық жанр-

ларын, әсіресе кенже қалған, сирек 

ұшырасатын аспаптарда орындалатын 

әуендерді қайта жаңғырту. Тіпті оның 

Жетісу жерінде #туінің #зіндік мәні бар. 

Неге десеңіз, халықтық ән дәстүрінде 

орындаушылық ерекшеліктеріне қарай 

Арқа мектебі, Жетісу мектебі, Ба-

тыс Қазақстан мектебі деп б#лінетіні 

баршамызға мәлім. Соның ішінде 

Ж е т і с у  м е к т е б і  қ а з а қ т ы ң  к # н е 

әндерінің, әсіресе халықтық әуендердің 

мол сақталған әншілік #нер шоғыры са-

налады. Осы жерде мекен еткен кешегі 

сүлейлердің саф #нерге қосқан үлесі 

бүгін де оған жан бітіріп тұрғандай. 

Жетісу әншілігінің к#рнекті #кілдері 

ретінде Жамбыл,  Кенен,  Қапез, 

Пішан, Дәнеш Рақышевтарды атасақ 

та жеткілікті. 

Айтулы фестивальдің жоғары 

деңгейде #туіне атсалысқан әрі түркі 

мәдениетінің туын жықпай, оның 

тұтастығын бұзып алмауды ойлаған 

қонақтардың қуанышында шек болған 

жоқ. Жеті мемлекеттен елуге тарта 

#нерпаз аспабын асынып тастүйін 

дайындықпен келді. Түркиядан Ирфан 

Гюрдал, Татарстаннан Расим Фасихов, 

'збекстаннан Равшанжан Юнусов пен 

«Абосс» ансамблі, Якутиядан Юлияна 

Кривошапкина, Тывадан Игорь Кош-

кендей және Қырғызстаннан «Акак» 

комузшылар тобы шараның к#ркін 

қыздырды. Сондай-ақ құрылымы 

кемел, күрделі ырғақ-иірімдерімен 

ерекшеленетін «Адырна» және «Саз-

ген» этно-фольклорлық ансамбльдері 

мен «Қобыз сарыны» квартеті де қалыс 

қалмады. Елімізде дәстүрлі әншілікті 

жанына серік еткен #нерпаздардың да 

қарасы мол болды. Атап айтсақ, Алмас 

Алматов, Күнсұлу Түрікпен, Ерлан 

Рысқали, Мұхамедәлі Бекпейісов, 

Сәуле Жанпейісова, Ардақ Исатаева, 

Нұржан Жанпейісов, Қазбек Адыкеев, 

Мақпал Тоқтағанова, Бейбіт Мұсаев, 

Бақберген Асқарбеков #з #нерлерін 

к#рсетті.

Екі тәулікке созылған фестивальдің 

алғашқы күні студенттер мен жас #нер-

паздарға арналған шеберлік сабақ тары 

#тті. Онда әр елдің #кілдері ұлттық 

аспаптарының шығу тарихына тоқ-

талып, құрылысы туралы баяндап берді. 

Алдымен с#з алған Саха елінен келген 

хомусшы Юлияна Кривошапкина: 

– Якут халқы аса қадір тұтып, 

қастерлеп ұстайтын аспаптың бірі 

– хомус. Бұл аспап негізінен ән мен 

биді сүйемелдеу үшін қолданылады. 

Халық арасында екі тілшесі бар хомус 

та кездеседі. Оның даусын күшейту 

үшін шеберлер түтігін қаңылтырдан 

жасап, оған турбалах хомус және 

түтікті хомус деп ат қойған, – деді 

#нерпаз. К#лемі 10 сантиметрдей 

болатын аспаптан шыққан үнінің 

жарқылы отырған к#рермендерді 

ерекше күйге б#леді. Ол ойнағанда 

неше түрлі тәсіл қолданылады екен. 

Тілшені алақанымен жанай ұрып, 

сұқ саусағымен басып қалады. Кейде 

бас бармағымен қағып, екі не т#рт 

саусағымен түгел шалып ойнайды. 

Сол және оң қолымен осылайша түрлі 

әрекет етумен қатар тілімен, к#мейімен 

әрқилы қимыл жасайды. )рине, бұлары 

сырт к#зге байқалмайтыны белгілі. Ал 

к#ршілес #збек халқының дойрашы-

Алматы музейінде «Жұлдызбен музейде» акциясы 

жалғасуда. Бұл жоба Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 

жаң ғыру» бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында және 

ҚР Еңбек сіңірген қайраткері А.Сатыбалдының бастамасы-

мен ұйым дас тырылған «Музей маусымы» жобасы аясында 

#ткізіліп отырған ауқымды шара, яғни экс курсия #ткізудің 

жаңа форматы. Акция аясында Қазақстанның эстрада, кино, 

театр және спорт саласындағы танымал азаматтар келушілер  

үшін музей экспозициясы бойынша шолу экскурсиясын 

жүргізеді.

«Жұлдызбен музейде» акциясы бойынша осыған дейін 

музейімізде Азамат Сыздықов, Сәкен Майғазиев, Аян 

'тепберген, )ли Оқапов, Мәдина Сәдуақасова, Артур 

Т#лепов және «Жігіттер», «Алашұлы» топтары қонақта 

болды. Алматы музейі алматылықтар мен қала қонақтарын 

#нер иелерімен бірге, қаламыздың тарихымен танысуға 

шақырады.

Сәуле АСПАНДИЯР

Жапондық «NHK» телерадиокомпания-
сы &з к&рермендеріне Қазақстан және 
«Астана ЭКСПО – 2017» халықаралық 
к&рмесі жайында 110 минуттық 
бағдарлама таратты. 

Арнайы жобаның авторы, танымал 

жапондық журналист – Окоши Кенсуке. 

Осы жылдың шілде айында Қазақстанға 

жапон телеарнасының түсірілім тобы 

келіп, еліміздің – Атырау, Қарағанды, 

 Семей, Ақтау, Алматы және т.б. облыста-

рына іссапармен барып қайтқан болатын. 

Аталмыш жобада жапондық әріптес-

тер мемлекетіміздің дамуы жайында, 

 қазақ  стан дықтардың тұрмыс-тіршілігін, 

мә дениеті мен салт-дәстүрін кеңінен к#р-

сетті. Жапон журналистерінің айтуынша, 

бұл Қазақстан жайлы Жапон телевизиясы 

тарихында к#рсетілген ең алғашқы да 

ауқымды бағдарлама.

Сондай-ақ жоба аясында, бағдарла-

ма ның тұтастай бір б#лігі «QAZAQSTAN» 

республикалық телерадиокор по рация сы-

ның қызметіне арналған, әсіресе Ұлттық 

арнадағы #згерістерді ерекше атап #ткен. 

Жоба жетекшісі Окоши Кенсуке Астанаға 

#зі арнайы келіп, шығармашылық топпен 

бірқатар бағдарламалардың түсіріліміне 

қатысып, Басқарма т#рағасы Ерлан 

 Қа рин нен сұхбат алды. Жапондық әріп-

тес терді телерадиокорпорацияның жұмыс 

барысы, телеарнадағы #згерістер, бірегей 

форматта шыққан жаңа да, тың жобалар 

тәнті етті. 

Айта кетейік, бұл бастама «NHK» 

және «QAZAQSTAN» телерадио кор по-

ра  циялары арасындағы ынты мақ тастық 

ор  натудағы ең алғашқы қадам болмақ. 

Со нымен қатар таяуда телерадиокор по -

рацияның делегациясы Жапонияға іс-

сапарға баруды жоспарлап отыр. Онда, 

Басқарма т#рағасы Ерлан Қарин «NHK» 

телерадиокомпаниясының президенті 

 Риочи Уедамен кездеседі.

Іссапар барысында жапондық әріп-

тестермен қарым-қатынас орнатып, тү-

сірілім алаңдарына барып, контент пен 

тәжірибе алмасу мүмкіндігін қарастырады. 

 «NHK» Жапон телерадиотарату 

корпорациясы жапондық және әлемдік 

ақпараттық кеңістікте жетекші БАҚ-ның 

бірі боп саналады. Телерадиокорпорация 

құрамында 8 аймақтық орталық және ел 

ішінде хабар тарататын 54 станция бар. 

Еркін ҚАЛИЕВ

сы Равшанжан Юнусов биге жақын 

екендігін бірден байқатты. Дойраны 

алақанымен соққылап, екі иығын 

теңселткенде бейне бір би кешіне тап 

болғандай болдық. Оның ойнаған 

әуендері к#бінесе ұлттық мейрамдарда 

орындалады. XXI ғасырға аяқ басса 

да, дойраны эстрадалық әншілер де 

қолданатын к#рінеді. Себебі ырғақты 

әндер қай кезде де тойда тиімді. Тыва 

елінің талантты жыршысы Игорь 

Кошкентай сығыт, қарғыра, хормей 

секілді к#меймен айтылатын халық 

әндерін орындап берді. Содан соң #зі 

к#теріп келген бызаншы аспабының 

құрылысымен таныстырды: 

– Бұл жалпы түркі  халқының 

ежелгі, к#не сазды аспабы. Бозаншы 

кішкентай домалақ басты, мойыны 

ұзындау келеді. Оның бір ерекшелігі 

пернелері болмайды. Тек қана т#рт 

қыл ішекті. Жалпы ұзындығы 1 метрден 

астам. Бозаншыны ысқымен ойнайды. 

Дауысы боздаған бота дауысына ұқсас 

келеді, – деді тывалық әнші. Қазақ 

халқы «Бозаншыдай боздамашы», 

«Боздап қалғыр бозаншы» деп осы 

аспаптан сарынына қарап айтса ке-

рек. Бұл аспаптың түр-түрі бар болып 

шықты. 'кінішке орай ойнай алатын 

адамдардың саны #те аз. 

Сабақ соңында қазақтың жыр-

шы лық #нерін Еуропа т#ріне к#теріп, 

адамзат мәдениетінің асыл қазынасы 

ретінде таныстыра білген Алмас 

 Алматов пен түркиялық термеші 

Ирфан Гюрдал «К#рұғлы» дастаны-

нан үзінді шертті. Дастанның күллі 

түркі халықтарына ортақ екенін тілге 

тиек етіп, аңызға бергісіз туындының 

айшықты тұстарын әңгімелеп берді.

Одан әрі фестиваль Тіл  сара йында 

жалғасты. Облыстық мә дениет, ар-

хивтер  және құжаттама бас    қар-

масының басшысы Ақан )бдуәлиев 

қ а т ы с у ш ы л а р д ы ң  а й т а р  о й ы н , 

ұсыныстарын тыңдады. Бұл мерекенің 

#ткізілу себебі бір жағынан ұлттық, 

ф о л ь к л о р л ы қ  # н е р д і ң  д а м у ы н а 

ықпал жасау болса, екіншіден түркі 

#нерінің дамуына кедергі келтіріп 

жүрген мәселелерге тоқталу бола-

тын. Жиында «Акак» комузшылар 

 ан самблінің к#ркемдік жетекшісі 

 Ирина Сүюрқұлова:

– Қазақ халқының музыкалық 

мұрасы аса бай. Мен сіздердің ұлттық 

#нерге деген құрметтеріңізге қайран 

қаламын. Сол себепті, қазақ #мірінің 

т ілс із  тамыршысы,  Құрманғазы 

атамыздың «Ақсақ киік»,  «Балбырауын» 

күйлерін шәкірттеріме үйретіп қойдым. 

Бүгінгі гала-концертке сол күйлерді де 

дайындап келіп отырмыз, – дей келіп, 

#з елінің ұлттық #нерге жанашырлығын 

мақтанышпен жеткізді.

Дәстүрлі #нердің қаймағы санала-

тын қазақтың ән #нерін асқақтатып 

жүрген Ардақ Исатаева, Нұржан 

 Жан пейісовтар жыраулық #нердің кен-

желеп қалғанын, #сіп келе жатқан ұр-

пақты #нерге баулу керектігін қаузады. 

Сегіз сері, Біржан сал, Ақан сері лерден 

бастау алған халқымыздың Арқа 

әншілік мектебінің жалғастырушы 

#кілі Ерлан Рысқали дәстүрлі #нерді әлі 

де болса жан-жақты зерттеу керектігін 

айтты.

– Дәстүрлі #нердің жағдайын 

к#теретін арнайы бағдарламалар #те 

қажет. Осындай игі шараларды к#птеп 

ұйымдастырса нұр үстіне нұр болар 

еді. Сонда т#л мәдениетіміздің қайнар 

бұлағы ешуақытта сарқылмайды, – деді 

Ерлан Рысқалиұлы. Бұл пікірге Қазақ-

станның еңбек сіңірген қайрат кері 

Сәуле Жанпейісова да қосылды. Ол:

– Осыған дейін белгісіз болып 

келген күйшілер мен әншілердің 

шығар маларын тауып, оны қайта 

жаңғырту мақсатында к#птеген ша-

ралар ұйымдастырып жатырмыз. )р 

университет қабырғасында әншілік 

кафед расы ашылу тиіс деп ойлай-

мын. Біз сахнада #нер к#рсеткен 

кезде халықпен бірге ән айтуымыз 

қажет. Сонда олардың ұлттық #нерге 

ықыласы ауады, – деп с#зін түйіндеді. 

Айтылған пікірлер мен ұсыныстарды 

Ақан Жылқышыбайұлы мұқият 

тыңдап, алдағы уақытта соған сай 

жұмыстар жүргізілетініне уәде етті.

Айта кетейік, жаһандану кезеңінде 

к#п елдер ұлттық болмысынан, салт-

дәстүрінен айырылып қалу қаупінің 

аз алдында тұр. Бүгінде бұл мәселелер 

бізде де үлкен сауалға айналды. Қазіргі 

#нер адамдарының арасында дәстүрлі 

ән мектебін жалғастырып, оны наси-

хаттауда талмай еңбектеніп жүргендер 

саусақпен санарлық. Сондықтан 

осындай шаралардың мейлінше к#п 

болғаны ләзім.  Бір қуаныштысы 

#ңірімізде 243 мәдениет үйі бар. Бүгінде 

олардың әрқайсысы күрделі ж#ндеу 

жұмыстарынан #ткен. Халыққа қал-

қадерінше қызмет к#рсетіп жатыр.

Түркі әлемінің мәдениетін паш 

еткен фестивальдің жабылу салтана-

ты І.Жансүгіров атындағы Мәдениет 

сарайында #тті. Дүбірлі мерекеге 

арналған концерттің шымылдығын 

«Талдықорған әуендері» фольклорлық-

этнографиялық ансамблі театрланған 

қойылыммен ашты. Осындай игі баста-

ма к#теріп, оның Жетісу т#рінде #туіне 

мұрындық болған облыс әкімінің орын-

басары Жақсылық Омар ортаға шығып, 

#нерпаздарға сәттілік тіледі. 

– Құрметті #нер сүйер қауым! 

Елбасымыздың сарабдал саясатының 

арқасында түркі халықтары бір жағадан 

бас, бір жеңнен қол шығарып үлкен 

мерекеде бас қосып отыр. Оның жер 

жаннаты аталған құтты мекенде, 

облыс орталығында басталғанына 

қуаныштымын. Түбі бір түркі елінің 

#нерін қашанда құрметтейміз. )нмен 

әлдиленіп, күймен тербеліп қана 

қоймай, ұлы саз #нерінің тұңғиығына 

т е р е ң  б о й л а й т ы н ы м ы з ғ а  к ү м ә н 

келтірмеймін,  – деді  Жақсылық 

Мұқашұлы.

Рухты әнмен басталған концертте 

#з еліміздің #нерпаздары мен бау-

ырлас елдердің жарық жұлдыздары 

ән әуелетіп, күй т#кті. Олар дом-

быра, сырнай, шертер, қыл-қобыз, 

тар, кеманша, кавал, хомус, игиль 

сынды к#птеген саз аспаптарында 

ойнап, тарихи  туындыларды қайта 

тірілткендей болды. 'леңнен қамшы 

#ріп, шертер күй, шығар мұңын сахнаға 

арнаған абзал жандар барын салып 

бақты. Түркі тілдес елдердің осын-

дай ұлы мұраларынан шыққан әуен 

жетісулықтарды тебірентіп, #нерпаздар 

к#рерменнің  ыстық ықыласына 

б#ленді.

Ұлттық #нерді #міршең ететін ел 

бірлігі екені аян. Бүгінгі думанды ме-

реке соны айқындай түскендей. Киелі 

сахнаны күмбірлі күйге б#леген кере-

мет кештің соныңда #нер майталман-

дары бірлесіп, елдің еркесіне айналған 

халық артисі Нұрғиса Тілендиевтің 

«)лқиссасын» орындады. Содан 

соң #нерпаздар арнайы алғыс хат-

тармен марапатталып, халықаралық 

«Мәңгілік елдің мәңгілік сарыны» 

этнофестивалінің нышаны бейнелен-

ген естелік сыйлықтар тарту етілді.

'ткенге к#з жүгіртсек қаны мен 

қалыбы бір түркі жұртының тілі, діні, 

наным-сенімі ғана емес, #нерінде 

де бір үндестік бар. Онда адам жүре-

гінің пернесін д#п басатын рухани 

мұралардың мысы басым. )н мен 

күйінің айшықты боямалары естір 

құлаққа жағымды. Осы фестиваль-

де орындалған әрбір ән күллі түркі 

халқының тұрмысы мен тарихының 

келбеті іспетті. Жасыратыны жоқ, 

қа зіргі кезде эстрадалық бағыттағы 

әндердің тасы #рге домалап тұр. Десек 

те, ескірмейтін ескі әндер мен к#не саз-

дың қайта серпін алып келе жатқаны 

анық. 

Мұхтар КҮМІСБЕК 
Алматы облысы

Қазақстан жайлы сыр шертедіМұражайдағы жүздесу
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АТ БӘЙГЕСІ

жынымызды тағы да алтын жүлдемен 

то лық тырды. Орта салмақта белдескен 

Ғалымжан Абдрахманов (74келі) финалда 

кубалық Карлоса Исраилден басым түсті. 

Абсолютті салмақта ширекфиналда Айбат 

Сейтен тәжікстандық Дадахону Курбана-

лиевке жол берді. 

Осылайша екі күнге созылған жарыс-

тың нәтижесінде Қазақстан құрамасы 6 

алтын, 1 қола медаль еншілеп, жалпы-

коман далық бейресми есепте бірінші 

орынға ие болды. Абсолютті салмақта 

жеңімпаз атанған спортшыға – 5 мың, ал 

басқа салмақта топжарған балуанға – 2 

мың АҚШ доллары табысталды. 

Нұрлан ҚҰМАР  

мінген к#к құнан екінші келіп, ақт#белік 

«Нұрдәулет» жылқы шаруашылығының 

мерейін асырды. Үшінші болып Қордай 

ауданынан Талғат Сәкеновтың «Ви-

тязы», т#ртінші – тағы да қордайлық 

Алик )бдісабыровтың «Гида» атты қара 

құнаны, бесінші орында Талдықорған 

қаласынан Қанат Абдрахмановтың «Ақсу» 

жирені келді. Бұлардың шабандоздары 

– Жолаушы Дінмұхамбет, Бауыржан 

)бдісабыров, Қойшыбай Олжас.

Топ бәйгеде құйрық-жалы сүзілген 

39  тұлпар  16  шақырымға  к#с ілд і . 

Атшабарды алтыншы рет айналғанда 

Алматы қаласынан Мәлік Рахымбаевтың 

«Қарақұсы» мәреден бірінші болып 

#тіп, шабандозы Оразбек Молдашев 

тізгіндеген қара бесті нағыз бабында 

екенін танытты. Тағы бір алматылық 

) д і л е т  Н ұ р б е к о в т ы ң  а л т ы  ж а с а р 

«Фортунасы» Бақыттың тақымында 

екінші келді. Үшінші орынды қордайлық 

С е р ж а н  Т ә п и е в т і ң  « Қ а з ы н а с ы » , 

т#ртінші жүлдені Алматыдағы «Нұрай» 

ж ы л қ ы  ш а р у а ш ы л ы ғ ы н ы ң  к ү р е ң 

аты, бесінші болып қордайлық Айдар 

Нұрмахамбетовтың «Жұлдыз» торысы 

ұтып алды. Осылайша топ бәйгеге 

тігілген екі авток#лік пен басқа да 

қымбат сыйлықтар алматылықтар мен 

қордайлықтарға бұйырды.

Аламанда жүзден жүйрік, мыңнан 

тұлпар саналған 38 қылқұйрық 25 шақы -

рымға бауыр жаза к#сілді. Тоғыз айна-

лымға тұлпардың тұлпары ғана тынбай 

шапты десе болады. Ұзақ қашық тықта 

Алак#л ауданынан Ербатыр Бай мұ хам-

бетов тың «Тасқыны» бәрінен озып, 

бәйгенің бас жүлдесі жол талғамайтын 

Джип к#лігін иесіне тақымдатты. Оның 

тақымы суланған шабандозы – Жұмаш 

Диас. Екінші болып )лнұр Назарбаевтың 

күрең жүйрігі «Бұйражал» келді. Үшінші 

жүлдеге тігілген тағы бір авток#лікті 

алматылық «Нұрай» шаруашылығының 

«Верный» атты күреңі ұтты. Т#ртінші 

орынға қордайлық Есбол Шыңтасовтың 

«Самал» күреңі табан тіреді. «Оқжетпес» 

жирені  арқылы алматылық Ернар 

Б а й б а т ы р о в  б е с і н ш і  ж ү л д е г е  қ о л 

жеткізді. Ат иелері мен шабандоз балалар 

жеңіс тұ ғы рында салтанатты жағдайда 

марапатталды.

Серік САТЫБАЛДИЕВ
Алматы облысы

Жамбыл ауданы

Жарыстың алғашқы күнінде жеңіл 

салмақта, яғни 55 келіде #нер к#рсеткен 

Марат Нығматуллаев алтын медаль жеңіп 

алды. Ақтық сайыста қазақ балуаны 

армениялық Багалян Погосты тізе 

бүктіріп, қазақ күресінен әлем чемпионы 

атанды. Ерсултан Музафаров (82 келі), 

және )ділжан Ыстыбаев (90 келі) та боз 

кілемде сәтті белдесіп алтыннан алқа 

тақты. Ауыр салмақта Руслан )бдіразақов 

қола жүлдеге ие болды.  

Сайыстың екінші күнінде 60 келіде 

сынға түскен Қуаныш Ысқаков  финал-

да түрік балуаны Ресула Сонмездома 

ұтты. Ал 66 келіде боз кілемге шыққан 

Қасым хан Түленбай #збек балуаны Аброр 

Жабборовтан айласын асырып, қор-

Жарыстың салтанатты ашылуында 

дала т#сіндегі мінбеден облыс әкімінің 

бірінші орынбасары Ләззат Тұрлашов 

с#з алып, бәйге жанкүйерлерін Рухани 

жаңғыру аясында #ткізіліп отырған 

шарамен құттықтады. К#кбастау атша ба-

рындағы жарыстың ұлттық құндылық та-

ры мызды сақтап, саламатты #мір салтын 

қалыптастыруда алар орны зор екенін 

атап #тіп, ұлттық ат спортын дамытуда 

же тісулық атбегілердің еңбегіне табыс, 

бүгінгі додаға түсетін шабандоздарға 

сәттілік тіледі. Жүйрік баптаудың қыр-

сы рына қанық атбегі, #ңірдің құрметті 

қонағы, Жамбыл облысының Құрметті 

аза маты Бақыт Байтүгелов к#пшілікке 

бата берді. Алдымен шабандоздар шеруіне 

кезек беріліп, бір-бір жүйрікті тақымдаған 

балалар к#рермен алдынан салтанатпен 

жүріп #тті. Жарысқа Қазақстан Респуб-

ли касының еңбек сіңірген бапкері, белгілі 

атбегі Орынтай )мірғалиев бас т#реші 

болды.

Бәйгені ұшқыр аттар бастады. 3200 

метрлік қысқа қашықтыққа тізгін босатқан 

11 сәйгүліктің жылдамдығы таңдай 

қақтырады. Бір айналымнан сәл ғана аса-

тын жарыс жолын лезде шауып #ткенде, 

Қарасай ауданынан )лнұр Назарбаевтың 

т#рт жасар «Алтайторысы» бәрінен озды. 

Екінші және үшінші болып алматылық 

)ділет Шынайдаровтың күреңі мен 

Жасұлан Сансызбайдың к#к аты келді. 

Одан кейін бес шақырымға 18 тай құйрық 

тістескенде, мәрені Батыс Қазақстан 

облысынан Мақсат Бекқайыровтың 

«Шаттық» атты торы тайын тақымдаған 

Ердос Ниязов бірінші болып қиды. 

Екінші жүлдені Оңтүстік Қазақстан облы-

сынан Жеңіс Тоғызақбаевтың «Аманат» 

күреңімен Нұрсұлтан есімді шабандоз 

ұтты. Талғар ауданы «Үңгірлі» жылқы 

шаруашылығының жирені «Айсұлу» 

үшінші, шабандозы Аманжол Рама-

зан, қарасайлық )лнұр Назарбаевтың 

«Ақтанауы»  т#рт інші,  шабандозы 

Баймұхан Ильшат, Алматы қаласынан 

Бауыржан Бағдатұлының «Алигархымен» 

шапқан шабандоз Нұржан Алшымбаев 

бесінші орындарды жеңіп алды.

Аш күзендей шиыршық атқан 29 

құнанның 11 шақырымға қолтық жазуы да 

жанкүйердің жан-жақтан қиқу салуымен 

тамашаланды. Нәтижесінде Талғар ауда-

нынан Мерхат Бұлғыновтың «Мұрагер» 

қарак#гінің жұлдызы жанды, шабан-

дозы – Ақжол Жұматай. 'тесін Аслан 

Анкара қаласында ҚР Мәдениет 

және спорт вице-министрі Ақтоты 

Райымқұлова мен Түркияның Мәдениет 

және туризм министрінің орынбасары 

Х у с е й н  Й а й м а н  к е з д е с і п ,  р е с м и 

кездесуде екі елдің арасындағы достық 

бай ланыстың тамыры тереңде екендігі, 

ыс тық ықылас пен кең пейілдің арқа-

сын да бауырлас елдердің арасында тығыз 

қарым-қатынас орнағандығы с#з болды. 

Түркиядағы Қазақстанның мәдениет 

және кино #нері күндеріне арналған 

салтанатты кеш Анкара қаласындағы 

Yunus Emre орталығында #тті. Кеш ал-

дымен Қазақстанның, сосын Түркияның 

)нұранымен басталды. Сахна т#ріне 

Қазақстанның Мәдениет және спорт 

вице-министрі Ақтоты Райымқұлова, 

Түркияның Мәдениет және туризм вице-

министрі Хусейн Йайман, Қазақстанның 

Түркиядағы Т#тенше және #кілетті 

елшісі Абзал Сапарбекұлы және Анкара 

қаласы Кечиорен муниципалитетінің 

мэрі Мұстафа Ақ шығып, жиналғандарға 

ыстық лебіздерін білдірді. 

«Салтанат» би ансамблінің «Тұяқ» 

биімен ашылған сахна шымылдығы 

к#рерменін бірден #зіне баурап алды. 

Құрманғазының «Балбырауын» күйі мен 

Кененнің «К#к шолақ» әніне халықтың 

ықыласы ерекше болды. Халық әні 

«Бүлдірген» де елді елітіп әкетті. Ноғай 

жыршысы Арсланбек Султанбеков 

#зінің әні «Домбыраны» орындап, түркі 

жұртының қошеметіне б#ленді. Осылай-

ша, «Салтанат» мемлекеттік би ансамблі, 

Қазақ ұлттық #нер университетінің 

фольклорлы-этнографиялық ансамблі, 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық #нер 

академиясының #нерпаздары және т.б. 

#нер иелері қатысып, түбі бір түркі еліне 

домбыраның қос ішегінен т#гілген күй 

мен жырды, ән мен биді тарту етіп, ән-

жырдан шашу шашып, құлақ құрышын 

қандырды. Мың бұрала билеп, талайды 

тамсандырды.

Мәдени апталық аясында қазақстан-

дық делегация ұлыларға тағзым етіп, 

М.)уезов, А.Құнанбаев, С.Аронұлы, 

М.Жұмабаев саябағында болып, Жам-

был к#шесінде кең тыныстадық. Мағжан 

Жұмабаевтың ескерткіші үстіміздегі 

жылы қайта ж#ндеуден #тетінін білдік.

Қазақстандық делегацияны басқа-

рып келген ҚР Мәдениет және спорт 

вице-министрі А.Райымқұлова бастап 

Анкараның орталығы – Ұлыста бой 

к#терген Президентіміз Н.Назарбаевтың 

монументіне келіп, естелік суретке 

түстік.  Іргетасы мәрмәр тұғырдан 

тұрғызылып, биіктігі бес метрден асатын, 

қоладан құйылған монументтің авторы 

ЕЛ ҚҰРАМАСЫ КӨШ БАСТАДЫ

Мәдениет – бауырластық дәнекері

түрік мүсіншісі Гюрсель Чаталтепе. 

Монументтің осыдан жеті жыл бұрын 

ашылғандығын, бұл Түркиядағы шетелдік 

президентке арнап тұрғызылған алғашқы 

ескерткіш екендігін айта кеткен ж#н. 

Келесі кезекте Түрік Республика-

сының негізін қалаушы Мұстафа Кемал 

Ататүріктің мавзолейіне бет алдық. 

Түрік халқы бұл жерді «Аныткабыр» 

(Anıtkabir) деп атайды екен. Іргетасы 

1944 жылы қаланып, 1953 жылы толық-

тай пайдалануға берілген мавзо лейдің 

аумағы 750 мың шаршы метр. Оның 

қабырғасы Түркияның әр қаласы нан 

арнайы әкелінген тастармен қаланған-

ды ғын естідік. Бұл жерде саябақ және 

музей орналасқан. Музейдің ішінде 

с у  р е т к е  т ү с у г е  т ы й ы м  с а л ы н ғ а н . 

Музейден елдің тарихы мен Ататүріктің 

#міріне қатысты к#птеген мәліметтер 

мен деректерге қанығасыз. Ататүріктің 

тұтынған заттарын, әртүрлі кезеңдегі 

фотосуреттерін, киім-кешектерін, 

оқыған кітаптарын және т.б. қажетті 

ақпаратты алуға толық негіз бар. Музей 

жұмысымен қазақстандық делегацияны 

елшіліктің дипломатиялық қызметкері, 

жазушы-аудармашы Мәлік Отарбаев 

таныстырды. 

Халықтың Ататүрікке деген құрметі 

ерекше екендігі бірден аңғарылады. 

М у з е й д е  т о п - т о б ы м е н  ж ү р г е н , 

білсем-үйренсем деп к#здері жанған 

оқушыларды, жан-тәнімен тарихтың 

сан алуан беттерін түсіндіріп жатқан 

ұстаздарды, бүлдіршіндерін ерткен ата-

аналарды к#п кезіктіресіз. 

Былтырдан бері осымен бесінші рет 

елде т#тенше жағдай болып жариялан-

ғанымен, мұнда келуші туристер қарасы 

к#п. Жергілікті тұрғындардың айтуынша, 

жылына шамамен 36-38 миллионға дейін 

турист келсе, соның к#пшілігі бұл жерге 

зиярат етпей кетпейтін к#рінеді.

Қазақстанның мәдениет күндерінің 

ая сында  #ткен шараның бірі – к#ркемсурет 

к#рмесі. Анкара қаласындағы Estergon 

мәдени орталығында еліміздің белгілі 

суретшілері, ҚР Суретшілер одағының 

мүшелері  Гүлмарал Тәтібаева мен 

Наталья Баженованың FriendShip атты 

сурет к#рмесінің тұсаукесер рәсімі сән-

салтанатымен ашылды. Тұсаукесерде 

с#з алған Қазақстанның Мәдениет және 

спорт вице-министрі А.Райымқұлова екі 

суретшінің еңбектері еліміздің мәдениетін 

жоғары деңгейге к#теретінін атап #тіп, 

к#п балалы ана Г.Тәтібаева және оның 

құрбысы Н.Баженованың жұмыстарына 

сәттілік тілеп, шығармашылықта #рлей 

берулеріне тілектестігін білдірді. 

«Саяхат кемесі» деп аталатын ортақ 

к#рмеге Г.Тәтібаева ағаш қабығын 

с#йлетіп, туған жерінің ағаштарынан, 

қайыңынан жасалған кескіндеме, кол-

лаж жұмыстарымен қоса, кең байтақ 

даламыздың сұлулығын бейнелеген 

пейзаждар, Шығыс атмосферасын 

сезіндіретін натюрморттар алып келіпті. 

Декоративтік-қолданбалы #нер 

туындылары жасалу техникасымен, 

тартымдылығымен ерекшеленетін 

Н.Баженованы с#зге тартып, к#рме 

туралы сұрадық. «К#рмеміздің негізгі 

идеясы – кеме. Кеменің күші к#п. 

Кедергілерге мойымайды. Қозғалысын 

тоқтатпайды. Алдынан не кезіксе де, 

тура тартып, ағысқа қарсы жүзе береді. 

Біздің к#пшенділер де сондай. Ұлы 

дала жұрты үнемі қозғалыста болған. 

Қазақ та, түрік те – к#шпенді халықтың 

ұрпағы. Сондықтан біздің суреттер түрік 

бауырларға ұнайды деген ойдамын» деді 

ізденімпаз суретші.

Самсун қаласындағы Он тоғыз ма-

мыр (On Dokuz Mayis) университетінің 

с т у д е н т т е р і н е  Н а т а л ь я  Б а ж е н о в а 

қазақтың ұлттық дәстүрінен киіз басу мен 

шым-шиден шеберлік сабағын #ткізді. 

Шеберлік сабағына қатысқан ұстаздар 

мен студенттердің қызығушылығы аса 

зор болды. Жан-жақтан сұрақтар қойып, 

суретшімен бірге еңбектеніп, бірге 

жұмыс жасап, ерекше сезімге б#ленді. 

Тоқулы тұрған даяр шиге #рнек сала 

отырып, орап, оның бір-бірімен сәйкес 

келуіне мән беріп, жасалу технология-

сын шешендік тілімен шебер жеткізді. 

Киіз басу #нерінде қатысушылардың 

қалауымен «Теңіз» тақырыбын таңдап 

алып, ылғал мен температураны сақтай 

отырып ширатып, к#лемін кішірейтіп, 

тығыздығын арттырып, киіз басудың 

процестерін, технологиясын түсіндіріп, 
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КӨКБАСТАУДАҒЫ АЛАМАН

нәтижесінде жас буынды таңғалдырған 

туындыны білім ордасына сыйға тарт-

ты. Осылайша шеберлік сабағы жоғары 

деңгейде, сәтті аяқталды. 

Қазақстандық суретшілер Г.Тәтібаева 

пен Н.Баженованың композициясы, 

техникасы ерекше, жан-жақты бағытта 

жұмыс істейтіндіктерін байқаған универ-

ситет басшылары қос суретшіні универ-

ситет галереясына к#рме жасауға арнайы 

шақырып, суреттерімен жақынырақ 

танысуға қызығушылық тудырды. 

Қазақстанның Түркиядағы мәдениет 

және кино #нері  күндері  аясында 

белгілі режиссер Ермек Тұрсыновтың 

қаты суымен баспас#з мәслихаты #тті. 

Баспас#з мәслихатында Қазақстанның 

Түркиядағы Т#тенше және #кілетті елшісі 

Абзал Сапарбекұлы, Түркі мәдениетін 

және #нерін дамыту ұйымының бас 

хатшысы Дүйсен Қасейінов және 

т.б. қатысып, екі елдің арасындағы 

ынтымақты қарым-қатынастың кеңейе 

беретіндігіне тоқталды. 

Елші Абзал Сапарбекұлы: «Қазақ 

пен түрік – ежелден бауырлас елдер. 

Тарихы, мәдениеті, тілі, ділі ортақ. 

Соңғы жылдары екі елге ортақ әдеби 

шығармалар жазылып, екі елге ортақ 

қойылымдар сахналанды. Ендігі кезекте 

ортақ фильмдер түсірілсе» деген тілегін 

жеткізіп, Қазақстанның Түркия дағы 

мәдениет күндерінің #туіне қолдау 

білдірген Қазақстанның Мәдениет 

және спорт министрлігі мен Түркияның 

Мәдениет және туризм министрлігіне 

алғыс айтты. Белгілі режиссер Ермек 

Тұрсынов: «Түрік халқымен тари-

хымыз, мәдениетіміз, #мірге деген 

к#зқарасымыз, дініміз бір. Сондықтан 

түбі бір түрік бауырларымызға менің 

туындыларым б#тен болмауы тиіс» 

дей келе, #з туындыларының түрік 

елінде алғаш к#рсетіліп отырғандығын 

жеткізді. 

«Шал» фильмінің к#рсетілімінен 

кейін сондағы білім ордаларында оқып 

жүрген студенттерді с#зге тарттық. 

Журналистика факультетінің студенті, 

тараздық Медина есімді бойжеткен 

киноның к#ңілден шыққанын айтып, 

елге деген сағынышын жеткізді. 

'зге елде жүріп, #зің жұмыс істеп 

жүрген ұжымың ж#нінде жақсы пікір есту 

де бір ғанибет. Түркі мәдениетін және 

#нерін дамыту ұйымының бас хатшысы 

Дүйсен Қасейінов «Ана тілі» газетінен 

екенімізді біліп, біздің басылым ж#нінде 

жылы лебізін білдірді. 

Тілді с#з еткенде, к#збен к#ріп, 

к#ңілге түйген жайтты да айта кеткен 

ж#н. Түбі бір түрік ағайындарымыздың 

ұлтшылдығы, туған тіліне жанашырлығы 

Ыстанбұлдан ұшақтан түскен бетте-ақ 

сезілді. Бізге де осындай ұлтжандылық, 

тілімізге деген сүйіспеншілік қажет-ақ. 

Алматыдан барған журналистерді 

Қазақстанның Түркиядағы Т#тенше 

және #кілетті елшісі Абзал Сапарбекұлы 

арнайы қабылдап, екі ел арасындағы 

мәдени, рухани, экономикалық бай-

ланыс тар ж#нінде әңгіме #рбітіп, 

болашақта атқарылар жұмыстар жайын-

да с#з етті. 

Татулық туын берік ұстанған екі елдің 

туыстық, ағайындық қарым-қатынасы 

қанатын кеңге жая бергей!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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