
ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ ОЙТҮРТКІ 

�кінішке қарай, бүгінгі қоғамда 

тілдік, тәрбиелік ала-құлалық сал-

дарынан нигилистік сипаттағы 

топтардың қарасы к�бейе түскені 

аян.  Түп-тамыры тереңде, арғы ата-

бабаларымыздан бермен қарай келе 

жатқан ұлттық тәрбиелік дәстүрден 

нәр алмағандар қазіргі заманғы 

�тпелі, кездейсоқ әлеуметтік құ-

бы  лыстардың жетегінде жүр-

генін түсінбегенімен қоймай, 

�здерінің таяз тұжырымдарын 

к�пшілікке таңуды шығарды. 

Олар нағыз халықтық мағынадағы 

дүниетанымды, �мірге к�зқарасты 

�з �лшемдеріне салғысы келеді. 

Және де ол �лшем �мірлік тәжіри-

беден туса бірсәрі, бұқа ралық 

мәдениеттің ықпалымен бойға 

сіңген шалажансар пайымда-

улар. Алайда мұндай түсініктегі 

жандардың таяз пікірлеріне сыни 

к�зқараспен қарауға �ресі жете 

қоймайтындар да бар екенін естен 

шығаруға болмайды. Шоу-биз-

несте жүргендердің үлгісін қазіргі 

заманғы �мір сүрудің салты деп   

түсінетін субмәдениет �кілдері, 

әсіресе жастар осы салада қандай 

да бір жетістікке жеткендердің 

әрбір с�зін қанатты қағида деп 

қабылдауы әбден   мүмкін. (лбетте,  

мұндай оғаш ой-пікірлердің бо-

луы заңды да шығар, бірақ  с�з 

бостандығы ойыңа не келсе соны 

айта беру емес қой. Бұдан б�лек, 

осындай тақырыптағы пікірлерді 

жариялаудың �зі қазақтың ұлттық 

болмысының ерекшелігін жете 

ұғынбастан оны жоққа шығаруға, 

мойындамауға тырысушылықтың 

бар екенін к�рсетеді. Мемлекетке 
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

«Сен Ғафудың  
тағдырысың, Бәдешім!..»

Бір шаңырақ астында

Қаһармандық ерлік
неге ескерілмеді?

6-бет

8-9-бет

13-бет

– Қостанай облысы – еліміздің ең ірі 

аграрлық �ңірлерінің бірі. Азық-түлік 

�німдерін �ндіру бойынша ең үлкен 

аймақ. Биыл қиын жыл болғанның 

�зінде мұнда 5 миллион тоннадан астам 

�нім жиналды. Біз бұл �ңірді аграрлы-

�неркәсіптік аймаққа айналдыру-

ды жалғастыра береміз. Сондықтан 

аймақтың �неркәсібін к�теру бағытында 

жұмыс атқарамыз, – деді Н.(.Назарбаев. 

Елбасы Қостанай облысында авток�лік 

�ндірісін дамыту жұмысы қарқынды түрде 

жүргізіліп жатқанын айтты. «Бұл екі зауыт 

(Қостанай және �скемендегі екі авток�лік 

зауыты) �те тиімді жұмыстар жасауда. 

Біз инвесторларды тартамыз. Қытай 

корпорациясының осында жұмысқа 

кіріскені (CNC компаниясының «Ал-

люр» акцияларын сатып алуы) – Қытай 

басшысы Си Цзиньпинмен жасалған 

келісімдеріміздің жүзеге асырылуы болып 

табылады» деп атап �тті Президент. 

«Бір белдеу – бір жол» жобасы 

негізіндегі келісім аясында Қазақстанда 

құны 27 млрд АҚШ долларлық 52 

кәсіпорын салынатын болады. «Біз 

�з тарапымыздан осы бағдарламаға 

толығымен қосылдық. Қазақстан-Қытай 

шекарасынан Каспий теңізіне дейінгі 

1200 шақырымдық тікелей теміржолды 

18 айдa салып бітірдік. Түркіменстан 

арқылы жол салдық. Жақында ғана 

Қазақстан – (зербайжан – Грузия және 

Еуропа бағытындағы теміржолдың 

құрылысы аяқталды» деді Мемлекет 

басшысы.

Алғашқы ат басын тіреген тари-

хи оры нымыз Т�ле би мен Байзақ 

батыр к�шелерінің қиылысындағы 

ор таға сырлық рабад аумағындағы 

діни-ме мориалдық кешенге кіретін 

Қарахан кесенесі.

Осы кесенеге таяу тұста оқшаулау 

орналасқан белгі тастағы «Қазақстан 

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

Нұрсұлтан (бішұлы Назарбаевтың 

Болашақ ұрпаққа аманат хаты 

сақтаулы» деген құйма жазу назар-

ды �зіне еріксіз бұрғызады. Елбасы 

қандай аманат жазды екен? Білгіміз-

ақ келеді. Бірақ оның ашылу мерзімі 

– 2100 жыл. Келер ұрпақтар сол 

кезеңге тыныштық, шаттық, бақыт 

құшағында абыроймен аман-есен 

жеткей деген ізгі тілекпен ілгері 

Қарахан кесенесіне қарай қадам 

бастық.

 Жолбастаушымыз Жамбыл об-

лысы әкімдігінің мәдениет, архив-

тер және құжаттама басқармасының 

тарихи-мәдени нысандарда іс-

шаралар ұйымдастыру б�лімінің бас-

шысы болып қызмет істейтін  Сауран 

Қалиев білімі терең, ойы озық аза-

мат екен. Қандай сауалымызға да 

АЛАШ ЖӘНЕ АЗАТТЫҚ 
ИДЕЯСЫНЫҢ САБАҚТАСТЫҒЫ

ЖИЫН АТАМЕКЕН

Халықаралық жиынға таны-

мал қоғам қайраткерлері, Парла-

мент  депутаттары, Қазақстанның 

барлық �ңірлерінен және алыс-жақын 

шет елдерден келген алаштанушы 

ғалымдар мен тарихшылар, ғылыми 

және шығармашылық зиялы қауым 

�кілдері қатысады. 

Елбасының тапсырмаларын іске 

асыру аясында ұйымдастырылған 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік 

конференция Алаш автономиясының 

ғасырлық мерейтойына орай жыл басы-

нан бері еліміздің барлық аймақтарында 

� т к і з і л г е н  т ү р л і  д е ң г е й д е г і  і с -

шаралардың ең ауқымдысы болмақ. 

Конференция Пленарлық мәжіліс 

отырысынан басталып, «1917 жылғы 

Ресей т�ңкерістері және Алашорда», 

«Алашорда саяси тұғырнамасының 

жаңашыл идеялары: дамуы мен іске 

асуы» атты  секциялық басқосуларға 

ұласады. Онда ғалымдар тарапынан 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-

сында тарихи мұраттар сабақтастығы 

з е р д е л е н і п ,  А л а ш  қ о з ғ а л ы с ы 

мүшелерінің азаттық жолындағы 

к ү р е с і  м е н  ұ л т т ы қ  б і р е г е й л і к 

жолындағы еңбектеріне тарихи баға 

берілмек.

Еркін АБЗАЛОВ

іркілмей жауап қайтарады. Оның 

айтуына қарағанда, Жамбыл об-

лысында 3365 тарихи орын мен 

ескерткіштер тіркелген, олардың 

25-і республикалық дәрежеге ие 

к�рінеді. Сол санатқа жататын 

бұл кесене тарихта аты белгілі 

Қараханидтер әулетінің к�рнекті 

тұлғасы, қырық жылдай ел билеуші 

болған Шах Махмуд Қараханға 

арналып салынғанмен уақыт �те 

келе бүлініп, бастапқы �рнекті, 

сәнді, сәулетті нұсқасын жойған. 

Жергілікті тұрғындар �ткен ХХ 

ғасырдың басқы тұсында оны қайта 

тұрғызуға барынша әрекеттенгенмен 

әуелгі қалпына келтіру жолын таба 

алмаған. Кесененің бұрынғы келбеті 

мен сәулеттік құндылығы тек 1902 

жылы түсірілген фотосурет арқылы 

бүгінгі кезеңге жеткен. Бертіндегі 

қайта жаңғырту жұмыстары 2002 

жылы оңтайлы жүргізіліп, жаңарып, 

ж а с а н ы п  т а р и х и - т а н ы м д ы қ 

туризмнің белгілі бір нысанына ай-

нала бастаған.

(Жалғасы 15-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

САҒЫНЫШ СИМФОНИЯСЫ
А�ын Ж�мекен Нәжімеденов

туралы эссеҚА
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

КӨНЕ ТАРАЗ 
КЕРЕМЕТТЕРІ

ӨРКЕН ЖАЙ
АН
ӨРІСТІ Ө�ІР

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

деген құрмет оны құраушы ұлттың 

қасиетті ұстындарына құрметтен 

б�лек емес, сондықтан қыңыр 

пікірлерді жариялауға құштар 

басылымдардың нені к�здейтіні 

алаңдатпай қоймауға тиіс.   

Қазақтың «ұят» атты ұғымының 

мән-мағынасы басқа бір де бір 

х а л ы қ қ а  ұ қ с а м а й т ы н ,  � з г е ш е 

құбылыс. Адамдықтың �лшемі 

– қадір-қасиет, ар-намыс,  ұят 

түсініктерімен ержеткен ұл, бой-

жеткен қыз үшін бұдан артық �мір 

сүру ережесі болған емес. Адамды 

адам еткен іс-әрекеттің бәрі ұяттан  

бастау алған, ал ненің ұят, ненің ұят 

емес екенін айыра білу – ақылмен 

екшеу, �з �мірің үшін жауапкершілік 

арқалау арқылы біртіндеп қалыптаса 

береді. Және де ондай қасиеттер 

туған ұлтының  әдет-ғұрпы мен 

дүниетанымын бесігінен бойына 

сіңірген адамның ғана қолынан 

келетіні күмән туғызбаса керек. К�п 

мәселелерде осы жағынан кемшін 

түсіп жүргеніміз  ұлттық тәрбиенің 

босаңсуынан екені айтылып та 

келеді. Қазіргі біздің қоғамда жас 

ұрпақтың мүлде б�лек ағымда �мір 

сүруі, �з тегінен жаттануы белең 

алғаны соның к�рінісі. Сондықтан 

ізгілікке толы отбасылық дәстүрлерді 

қайта жандандыру арқылы ғана 

кейбір кертартпа к�зқарастарға те-

жеу сала алатынымыз анық. Ұлттық 

тәрбие мен имандылықтан бас тарту 

дамығандықтың белгісі деу қате. 

Керісінше, нағыз �ркениетті қоғам 

тіл мен ділді, әдет-ғұрып пен дәстүр-

салтты ешқашан тәрк етпейді.

Дина ИМАМБАЕВА

Жұмыс сапары аясында  Елбасы 

Н . ( . Н а з а р б а е в  � ң і р д і ң  б і р қ а т а р 

әлеуметтік нысандарын, сондай-ақ 

ауыл шаруашылығы мен �ндірістік 

кәсіпорындарын аралады. Соның ішінде 

«(уежай» жаңа шағын ауданындағы 

тұрғын үйлердің құрылысымен, автомо-

биль �ндірісімен айналысатын отандық 

кәсіпорынның жұмысымен танысты. 

Сауда орындары галереясы, отбасылық 

ойын-сауық саябағы, 6 залы бар кино-

театр және тағамды жедел әзірлейтін 

мейрамханасы бар фудкорт орналасқан 

жаңа сауда және ойын-сауық орталығын 

аралап к�рді.
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Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаевтың т�рағалығымен «Нұр Отан» 

партиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген оты-

рысы �тті. 

Отырысқа Саяси кеңес мүшелері – 

Үкіметтің, Парламенттің, Прези-дент 

(кімшілігінің басшылығы, Мемлекеттік 

х а т ш ы ,  « Н ұ р  О т а н »  п а р т и я с ы н ы ң 

Мәжілістегі фракциясының депутатта-

ры, орталық және жергілікті мемлекеттік 

органдардың басшылары қатысты. Жиында 

еліміздің саяси,  экономикалық және руха-

ни жаңғыру үдерістері аясында партияның 

атқарған жұмысы қорытындыланып, оның 

қызметін әрі қарай жетілдіру мәселелері 

қаралды. 

Мемлекет басшысы халқымыздың бе-

реке-бірлігінің артуына, еліміздің саяси 

тұрақтылығының нығайып, экономикалық 

реформаларды табысты іске асыруға да «Нұр 

Отан» партиясы белсенді атсалысып келе 

жатқанын айтты.  

– Халықпен тікелей жұмыс істеп, кезек 

күттірмей шешілуге тиісті

м ә с е л е л е р д і  ү н е м і  н а з а р д а  ұ с т а п , 

нағыз елдік партия атанды. Оған �ткен 

сайлаулардағы елдің зор сенімі айқын дәлел. 

Партия мүшелерінің атқарған жұмысы, 

жергілікті ұйымдардың істеген шаруасы 

нәтижесінде халықтың жүргізіп отырған 

саясатымызға сеніп, бірыңғай дауыс бергенін 

к�ріп отырмыз. Партия болашақта да елмен 

етене болып, халыққа қалтқысыз қызмет 

етуді жалғастыра береді деп сенемін, – деді 

Президент.  

Отырыста партия Т�рағасының бірінші 

орынбасары Мұхтар Құл-Мұхаммедтің есебі 

тыңдалды. «Нұр Отан» партиясы 18 жыл 

бұрын �з жұмысын бастағанда не тұрақты 

жұмыс істейтін құрылымдары, не �зіне тиесілі 

ғимараты, не қажетті қаражаты жоқ бол-

ды. Осы жылдар ішінде Сіздің парасатты 

т�рағалығыңызбен �ркендеп, миллионнан 

астам мүшесі бар, 16 облыстық және Аста-

на мен Алматы қалалық, 227 аудандық әрі 

территориялық, 5824 бастауыш ұйымдардан 

тұратын еліміздің ең үлкен саяси партиясына 

БІЛІМ

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

САЙЫС

ӘЛЕМДІК МІНБЕРДЕ
СӨЗ СӨЙЛЕДІ

ЖАЛЫНДАҒАН 
«ЖАС БҮРКІТ»

Парижде ЮНЕСКО-ның Бас конференциясының 
39-шы сессиясы +тті. Кездесуге әлемнің 100-ден 
астам мемлекетінің білім министрлері қатысты.  

Аталған жиында с�з с�йлеген ҚР Білім және 

ғылым министрі Ерлан Сағадиев Қазақстанның 

білім саласындағы орнықты даму мақсаттары мен  

интеграциялық үдерістерді қолдайтынын айтты.  

Ол Астанада �ткен «ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к�рмесінің жетістіктері жайында баяндай келе, оның 

негізінде БҰҰ-ның бес агенттігінің қолдауымен 

қызметін үнемі жалғастыратын Халықаралық «жа-

сыл» технологиялар және «болашақтың энергиясы» 

орталығын құрып жатқаны ж�нінде мәлімдеді. 

Білім саласының даму барысы туралы баяндаған 

министр мектептердің жоғары сыныптары мен 

колледждерде ағылшын тілінің пәндік деңгейде 

енгізу жоспарлары туралы айтты. Сонымен қатар ол 

еліміздегі жоғары оқу орындарының академиялық 

және басқару еріктігі едәуір кеңейетіндігі туралы 

мәлімдеді – бұл білім бағдарламаларын құрып, 

басқарудың тиімді тәсілдерін ендіруге мүмкіндік 

беріп, Қазақстанның Орталық Азия аймағындағы 

білім орталығына айналуына септігін тигізеді.

 

Соның бірі әскери-патриоттық «Жас Бүркіт» 

клубы. Қазіргі таңда еліміз бойынша аталған 

клуб жүздеген орта білім беру ошақтарында бар. 

Клуб жұмысының басты мақсаты оқушыларды  

отансүйгіштікке тәрбиелеу, ел қорғау қызметінің 

зор жауапкершілігін, ата-бабалардың ерлік жолын 

ұғындыру.  Аталған клубтар кез келген мектепте 6-11 

сынып оқушылары арасында жасақталады.

Алматы облысы Заречный кентінде орналасқан 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының ар-

найы мақсаттағы б�лімшелерінің жауынгерлік 

және әдістемелік дайындық орталығында  әскери-

патриоттық «Жас Бүркіт» клубтарының арасында 

республикалық жарыс �тті. 

Жарыстың қорытындысы бойынша Алматы 

қаласындағы 5572 әскери б�лімінің «Жас бүркіт» 

әскери-патриоттық клубының командасы бірінші 

орынды жеңіп алса, екінші тұғырдан Алматы облысы 

Жамбыл ауданының командасы, ал үшінші орыннан 

қапшағайлық «жас бүркітшілер» командасы к�рінді. 

Барша қатысушы оқушыларға Ұлттық ұлан Бас 

қолбасшылығы атынан Алғыс хаттар мен марапаттар 

табысталды.

айналды. «Нұр Отан» бүгінде институттық 

жағынан әбден толысты деп нық сеніммен 

айта аламыз. Сондықтан қазіргі кезеңде  пар-

тия қатарына қабылдау талабы күшейтіліп, 

�зіне де, партияға да абырой әкелетін, елге 

с�зі �тетін, жауапкершілік жүгін сезіне білетін 

беделді азаматтар ғана қабылдануда» деді 

М.Құл-Мұхаммед. 

Алқалы жиында Мемлекет басшысы 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасын «Нұр 

Отан» партиясының қазіргі идеологиялық 

жұмысының платформасы деп атады. «Пар-

тия қызметін жаңғырту ж�нінде айтқан кезде, 

біз жаңғырудың 2017 жылы жарияланған үш 

бағдарламасын іске асыру барысында «Нұр 

Отан» партиясының р�лін айқын әрі анық 

түсінуіміз керек. Осы бағдарламаларды жүзеге 

асыруға лайықты атсалысу үшін партия �з 

жұмысын �згертудің нақты жолдарын табуға 

тиіс» деді Мемлекет басшысы.  

* * *

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаев Дін істері және азаматтық 

қоғам министрі Нұрлан Ермекбаевты 

қабылдады.   

Кездесу барысында Қазақстан Прези-

дентіне азаматтық қоғамдағы қазіргі ахуал 

мен дін саласындағы мемлекеттік сая сатты 

іске асыру үшін қабылданып жатқан ша-

ралар ж�нінде мәлімет ұсынылды. Елбасы 

министрліктің бүгінгі жаһандық және 

�ңірлік сын-қатерлер жағдайында атқарып 

отырған жұмыстарының �зектілігін ерек-

ше атап �тті. 

– Министрлік құрылғалы біршама уақыт 

�тті. Қазіргі жағдайда министрліктеріңіздің 

жұмысы еліміз үшін аса маңызды, – деді 

Нұрсұлтан  Назарбаев. 

Дін істері  және азаматтық қоғам 

министрі Қазақстан Президентіне діни 

қызмет саласындағы мемлекеттік саясат-

ты жүргізу, мемлекеттік жастар саясатын 

іске асыру, сондай-ақ волонтерлармен 

және үкіметтік емес ұйымдармен �зара 

іс-қимыл жүргізу ж�ніндегі жұмыстардың 

нәтижелері туралы баяндады.  Елбасы 

кездесу қорытындысы бойынша бірқатар 

нақты тапсырма берді. 

 

* * *

Премьер-Министр Бақытжан Сағынтаев-

тың т�рағалығымен �ткен Үкімет отырысын-

да мемлекет-жекеменшік әріптестігі (М(Ж) 

мәселелері және су тасқыны қатерінің алдын 

алу шаралары қаралды. Сондай-ақ «Жалпыға 

бірдей тегін кәсіптік-техникалық білім» жоба-

сын іске асыру жайы талқыланды.   

Ұлттық экономика министрі Т.Сүлейменов 

жалпы сомасы 139,5 млрд теңге болатын 116 

МЖ( келісімшарты жасалғанын атап �тті. 

«70 млрд теңге сомаға 53 нысан пайдалануға 

берілді, 69,5 млрд теңге сомаға тағы 63 нысан 

салынып жатыр. Олардың ішінде 45 білім беру 

нысаны, 27 денсаулық сақтау, 17 мәдениет 

және спорт нысаны, 7 сервистік-дайындау 

орталығы, «ақылды қала», энергетика және 

жолаушылар тасымалдары саласындағы 3 

республикалық жоба бар» деді министр.   

Отырыста «Жалпыға бірдей тегін кәсіптік-

техникалық білім» жобасы жайында Білім 

және ғылым министрі Е.Сағадиев пен Еңбек 

және халықты әлеуметтік қорғау министрі 

Т.Дүйсенова баяндама жасады. «Баршаға 

арналған тегін кәсіптік-техникалық білім» 

жобасын іске асыру 2017 жылдан басталды. 

Барлығы 817 колледж жұмыс істейді, олардың 

473-і мемлекеттік, 344-і – жекеменшік. 

Т.Дүйсенованың мәліметіне сәйкес, нәтижелі 

жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті 

дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған 

бағдарламасы аясында республикалық бюд-

жет есебінен техникалық және кәсіптік 

білімі бар кадрларды даярлау және қысқа 

мерзімді кәсіптік білім беру қарастырылған. 

Бағдарламаға қатысушылар стипендиямен, 

ыстық тамақпен, жолақымен қамтамасыз 

етіледі. «Бастау-Бизнес» жобасы бойынша 

15 мыңнан астам адам оқытумен қамтылған. 

«Жалпы, 2021 жылға дейін бағдарлама бойын-

ша 500 мың адамды оқыту к�зделген» деп атап 

�тті Т.Дүйсенова. 

Дина ИМАМБАЕВА 

ЕЛДІК МӘСЕЛЕНІ НАЗАРДА 
ҰСТАУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ

– Тұтастай алғанда, талқыланып жатқан заң 

жобасында үш үлкен саланы – ақпарат, байланыс 

және ақпараттандыру саласын дамытуға бағытталған 

кешенді �згерістер қамтылды. Заң жобасы  ақпарат 

саласында азаматтардың құқығын қорғаудың 

механизмдерін күшейтуге; бұқаралық ақпарат 

құралдары қызметінде сапалы �згерістер жасауға; 

ақпаратқа қолжетімділік бойынша мүмкіндіктерді 

ұлғайтуға; ұлттық заңнаманың ішкі үйлесімін 

қамтамасыз етіп, оны қолданудың сапасын арттыруға 

мүмкіндік береді, – деді Мәжілістің жалпы отыры-

сында ҚР Ақпарат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев.  

Осы орайда ведомство басшысы ақпарат және 

коммуникациялар мәселелері ж�ніндегі заң жоба-

сы тиісті жұмыс тобының отырысында жан-жақты 

талқыланғанын айтты. «Парламент Мәжілісіне Заң 

жобасын талқылау мен жетілдіруге қатысты жұмысты 

тиімді ұйымдастырғаны үшін алғыс білдіреміз. Осы 

уақыт ішінде аталған саланы одан әрі дамыту ж�нінде 

к�птеген ұсыныс түсті. Бұл бағыттағы бірлескен 

жұмысымыз уақыт талабына сай сапалы құжат 

дайындауға мүмкіндік береді деп ойлаймын» деді 

Д.Абаев. 

Ақпарат және коммуникациялар мәселелерін 

қамтитын бұл жобада 12 заң мен 4 кодекске �згертулер 

мен толықтырулар енгізу к�зделген. Осы  орайда, 

 министр заң жобасында қарастырылған басты 

бағыттарға кеңірек тоқталып �тті. 

– Біріншіден, бұқаралық ақпарат құралдарының 

дамуы үшін сапалы заңнамалық базаны одан 

әрі нығайту қарастырылып отыр. Соның ішінде 

әкімшілік жүктемелер мен шектеу шараларын азайту 

мақсатында бірқатар жеңілдіктер жасалады. Атап 

айтқанда, аздаған құқық бұзушылықтар үшін газеттің 

тиражын тәркілеу немесе БАҚ-тың қызметін тоқтату 

сияқты жазаларды алып тастау к�зделуде. Ақпарат 

құралдарын шындыққа сай келмейтін ақпаратты 

таратуға қатысты жауапкершіліктен босататын 

себептер қатары да ұлғаяды. Бұл �згеріс мемлекеттік 

органдардағы БАҚ-пен байланыс ж�ніндегі �кілетті 

тұлғаға жауапкершілік жүктейді, – деп түсіндірді 

ведомство басшысы.   

– Қазақстандық контентті одан әрі қолдау 

мақсатында мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда 

тек отандық телеарналарды к�рсету жоспарлануда, – 

деді министр.   

«Күмәнді ақпаратты жариялауда туындайтын 

дауларды сотқа дейін реттеу тәртібін �згерту жоспар-

лануда. Бұл мәселеде тараптарды тең мүмкіндікпен 

қамтамасыз ету маңызды. Бұған қоса, заң жоба-

сында мүмкіндігі шектеулі азаматтардың мүддесі 

де ескеріледі. Мемлекеттік тілдегі жарнамалардың 

тең б�лінуіне, сондай-ақ балаларға арналған діни 

және ағарту телебағдарламалары сияқты ұғымдарды 

нақтылау бойынша шешімдер ұсынылуда» деді 

Д.Абаев.  

Дана ХАЛЫҚ

ЗАҢ ЖОБАСЫ
МАҚҰЛДАНДЫ

ПАРЛАМЕНТ

РУМИГЕ АРНАЛҒАН 
ПОЭЗИЯ КЕШІ

Алматыдағы Ұлттық кітапханада Қазақстан 
жазушылар одағы, «Олжас кітапханасы» 
бас па үйі, Қазақстан Республикасындағы 
Иран  Ислам Республикасы Елшілігінің 
мәдени +кілдігі және Тәжік мәдени 
орталығының бірлесіп ұйымдастыруымен 
к+рнекті парсы-тәжік ақыны Мәулана 
 Жалаладдин Балхи Румидің 810 жылдығына 
арналған «Поэзия кеші» +тті.

Кешті  Абылай хан  атындағы Қазақ  

халықаралық  қатынастар және әлем тілдері 

университетінің профессоры, Иранның парсы 

тілі және әдебиеті академияның мүшесі Сафар 

Абдулло мен белгілі ақын, ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты Ұлықбек Есдәулет 

жүргізді.

Аталған шараға Қазақстан мен Иран 

ә д е б и е т і н і ң  к � р н е к т і  қ а й р а т к е р л е р і , 

Қазақстандағы  Иран Бас консулының �кілдері,  

Алматы қаласындағы Қазақстан халқы Ассам-

блеясы  мәдени орталығының �кілдері, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, 

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 

қатынастар және әлем тілдері университетінің 

ұстаздары мен студенттері және т.б. қатысты.  

Поэзия кешінде Жалаладдин Румидің 

ұлттық әдебиет шеңберінен анағұрлым жоғарғы 

деңгейдегі және жалпы әлемдік мәдениет пен 

�ркениетке тиесілі шығармашылығы туралы 

әңгіме болды. Іс-шара ұлттық музыкалық 

қойылымдармен жалғасты.

ТАҒЗЫМ

басышылығы кеш қонақтарына алғысын 

білдірді. 

Айта кететін бір мәселе,  Қырғызстанның 

Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  е л ш і с і  Қ а й н а р б е к 

Тоқтомышев та осы кездесуге  келіп, бір ауыз 

лебізін білдірді. �ткен ғасырдың қырқыншы 

жылдары Мұхтар (уезов оның әкесі,  

Қырғызстанның халық ақыны (бдірасул 

Тоқтомышевті Алматыға жұмысқа шақырған 

екен. 

«(дебиетте ұлттық шекара жоқ. Ол – 

бүкіл адамзатқа ортақ игілік. Мен әкемнің 

ұлы Мұхтар (уезовпен дос болғанын мақтан 

етемін.  Мұхаң репрессияға ұшырады, 

қуғын к�рді, оны наградаларынан айыр-

ды, қызметінен  алды.  Мұны  Кеңестік 

ҰЛЫЛЫҚ ҰЛАҒАТЫ
ауыз әдебиеті» деген пәннен сабақ берді. 

Жарықтық бүкіл әлемнің  ауыз әдебиетін 

түгел қамтып, ақтарып, мұхиттай толқытып 

тұрып айтатын еді. Бірінші семестрде Ма-

настан арнайы курс оқыды.  Екінші кур-

ста «Абайтанудан» арнайы дәріс оқыды. 

Үшінші курста «КСРО халықтарының ауыз 

әдебиетінен» дәріс оқыды. Біздей бақытты 

топ болған жоқ. Ешбір курсқа біз сияқты 

қатарынан үш жыл (уезов сабақ берген 

емес» деп тебіренді ғалым. Ол  университет 

бітіргенде �зін қазақ әдебиеті кафедрасына 

мұғалім болып қалуға Мұхаңның себепкер 

болғанын, онымен бір кафедрада  бір жыл 

қызметтес болғанын мақтанышпен айтты. 

«(лі есімде, кафедраға келген кезде, 

сабақ беріп тұрғанда  (уезовтен екі к�зімізді 

алмайтынбыз. Бір күні  «Абайтанудан»  дәріс 

оқып жатқанда: «Сіз Абайды к�рдіңіз бе?» 

деп сұрақ қойдық.

«Пәлі, Абайды к�рдім мен. Бір күні әжем 

«Абайға барып сәлем берейік» деп  Абайдың 

 ауылына келдік. Жаз жайлау, киіз үйде, 

д�ңгелек үстелдің басында, маған солай 

к�рінді д�ңкиген қара шал отыр екен. Соны-

мен, үстел басына жайғасып, әжем екеуі ұзақ 

с�йлесті. Ішім пысып кетіп: «(же қайтамыз» 

деп қыңқылдай берсем керек, бір кезде Абай: 

«(й, сен тентек екенсің ғой» деді. Менің бар 

есімде қалғаны осы» деп еді  жарықтық».

  Осындай үзік-үзік тамаша әңгімелер 

студенттерді қызықтырды, олар  �негелі  

тұстары к�п ұлы  адамның рухын сезінгендей 

әсер алғаны анық.

Мекемтас Мырзахметов те,  Мұрат 

(уезов те �з ойлары мен пікірлерін ортаға 

салып,  жазушы тағлымы туралы  әңгімелеп 

берді.

   Кездесудің соңына қарай қонақтарға 

қазақы жолмен шапан  жабылды. Универси-

тет студенттерімен кездесуге  келіп, әсерлі 

әңгімелерімен б�ліскені үшін оқу орны 

Бүгінгі жастар, студенттер, Мұхтар 

(уезовтің кім екенін, шығармашылық 

қарымын әдебиеттен, тарихтан, баспас�зден  

жақсы біледі.  «Абай жолын» оқымағандары 

кемде-кем шығар.

Дегенмен, алып тұлғаның к�зін к�рген, 

үлгісін мұра тұтқан шәкірттерімен,  ұрпағымен 

жүздесудің ж�ні б�лек. Кешке ғалым, қоғам 

қайраткері  Мырзатай Жолдасбеков, белгілі 

абайтанушы, ғалым Мекемтас Мырзахме-

тов, Мұхтар (уезовтің ұлы Мұрат (уезов 

шақырылды. «Мәңгілік елдің рухани байрағы 

– Мұхтар (уезов» атты шара  естелік-сұхбат, 

ашық әңгіме түрінде ұйымдастырылды.  

Университеттің вице-президенті  Қадиша 

 Даирова: «Біздің  жоғары оқу орнына та-

лантты балалар келеді. Олар жоғары білікті 

мамандар ғана болып шықпайды, рухани 

жағынан қазақтың  тілі мен діліне, �нері 

мен дәстүріне қанығып  жетілген азаматтар 

болып  тәрбиеленеді. Сол себепті осындай  

игілікті шаралар  жиі �ткізіліп тұрады» деп  

қонақтарға  қысқаша  мән-жайды түсіндірді.

Университеттің кең залында  абыз 

ақсақалдар алдында   студенттер (уезов 

�мірінен  «Аманатқа адалдық»  атты шағын  

к�рініс к�рсетті.  Алмағайып  қуғын-сүргін 

замандағы  ұлы жазушының мұрат-мүддесі, 

Алаш ардақтыларының аманаты  жас 

жүректер дүрсілімен астасып жатқандай әдемі 

бір сәт болды. 

А л  « Н а з а р б а е в У н и в е р с и т е т і н і ң » 

президенті Шиего Катсу кіріспе с�зін қазақ 

тілінде бастап, ұлы жазушының 120 жылдық 

мерейтойымен барша жұртты  құттықтады. 

 Бұдан кейін (уезов шәкірттеріне кезек 

келді. Мырзатай Жолдасбеков  ұлы жазушы 

туралы естеліктер айтты.

«Мұхтар (уезов бізге «Қазақ халқының 

Қазақстанның партиялық шенеуніктері  

жасады. (уезов амалсыз  бас сауғалап  

Мәскеуге кетті.  «Кеңес заманында «Партия 

– заманымыздың ақыл-ойы, абыройы, ар-

намысы!» дейтін ұран болатын. Бүгінгінің 

ұраны: «Мұхтар (уезов –Қазақстанның 

ақыл-ойы,  абыройы, ар-намысы!». 

Е л ш і  � з  с � з і н д е  ( у е з о в  «  Х а л ы қ  

Қаһарманы» деген атаққа әбден лайықты 

екендігін айтып,  бұл мәселені Қазақстанның 

жазушы қауымы к�теруі керек деген ұсыныс 

жасады.

 Кездесу барысында Мұрат (уезовтің» 

«Ділім» атты жаңа кітабының тұсауы кесілді. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
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ТАНЫМ

С.Жиенбаев атындағы облыстық 
жас+спірімдер кітапханасында Мемлекет 
басшысы Н.F.Назарбаевтың  «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы  аясында   
«Ұлттық нышандар – ұлт мерейі» атты интел-
лектуалды танымдық сайыс +тті. 

Қ а з а қ т ы ң  т а р и х ы н ,  с а л т - д ә с т ү р і н , 

мәдениетін, әдебиетін таныта отырып, олардың 

шығармашылықпен жұмыс істеуіне ықпал 

ету, с�здік қорын, ой-�рісін, дүниетанымын 

кеңейту мақсатында �ткізілген шараға  Алға 

ауданындағы Қайнар  ауылының Тоқмансай 

орта  мектебінің жоғары сынып оқушылары 

қатысты. 

Аталған іс-шара Қазақстан Республикасының 

(нұранымен ашылды. «Мәңгілік ел», «Нұрлы 

жол» топтарына б�лінген оқушылар сәлемдесу, 

бәйге, тіл шебері, қазақтың салт-дәстүрі бойын-

ша сұрақтарға жауап беру және т.б. кезеңдерінен 

сынға түсіп, сайысты қыздыра түсті. 

Шара барысында «Мемлекеттік рәміздер – 

биік мерейіміз», «Қазақ ұлтының зиялылары» 

атты  кітап к�рмелері ұйымдастырылды.

ҰЛТТЫҚ НЫШАНДАР – 
ҰЛТ МЕРЕЙІ

БАЙҚАУ   

Біз «Алаштың мұрасы – қазақтың мұрасы» 

деген қағидамен жұмыс істедік. (рине, Алаш 

қайраткерлерінің еңбектерін зерттеу және 

 насихаттау ісі жалғаса береді. Бұл ретте «Мен 

жастарға сенемін» деп Мағжан ақын айтқандай, 

жас ұрпаққа үлкен міндет жүктеліп отыр. 

�йткені біздің буын қазақ-орыс тілдерімен 

шектелсек, қазіргі жастар үш тілді еркін 

меңгеруде. Сондықтан Алаш қайраткерлерінің 

мұрасын ағылшын тілінде әлемге насихаттау 

жас буынның міндеті» деп, Г.Орда аға буын 

атқарып үлгермеген шаруаларды жастардың 

жалғастыратынына сенім білдірді. 

С о н ы м е н ,  қ о л ы м ы з ғ а  т и г е н   « А х м е т 

Б а й т ұ р с ы н ұ л ы  м у з е й - ү й і  ( Ұ л т  ұ с т а з ы 

А.Байтұрсынұлы тағылым үйінің қалыптасу та-

рихы: құрылымы, дамуы, жүйеленуі, зерттелуі)» 

атты ғылыми жинақта ғалым мұрасының 

зерттелуі, тағылым үйінің құрылуы мен қазіргі 

жай-күйі сияқты келелі мәселелер баян етіледі. 

А.Байтұрсынұлы ақталғаннан кейін оның 

Алматыда қызмет еткенде тұрған үйін табу 

Жуырда «Болашаққа бағдар:  рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында Алашорда 

үкіметінің құрылғанына 100 жыл және Ахмет 

Байтұрсынұлының туғанына 145 жыл толуы-

на орай Ұлттық кітапханада «Алаш мұрасы: 

ұлт пен ұрпаққа білім берудегі қызметі» атты 

ғылыми-әдістемелік семинар және   «Ахмет 

Байтұрсынұлы музей-үйі» атты жинақтың 

қорытынды тұсаукесері �тті. Шараны Ахмет 

Байтұрсынұлының музей-үйі мен «Ұлт бол-

мысы» журналы Ұлттық кітапханамен бірлесіп 

ұйымдастырды. 

Басқосу Алматы қаласының әкімі Бауыр-

жан Байбектің тікелей қолдауымен жарық 

к�рген «Ахмет Байтұрсынұлы музей-үйі» 

(Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы тағылым 

үйінің қалыптасу тарихы: құрылымы, дамуы, 

жүйеленуі, зерттелуі) атты ғылыми жинақтың 

таныстырылымы бұған дейін 9 қыркүйекте 

тағылым үйінің ауласындағы ғалым ескерткіші 

алдында және Торғайда Ахаң-Жақаң күндері 

аясында �ткен «�шпес рухты тұлғалар» 

атты республикалық конференция кезінде 

�ткізілген болатын. Жобаның жетекшісі әрі 

авторы – А.Байтұрсынұлы музей-үйінің ди-

ректоры Райхан Имаханбет.   Алматыдағы 

қорытынды кеште кітап тұсаукесері рәсімін 

қалалық Мәдениет және архивтер, құжаттама 

басқармасы  басшысының орынбасары  Данияр 

(лиев, Ұлттық кітапхана директоры Жанат 

Сейдуманов және Ахмет Байтұрсынұлының 

жиені Айман Байсаловалар атқарды. Кітаптың 

бес данасы кітапхана қорына сыйға тартылса, 

қалғаны д�ңгелек үстел басына жиналғандарға 

таратылды. 

Мәдениет басқармасы басшысының орын-

басары Д.(лиев �з с�зінде А.Байтұрсынұлының 

музей-үйі «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында қолға алынған «Қасиетті Қазақстан» 

жобасының тізіміне енгенін жеткізді.  

Басқосуда ғылыми жинақтың баспаға 

дайындалуы жайында кітаптың бас редак-

торы, М.(уезов атындағы (дебиет және 

�нер институтының бас маманы, филоло-

гия ғылымының докторы Гүлжаһан Орда 

баяндап берді.  Ғалым �з с�зінде биылғы 

Алаш қозғалысының 100 жылдығы, Ахмет 

Байтұрсынұлының 145  жылдығы Елбасы 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында к�терілген баста-

малармен үндесетінін атап �тті.  

– Ұлттық жаңғыру дегеніміздің �зі бары-

мызды бағалау, �ткенімізге үңілу, жоғымызды 

түгендеу. Міне, алдарыңыздағы жинақ та кешегі 

Алаш  арыстарының бізге қалдырған мұрасын 

жинақтау, к�здің қарашығындай сақтау және 

оны болашақ ұрпаққа жеткізу бағытында 

атқарылған жұмыстың бір нәтижесі деуге бола-

ды. ХХ ғасыр басындағы қазақтың оқыған аза-

маттары елі үшін аянбай еңбек етіп, �з бастарын 

құрбандыққа тікті. Егер де біз зиялы деген кім 

дейтін сұрақ қоятын болсақ, мен зиялылықтың 

үлгісі Алаш қайраткерлері деп айтар едім. Сол 

зиялы қауым �кілдерінің әрқайсысының еңбегі 

бір-бір ғылыми-зерттеу институты атқарған 

жұмыспен тең. Олардың ішінде Алаш к�семі 

Ахмет Байтұрсынұлының есімі дара тұр. Ахаң 

мұрасын   насихаттау бәрімізге парыз, – деді 

Гүлжаһан Жұмабердіқызы. 

Ғалым с�зінің соңында аталған жинақтың 

бір күннің немесе бір жылдың шаруасы емес, 

музейдің ұзақ жылғы жұмысының кезекті 

қорытындысы екенін атап к�рсетті. М.(уезов 

атындағы (дебиет және �нер институты 1990 

жылдардан бері Алаш мұрасын зерттеумен 

айналысып келеді. Осы уақыт аралығында 

Ахмет Байтұрсынұлының 5 және 6 томдық 

шығармалар жинағы жарыққа шықты.  «Ол 

кітаптардың елге жетуіне музей директоры 

Райхан Сахыбекқызы к�п к�мек к�рсетті. 

сол тұстағы ҚР Мемлекеттік хатшысы (біш 

Кекілбаев: «Бүгін – Азап сапарынан Жеңіспен 

оралған Ахаңның – Ахмет Байтұрсынұлының 

Туған Еліне, Жеріне, Отанына, �зінің �лең 

т�сегі Ошағына толықтай оралған күні. Бүгіннен 

бастап жаңарып жатқан Елінің, түлеп жатқан 

ұрпағының тек есінде, зерде-зейінінде ғана 

емес, қақ ортасында қақырайып жүріп, Ұлт 

ұстазы қызметіне қайта кіріседі» деп тебіреніп, 

мұражайдың тағылым мектебіне айналуына 

тілек білдірген еді. Міне, ширек ғасыр бойы му-

зей тұғырлы тұлғаның к�зіндей болып, халыққа 

қалтқысыз қызмет етіп келеді.  

Дегенмен,  музей-үйді  ұйымдастыру 

жұмыстарында қиыншылықтар да к�п болды. 

Қала орталығында орналасса да бұл үй ауыз-

сусыз, кәріз құбырынсыз, жылусыз күй кешті. 

Ғалым �мірінің соңғы күндерінде тұрған үйді 

мұражайға қимай қитұрқы әрекетке барғандар 

да болды. Мұражайдың басына т�нген қара 

бұлтты сейілтудің жолын іздеп шырылдаған 

музейдің қоғамдық негіздегі директоры  Райхан  

Имаханбеттің баспаған тауы, бармаған жері 

қалмады. Тіпті к�мек қолын созудан бас 

тартып, сырт айналғандар да аз емес. Осы 

ретте «Ахаң үйіне араша  сұраған тұста �з 

үнін қосқан жалғыз басылым – «Ана тілі» 

апталығы болса, ал зиялы қауымның ішінде 

қала әкімінен жедел шара қолдануды талап 

еткен Тұрсынбек Кәкішев екенін біреу білсе, 

біреу білмейді» дейді Райхан Сахыбекқызы. 

Осылайша, бұл мәселе сол кездегі қала әкімі 

И.Тасмағамбетовтің қолдауымен оң шешімін 

тапты. Соңғы 2-3 жыл ширегінде Үкімет бас-

шылары да назар аударып, музей үйі ж�ндеуден 

�тті, жылу жүйесі іске қосылды. Мұның бәрі 

мұражай ісінің ілгерілеуіне септігін тигізуде. 

Сонымен қатар бұл бағытта әлі де  атқарылуға 

тиіс істер аз емес. Атап айтқанда, музей үйіне 

арнайы мәртебе беру, ғалымның он томдық 

шығармалар жинағын шығару, ғұмыры мен 

шығармашылығы туралы деректі және к�ркем 

фильмдер түсіру алдағы күннің еншісінде.  

Осы орайда Елбасы Н.Назарбаевтың 

биылғы «Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-

сында к�терілген бастамаларды жүзеге асы-

руда Ұлт ұстазының еңбегі �зектіленіп отыр. 

Тіліміздің киесін сақтап, түп-тамырынан ай-

рылмау Ұлт ұстазының басты мақсаты болғаны 

белгілі. Сондықтан, бүгінгі қазақ жазуын латын 

әліпбиіне к�шіру үдерісінде «Ел – бүгіншіл, 

менікі – ертең үшін» деп, қазақ тіл білімі 

мен әдебиеттануының негізін қалаған ғұлама 

ғалымның еңбектері �зінің �міршең екенін 

тағы бір дәлелдеді. Жаңа әліпбиді енгізу, 

қазақ тілінің емлесін, ережесін ретке келтіру 

жұмыстарын жүзеге асыруда Байтұрсынұлының 

тілтанымдық зерттеулері лайықты қолданысын 

табары с�зсіз.   

 Ахмет Байтұрсынұлының патша билігі, 

одан кейінгі Кеңес тұсында бірнеше рет қамауға 

алынғаны белгілі. 1937 жылы бесінші әрі 

соңғы рет ұсталған ол осы жерден ату жазасы-

на кесілген болатын. Түрмеде небір азап пен 

қорлықты к�ріп, к�кірегін мұң басқан ақын 

�зінің жолдасы әрі   сырлас інісі Файзолла 

Сатыбалдыұлына хат жолдайды. Хатта ол �з 

басына түскен ауыр қасіретті, қысастық пен 

зорлықты айтып шағынып, әйтсе де �зінің әу 

бастан тура жолда болғанын және түбі ақталып 

шығарына сенім білдіреді. «Қаншеңгел» атты 

бұл жырды Ахаң туған Торғай  �лкесінің ту-

масы, айтыскер ақын Амангелді Сейітхан 

орындағанда, отырғандардың к�зі жасқа шы-

ланды.       

«Отанға сенем, ұрпаққа сенем, Айтыңдар 

менен ұрпаққа сәлем» деп �зі аманат еткен-

дей, жиынға арнайы келген Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

оқытушысы, педагогика ғылымының канди-

даты Гүлмира Шырынбаева жетекшілік ететін 

«Мейірім» клубының мүшелері Алаш арысына 

құрметтерін жеткізіп, ән-шашуларын тарту етті. 

Жиын барысында «Ұлт болмысы» журналы 

мен Ахмет Байтұрсынұлы музейі тарапынан 

ғалым мұрасын насихаттауға үлес қосқаны үшін  

мектеп мұғалімдері мен ЖОО оқытушыларына, 

сондай-ақ ғылыми жинақтың шығарылуына 

белсенді атсалысқандарға Алғысхаттар тапсы-

рылды.   

Жиынды қорытындылаған Ахаң мұра-

жайының директоры әрі ғылыми кітаптың 

авторы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 

доценті Райхан Имаханбет Алаш мұрасына 

риясыз еңбек етуді перзенттік парызы деп 

білетінін және бұл к�зі ашық, к�кірегі ояу әр 

қазақтың қасиетті борышы екенін айта келе, 

алдағы күндерде «Ахмет Байтұрсынұлы» атты 

240 беттік фотожинақ пен «Бес арыс» атты 

анықтамалық к�рсеткіштің тұсаукесері болаты-

нынан жиналған жұртшылықты құлағдар етті.    

Дина ИМАМБАЕВА  

Мемлекет тарихына, елдің 

қ а й р а т к е р  т ұ л ғ а л а р ы н ы ң 

�негесіне бейжай қарай алмай-

тын мұрағат  ұжымы айтулы 

шараға ғылыми тұрғыдан мән 

берді. Мұрағат қорында сақталған 

кеңестік дәуірдегі Қазақстан 

Республикасының қалыптасу, 

�су, даму жолдары және соның 

бәріндегі к�рнекті мемлекет 

қайраткерлерінің табандылығы, 

ұлтжандылығы, іскеріліктері 

м е н  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ 

шеберліктерінен жан-жақты 

сыр шертетін тархи құжаттар, 

естеліктер, қайраткерлер �мірінің 

жеке қорларынан алынған де-

ректер мен тарихи фотосуреттер 

к�рмесін ұйымдастырды.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а -

сы Президенті Мұрағатының 

д и р е к т о р ы  Б о р и с  Ж а п а -

ров д�ңгелек үстел мәжілісін 

қысқаша с�з  с�йлеп ашты. 

Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  к е ң е с т і к 

биліктің басталуы кезіндегі 

елін, жұртын соңдарына ертіп, 

жол к�рсете білген Т.Рысқұлов, 

С.Сейфуллин, С.Меңдешев және 

ТҰЛҒАЛАР ТАҒЫЛЫМЫ
Атқару Комитетінің тұңғыш 

т�рағасы С.М.Меңдешевтің Ба-

тыс Қазақстандағы Бақытжан 

Қаратаев, Бақтыгерей Құлманов, 

Ш ә ң г е р е й  Б � к е е в ,  Ғ ұ м а р 

Қараш, Ахмет Мәметов сын-

д ы  з и я л ы л а р д ы ң  о р т а с ы н -

д а  т ә р б и е л е н і п ,  ұ л т ж а н д ы , 

қ а й ы р ы м д ы  т ұ л ғ а  б о -

л ы п  қ а л ы п т а с қ а н д ы ғ ы  м е н 

қайраткердің соңында қалған ру-

хани мұралары, ұрпақтары ж�нінде 

айтты. Қызы Тамара әжейдің 

к�зі тірісінде әкесінің �міріне 

қатысты танымдық әңгімелер 

айтып, тарихи фотосуреттерін 

баспас�зде жариялауға мүмкіндік 

жасағандығын да тілге тиек етті.

Д�ңгелек үстел мәжілісіне 

М ә с к е у д е н  а р н а й ы  к е л г е н 

американдық Гарвард униве-

р с и т е т і н і ң  Р Һ D  д о к т о р а н т ы 

 Мария Блэквудтің  «Алғашқы 

қазақ большевиктері» баяндама-

сы Қазақстандағы кеңестік билік 

тұсындағы мемлекет ісіне араласқан 

қазақ қайраткерлерінің таным-

білігі, зиялылығы, жас м�лшерлерін 

т а л д а п - т а р а з ы л а у ы м е н  к � ң і л 

 аудартса, Гарвард университетінің 

РҺD докторы Михаил Акуловтың 

аталмыш мәжіліске арнайы жіберген 

«Жаһандық-тарихи тұрғыдағы 1917 

жылғы орыс революциясы» деген 

бейнебаян-баяндамасы да ортақ 

тақырыптың мәнін ашуға септігін 

тигізді.

Нағым ЕСЕНТАЙҰЛЫ

басқа да танымал тұлғалардың 

�мірі мен �негесіне құжаттар 

т і л і  ж ә н е  т а р и х ш ы - ғ а л ы м , 

з и я л ы  қ а у ы м  � к і л д е р і н і ң 

қатысуымен үңіл іп  к�рудің 

Елбасымыздың «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында 

к�терілген мәселелермен де үндес 

жатқандығын алға тартты. Ал 

мұрағаттың зерттеуші-мамандары 

(.Сүлейменова, М.Жылгелдинов, 

А.Т�летбеков осыдан жүз жыл 

бұрын Қазақстанда большевиктік 

билікті орнатуға атсалысқан 

Т . Р ы с қ ұ л о в ,  С . С е й ф у л л и н , 

С.Меңдешев және басқа мемле-

кет қайраткерлерінің �мірлеріне 

қатысты Қазақстан Республи-

касы Президенті Мұрағатының 

қорында сақталған құжаттарға 

шолу жасады. 

Ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы 

жанындағы Тарих және этно-

логия институтының директо-

ры  Зиябек Қабылдинов �зінің 

«Сәкен Сейфуллиннің тарихи 

портреті» атты баяндамасында 

к�рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткерін жаңа қырынан таны-

татын деректерімен б�лісіп, қазіргі 

қоғамдағы деректану және тарихи 

�ткенімізге жаңаша к�зқарастың 

б і р қ а т а р  с ы р - с и п а т т а р ы н а 

қатысты ойларын ортаға сал-

ды. Тарих ғылымының докторы, 

профессор Талас Омарбековтың 

« Т ұ р а р  Р ы с қ ұ л о в т ы ң  т а р и -

хи портреті» тақырыбындағы 

баян дамасы Түркістан Кеңестік 

Автономиялық Республикасының 

т � р а ғ а с ы  б о л ғ а н  к � р н е к т і 

қайраткердің бүгінгі қоғам үшін 

әлі де жетіспей жатқан қырларын 

ашып, қоғамдағы тұлғанудың 

ұлттық мүддемізге сай жүргізіліп, 

деректердің танымдық жағына 

т е р е ң  н а з а р  а у д а р у д ы ң  о ң 

нәтижелерге жеткізетіндігін 

с�з етті .  Тарих ғылымының 

докторы, профессор Мәмбет 

Қ о й г е л д и е в т і ң  « ( л и а с қ а р 

(лібековтың �мір жолы мен 

қызметі туралы» баяндамасында 

кезінде республиканың халық 

комиссары болған қайраткердің 

�міріндегі мемлекеттің қалыптасу 

кезеңіне қатысты танымдық мәні 

ерекше деректерін ұсына отырып, 

�зінің кеңестік дәуірдегі тари-

хымызды зерттеу барысындағы 

к�ңілге түйгендерімен б�лісті.

Жазушы, меңдешевтанушы 

Серікқали Хасан «Сейітқали  

Меңдешев – халқына қызмет 

еткен қайраткер  тұлға»  де -

ген тақырыпта баяндама жа-

сап, Қазақ Кеңестік Орталық 

АХАҢНЫҢ
асыл мұрасы

межелі міндеттің бірі болды. К�п ізденістің 

нәтижесінде Ахаң тұрған үй табылып, сол 

кездегі Космонавтар к�шесіндегі ХХ ғасырдың 

бас кезінде салынған №60 үй-жай Алматы 

қаласындағы жергілікті маңызы бар тарих және 

сәулет ескерткіштерінің тізіміне қосылды. 1993 

жылдың 9 қыркүйегінде Алматы  қаласының 

сол тұстағы әкімі З.Нұрқаділовтің «Қазақтың 

халық ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлының 

мұражай-үйін ұйымдастыру туралы» шешімі 

шықты. Осылайша Ұстаз тұрған үйде тіршілік 

оты қайта тұтанды. «Кесапат күндер келмеске 

кетіп, Туады бір күн әділдік орнап» деп Ахаңның 

�зі айтқандай,  ғалымның есімі мен еңбегін 

дәріптейтін рухани орданың негізі қаланды. 

Бірақ к�птеген себептермен музей-үйдің ресми 

ашылуы 1998 жылдың 12 қыркүйегінде �ткізілді. 

Музей-үй мен ғалым бюстінің ресми ашылу сал-

танатында с�йлеген с�зінде к�рнекті жазушы, 

«АБАЙ ОҚУЛАРЫ»
Алматы қаласындағы М.Мәметова 
атындағы № 28 лицей базасында  «Абай 
оқулары» аудандық байқауы +тті.

Байқаудың мақсаты қазақ тілінің 

қолданылуын дамыту, мемлекеттік тіл сая-

сатын насихаттау. Абай шығармашылығын 

насихаттау арқылы қоғамдық келісім мен 

қазақстандық рухани бірлікті нығайту 

және отансүйгіштік сезімді тәрбиелеу, 

к�пшіліктің қазақтың ұлттық мәдениеті 

мен �неріне, әдебиеті мен тіліне деген 

ықыласын арттыру, жастар арасында кітап 

оқу мәдениетін дамыту.

Байқауға к�ркемс�з оқу және ән 

айту  шеберлігін қатар игерген 18-25 жас 

аралығындағы Қазақстанның �кілдері 

қатысты. Сайыс үш кезең бойынша 

�ткізілді: «�лең с�здің патшасы...» (Абай 

шығармаларын, яғни білім, ғылым және 

�нер тақырыптарына �рілген поэзиялық 

шығармасын немесе қара с�зін жатқа 

мәнерлеп оқу);  «Қазақта қарас�зге дес 

бермедім...» («Абай жолы» романынан 

үзіндіні к�ркем шеберлікпен жатқа орын-

дау); «Құлақтан кіріп, бойды алар...» 

(Абайдың әнін орындау).

Байқау жеңімпаздары тиісті дәрежедегі 

дипломдармен және естелік сыйлықтармен 

марапатталды.

ШАРА 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында Маңғыстау аудандық 
жас тар ресурстық орталығының 
ұйымдастыруымен «Отпан кешені: тарих-
тан тағылым» атты шара +тті.  

Туған �лкенің киелі жерлерін насихаттау 

мақсатында �ткізілген шараға Б.Жұмалиев 

атындағы орта мектептің жоғары сынып 

оқушылары мен ұстаздары, орталық маман-

дары қатысты. 

Шараға қатысушылар «Қарашаңырақ» 

кешеніндегі «Тайқазан» жанында бо-

лып, «Ақсарай»  кешенінің мұражайымен 

 танысты. Сондай-ақ «Адай ата» кесенесі мен 

«К�кб�рі», «Ұран от» жағылатын от астауға 

барып тарихпен сусындап,  соңынан естелік 

суретке түсті.  

Жас ақын Кәдірбек Тасқара «Отпан» 

тарихи-мәдени кешеніне алғаш рет келгенін 

айтып, ұйымдастырушыларға алғысын 

білдірді. «Бүгінгі  шара мен үшін ешқашан 

ұмытылмайды. «Отпан» тарихи-мәдени  

кешеніне бірінші рет келуім. Бұл жер маған 

қатты ұнады. (сіресе «Ақсарай» кешеніндегі 

мұражай арқылы �лкенің �ткені мен бүгінгі 

тыныс-тіршілігі, белгілі тұлғалары жайын-

да танып, білдім. Болашақта ата-анам-

мен келуді жоспарлап отырмын. Шараны 

ұйымдастырушыларға мың алғыс» деді ол.

«АҚСАРАЙДЫҢ» 
АЙТАР СЫРЫ КӨП

ЕЛ ЕСІНДЕГІ ЕСІМДЕР
«Кітапта Алаш қозғалысының бір тармағы 

Қазалыдағы Асандар к�терілісінің нақты тари-

хы қолжазбалармен берілген. Қолжазба иесі – 

Пакуадин Сыдықов. Сонымен қатар к�теріліс 

басшылары – (бжәми Жиенбаев, (бдіхалық 

Иембетов және 1918 жылғы Түркістандағы 

Алаш съезінің делегаты Жанкүшік Тіленбайұлы 

туралы тың деректер бар» дейді  Ғалия 

Аманқызы.

1918 жылы «Бірлік туы» газетінің №21 

н�мірінде Түркістанда �ткен Алашорда съезіне 

қатысқандардың с�зі жарияланады. Съезге 

Қазалы уезінен қатысушы Жанкүшік  Қазалы 

халқының су жоқтықтан егін еге алмай, бұларға 

тиесілі суды жоғарыда жатқан елдер б�геп 

тоқтатып қойғандығын, сондықтан Қазалы 

уезінің халқы басқаларға қарағанда тапшылық 

к�ріп отырғанын айтады. Осы мәселені 

қарап съезд  шешім шығарса дейді. Алаш 

қозғалысына 100 жыл толған атаулы кезеңде 

Алашорда мүшесі болып, Қазалы халқының 

с�зін ұстаған осындай азаматтардың есімдерін 

еске алу мақсатында жарық к�рген кітаптың 

жас ұрпаққа берері к�п екені с�зсіз.    

Алмагүл ЖАРБОЛҚЫЗЫ
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Аталған шара аясында «Біз 

л а т ы н  ә л і п б и і н  қ о л д а й м ы з » 

т а қ ы р ы б ы н д а  о қ ы т у ш ы л а р 

С.Саяхмет, О.Зайцева ның баста-

масымен флешмоб түріндегі акция 

�ткізіліп, бас оқу ғимаратының 

1 - қ а б а т ы н д а  с т у д е н т  т е р д і ң 

д а й ы н д а ғ а н   к � р м е с і  ұ й ы м -

д а с  т ы р ы л д ы .  О қ ы т у ш ы л а р 

А.�мірзақова, Ш.Бектұрғанованың 

ұйым дастыруымен қоғам талқы-

лауына ұсынылған әліпбидің негізгі 

нұс қалары (диграфты, аппос-

трофты, диакритикалық белгілері 

бар) бойынша ашық эксперимент 

жүргізілді: кез келген студент, уни-

верситет оқытушысы әліпбидің 

негізгі нұсқаларын пайдаланып, 

арнайы әзірленген мәтіндер жа-

зып, дауыстап оқып, ең ыңғайлы 

әрі тиімді нұсқасын таңдап, �з 

дауыс тарын берді. 

Академиялық мәселелер бой-

ынша проректор Р.Искаков, 

А.Машани атындағы Базалық білім 

беру институтының директоры 

А.Саренова �з кезегінде шараның 

маңызды лы ғын атап �тті. «Су ре-

сурстары мен суды пайдалану», 

«Тау-кен ісі» маман дық тарында 

оқитын 3-курс студент терінің 

қатысуымен �ткен ток-шоу да 

к�пшіліктің қызығушылығын 

 тудырды. 

Іс-шараға университет сту-

д е н т т е р і  м е н  қ ы з м е т к е р л е р і 

белсенді  түрде қатысып,  ла-

тын әліпбиіне к�шудің артық-

ш ы л ы қ т а р ы н ,  � з г е  е л д е р д і ң 

тәжірибесін,  т ілдің дамуы на 

жазу ауыстырудың әсері сынды 

к�кейкесті мәселелер т�ңірегінде 

пікірлерін білдірді. 

Алмас ҮДЕРБАЕВ,
филология ғылымының 

 кандидаты

БОЛАШАҚТЫҢ
ЖАЗУЫ

ТАРИХИ МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ

Басқосуда қазақ әліпбиін кирил-

лицадан латын графикасына к�шіруге 

байланысты мәселелер  әңг іме  ар-

қауына айналды. Алқалы жиын ба-

рысында Қазақстан Ұлттық Ғылым 

академиясының президенті, академик 

Мұрат Жұрынов, Қазақстан Жазушылар 

одағы басқармасының т�рағасы Нұрлан 

Оразалин, Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының Т�ралқа мүшелері, облыстық 

ұйымның басшылары с�з с�йлеп, латын 

графикасына негізделген жаңа ұлттық 

әліпбиге к�шу үрдісі елдігімізді тұғырлы, 

мемлекеттігімізді ғұмырлы ететін тарихи 

маңызды қадам екендігін негіздеді. 

Ерден ҚАЖЫБЕК, А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының дирек-
торы:

– Биылғы жыл – тарихи оқиғаларға 

толы жыл болды. Солардың бірі  – 

1 2  с ә у і р д е  ж а р ы қ  к � р г е н  Е л б а с ы 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласы. Рухани жаңғырудың ең негізгі 

тірегі – тіл. Тіл реформасы тек қана әріп 

ауыстыру емес. (ріп ауыстыру – таза 

техникалық мәселе. Елбасы �з с�зінде 

барлығы халықпен ақылдаса шешілетінін 

айтқан болатын. Қазір апробация, яғни 

дайындық, сынақ кезеңіне 3-4 жыл уақыт 

беріліп отыр. Бұл – жаңа әліпбимен 

егжей-тегжейлі жұмыс істеп, қажет болған 

жағдайда жетілдіруге берілген уақыт. (р 

дыбысты буын құрамында, с�з құрамында, 

с�йлем құрамында, оқылым, естілімді бір 

деңгейде жасап, қажет болса жетілдірген 

ж�н. Ғылыми тұрғыда тіліміз �зінің ең 

басты ережелерін қалпына келтіруді ой-

лау қажет. Елбасымыздың Жарлыққа 

қол қойғанын нүкте деп есептемей, 

керісінше бұл қыруар жұмыстың басы деп 

қабылдаған ж�н. Мемлекеттік тілімізді 

�з тұғырына қондыру және халықаралық 

деңгейге к�теру үшін жұмыс істеуіміз 

керек. 

Нұрлан ОРАЗАЛИН, Қазақстан Жазу-
шылар одағы басқармасының т+рағасы:

– Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» ұлттық бағдарламасының 

негізгі бет-бедері – жаңа қазақ әліпбиі. 

Қазақ халқы қаншама тарихи жағдайларды 

б а с ы н а н  � т к е р д і .  Ж а ң а  ә л і п б и  – 

ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН 
ЖҮК ЖЕҢІЛ

Jastar u’s’in 
qi’yndyq joq

Жастар үшін 
қиындық жоқ

Қазақ тілінің �зге тілге қосақталмай 

дербес дамуы, сондай-ақ жоғары тех-

нология мен ақпараттарға кіру, ой-

санамызды осы заманға сай жаңғырту 

мүмкіндігі, жаңа әліпби арқылы бүкіл 

әлем қазақтарын біріктіру және түбі бір 

түркі әлемінен оқшауланбау, ең бастысы, 

рухани тәуелсіздікке қол жеткізу сияқты 

басты уәждерді жоққа шығару мүмкін 

емес. Бұлар тіл мамандары мен саяси 

қайраткерлер тарапынан айтудай-ақ 

айтылған жайттар.

Пікірталастар негіз інен латын 

әліпбиіне к�шу я к�шпеу керек деген 

сұрақ т�ңірегінде емес, әліпбидің қай 

нұсқасын таңдауымыз керектігі жайында 

�рбігені  содан. Мәселенің ең даулысы 

– қазақтың тоғыз т�л дыбысына (ә, ғ, 

ң, �, қ, ұ, ү, ы, і) балама әріптер табуға 

тірелген еді. 

Бұл ретте к�пшілікке жаңа әліпбидің 

екі нұсқасы ұсынылды: бірі – диграф 

(қосарланған таңба, яғни бір дыбысты екі 

немесе үш әріппен таңбалау), екіншісі – 

апостроф (ноқат, үтір). Апострофта бір 

дыбыс – бір әріп. Жетіспейтін әріптер 

әріптің үстіңгі жағына ноқат (үтір) қою 

арқылы жасалады.

� з  б і л у і м і з ш е ,  а н а  т і л і м і з д і ң 

ерекшелігін сақтап қалу желеуімен 

үтірлі әріпті к�бейту – жақсылық емес. 

�йткені тіл тез жетіліп, үдете дамысын 

десеңіз, дербестігі шектеулі болуы ке-

рек. Тілді мәңгі етер құдірет осында. 

Керісінше тілдің толық дербестігі, яғни 

таза фонетикалық жазу-әлем тілдеріне 

араласуға зор кедергі нәрсе. Ежелгі ла-

тын, грек, кейінгі ағылшын, француз, 

неміс тілдері фонетикалық догматизмнен 

ада болған, негізінде жасанды тілдер. 

Соңғы тілдердегі барлық дыбыстар ла-

тын әліппесінің әлемге үйреншікті 26 

таңбасымен беріліп, онан аспай тұруы 

– соның айқын айғағы. Сайып кел-

генде, таза фонетикалық жазу, яғни 

тілдің ерекшелігін мықтап сақтап қалу 

қағидасы – �зге тілдерден, оның ішінде 

түбі бір түркі тілдерінен оқшаулануға 

әкеп соғады. Тіл мамандары осыны 

ұмытпай ескерсе екен.

Ең аз қолданылатын дыбыстар қайсы? 

Оны анықтаудың еш қиындығы жоқ. 

Қалың энциклопедиялық с�здіктердің 

бірін қолға алып, жіті қарағанда  қай 

әріптің қаншалықты орын алаты-

ны �з-�зінен айшықталып тұрады. 

Жаңағы немістің «ш» әрпі сондай ең аз 

қолданылатын әріптің бірі. 

(зірге айырым белгісі – үтірі бар 

таңбаны, яғни апострофты қолдануға 

басымдық берілді. Несі жақсы, несі жа-

ман? Байқап отырсақ, апостроф таңбасы 

с�зді кәрі адамның тісіндей кетік-кетік 

қылып, бар әдемілігінен айырып тас-

тайды екен. «Мәңгілік» с�зі соның бір 

мысалы. Кетікті азайту жолы – диграф-

ты қоса қолдану. Бұл жайлы жоғарыда 

айттық. Үтірлі әріптерді к�бейтпеудің, 

яғни апострофты жетілдірудің �зге де 

тәсілдері баршылық. Бұл ретте «Бай-

латын» («bailatyn») делінген нұсқаны 

даярлаған топтың ұсыныстары ақылға 

сыйымды, к�кейге қонымды. Олай бол-

са, олардан неге бас тартуымыз керек? 

Сол сияқты бұрынғы латын графи-

касына неғұрлым жақынырақ болуға 

тырмысу қажет-ақ. Ол к�ркем әрі оңай. 

Біздің шешей 1930-шы жылдары мек-

тепте латын жазуымен оқыған адам. 

(лі күнге солай жазады және біз ол 

жазбаны ешқандай қиындықсыз оқи ала-

мыз. Бұл графиканың оңтайлы да жеңіл 

екенінің басты к�рсеткіші емес пе.  Біз 

Батыс және Шығыс арасын к�пір болып 

жалғаған еуразиялық елміз. Сондықтан 

қай нұсқадан да керегімізді алып,  іске 

жаратқанға не жетсін. 

С�з басында латынша жазуға к�шу 

– маңызы терең тарихи оқиға деген 

едік. Күллі түркі әлемі солай беттесе, 

қайтіп к�штен қалмақсың? Диірменнің 

тасындай шыр айналған жарық дүние 

�згерген үстіне �згере беруден жаңылар 

ма. Уақыттан ұтылсаң «әй-қап» деп сан 

соғасың да қаласың. Кирилл жазуының 

бізге �кпесі жоқ – т�л әліпбиіміздей 

әлдилеп-ақ келеміз. Орыс әлемінде 

балықша жүзудей-ақ жүздік қой,мүйіз 

шықса. Енді онан әлдеқайда орасан  

ағылшын тілді әлемде жүзетін уақыт 

жетті. Ұтатын ұлт.

Жастар  арасында латын әліпбиі 

таныс емесі кемде-кем, бәрі де к�здері 

сүрінбестен оқи алады. Латын үлкендер 

үшін де жаңалық бола қоймас. К�ш жүре 

түзеледі демекші, жазудағы тұрақтылыққа 

да қол жеткізерміз. Қуантар жайт, латын 

әліпбиіне к�шедегі атаулар және теле-

дидар арқылы к�шу, осылай қоғамдық 

санаға сіңіру ісі басталып-ақ кетті.

Қорыта айтқанда, латын әліпбиі – 

тәуелсіздік тұғырын нығайтуға және 

халықтың біртұтастығы (біртектілігі) 

орнығуға мүмкіндік беретін тамаша 

құрал.  Латын жазуын меңгеруден, оны 

сауатты қолданудан  алар сыбағамыз 

мол.Сондықтан баршамыз да оны 

белсенді насихаттап, �мірге енгізуді 

қолға алайық, ағайын.  Жұмыла к�терсе 

жүк жеңіл, к�п болып ұмтылса алынбас 

қамал және жоқ.

Асан ОМАРОВ,
абайтанушы ғалым,

Мұрат ОМАРОВ,
Шәкәрім атындағы мемлекеттік 

университеттің оқытушысы

СЕМЕЙ

ТЫҢ БЕТБҰРЫС

Алматы қаласындағы жоғары оқу 

орындарының профессор-оқытушылары 

мен студенттері  қатысқан шарада 

жаңа әліпби қалыптастырудың �зіндік 

ерекшеліктері, латын әліпбиіне к�шудің 

мәселелері мен маңыздылығы с�з болды. 

Д�ңгелек үстелді Қыздар универси-

тетінің Тәрбие және әлеуметтік мәселелер 

департаментінің жетекшісі  Зауреш 

 Сабырова ашып, жүргізіп отырды.

– «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 

4-ші б�лімінде Мәңгілік ел идеясының 

мәні мен маңызы толыққанды айтылды. 

Мемлекет басшысы онда ұлт болашағы 

– жастарға Мәңгілік ел идеясын кеңінен 

насихаттау қажеттігі жайында айтты. 

Алға қойылған межелерге жету үшін не 

істеу керек? Қазақстанды Мәңгілік елге 

жетелейтін бір бағыт – латын әліпбиі. 

Себебі оны жаһан жұртшылығының 

жартысы пайдаланады. Қазақстан латын 

әліпбиіне �ту арқылы �ркениетке бір табан 

жақындай түседі. Осыған орай, елімізде 

латын әрпіне �ту кеңінен  насихатталуда. 

Бүгінгі жиын да осының жалғасы іспеттес, 

– деді З.Сабырова.

Жиынға қатысқан «Нұр Отан» пар-

тиясы Алмалы аудандық филиалы 

т�рағасының бірінші орынбасары Нәйла 

Ордабаева «Латын әліпбиіне к�шу – 

жастардың ой-�рісі мен дүниетанымының 

тереңдей түсуіне негізгі  алғышарт» 

тақырыбына кеңінен тоқталды. Ал 

Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық халық аспаптары оркестрі-

нің директоры Нұрғиса Дауешов «Рухани 

жаңғыру: �нер мен мәдениеттің р�лі» 

жайында әңгімеледі. 

– Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев атап 

к�рсеткен қоғамдық сананы жаңғыртудың 

негізгі басым бағыттарының бірі – ұлттық 

және мәдени бірегейлікті сақтау. Салт-

дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, 

әдебиетіміз уақыт ағымымен бірге да-

мып, халықпен бірге мәңгі жасауы тиіс. 

�йткені мәдениет пен дәстүр – ұлттың 

генетикалық коды, рухани болмысының 

негізгі �зегі, – деді �з с�зінде Н.Дауешов.

Сонымен қатар жиын барысында 

Қыздар университетінің оқытушылары 

мен студенттері тақырып т�ңірегінде �з 

ойларымен б�лісіп, пікірлерін білдірді.

Сәкен АРЫСОВ

Grafi’kanyn’ ay’ysy’y – ry’hani’ jan’g’yry’g’a tu’begei’li 

betburg’andyqtyn’ ai’g’ag’y. Bul ai’nalyp kelgende 

memlekettik tildin’ mu’ddesi u’s’in jasalyp otyrg’an man’yzdy 

is.

A’ri’ne, jan’a a’lipbi’di ta’jiri’bege engizy’ge y’aqyt 

qajet. A’lipbi’di jer – jerde nasi’hattay’, tu’sindiry’ qolg’a 

alyny’y ti’is. Qazaq tilinin’ jan’a orfografi’i’alyq so’zdikteri 

s’yg’arylg’any jo’n. Alai’da osynyn’ ba’ri oi’dag’ydai’ 

oryndalatynyna zor senim bar.

Jan’a a’lipbi’ jastardy qatty qy’antyp otyr. O’i’tkeni olar 

ag’yls’yn tilin oqyp, latyn a’ripterin onsyz da u’i’renip ju’r. 

Sondyqtan menin’ zamandastaryma jan’a a’lipbi’men jumys 

istey’ es’qandai’ qi’yndyq ty’dyrmai’dy. En’ bastysy ynta, 

yqylas bolsa alynbai’tyn asy’ bolmai’dy.

Aqbota MUHAMBETA’LI’,
QazUY’ sty’denti

Графиканың ауысуы – рухани жаңғыруға түбегейлі 

бетбұрғандықтың айғағы. Бұл айналып келгенде 

мемлекеттік тілдің мүддесі үшін жасалып отырған маңызды 

іс.

(рине, жаңа әліпбиді тәжірибеге енгізуге уақыт қажет. 

(ліпбиді жер-жерде насихаттау, түсіндіру қолға алы-

нуы тиіс. Қазақ тілінің жаңа орфографиялық с�здіктері 

шығарылғаны ж�н. Алайда осының бәрі ойдағыдай орын-

далатынына зор сенім бар.

Жаңа әліпби жастарды қатты қуантып отыр. �йткені 

олар ағылшын тілін оқып, латын әріптерін онсыз да үйреніп 

жүр. Сондықтан менің замандастарыма жаңа әліпбимен 

жұмыс істеу ешқандай қиындық тудырмайды. Ең бастысы, 

ынта, ықылас болса алынбайтын асу болмайды.

Ақбота МҰХАМБЕТFЛИ,
ҚазҰУ студенті

тәуелсіздігіміздің екінші айқын үлгісі. 

Бұның тарихи оқиға деп бағаланатыны 

сондықтан. Қоғамда әртүрлі мәселелерге 

қатысты үлкен талқылаулар болып жа-

тыр. Алайда соңғы 10-15 жылда дәл осы 

латын қарпіне негізделген қазақ әліпбиі 

жайында үлкен талқылаулар �ткізілмегені 

рас. Латынның қарпі дегені болмаса, 

жаңа әліпби тарихқа ұлттық әліпбиіміз 

болып енетін болды. Үкіметке ұсынылған 

әліпбидің алғашқы нұсқасы екі әріппен 

бір дыбысты беруге бағытталған болатын. 

Диграфтардан жасалған әліпби к�пшілік 

тарапынан қолайсыз деп бағаланып, 

қолдау таппады. Нәтижесінде, Елбасы бір 

дыбыс бір таңбаға негізделген әліпбиге 

тоқталды. Президенттің халықтың пікіріне 

құлақ асуы шынайы демократиялық 

 сипатта �ткен талқылау болды. К�ш жүре 

түзеледі. Елбасының үлкен тарихи құжатқа 

қол қойып, халықтың к�ңілінен шыққан 

ұлттық қарпіне жол ашып отырғанына 

қуанамыз.

Мұрат ЖҰРЫНОВ, Ұлттық ғылым ака-
демиясының президенті:

– (ліпбиіміздің түп-т�ркіні тасқа 

жазылған жазуларымыздан бастау алады. 

Халықаралық қазақ-түрік университетін 

басқарғанымда Түркиядан ғалымдар, ма-

мандар, студенттер келіп кириллицаны 

білмейтінін, қазақ тілін үйрену үшін бұрын 

қолданылған латын әліпбиін университет 

ішінде пайдалануды сұраған болатын. 

 Содан, Ахмет Байтұрсынұлының әліпбиін 

негізге ала отырып, әліпби жасадық. 

Сонда байқағаным, таңбаланған әріптер 

компьютерлік стандарттардан шықпағаны 

дұрыс екен. Елбасы қабылдаған жаңа 

әліпби – түркі әлеміндегі ең жақсы әліпби 

деуге әбден болады. Компьютерлік стан-

дарттардан шықпағанымен де тиімді. 

 Шетелге барсаңыз, кез келген жерден емін-

еркін хат алмаса аласыз. Бір дыбысқа бір 

әріп – �те орынды дүние. Кейбір мамандар 

ағылшын тіліндегі әріптердің таңбаланған 

үлгілерін де ұсынды. Ағылшын тілінің 

�зі компьютер әлі шықпаған заманда 

қалыптасқан. Ағылшын тілінің 26 әрпі 

барлық дыбыстарымызды қамтамасыз 

ете алмайды. Түркия 1928 жылы латын 

қарпіне негізделген әліпбиді жасаған кезде 

де компьютердің дәуірі болған жоқ. Осы-

лайша түріктер әліпбиін зерделеп, т�рт 

рет �згертті. Түрік халқының тәжірибесін 

ескере келе, біздің әліпбиіміз ыңғайлы 

екенін айта кету керек.

Уәлихан ҚАЛИЖАНОВ, М.Fуезов 
атындағы Fдебиет және +нер инсти тутының 
директоры:

–  Е г е м е н д і к т і ң  а л ғ а ш қ ы  ж ы л -

д а р ы н д а ғ ы  Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  с а я с и -

әлеуметтік, демографиялық мәселелер 

мүлдем б�лек. Сондықтан Н.Назарбаев 

кәсіби к�реген саясаткер ретінде қоғамдық 

ойдың жетегінде кетпеді, қайта қоғамға 

шындықты айтты. «Кімге күш к�рсетеміз? 

Жан-жақты к�ршілермен қырғи-қабақ 

болып ертеңгі күні елімізді үлкен-үлкен 

ұлттарға, елдерге қарсы қойып, талан-

таражға түсірсек, тіл тұрмақ бас қайғы 

болады. Шыдау керек. К�пірден �тетін 

уақыт онша к�п емес. Бір он бес – жиырма 

жыл уақыт керек». Бұл с�зді Н.Назарбаев 

1992 жылы 26 қарашада «Қазақ тілі» 

қоғамының екінші құрылтайында айтты. 

Осы кезеңнен бастап Н.Назарбаев қазақ 

тілінің қасиеті туралы сан рет толғады. 

«Дауға салса алмастай қиған, сезімге 

салса қырандай қалқыған, ойға салса 

қорғасындай балқыған, �мірдің кез келген 

орайында әрі қару, әрі қалқан болған, әрі 

байырғы, әрі мәңгі жас, отты да ойнақы – 

Ана тіліміз» деп Н.Назарбаев тағы да қазақ 

халқының құрылтайында с�з с�йлеген 

болатын. 

Мемлекет басшысы БҰҰ мінберінде 

мемлекеттік тілде баяндама жасады. 

Осылайша, жаһандану дәуірінің жаңа 

бір кезеңіне жеттік. Яғни Қазақстан 

�ркениетті елдердің отыздығында бо-

луы үшін латын әліпбиіне қайта оралу 

қажет болды. Елбасы «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында латын 

әліпбиіне к�шу заман сұранысы екені 

негізделген. Қоғам латын әліпбиіне к�шу 

замана талабы екенін ұқты. Қазақ елі жаңа 

қадам жасады. Жақында «Эхо Москвы» 

радиосының «Особое мнение» хабарында 

ресейлік белгілі саясаттанушы, журналист 

Николай Сванидзе сұхбатының электрон-

ды нұсқасы жарияланды. Бұл сұхбатта 

Қазақстанның латын әліпбиіне к�шуі 

саяси емес, таза прагматикалық шешім 

екені, бүкіл әлем халқы латын қарпінде 

жазатыны айтылды. «Қазақстанның жап-

пай компьютерлік тілге �туі, ғылыммен 

айналысуы үшін де латын қарпіне к�шкені 

тиімдірек. Кезінде Қазақстан Ресей бода-

ны болып кирилл жазуында қалды, ал қазір 

Қазақстан жеке мемлекет болғандықтан, 

�з саясатын  �зі жүргізеді. Сондықтан 

әлем халқы сияқты латын әліпбиінде жа-

зады, пайдаланады» делінген ол сұхбатта. 

Шекспирді, Пушкинді, Лермонтовты да 

�з тілінде оқу керек дейді. Н.Назарбаевтың 

жүргізіп отырған үштілділік саясатының 

арқасында болашақта қазақ жастары әлем 

классиктерін түпнұсқада оқитын болады. 

Елбасы революциялық емес, эво-

лю циялық жолмен күрделі мәселелерді 

шешіп берді .  Соның бір і  – латын 

әл іпбиі .  Латын әл іпбиіне  к�шу – 

қазақ әліпбиіне реформа жасау. Мем-

лекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

«Қазақ тілінің қарпіне к�шу орыстілді 

азаматтардың, орыс тілі  мен басқа 

тілдердің мүмкіндіктерін шектемейді. 

Орыс тілінің кирилл қарпін қолдануы 

�згеріссіз қалады» деп қоғамда додаға 

түсіп жүрген пікірлерге жауап берді. Қазақ 

мектептерінің, қазақ факультеттерінің 

саны �сіп келеді. Болашақта орыс сы-

ныптары да қазақша оқи бастайды. �мір 

ағымына қарай латын әліпбиі орыстілді 

ортаға да болашақта кіреді деген ойдамын.

Кеңейтілген мәжіліске қатысушылар 

латын графикалы жаңа қазақ ұлттық әліпбиі 

– елдің санасын жаңғыртатын, әлемдік 

кеңістіктегі ауқымды ақыл-ой қазынасына 

жол ашатын, ойлау жүйеміз бен т�лтума 

рухани қасиеттерімізді айшықтайтын, 

қазақ тіліне реформа жасауға мүмкіндік 

беретін, тілдік т�л заңдылықтарымыз 

бен емле-ережелерімізді толыққанды 

қамтамасыз ететін, рухани-ақпараттық 

кеңістігіміздің тұтастығын сақтайтын, 

ұлттық бірегейлену мен бірлігімізді 

нығайтатын символдық та, құралдық та, 

әлеуметтік те, экономикалық та пайдасы 

зор ұлттық жоба деген тұжырымға келді. 

Басқосу соңында жиынға қатысушылар 

арнайы үндеу қабылдады. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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ЕМЛЕ ЕРЕЖЕСІ – 
САУАТТЫЛЫҚ КЕПІЛІ

аңғарыла бермейді. �кінішке орай, 

кіріккен с�з бен с�з тіркесі жарыса 

қолданылмай, бірін ғана әдеби тіл нор-

масына жатқызу керек болған жағдайда 

морфологиялық тұрғыдан неғұрлым 

жетілген, оңтайлы с�з формасы ретінде 

кіріккен с�з тұлғасын таңдаудың тиімді 

екенін ескерусіз қалдырған кезіміз аз 

болмай отыр. Атап айтқанда мағыналық 

дербестігі жоқ «жатыр» с�зінің күнделікті 

басылымда жиі қолданылуы қазақ тілін 

үйренуге ыңғайсыздық тудырып, тілімізді 

құрмет тұтқызуға бәрінен де к�бірек 

кедергі келтіруде.«Біз деген шынын-

да да жалқау халықпыз ғой. Себебі не 

айтсақ та «жатырмыз» деген с�зді қосып 

айтпасақ, ішкен асымыз бойымызға тара-

майды. Мәселен, «мал бағып жатырмыз», 

«жұмыс істеп жатырмыз», «отын жарып 

жатырмыз». К�рдіңіз бе, тіпті отынды 

оқулықтарының �зінде де туды – туыл-

ды секілді екі түрлі мағынаны білдіретін 

с�здің алдыңғысы ғана қолданылып 

келеді.  «Туылды» с�зін қолданбау 

орыстілділердің қазақ тілін үйренуінде 

ыңғайсыздық тудырады. Орысша білім 

алған �з балаларымыз осыған да бола 

мысқылдай ма екен? Адам �зін-�зі тумай-

ды ғой. Біздің бәрімізді �з шешелеріміз 

туды емес пе? Ер адамды туды деуіміз 

қалай?» – деген секілді сұрақтар ойға 

келетін шығар. Мұндай жолмен тілімізді 

байыта, к�ркейте түсу былай тұрсын, 

керісінше, оны кері кетіріп аларымыз 

айдан анық. «Мені туған анадан сен де 

туылған едің ғой» ((.(бішев) дегенде екі 

с�з қатар қолданылып, жарасымдылығын 

т а у ы п  т ұ р  е м е с  п е ?  Қ а з а қ т і л і н і ң 

морфология-лық құрылымына сай 

айтылған «туылған» атауы талас пікір 

тудыратындай жеке қаламгердің ой-

дан қиыстырған жасанды с�зі емес. 

Екіншіден, бұл с�з орыс тіліне орай желу 

салдарынан калька түрінде аударылған 

грамматикалық нормаға үйлеспейтін 

қолданым емес. Үшіншіден, «туылды» 

тұлғасы әдеби тілдегі басқа аталымның 

мотивсіз  нұсқасына да жаппайды. 

Т�ртіншіден, бұл талас пікір тудыратын-

дай басқа тілден ауысқан с�з емес, қазақ 

тілінің т�л атауы. Біздің айтпағымыз, 

«туылды» с�зі,  белгілі қаламгер Бекболат 

(детовтің айтқанындай «былжыраған 

с�з» емес, «шалажансар с�з» емес, 

«тілімізді шұбарландыратын с�з» емес, 

«індет тудыратын да с�з» емес. �стіп 

те газетке мақала жаза ма? «Туылды» 

с�зін қолданысқа енгізбеу еш қисынға 

жатқызады. Тек қазақтар ғана орыс 

 атауын қолданады. Туыс тілдерден 

алшақтау тиімді емес. Балама атаулар 

арқылы да күнделікті қолданыстағы тілдің 

лексикалық қоры балама атаулар арқылы 

да молығып, кемелденіп отырмақ. 

Балама атауларды берудегі к�здеген 

мақсатымыз, біріншіден, ана тіліміздің 

с�здік құрамын жаңа аталымдармен 

молықтыра түсу. Екіншіден, бұрындары 

білдірер мағынасы с�з тіркесімен ғана 

беріліп келген сипаттама түріндегі ата-

лымдарды жеке атауыш с�з тұлғасымен 

алмастырып, олардан �рбіген туынды 

с�здерді к�рсету де тілімізді кемелдендіре 

түспек. Үшіншіден, жаңа атауыш с�здерді 

іздестіру арқылы орыс тілі арқылы енген 

с�здердің ұтымды баламасын табудың 

сәті түспек. 

Тәуелсіздік алған алғашқы жыл-

дарда біздің елде де термин жасауда 

пуризмге негізделген псевдопатрио-

тизм белең алып, терминдерді жап-

п а й  қ а з а қ ш а л а у д ы ң  с а л д а р ы н а н 

түсініксіздік тудырған жәйттер аз бол-

мады. Мемлекеттік терминком бекіткен 

с�здердің қайта қарауды қажет ететіндері 

аз болмай отыр.

Үшіншіден, негізгі ұғымнан алшақтау 

тұрған атауды балама ретінде тықпалау 

кездесіп жүр. Атап айтқанда, проспектіні 

– даңғыл деп, жеке–дара мағыналық та, 

тұлғалық та сонылығы жоқ с�збен ауда-

рып, к�ше атауларына жазып та үлгердік. 

Проспект – үлкен қаланың ұзын да түзу, 

кең к�шесі болса, даңғыл с�зінің қазақ 

ұғымындағы тура мағынасы – тапталып 

тегістелген, кедергісіз сара жол. 

Проспект, даңғыл секілді екі б�лек 

ұғымның бірін ғана қалдыру – тілімізді 

ұстарта жетілдірудің орнына жұтаң-

датқандық болар еді. Ардагер, ветеран 

с�здерінің де мағыналық жақындығы 

жоқ. Халқымыз кейде �зінің �нерімен‚ 

сал-серілігімен зор беделге ие болған 

абзал азаматтарын да осылай ардагер деп 

атайтын. «Арқаның ардагері Ақансері» 

дейтін �лең жолынан‚ мысалы‚ осындай 

ой туады. Демек‚ ветеран – қартайған 

кісі. Ал ардагер атану үшін кәрі болу 

шарт емес. Жалпы айтқанда‚ ветеран 

орыс тіліне де сырттан енген с�з екен. 

Егер оған қайткенде де балама табу ке-

рек болса‚ туыс тілдерден іздестіріп 

к�рген ж�н секілді.  Ана тіліміздің 

с�здік құрамындағы с�з санын азайт-

пау мақсатымен мұхарир (ветеран во-

йны), жадде (проспект), емеклі (ветеран), 

дәремет (спонсор) секілді аталымдарды 

қолдану да осы айтылған тұрғыда тиімді 

болмақ.

Туыс тілдер арақатынасының маңыз-

дылығына мән берейік. Шынтуайттап 

келгенде, туыс тілдер с�здігіне зер сал-

май, ондағы бізге де жарамды, ұтымды 

баламаларды қолданысқа енгізбей, орыс 

тілінен ауысқан қыруар с�здерді сол 

қалпында еш �згеріссіз алып, қаншама 

жыл шалағайлық таныттық. Тілімізге дәл 

балама с�з табылмай, аудару қиындық 

тудырып жүрген тұстарда туыс тілдерден 

сәтті аталымдар іздестіру де к�п ретте оң 

шешімін беретініне к�зіміз жетті.

Мына т�мендегі с�здер де орыс 

тілінен енген атаулардың сәтті баламасы 

болар еді: дефне (лавр), допор (старт), 

донан (флот), д�виз (валюта), дүрім (си-

туация), жаллад (палач), жамша (бокал), 

жидді (серьезно), жұмхұрият (республи-

ка), зағыт (давление), зиярет (визит), 

ефсана (миф), ижад (творчество), игдисат 

(экономика), илхақ (аннекция), истин-

таг (допрос), ихражат (экспорт), итхал 

(импорт), июқ (награда), кантин (ресто-

ран), кәлам (речь), кәрхана (мастерская), 

кентал (центнер), кефалат (облигация), 

клима (кондиционер), котаз (буйвол), 

лахана (капуста), латания (пальма), лати-

фа (анекдот), мәркізі (орталық комитет), 

мимар (архитектор), мәғаш (пенсия), 

мұхабир (корреспондент), мұхам (адво-

кат), мұхаррир (редактор), назарият (те-

ория), низам (конституция), нәзір (ми-

нистр), раис – т�раға (председатель), рә 

(�те–м�те), мархан (ломбард), расытхана 

(обсерватория), рессам (сурет), сағана 

(гробница), санаят (�неркәсіп),арзыла 

(хотеть), ашауыз (вилка), әдуа (инфек-

ция), әсәсі (фундаменті), балина (кит), 

баят (несвежий), бәра (засада), бәрбат 

(арфа), бонақ (аванс), бодрым (под-

вал), гар (вокзал), автогар (автовокзал), 

акар (недвижимость), ғүң (глухонемой), 

бәдәви (первобытный), бертек (вывих), 

вализ (чемодан), вардия (вахта), виран 

(трущеба), гая (идеал), гези (экскурсия), 

дәзмал (үтік), етираз (возражение).

Қ о р ы т а  к е л г е н д е  а й т а р ы м ы з 

орфографиялық с�здіктің 6-басылы-

мына қатысты «алдыңғы с�здікті ешбір 

�згеріссіз к�шіре салған с�здік» деген 

сын пікір айтылған еді. 2013 жылы с�здік 

те орфографиялық с�здіктің 6-басы-

лымын еш �згеріссіз қайталап басқан. 

Тек с�здіктің к�лемін ұлғайтқан. Соны 

ескеріп А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институты үш дүркін �ткзіген 

д�ңгелек үстелдің жұмыс қорытындысы 

негізінде жазғанымызды ой елегінен 

�ткізіп, сараптау комитеті мүшелерімен 

келісе отырып, емлені ұштай түсіп, 

тілімізді к�ркейте түсетін орфографиялық 

с�зіктің жаңа басылымын шығарып, соны 

басшылыққа алуын баспа орындарына 

міндеттеуді жоспарлап отыр. Сондағы 

мақсат – мемлекеттік тілді құрмет 

тұтқызып, қолдану аясын кеңейтіп, 

ұзаққа созбай тұғырына қондыру.

Орыстілді оқырманның кейде неге 

«қарсы», нені «алады» деп сұрайтыны 

бар. Егер бұл с�зді тіркес түрінде емес, 

«қарсалды» деп біріктіріп жазсақ, мәселе 

�з шешімін табар еді.  

С�йлемдегі с�здердің бір–бірімен 

ыңғайласып келуін сақтап, �зара үйлесімін 

бұзбай дыбыстаудың тиімді тұстарын ем-

леде пайдалану дұрыс с�йлеу дағдысының 

қалыптасуын к�п жеңілдетумен қоса 

тілді стильдік, лексикалық тұрғыдан 

да жетілдіре түсер еді. Осы тұрғыдан 

«жақсы к�реді» тіркесіне екі басқа мағына 

үстемелеп қолдану (к�з жанары әрі 

ұнату) тіл үйретуді қиындататынын әрі 

ыңғайсыздық тудыратынын тәжірибеден 

байқап жүрдік. Ең �кініштісі, оқырмандар 

ынтасын арттырмайды. Сырт к�з – сын-

шыл. Осы кем-кетіктің орнын толтыру 

мақсатымен, к�зі жақсы к�реді, алыстан 

жақсы к�реді, түнде жақсы к�реді деген 

әр сыңарының мағыналық дербестігі 

бар синтаксистік тіркестен ажыратып, 

фонетикалық принципті ұстанып, анам-

ды жақсыг�рем, ұлыңызды жақсыг�ресіз, 

шәкіртін жақсыг�реді,  ұстазымды 

жақсыг�рем, театрды жақсыг�рем деп 

біріккен тұлғасын ұсынсақ, әдеби тіліміз 

үшін анағұрлым тиімді болар еді. �йткені 

«жақсыг�рді» с�з тіркесі емес, біріккен 

с�здің мағынасын білдіреді. Сонда ғана 

жақсы к�ресіз бе, жақсыг�ресіз бе? 

дегенді ешбір қосымша анықтамасыз, 

мәнмәтінсіз-ақ ажырата алады.

Қорыта келгенде, біріккен с�здерді 

бірыңғай жүйені сақтап, үндесім мен 

үйлесім заңдылығына сәйкестендіріп, 

фонетикалық ұстаным бойынша жазу 

орфография мен орфоэпиялық норманы 

тиянақтандырып, одан ауытқуға жол 

бермей, оқырманды шатастырмай, ды-

быс үндестігін сақтап айтуға жастарды 

дағдыландырып, сауаттылықты арттыру-

ды жеңілдете түсер еді. Сол арқылы басқа 

ұлт оқырмандарына да тілімізді құрмет 

тұтқыза алар едік.

Кіріккен с�здерді түгелдей қолданысқа 

енгізейік. Біріккен с�здерге, олардың 

орфографиясына қатысты әр алуан 

пікір болғанмен, о бастағы с�з тіркесі 

нұсқасынан түбірінен �згеріске түскен 

кіріккен с�здер – ешбір күмән тудыр-

майтын басы ашық атауыш с�з тұлғасы.

Олар – с�здік құрамды еселеп молықтыра 

түсетін аталымдар. Кіріккен с�з – ана 

тіліміздің фонетикалық, лексикалық әрі 

морфологиялық құрылымының, бүкіл 

тіл жүйесінің одан әрі дами, жетіле түсуін 

айғақтайтын тілдегі ең маңызды оңтайлы 

�згеріс. Осыны ескеріп, қайсыбір кіріккен 

тұлғаларды жергілікті ерекшелікке не-

месе ауызекі с�йлеу тіліне жатқызбай, 

бәрін дерлік түгелдей әдеби тіл �лшеміне 

жатқызып, қолданысқа енгізуіміз қай 

жағынан алсақ та тиімді.Тілдің дамып, 

жетілуін айғақтайтын ең оңтайлы тәсіліне 

жататын кіріккен с�здер тіл тарихының 

�не бойында ұдайы қалыптасып отырды.  

Олардың қайсыбір сыңарларының аражігі 

сақталмай, ажыратуға келмейтіндіктен 

кіріккен с�з ретінде танылмай кеткені 

де аз емес. Мысалы: былтыр, биыл, 

қарлығаш, сексен, тоқсан, ағайын, 

білезік, бүгін, қызғыш, қарақат, отағасы, 

баратын, келетін, бірдеме секілді с�з 

тіркесінің ықшамдала түсіп, кіріккен 

атауыш с�зге айналғаны қазіргі таңда 

да жатып алып жарамыз. Жалқаулықтың 

бұдан асқан үлгісі бар ма екен, сірә», – 

деген екен бір редактор («�ркен, №12, 

12 1992). (зілде де шындық бар демекші, 

мағыналық дербестігі жоқ с�здің с�йлемде 

к�птеп қолданылуы тілімізді к�ркейте 

алмайтыны анық. Бір қаламдасым түркі 

тілін зерттеп жүрген Дания елінен келген 

ғалымның: «Ұйықтап жатыр» дегенді 

түсінуге болады. Ал неліктен «бара жа-

тыр», «келе жатыр».Жүріп келе ме, әлде 

жатыр ма?» деп таңдана сұрай бергенін 

еске алады. С�йлеу тілінде бұл с�здің 

үш нұсқасы айтылады: келе жатыр/ке-

леятыр/келатыр, бара жатыр/бараятыр/

баратыр. Ең тиімдісі – бұл с�здің тілімізде 

айтылып жүрген кіріккен екінші я үшінші 

нұсқасын орнықтыру.Тіл �зінің дамып 

жетілу барысында мағыналық дербестігі 

жоқ с�з тұлғаларынан арылуға тырысып 

отырған.

Белгілі бір жүйені, реттілікті сақтап, 

кіріктіріп жазуға келетін с�здер тілімізде 

әлі де болса жеткілікті. Мәселен, айтып/

ап, алып/ап, едім/ем, едің/ең, едік/

ек, келіп/геп, қалып/қап, болып/боп, 

салып/сап, уақыт/уақ, қылып/қып 

варианттарының соңғы нұсқасының 

с�з тұлғасының ықшамдалу бары-

сында кіріккен с�здің қосымшасына 

айналғанын ескерусіз қалдырып келдік. 

Мысалы, беремін девап, шақырывап, 

таңдавап, к�рівап, күтівем, естівем, 

барывең, білгімгеп, сұрағыңгеп, тұрағап, 

отырағап, ойланыпқап, кешігіпқап, айта-

сап, к�ресап, келесап, кіресап, к�ргенбоп, 

т ү с і н г е н б о п , н е ғ ы п ,  ж ә р д е м ғ ы п , 

таңывапты, әңгімеғып, ендігеп секілді 

кіріккен с�здердің аражігін ашып, с�з 

тіркесі түрінде жазғанымыз тиімді емес.

Мағыналық дербестігі жоқ с�здердің 

ішіндегі тек қазақ тілінде ғана айтылатын 

«жатыр» с�зі к�ршілес туыс халықтар 

тілінде кіріккен с�здің қосымшасына 

айналса, «алды» с�зі біріккен с�здің 

қосымшасы түрінде жазылады. Біз де ең 

бірінші кезекте осы екі с�здің емлесін 

оңтайлы етіп, бір жүйеге келтірсек, 

тілімізді елеулі түрде к�ркейте, жетілдіре 

түсуге қатысты �зекті мәселе �з шешімін 

табар еді. 

Лексикалық қателіктерді түзетудің 

оңтайлы тәсілдері. Тіліміздегі с�з санын 

кемітудің бір түріне туынды с�здерді 

дұрыс қолданбау  жатады.  Қаз ірг і 

күнге дейін қазақ тілі мен әдебиеті 

келмейді. «Сүтке сүт қосылса – сүмесін, 

с�зге с�з қосылса – демесін» дегендей 

күнделікті қолданыста �з орны бар «ту-

ылды» с�зін күресінге тастап, оны �з ал-

дына айқын мағынасы бар «туды» с�зімен 

ауыс тырып, керағар екі мағынасы бар 

с�зге телігенде не береке табамыз?

Кірме с�здердің емлесін тиянақтайық. 

Ауыс-түйіссіз тіл болмайды дейміз. Кез 

келген басқа тілдер сияқты қазақ тілі де 

�зге тілдік элементтерді қолдану арқылы 

�рісін кеңейтіп отырған. Орфографияға 

қатысты мәселеде орыс тілі арқылы ен-

ген с�здерге тоқталмай кете алмаймыз. 

Авторлардың ендігі бір тобының атап 

�ткеніндей, қалыптасқан үрдісті бұзып, 

үйреншікті қалыптан шығып, бірізділікті 

мансұқ етіп, орыс тілі арқылы енген 

с�здерді бұрмалап жазу салдарынан бей-

берекеттікке жол берудеміз. Сауатсыз 

егде жастағылардың с�йлеу тіліндегі с�з 

нұсқаларын әдеби тіл нормасына ай-

налдыру с�здің естілімін жағымсыз ету-

мен қоса, сауаттылықты да қиындатып, 

оқушылар сауаттылығын кері кетіретінін 

мұғалімдер байқап жүр. Қала балаларын 

айтпағанның �зінде қаймағы бұзылмаған 

алыстағы қазақ аулының балаларына да 

70 жыл бой жазып, қалыптасып кеткен 

с�здерді бұрмалап: кәст�м, пәлте, шәкіл 

(шкала), мәйкі, кәл�ш, бәнкі, зауыт, еуро-

па, тауар, мәшине, кәмпеске деп айтқыза 

алмай жүргенін олар алға тартады. 

Орыс с�здерінің дыбыстық �згеріске 

ұшырап жазылуының ұтымды тұстары 

жоқ емес. Айталық, телефонмен хабар-

ласу мағынасын білдіретін звонить ету/

звондау/звандау жарыспа тұлғаларының 

айтуға  әрі  әр  алуан с�з  тудыруға 

қолайлысы, күнделікті жиі еститініміз 

– соңғысы. Күнделікті жиі айтатын 

«званда» түбірінен званда+у+шы+лық, 

з в а н д а + т + у ,  з в а н д а + ғ а н + с + у , 

званда+с+у түрінде оннан аса с�з 

т ұ л ғ а л а р ы  т у ы н д а й д ы .  Т ұ л ғ а л ы қ 

дербестігі жоқ сын есіммен (асқақ үнді, 

зор үнді), есімшемен (қонысынан ауған, 

түс ауған кез), ортақ етіспен (ш�п орыс, 

жоңышқа орыс, астық орыс, бидай орыс) 

омонимдік қатар түзейтін, әрі айтылуы 

тым қарабайыр үнді, ауған, орыс с�з 

формасын әдеби �лшемге жатқызғаннан 

ұтылмасақ, ұтпаймыз. Оғыз, қарлұқ, 

қыпшақ тобындағы түркілер түгелдей, 

соның ішінде қарақалпақ пен ноғайлар 

да рус атауын әдеби тіл нормасына 

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР – 
ТӘРБИЕНІҢ ТҮП ҚАЗЫҒЫ

ХАЛҚЫНЫҢ ҚАЛАУЛЫ ПЕРЗЕНТІ

М а қ с а т  –  ұ л т т ы қ  қ ұ н д ы -

лықтарды  насихаттау, медици-

на қызметкерлерінің кәсіби және 

әлеуметтік бейімділігін дамыту, 

жоғары мәдениетті, адамгершілігі 

мол, білімді жастарды тәрбиелеуге 

жағдай жасау.                                     

Таяуда колледж директорының 

тәрбие ісі ж�ніндегі орынбасары 

Самал Мұсақызының қолдауымен  

Елбасының рухани жаңғыруға 

қатысты  бағдарламалық  мақаласын 

студенттерге түсіндіру ниетінде 

аталған  клуб  аясында  қазақ 

тілініің  жанашырларымен кездесу 

ұйымдастырылды.

Кездесуді  клубы  жетекшісі 

Нұрлан Ізденұлы жүргізіп отыр-

ды. Ол с�зінің басында студент-

тер осыған дейін халыққа қызмет 

к�рсету орталығында, банктер-

де, емханалар мен ауруханаларда 

т.б. халық к�п баратын мекеме-

лерге барып,  қазақ тілінің, яғни  

мемлекеттік тілдің қолданыс аясы 

қанша пайыз екеніне к�з жеткізу 

үшін сауалнамалар жүргізгенін 

жеткізді. Нәтижесінде тіліміздің 

қолданыс аясы әлі де жүз пайызға 

жетпегенін түсіндік. Анықтамаларды 

алу,  келісім шарттарға отыру, 

құжаттарды толтыру, тіпті банко-

маттан ақша алғанда қазақ тіліндегі 

мәтінді қолданудың �зі жүз пайыз  

мемлекеттік  тілде болмай отыр. 

Жалған патриоттық к�ріністері әлі 

де болса бар екен. Соған байла-

нысты осындай кездесулерді жиі 

�ткізіп тұру қажеттілігі туындап 

тұрғанын айтты.

А л ғ а ш қ ы  б о л ы п  с � з  а л ғ а н 

оқу орны директорының тәрбие 

ісі ж�ніндегі орынбасары Самал 

Мұсақызы  Елбасы мақаласының 

маңыздылығына тоқталып, онда 

к�терілген  мәселелердің �зектілігіне 

к�ңіл б�лді. 

– Елбасының бағдарламалық 

мақаласы — халықтың, қазақтың 

үлкен мәселесі. Сондықтан бұл 

мақала санасы сергек, болашақты 

ойлайтын азаматтардың барлығына 

түсінікті деп ойлаймын. Елбасы �з 

мақаласында бүгінге дейін саяси 

реформа, экономикалық даму мен 

�ркендеу мәселесі айтылғанын, 

ендігі уақытта рухани жаңғыру 

қ а ж е т т і л і г і н ,  ә с і р е с е  қ а з а қ 

С а л т а н а т т ы  к е ш  Ж а м б ы л 

атындағы Қазақ мемлекеттік фи-

лармониясы үлкен симфониялық 

оркестрінің орындауындағы  (дири-

жер – Е.Ахмедьяров)  КСРО және 

Қазақ КСР халық артисі, белгілі ком-

позитор Құддыс Қожамияровтың 

«А.Розыбакиевті еске алу» атты сим-

фониясымен басталды. Алғашқы 

құттықтау с�зді Қазақстан халқы Ас-

самблеясы Т�рағасының орынбасары 

Дархан Мыңбай жеткізді.

– Абдулла Ахметұлы –  елімізге 

адал қызмет еткен үлкен тұлға. Ол 

Ораз  Жандосов,  Тоқаш Бокин, 

Багавутдин Шагабутдинов секілді 

 замандастарымен бірге халық игілігі 

жолында күрес жүргізіп, саяси �мірге 

белсенді араласқан азаматтардың бірі. 

Біз бүгін еске алып отырған Абдулла  

 Розыбакиев тек к�рнекті қайраткер 

ғана емес, сонымен бірге �з елін, 

халқын сүйген нағыз отансүйгіш тұлға. 

Біз олардың аңсаған армандарын 

бүгін, яғни Қазақстан �з тәуелсіздігін 

алғаннан кейін жүзеге асырып отыр-

мыз. Абдулла Ахметұлының бүкіл 

Қазақстан баспас�зінің негізін қалауға  

тілінің қолданыс аясын кеңейту 

керектігін айтады. Бұл бағдарлама 

біздің халқымызға керек, бұл — 

рухани, мәдени дамуымыздың 

бағдарламасы. Сондықтан Елбасы 

айтқандай, қазақ тіліне қатысты 

мәселелер бәрінен жоғары тұруға 

тиіс, – деді.

Кездесуде  Ақт�бе  қалалық 

«Қазақ тілі» қоғамының т�рағасы 

(бдіраш Есмаханұлы,  Ақт�бе 

облыстық �лкетану музейінің 

ж а н ы н а н  қ ұ р ы л ғ а н  « Ш о л п ы » 

клубының жетекшісі  Алмагүл 

Сүндетқызы, колледждің ардагер  

оқытушысы Есен �тешұлы, колледж 

оқытушылары мен студенттері және 

«Абзал жандар» клубының мүшелері 

с�з с�йлеп, ойларын ортаға салды. 

Кездесуде Елбасының мақа-

ласында айтылған қазақ тілін латын 

әліпбиіне к�шіру мәселесі бұған 

дейін де бірнеше рет к�терілгенін, 

сондай-ақ бұл бастама еліміз үшін 

үдемелі ілгерілеушіліктің қадамы 

екені с�з болды. 

Латын әліпбиіне к�шу –  заман 

талабы. �йткені, әлемнің 100-ден 

астам мемлекетінде латын әліпбиі 

қолданылады. Елбасы Нұрсұлтан 

(бішұлы «Болашаққа бағдар: ру-

хани жаңғыру» мақаласында қазақ 

әліпбиін латынға к�шіру мәселесіне 

қайта оралу керектігін айтып, қазақ 

тілі мамандарына мәселені зерттеп, 

нақты ұсыныстар айтуды тапсырған 

еді. Таяуда Мемлекет басшысының 

қазақ тілі әліпбиін крилициадан 

латын графикасына к�шіру туралы 

Жарлығы да шықты. Елімізде латын 

әліпбиі туралы мәселе к�терілгенде,  

қазақ жастары, әсіресе шетелдерде 

жүрген қазақ жастары қатты қуанды.   

Кездесу соңында орындалған 

ақын Есентүгел Аманкелдіұлының 

термесі және колледждің бірінші 

курс студенттерінің күй тартып, �лең 

жолдарын оқуы жиналғандарды 

риза етті. Басқосуда «Біздің ба-

с т ы  м а қ с а т ы м ы з  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының мемлекеттік тілі 

– қазақ тілінің мәртебесін к�теру, 

қазақ тілінің қолданыс аясын 

кеңейту болу керек» деген тұжырым 

жасалды.

Нұрлан ЕСЕНҒАЗЫ,
колледж оқытушысы

атсалысқанын да ерекше атап айтқан 

ж�н, – деді ол. 

Қ Р  П а р л а м е н т і  М ә ж і л і с і н і ң 

 депутаты, ҚХА Кеңесінің мүшесі,  

республикалық Ұйғыр этномәдениет 

орталығының т�рағасы Шаймардан 

Нурумов �з с�зінде  к�пұлтты, тәуелсіз 

еліміздің дамуына Қазақстан ұйғыр 

ұлтының �кілдері де �з үлесін қосып 

келе жатқанын тілге тиек етті. 

Сондай-ақ жиында ҚР Парламент 

Мәжілісінің депутаттары А.Мурадов, 

Р.Ким, Алматы қалалық мәслихатының 

хатшысы Қ.Қазанбаев, Алматы қалалық 

ішкі саясат басқармасының басшысы 

Н.Сыдықов с�з с�йлеп, бүгінгі ұрпақтың 

А.Розыбакиев сынды қайраткерлердей 

 ортақ үйіміз — тәуелсіз Қазақстанның 

жарқын болашағы үшін қызмет етуге тиіс 

екендігін айтты.

Салтанатты кеш Қ.Қожамияров 

атындағы мемлекеттік  академиялық 

Ұйғыр музыкалық комедия театры және 

А.Розыбакиев атындағы 153-мектеп-

гимназияның оқушылары дайындаған 

концерттік бағдарламаға жалғасты.

Мархабат ЖҰМАБАЕВА

БАСҚОСУ  

ҚҰРМЕТ

Біріккен және тіркес күйіндегі 

с�здердің қатар қолданылатыны да 

кездеседі. Мысалы, білдірер мағыналық 

�згешелігін ескеріп, біргүні мен бір 

күні с�здерін ажыратып жазу тиімді. 

Біргүнінің орысшасы «однажды». Мы-

салы, «біргүні мынандай оқиға болды» 

дейміз. Ал «оның бір күні к�лік тосу-

мен �тті» десек, синтаксистік тіркестің 

білдірер мағынасы мүлдем басқаша. 

Т і л і м і з д і ң  м о р ф о л о г и я л ы қ 

құрылымын жетілдіре түсуде де туыс 

тілдер тәжірибесін ескеріп, тиімдісін 

к ә д е г е  ж а р а т у  ұ т ы м д ы  б о л м а қ . 

Мағыналық дербестігі жоқ «алу» с�зі туыс 

тілдерде біріккен с�здің қосымшасы. 
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Елтеже – түлей. Қарақия ауданында орналасқан. 

Атау елт (зат есім) және оғыз тіліндегі еже – «үлкен 

апа» (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. Елт 

– к�нетүркі тілінде, «бақсы» тәрізді мағыналарды 

береді.  Мәні: «бақсы әйел». Белгілі бір оқиғаға 

байланысты қойылуы мүмкін. 

Еліктау – тау. Биіктігі – 169 метр. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау елік (зат есім) және 

тау (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «суы, бұлағы бар тау». 

Е л ш і б е к  –  қ о р ы м .  Қ а р а қ и я  а у д а н ы н -

д а  о р н а л а с қ а н .   А н т р о п о н е к р о н и м .  Р у ы 

Қырықмылтық Елшібек атты дәулетті адам жер-

ленген қорым.

Елшібектің т+рткілі – т�рткіл. Қарақия  ауданы, 

Жаңа�зен қаласының оңтүстігінде орналасқан. 

Антропоороним. Бұл жерде 1920-30 жылы 

Елшібек атты (руы Қырықмылтық) дәулетті адам 

қоныстанған.

Емді – тау. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Біздің пікірімізше, Емді атауының түбірі ем, 

к�нетүркі с�здігінде – «дәрілік жабдықтар, дәрі» 

мағынасында қолданылған. Мағынасы: «дәрілік 

ш�бі мол тау». 

Емдібұлақ – бұлақ. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау емді (сын есім) және бұлақ 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «дәрілік ш�бі мол таудың бұлағы». 

Емдіқорған  – тау. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау емді (сын есім) және қорған 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «дәрілік ш�бі мол биік тау». 

Емір – ауыл. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Емір – ортағасырлық оғыз-түрікмен тайпасы 

– имир атауынан пайда болған. «М.Қашқари 

және Рашид-ад-Диннің еңбектерінде этноним 

эймюр формасында кездессе, (булғазыда – 

имир. Барлық осы ғалымдар (М.Қашқариден 

басқасы) этнонимнің шығу тегін Тау-ханның 

екінші ұлы, Оғыз ханның немересінің есімімен 

байланыстырады және оның мәнін былай деп 

түсіндіреді: Рашид-ад-Дин: «�те керемет және 

қуатты», (булғазы: «бай және аса бай», Салар 

баба: «ол күшті және мықты әскері болуы керек, 

Рашид-ад-Диннің бір кездері эмирлердің тотемі 

ешкі болған деген пайымдауына негізделе отырып, 

Ю.Зуев этнонимді этимологиялауға тырысты. Х-ХІ 

ғасырлардың қытайлық к�здерінде ол қырғыз 

тілінде қара құйрықты жануарлар, яғни ешкілер 

мен жейрандарды білдіретін имо (яғни имир) с�зін 

тапқан. С�йтіп, ол этнонимді тотемнен шыққан 

деп түсіндіріп, оны екі б�лімге б�леді: й, йим 

и-р. Ю.Зуев йымга-умга жабайы тау ешкісінің 

аналығында сақталған им немесе йим с�зін эммек 

– «сору» деген с�збен ұқсастырады (С. Атаниязов, 

1988,136). Емір – «емір руыныц қонысы» деген 

мағынада қолданылады.

Епенқыртыс – жартас. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау Епен (зат есім) және қыртыс (зат 

есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Қыртыс 

– тау бауырайы деген мәндегі географиялық тер-

мин (Ногайско-русский словарь, 202). Мағынасы: 

«Епеннің тау баурайыңдағы қонысы». Епен – Са-

назар байдың немересі. 

Епік – құдық. Түпқараған ауданында орнала сқан. 

Антропогидроним. Қосбармақ Епік қазған құдық. 

Ералиев – жұрт. Қарақия ауданында орналасқан. 

Антропоойконим. Атау Ойылдан келіп Фортта 

жиын �ткізген Шәбден Ералиев деген уәкілдің 

қайтар жолдағы жұмбақ �лімінен кейін берілген. 

Ердалы  – құдық, д�ң. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Антропогидроним. 

Ерназар  – мола.  Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. 

Ерсарықайрақ – қорым. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау Ерсары (зат есім) және қайрақ 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Е.�мірбаев бұл қорым туралы: «Ерсарының қайрағы 

– жерге шаншылып тұрған тас баған. Б.Бартольд 

деректеріне қарағанда, осы қада тасқа атау бо-

лып отырған Ерсары бай – 1313-1314 жылдардың 

бірінде �лген түркменнің салор руының к�семі», 

- деп к�рсетеді (С.Шалабаев т.б., 23-24). Ерсары 

– ортағасырлық оғыз-түрікмен руының аты. Бұл 

этнонимнің этимологиясын С.Атаниязов: «сары 

ер» яғни «сары тайпасының к�семі, жетекшісі» деп 

түсіндіреді (С.Атаниязов, 1988,139).

Есекжар  – мекен. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау Есек (зат есім) және жар (зат 

есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Адайдың 

Қосай – Байболы, Есенғұлұлы Есек батырға байла-

нысты қойылған жар атауы.

Есек+лген – қоныс. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Атау есек (зат есім) және �лген 

(етістік) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Белгілі 

бір оқиғаға қатысты атау.

Есембет – қорым. Бейнеу ауданында орна-

ласқан. Антропонекроним. Есембет – мешіт ұс-

таған, бала оқытқан, кітап ашып сырқаттарды 

емдейтін балгер адам болған. 

Есената – киелі орын. Маңғыстау ауданында 

орналасқан.  С.Қондыбаев �зінің «Маңғыстау 

мен Үстірттің киелі орындары» атты кітабында: 

«Ел аузындағы аңыз бойынша, Есен де Қараман 

ата сияқты Шопан атаның баласы екен делінеді. 

Шамаман ХІІ-ХІІІ ғасырлардың тарихи тұлғалары 

болар деп тұспалданатын Есен ата Маңғыстауда 

ислам дінін таратушы мистик-суфистер орденінің 

�кілі болар деген де пікір айтылады, бірақ нақты 

тарихи дәлелдер жоқ» (С. Қондыбаев, 2000,20), – 

деп жазады.

Есенқазақ – қоныс. Бейнеу ауданы, Қаратүлей 

сорының оңтүстігінде орналасқан. Атау есен 

(зат есім) және қазақ (зат есім) с�здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. С.Қондыбай Есен этнонимі 

туралы: «Есен түрікменнің шежірелік арғы атала-

ры. Есеннің бес ұлы болған екен, олар – Човдур 

(Шәудір), Игдыр (Егдір), Бозоджи (Бозашы), 

Бурунджик (Бүрыншъщ), Абдал. Бұларды «бес 

есен» деп айтады» деген мәлімет келтіреді. Сонда 

атаудың мағынасы: «есендер мен қазақтардың 

ортақ қонысы» деген тәрізді. 

Есен Шыңырау – құдық. Бейнеу ауданында ор-

наласқан. Этногидроним. 

Есетмола – қорым. Бейнеу ауданында ор-

наласқан. Атау Есет (зат есім) және мола (зат есім) 

с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Антропоне-

кроним.

Есеттің тақыры – тақыр. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «Есеттің еріген қар суы не-

месе жаңбыр суы к�п жиналатын жердегі қонысы». 

Ескелдіқазған – құдық. Бейнеу ауданында 

ор наласқан. Атау Ескелді (зат есім) және қазған 

(етістік) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Эт-

ногидроним. Ескелді – Мұңалдан тараған Жаулы 

руының бір атасы. Мағынасы: «Ескелді руының 

адамы қазған кұдық».

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген +лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ҚАЗАҚТАРДЫҢ 
АРАСЫНДА ZСТІМ

– Татьяна, сіз алдымен +зіңізбен оқырман-
дарды таныстыра келіп, кіндік қаныңыз тамған 
туған жеріңізге қысқаша тоқталып +тсеңіз. 

– Ең алдымен, менімен сұхбат алып 

отырғаныңыз үшін ерекше ризашылығымды 

білдіремін. �зім 1997 жылы Қостанай облысы 

Қостанай ауданына қарасты Алтындала деп 

аталатын қазақы ауылда дүниеге келдім. 

Ол облыс орталығынан алыс емес. 

Жастайым нан жергілікті ұлттың балалары-

мен бірге �стім. Қазақ деген ағайындардың 

шұрайлы да бай тілін жан-жақты меңгеруге 

талпындым. (рине, уақыт �те мақсатыма 

жету үшін таудай талап аз ететіндігін түсіндім. 

Ол үшін жоғары білім алып, тың ізденістер 

жасау керек екендігін терең ұқтым. 

Отбасыммен ақылдаса келе Қостанай 

мемлекеттік педагогикалық институтына 

құжатымды тапсырдым. Жолым болып, сту-

дент атандым. �зім болашақ тарих пәнінің 

мұғалімімін. (лгі жоғары оқу орнында қазақ 

б�лімінде білім алып жатырмын. 

– Fркімге +зінің ата-анасы, бауырлары 
қымбат емес пе. Fңгіменің орайы келгенде, 
солар жайлы да қысқаша тоқталып кетсеңіз. 
Олар кезінде қазақ тілін меңгеруіңізге +здерінің 
қарсылықтарын білдірмеген болар?

– Дұрыс айтасыз. Қазақтың «Ұяда не 

к�рсең, ұшқанда соны ілерсің» деген тамаша 

с�зі бар. Соның мән-мағынасын қазір түсініп 

келе жатқан секілдімін. 

Мен шынымды айтсам, к�п балалы от-

басында �стім. Шаңырақтың тірегі ардақты 

әкем Виктор мен аяулы анам Марина біз үшін 

барлық жағдайды жасады. Олар балаларының 

�з қатарынан қалмай білім алуына, пара-

сатты да еңбекқор болып қалыптасуымызға 

айрықша к�ңіл б�лді. 

Сондай қамқорлықтың арқасында жанұя-

дағы алты бала ештеңеден кемдік к�рген 

жоқпыз. Отбасында тек материалдық жағдай 

ғана емес, рухани жағына да айрықша  назар 

аударылды. Таратып айтар болсам, �зім 

шаңырақтағы т�ртінші перзентпін. 

�зімнен үлкен екі әпкем, бір ағам және 

екі інім бар. Екі бауырым әлі мектепте оқиды. 

Қолым бос кездері соларға к�мектесуге тыры-

самын. Қазақстан – байтақ ел. Елімізде күллі 

ұлттардың бақытты ғұмыр кешулері үшін 

– Оныңыз рас. �зімнің жастығыма 

қарамастан біраз табыстарға қолым жетті. 

(рине, оның бәрі де адал еңбек, маңдай тер-

мен келді. 

Жалпы, �з басым 7 сыныпта оқып жүрген 

кезден бастап, поэзияға қатты құмарттым. 

Содан екі жыл �ткенде, яғни 9 сыныпта 

Қостанай аудандық Абай оқуларында бірінші 

орынды иелендім. Бұл жеңісім маған тың күш 

бергендей болды.

Осы сайыста Абай атамыздың рухы 

қолдап, облыстық жарысқа қатысуға жолдама 

берілді. Кіл мықтылар сынға түскен жарыста 

үшінші орынға қол жеткіздім. Дәл сол жылы 

аудандық және облыстық «Жарқын болашақ» 

сайысына да қатысып, жүлделі екінші орынды 

иелендім. 

Сайысқа қатысқан сайын шыңдала түседі 

екенсің. (ділқазылар алқасы да �здерінің 

лайықты бағасын беріп отырды. Ата-анам да 

менің жеңісіме қуанып, биіктерден к�рінуіме 

шын тілектестік білдіріп жүреді. 

�зім сізден несін жасырамын, сабақтан 

тыс кездері ақын Абай Құнанбаевтың 

�леңдерін жаттайтынмын. Оның ойлы да 

парасатты �леңдері маған ерекше күш-қайрат 

беретін. Болашаққа деген сенімімді арттыра-

тын. 

Ал мектептің 10  сыныбында оқып 

жүрген кезімде облыстық Абай оқуларында 

ақынның 250 �леңін жатқа айттым. С�йтіп, 

таза ізденістің арқасында �ңірде бірінші 

орынды иелендім. Сіз білесіз бе, сол кездегі 

қуанышымды қазір с�збен айтып жеткізе 

алмаспын. 

–  С о д а н  к е й і н  д е  р е с п у б л и к а л ы қ 
байқауларда дараланып к+зге түсіпсіз. Сол 
ж+нінде де айтып +тсеңіз.

– �ңірдегі табыстарым мені тек алға қарай 

жетеледі. �йткені �зімді-�зім қамшыласам, 

тынбай еңбектенсем алынбайтын асу жоқ 

екенін түсіндім. Соны мен �з басымнан 

�ткердім. Облыстан кейін республикалық 

байқауға жолдама алғаным да есімде. 

Бұл жолғы сайыс қазаққа Абай, Шәкәрім 

және Мұхтар секілді қайталанбас тұлғаларды 

берген Семей шаһарында ұйымдастырылды. 

Онда жүлделі екінші орынды місе тұттым. 

�зімді мақтағаным емес, дәл осы сайыста 

қазақтың ұлы ақынының �леңдерін ең к�п 

білген әрі оны мүдірмей оқыған талапкер 

ретінде «Қазақ» деп аталатын журналдың 

арнайы да йын даған Құрмет грамотасымен 

марапатталдым. 

Семей секілді тарихи шаһарларда болу 

тек ғана жеңіске жігерлендіріп ғана қоймады, 

ондағы к�рнекті орындарды да араладым. 

Талай біртуар дарындардың табаны тиген 

жерлерді к�ру мен секілді �зге ұлт �кілі үшін 

ерекше бақыт әрі мәртебе-тін. 

– Қазақстан к+п ұлтты мемлекет екендігі 
белгілі. Zзіңіз кезінде еліміздегі татулық пен 
бірліктің ұйытқысы болып отырған Ассамблея 
делегациясының мүшесі де болыпсыз. Бұл 
ж+нінде не айтасыз?

– Мұндай мәртебелі жиынға қатысу 

мен үшін үлкен жетістік. Қатысушылардың 

ішіндегі ең жасы да �зім едім. 

Тіпті қатысу �з алдына, мені т�рдегі 

п р е з и  д и у м ғ а  о т ы р ғ ы з д ы .  2 0 1 4  ж ы л ы 

бағым жанып, Қостанай облысы әкімінің 

«Қазақ тілін дамытуға үлес қосқаны үшін» 

номинациясының лауреаты атандым. 

БFРІ АДАМНЫҢ 
ZЗІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ

– Zзің білесіз, шын ниет еткен адам биік асу-
ларды бағындыратынын +мірден к+ріп жүрміз. 
Тіпті шет елден келіп те айналдырған екі-үш 
айдың ішінде қазақ тілін үйреніп, біздің әнімізді 
шырқап жүргендер де жоқ емес. Шыныңызды 
айтыңызшы, +зіңізге осы тілді үйрену қиынға 
соққан жоқ па? 

–  Е ң  а л д ы м е н  а й т а р ы м ,  қ а з а қ 

ағайындардың арасында �стім. Ауылдағы 

мемлекеттік тілде білім беретін мектеп-

те оқыдым. Осы жергілікті ұлттың ұл мен 

қыздарымен тонның ішкі бауындай араласып, 

к�п жайға қанықтым. 

Тіршілікте күнделікті олармен сырласу, 

бірге жүрудің маған бергені мол. (рине, бәрі 

бірден ойдағыдай игердім десем артық айтқан 

болармын. Шын ықылас қойсаң, к�здеген 

мақсатыңа жетесің. Орта мектептің үшінші 

сыныбында  таудай талабымның арқасында 

қазақ тілінде еркін с�йлейтіндей жағдайға 

жеттім. 

Бір ғажабы, �зімнің барлық бауырларым 

да мемлекеттік тілді ерекше қастерлейді. 

 Туысымдай болып кеткен қазақ халқымен �те 

жақсы сыйласады. 

�зіңіз де білесіз, қазақтардың салт-

дәстүрлері, әдет-ғұрпы бізге жастайымыздан 

сіңді. Қазір жергілікті халықпен кәдімгі 

туысқандардай болып кеттік. Жылда айналып 

келіп отыратын ұлттық мерекелерде бірге 

жүріп, оларды тойлауға да қатысамыз. 

Қ а з а қ  « Ұ с т а з ы  ж а қ с ы н ы ң  ұ с т а м ы 

жақсы» дейді. Менің мемлекеттік тілді 

тиісті деңгейде үйреніп, оны бойыма әбден 

сіңіруіме тәлімгерлерім, яғни ұстаздарымның 

да сіңірген еңбегі айрықша екендігін с�здің 

реті келгенде айтып �ткенді орынды деп са-

наймын. 

Менің �мірімде ардақты мұғалімім 

Жұмабике Нұрсейітова ерекше орын алады. 

Себебі ол әу баста мені қазақ тіліне баулы-

ды. Маған үйретіп ғана қойған жоқ, жыл 

сайын Абай және басқа да оқулар сайысына 

қатыстырып, шеберлігімді шыңдауға тікелей 

ықпалын тигізді. Оны тезірек меңгерудің 

сырлары және қырларын үнемі айтумен бол-

ды. Міне, осындай абзал жанның арқасында 

к�здеген мақсатыма жетіп, қазақ тілін 

бір кісідей игердім. Егер �ткен жылдарда 

осы бағытта биіктерге к�терілген болсам, 

ұстазымның да тигізген ықпалы айрықша 

десем орынды болар. 

– Егер құпия болмаса, +зіңіздің үздіксіз 
ізденістеріңіз, тілді терең меңгеру жолындағы 
талпыныстарың жайлы да тоқтала кетсеңіз. 
Zйткені бұл ой-толғаныстарыңыз кейінгі +сіп 
келе жатқан сіңілілеріңізге ғибрат болар еді. 

– Шынына келсек, бәрі де адамның игі 

ниетіне, алға қойған мақсатына тікелей бай-

ланысты дер едім. Оның ешқандай құпиясы 

жоқ. Бәрі де сайып келгенде, тынымсыз 

еңбекте. Алға қарай ұмтылып, тұрақты жұмыс 

істеуде екендігін баса айтқым келеді. 

�зімнің �ткен кезеңдердегі тәжірибеме 

келетін болсам, жоғарыда тілге тиек еткендей 

күнделікті қазақ балаларымен с�йлесумен 

қатар, к�ркем әдебиеттерді к�п оқыдым. 

�мірден ойып алынған даналықтың түйіні 

болып табылатын мақал-мәтелдердің астары-

на үңілдім. 

Мұндай талпыныстарым �зінің нақты 

жемісін берді. Бірқатар белестерді бағын-

дырып, марапаттарға ие болдым. Сол алған 

грамоталар мен мақтау қағаздарым �ткен 

күндерден сыр шертіп тұратындай к�рінеді.

Қазақтың әдебиеті мен мәдениеті де әлемге 

танымал. Қазақты тану үшін атақты жазушы-

лар Мұхтар (уезовтің «Абай жолы» эпопея-

сын, Ілияс Есенберлиннің «К�шпенділер» деп 

аталатын трилогиясын оқуға кеңес берер едім. 

– Сіз тек Абай Құнанбаевтың ғана емес 
қазақтың мақтанышы Шәкәрім Құдайбер-
діұлы ның да +леңдерін жатқа біледі деп естідім. 
Осы ж+нінде не айтасыз?

– Кімнен естісеңіз де қателеспеген екенсіз. 

Мысалы, �з басым Абай атамыздың �леңдерін 

жатқа білудің нәтижесінде қазақ ұлтының 

ішкі жандүниесін таныдым. Ал Шәкәрім 

Құдайбердіұлының да 80 �леңін жаттадым. 

(рі оның мән-мағынасын терең түсіндім. 

Мәселе, әлгі ақындардың �леңін сыдыртып 

оқу шығуда емес, маңыздысы оны к�кіректе 

тоқуда. 

– Армансыз адам болмайды. Zзіңіз қазір 
қазақтың бір қызындай болып кеттіңіз. 
«Жақсыда жаттық жоқ» деп бекер айтылмай-
ды. Енді алдағы мақсат-мұратыңыз жайлы да 
қысқаша баяндап +тсеңіз?

– Ең алдымен, қазіргі білім алып жатқан 

жоғары оқу орнын ойдағыдай тәмәмдау. Со-

дан соң ғұмыр бойы адам деген атқа сай болу. 

Алдағы уақытта тағы бір кәсіпті меңгерсем 

деймін. Ол �здеріңіз секілді халықтың бел ор-

тасында жүретін журналист атану. Енді бәрін 

де уақыт к�рсетеді. 

Fңгімелескен
Оразалы ЖАҚСАНОВ

Қостанай облысы

АБАЙ ӨЛЕҢДЕРІН 
жатқа айтатын
орыс қызы Татьяна Ситниковамен 

болған сыр-сұхбат

барлық жағдайлар жасалған.

(ке-шешем түсінігі мол жандар. Олар 

менің бойымдағы қазақ тілін жетік меңгерсем 

деген құштарлығымды ерте білгендіктен үнемі 

қолдаумен болды. Солардың шапағатының 

арқасында осы тілді бір кісідей меңгердім. 

ТАЛАЙ БАЙҚАУЛАРДА 
ТОП ЖАРДЫ

– Осы уақытқа дейін біраз байқауларға 
қатысып, жүлделі орындарға ие болған екенсіз. 
Сол жетістіктеріңіз жайлы да баяндаудың сәті 
келген секілді?

«БАЙҚАУДА ЖҮЛДЕЛІ 
ОРЫННАН КӨРІНДІК»

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласы әрбір қазақтың санасын оятып, ұлттық мүддеге 
қызмет етуге шақырады. Осы орайда «Талдықорған 
қаласының мәдениет және тілдерді дамыту б+лімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы Эльмира Мұқышевамен 
сұхбаттасудың сәті түскен еді. 

– Эльмира Кенжеғалиқызы,  «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламасына �зіңіз басқарып отырған б�лімнің 

қосып отырған үлесі қандай?

– Ел Президентінің «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласын зер сала оқып шықтым. 

Елбасы елдің бүгіні мен болашағы туралы ой толқындарын 

– қуатты сезім ағысымен жүректен �ткізе отырып толғана, 

тебірене сыр шерткенде, таңданыстан бас шайқамау 

қиын.  Мемлекет басшысының Отанға, елге, ұлттық 

құндылықтарға деген сүйіспеншілігі сүйсінтеді. Ұлттық бол-

мыс пен бірегейлікті сақтай отырып, сананы жаңғырту және 

білімділікке ұмтылу Елбасы мақаласының �н бойына алтын 

арқау болып �рілген.  Біздің б�лімде де осы мақаланы негізге 

ала отырып к�птеген іс-шаралар �ткізіліп жатыр. Мәдениет 

пен тілді  «рухани жаңғырудан» б�ле-жара қарастыра ал-

маймыз. Елбасының мақаласы жарық к�рген күннен бастап 

бүгінге дейін б�лім 100-ден астам шара �ткізді. Оның ішінде 

тек қала к�лемінде емес, ауылдық округтердің мәдениет 

ошақтарында �тіп жатқан шараларды айтпай кетсем ж�н  

болмас. Еркін ауылдық, Мойнақ ауылдық округтерінде 

«Рухани жаңғыру» аясында рухани құндылықтарды дәріптеу 

мақсатында әртүрлі шаралар �ткізілді. «Туған жер» б�лімі 

бойынша жер жаннаты Жетісуымыздың да жерлеріне жаңа 

атаулар енгізілуде. Атына сай емес кейбір жерлердің атауын 

�згертіп, жаңа атау бергенде �зімізді жаңа жер ашқандай 

бақытты сезініп жатырмыз.

–Мемлекеттік қызметкерлер арасында �ткен респуб-

ликалық байқаудың үшінші орын иегері болдыңыздар. 

Жүлделеріңіз құтты болсын!

–Рақмет! Иә, жақында ғана республика к�лемінде �т-

кен «Мемлекеттік тіл – мемлекеттік қызметте» байқауына 

облысымыздың намысын қорғау үшін б�ліміміздің бас 

 маманы (діл Исаханұлы бастаған «ЭКСПО» тобы барып 

келген еді. Байқауға 13 облыстан кіл мықтылар қатысты. 

(рқайсысының �зіндік ерекешелігі, �зіндік жаңалығы бар 

топтар. Дегенмен, жарыс бар жерде – жеңіс бар, жеңіс бар 

жерде – жеңіліс те қатар жүрері заңдылық. Ал біздің �нерлілер  

намысты қолдан бермей жүлделі 3-орынды қанжығаларына 

байлап келді. Бұл байқаудың да �зіндік тарихы, �зіндік 

қызығы бар. Облыстық деңгейде �тетін байқау болады деген 

күннен бастап �зіміз б�лім ішінде жарыс ұйымдастырдық. 

Сол кезде «ЭКСПО» тобы жеңіске жеткен еді. Облыстық 

байқауда да �здерінің нағыз «ЭКСПО» деген атқа лайық 

екенін к�рсеткен топ мүшелері бас жүлдені жеңіп алған. Ал 

республикалық деңгейдегі байқауға бір айдан астам уақыт 

дайындалдық. Еңбегіміздің текке кетпегені үшін қуанамыз.  

Біздің б�лімнің де, облыстың да мерейін асқақтатып келген 

әріптестерімді құттықтағым келеді.

– Латын қарпіне к�шу бүгінде қоғамда кеңінен айты-

лып, талқыланып жатқаны белгілі. Қазақ жазуының латын 

алфавитіне к�шуі жайлы пікіріңіз қандай?

–Елбасы Н.(.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты мақаласында қазақ тілін біртіндеп латын 

әліпбиіне к�шіру жұмыстарын бастауымыз керектігін, 

болашақта барлық саладағы ісқағаздар мен оқулықтар да 

осы қаріппен жазылуы тиіс екенін қадап айтып, Үкіметке 

нақты тапсырмалар берді. Демек, к�п кешікпей тәуелсіз 

мемлекетіміздің латын әліпбиіне к�шетіні айқындалды. Ол 

күн жетті де. �з басым бұл бастаманы толықтай қолдаймын. 

Себебі, бұл біздің әлем елдерімен иық тірестіруімізге апарар 

бірден-бір жол. Қазіргі уақытта ұялы телефондарда жарнама, 

хабарламалар латын әліпбиімен жазылуда. Сонымен қатар 

ғаламтор желісінде де латын әліпбиіне  аударатын транс-

крипция орнатылған. Қорыта келгенде, латын әліпбиіне 

к�шу түркі және жаһандық әлеммен ықпалдасуға, қазақ 

халқы ертеден қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық 

санамыздың қайта жаңғыруына жол ашады демекпін.

Сұхбаттасқан
Динара АУЖАНОВА

НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?
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«ХАЛЫҚ АДАССА 
КӨНЕДЕН СҰРАЙДЫ...»

Тілге де 
қамқорлық қажет

СӨЗ МӘЙЕГІ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Бұл мақаланың атынан к�рініп 

тұрғандай, профессор Құдайберген 

Жұбановтың дарыны дамып, қазақ хал-

қының ғылымы мен мәдениетінің т�рінде 

есімдері шоқжұлдыздай жарқыраған 

Жұбановтар әулетіне арналды.

Бұның басты себебі – институтта 

бір курста оқып, т�рт жыл, одан соң 

Тіл білімі институтында ұзақ жыл-

дар бірге қызмет еткен досым марқұм 

Есет  Құдайбергенұлымен қарым-

қатысымыздың беріктігі еді.

1950 жылдың қаңтар айында Асқар 

Құдайбергенұлын Петропавл қаласында 

досым Темірғалидің інісі Арыстанмен бір 

сыныпта оқып жүргенін к�ргенімнен бері 

жетпіс жылдың жүзі болыпты. Қаншама 

қиын-қыспақ жағдайды басынан кешірсе 

де оқуын тастамай, оныншы сынып-

ты аяқтап, мектепті ойдағыдай бітіріп 

шыққан кезі оның �мірінің алғашқы 

асуы еді.

Жігерлі де қайратты, жас таланттың 

Абай атындағы Мемлекеттік педагогика 

институтының (қазіргі ҚазҰПУ) мате-

матика факультетін 1960 жылы зор та-

быспен бітіріп, жоғары оқу орнының ма-

тематика кафедрасында қызмет атқаруы 

еңбек жолының алғашқы сатысы әрі 

маңызды белесі еді.

Бұл жылдары одақтық тіл білімінде 

«Математикалық тіл білімі» деген жаңа 

саланың үдере дамып, к�птеген тіл 

мамандарының бұған аңсары ауып, қызу 

қолдап, қызыға араласа бастаған кезі 

болатын. Солардың бірі ретінде менің 

де «Тіл біліміндегі статистика» атты 

к�лемді мақаламның жарық к�ргені 

бар-ды. («Лениншіл жас». 1965 жылғы 

7 шілде). Осы мақаламен танысқан, 

«Математикалық статистика» атты 

тақырып бойынша кандидаттық дис-

сертация қорғап, Шымкент Педагогика 

институтында қызмет атқарып жүрген 

доцент Қ.Бектаев бұл салада менімен 

бірлесіп еңбек етуге ынталы болды. 

Ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы н ы ң  Т і л 

білімі  институтының басшылығы, 

оның «Түсіндірме с�здік б�лімінің» 

меңгерушісі,  профессор  А.Ысқақовтар 

болып, «Абай тілінің с�здігін» жасауды 

қолға алып, материал жинау, с�здіктің 

нұсқаулығын жазу, т.б. жұмыстар  қызу 

қолға алынды. Мақаламды оқып шыққан 

ұстазым әрі б�лім меңгерушісі А.Ысқақов 

маған үлкен тапсырма берді де, Абай 

тілінің статистикасын қарастыруды, 

о н ы ң  ж и і л і к  м � л ш е р і н ,  қ о л д а н у 

ерекшеліктері мен негізгі заңдылықтарын 

анықтауды талап етіп, мені осы жұмысты 

орындауға міндеттеген соң дереу кірісіп 

те кеттім. (Ол ж�нінде А.Ысқақовтың 

«Абай тіл с�здігі» туралы алғы с�зінде 

толық айтылған). «Абай тілі с�здігі» 1968 

жылы жарық к�рді де, біз алға қойған 

міндетімізді толық орындап шықтық.

Доцент Қ.Бектаев математикалық 

лингвистиканы қазақ тіл білімі жүйесінде 

статистикалық тұрғыдан зерттеуге батыл 

кірісті.

Қазақ тіл білімінің тың да жаңа 

осы саласын зерттеуге математика 

маманы, жас ғалым Жұбанов Асқар 

Құдайбергенұлы келіп қосылды. Жас 

талант, білікті ғалымның мақсаты – тілді 

статистикалық тұрғыда зерттеу ғана 

емес, әкесінің жолын қуып, бар �мірін 

туған тілді зерттеу, әке арманын орын-

дау, бар �мірін осы салаға бағыштау 

болатын. Бұл Асқар Құдайбергенұлының 

�міріндегі аса биік те үлкен асу еді. Ол 

1967-1970 жылдары ҚазКСР ҒА Тіл білімі 

институтының аспиранты, одан соң 

1970-1976 жылдары кіші, 1976-1986 жыл-

дары аға, 1986-1990 жылдары жетекші 

ғылыми қызметкер, ал 1990 жылдан 

бастап осы институттың қолданбалы 

лингвистика б�лімінің меңгерушісі. Фи-

лология ғылымының докторы Қалдыбай 

Бектаевтың жетекшілігімен «Қазақ тексін 

ЭВМ-нің к�мегімен статистикалық 

тұрғыдан зерттеу» деген тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғады. Бұл 

ғылыми жұмыс қазақ тіл біліміндегі 

статистикалық лингвистика саласына 

арналған алғашқы еңбек ретінде аса 

жоғары бағаланды. Бұл докторлық дис-

сертация санатында жоғары дәрежеде 

ж а з ы л ғ а н  ж ұ м ы с  б о л ғ а н д ы қ т а н , 

Асқар Құдайбергенұлы Жұбановтың 

бұл еңбегін филология ғылымының 

докторы деген  ғылыми дәрежеде 

бағалансын деп ұсыныс жасаған фило-

логия ғылымының докторы, профессор 

Р.Ғ.Сыздықованың пікірін қуаттаған 

ғылыми кеңес мүшелерінің бірі болдым. 

Жас ғалым қазақ тіл білімінің жаңа са-

ласы статистикалық тіл білімінің негізін 

қалаушылардың бірі болса, бұл күнде сол 

ғылымның қара шаңырағының иесі, шын 

мәніне беделді де қадірлі атасы болып 

отыр. Бұл ретте академик І.Кеңесбаевтың 

Құдайберген Жұбановтың жұбайы Рау-

шан Жұбановаға жазған хаты да толық 

дәлел. Сондықтан оның нақ нұсқасын 

келтіруді ж�н к�рдік.

Аса құрметті Раушан жеңгеме.

Ата балаға сыншы ғой. Асқарға біз 

сияқты кісілер де ата. Асқарға жүктелген 

Мәселен, «Апама жездем сай» 

деген қазақтың мақалы бар. (деби 

тіліміздегі «апа» с�зін Жетісу мен  

оңтүстіктің қазақтары «әпке», 

Шығыс Түркістан қазақтары «әпе ке», 

бесқалалық қазақтар «апа», «қызапа», 

шығысқазақстандықтар «апай», 

еліміздің батыс аймақтарының 

қазақтары «апа» деп  атайды.   «(пке», 

«әпеке» с�здері қайдан шықты де-

генде, қазақ  жездесін – «жездеке», 

ағасын – «ағеке» дейтіні ойға орала-

ды. Сол секілді апаны да – «әпеке» 

деп құрметтеп, кейін солай жаппай 

айтылып кетуі мүмкін. 

Жәңгір ханның тұсында �мір 

сүрген б�кейлік ақын  Алмажан 

А з а м а т қ ы з ы н ы ң  « Ж е т і м  қ ы з » 

атты  поэмасында мынадай жолдар 

кездеседі: 

«Апа-екең мұңдық сау болса,

Дұшпаннан кегіңді әперер...»

Және: 

 «Қанаттасым, жалғызым,

Тар жерде жылап тасыма,

Апа-екең сенің қасыңда». 

Бұл жерде байқағанымыздай, 

«әпеке» с�зін ертеректе еліміздің 

батыс �ңірлерінде де қолданған.  

С о н д а й - а қ  � з і н е н  ү л к е н  қ ы з 

туысқанын  әр аймақ халқы әртүрлі 

атағанымен, қазақтың әдеби тілінде  

«апа» с�зі дұрыс саналып, барлық 

аймақтарда қолданылып келді. 

Кейде емхана қабырғаларынан 

«к�теу» деген с�зді кездестіреміз. 

Онысы – «геморрой». Мемлекеттік 

тілді дамыту аясында  атқарылған 

ж ұ м ы с т а р д ы ң  н ә т и ж е с і н д е 

қолданысқа енгізілген с�з.  «К�теу» 

деген с�зді мамандардың қайдан 

алғанын қайдам, бірақ бұл аурудың 

біз білетін, баяғыдан келе жатқан 

аты бар еді. Геморройды ерте кезде 

Елбасымыз қазақ жазуының та-

рихына �згеріс енгізу шешімін ең 

салмақты, байыпты мәселе ретінде 

асықпай қабылдағаны да осының 

айғағы. Алыстағы мақсатқа жету 

үшін біздің озат ойымыз бен кемел 

біліміміз ортаға салынып, еленіп, 

екшелуі тиіс. Ұлт К�шбасшысы 

Н.Назарбаев �з с�зінде: «Қанымызға 

сіңген к�птеген дағдылар мен тап-

таурын болған қасаң қағидаларды 

�згертпейінше, біздің толыққанды 

жаңғыруымыз мүмкін емес» деген 

болатын. 

Қ а н ы м ы з ғ а  с і ң г е н  қ а с и е т 

демекші, латын жазуына оралуы-

мыз Қазақстаннан тысқары �мір 

сүріп келе жатқан қазақтарымыздың 

да тағдырына оң әсер ететініне 

сеніммен қарауға негіз бар. Бұлай 

дейтінім, Қытай, �збекстан, Түркия, 

(зербайжан, Еуропа елдеріндегі 

қазақтардың бізбен еркін түрде 

жазбаша қарым-қатынас жасауы-

на кепіл  болмақ.  Тіпті  шетел 

азаматтарының қазақ тілін игеруге 

деген ынтасын арттыруға да ла-

тын қаріптері �з ықпалын тигізуі 

әбден мүмкін. Осылайша біздің 

қоғамдағы жазу реформасының 

нәтижесі тек Қазақстандағы ғана 

емес, шетелдегі бауырларымыз бен 

�зге ұлт �кілдерінің қазақ тіліне 

деген құрметін арттыра түспек.  

Жетісу мемлекеттік университеті 

О ң т ү с т і к  К о р е я д а ғ ы  Х а н к у к 

университетімен байланыс жасау 

барысында шетел азаматтарымен 

қарым-қатынас кезінде к�зіміз жет-

кен жайт. Мәселен, Орта Азиятану 

факультетінің студенттері (корей-

лер) шет тілі ретінде �збек және 

қазақ тілінің бірін таңдап меңгереді 

қазақтар «бабасыр» деп атаған. 

К�неріп, тіл қорымыздан шыға 

бас таған с�здердің бірі – «к�заба» 

с�зі дер едік. Мысалы, «ол к�забаға 

айтып тұр», «к�забаға істеген ғой» 

деген тіркестерден бұл с�здің «жай 

ғана к�збояушылық үшін, сырт 

к�зге солай к�ріну үшін» деген 

мағыналарды беретінін к�реміз. 

К�заба с�зі бесқалалық қазақтардың 

с�з қорынан әлі де түспей келеді. 

Ал бізде ауызекі тілде мұның орны-

на к�біне орыстың «показуха» с�зі 

қолданылып жүр.

«Жарын» – «келер жылдың» 

бұрынғы атауы.  Бүг інг і  күнде 

Қарақалпақстан қазақтарында, 

Қызылорда, Ақт�бе аймақтарында 

бұл с�з әлі айтылады. Бала кезде 

�зіміз де «жарын» деп с�йлеуші едік. 

Үлкен қалаға келген соң бұл с�зді 

«келесі жылы» с�зімен ауыстырдық. 

Үлкендер «Биыл түсе алмасаң, жа-

рын түсерсің» дейтін оқудан «құлап», 

ауылға оралған балаларына. 

« Ш а т ы р х а т »   –  о қ у  о р н ы н 

бітіргенде берілетін диплом. ХІХ-

ХХ ғасырларда діни медреселерді 

бітіргендерге шатырхат берілген. 

« М а т »  с � з і н  д е  ( м у ,  С ы р 

бойы қазақтары к�п қолданады. 

Мағынасы –  «жеңілу, шарасыз қалу»  

мағынасында.  Шахмат   ойынында  

жеңілгенді «мат болды» дейді ғой. 

Тұрмыста қолданыстағы мағынасы да 

соған жақын. Толғау алыптарының 

бірі атанған – Базар жырау Пішанның 

Т�ребайына к�ңіл айтуында: 

«Жарлылық пен жалғыздық,

Дұшпаныңа қылар мат...» десе, 

Кердері Құдайберген: 

«...Жалғыздық сені қайтейін,

С�йлеген с�зді мат еткен» деп 

толғаған. 

екен. Таңдауға келгенде к�птеген 

білім алушылар �збек тіліне ден 

қояды, себебі ол тілдің жазуы 

 латынша. Корейлер ағылшын тілін 

білгендіктен, латын графикасын 

біледі, сондықтан да қазақ тілін 

игеру үшін кирилл жазуын игеру 

керектігін ескере отыра, �збек тіліне 

ойысатын к�рінеді.

Сондай-ақ, ең бастысы, кез келген 

тілдің тірі құбылыс ретінде таралып, 

дамып, құлдырап, жойылатындығын 

ұмытпағанымыз ж�н. Қазақ жазу-

ын латын қарпіне  ауыстыру туған 

тіліміздің �міршеңдігін қамтамасыз 

етеді.  �йткені тірі ағза сияқты 

ғасырлар бойы �мір сүретін тіл де 

қамқорлықты қажет етеді. Тиісті 

деңгейде қорғалып, дәріптеліп, 

с а қ т а л м а ғ а н  т і л  � л і  т і л д е р д і ң 

қатарына �теді және оны әлем 

тілдерінің тарихы дәлелдеп отыр. 

Сонда тіліміздің �міршеңдігі бізге не 

береді?

Қ а з а қ  т і л і  � м і р ш е ң  б о л -

са, халқымыздың ұлттық санасы 

мен құндылықтары бұдан бетер 

бағаланады; қоғамдық �мірімізде 

мемлекеттік тілдің әлеуметтік қызметі 

жоғарылайды; ана тіліміз ғылым 

мен технологияның тілі ретінде 

қолданыла бастайды. Бұның барлығы 

қазақ жазуының, алдымен, қазақтың 

ұлттық қасиеттерін нығайтуға, 

екіншіден, қазақ халқының әлемдік 

ықпалдастықта бірегей ұлыс ретінде 

�з орнын ойып тұрып алуына кепіл 

болады.

Айна РАХИМОВА,   
философия докторы

ТАЛДЫҚОРҒАН

негізгі қағидаларын, оның бірнеше 

тармақтарын, теориялық тұрғылары 

мен практикалық-қолданбалылық 

қажеттіктерін дерлік жақсы игеріп 

(оқып), біліп-танып меңгеріп алған 

қабілет-дарыны болса, үшіншіден, қазақ 

тіл білімі саласын заман талабына сай 

дамытуға үлес қосу (дәлірек айтсақ, 

жаңаша жол салу) сияқты ғылыми 

мақсатты алға қоюы.

Ал мұндай мұрат-мақсатты қоя 

білуге, ашығын айтқанда әке жолын 

жалғастыру, «Жұбанов» деген ата атын 

жоғары ұстау сияқты жазылмаған адами 

заңның талабы да болған шығар» деп 

жазады академик Р.Сыздық («Ана тілі», 

қарашаның 8-і, 2007).

Профессор А.Қ.Жұбанов жоғары 

оқу орындарында: әл-Фараби атындағы 

Қазақ  ұлттық университет і  Жал -

пы тіл білімі кафедрасында, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университетінің Магистратура және PhD 

докторантура институтында қазақ тілінің 

жұмыс ауыр еді. Оны мызғымастан 

�ткелден к�теріп шықты. Ол ғылым 

�ткелі еді. Ата баласының ат меңіндей 

белгісі болады емес пе?! Осы жолы 

әкеге біткен қабілет балаға біткен 

дарындылықтан анық аңғарылды. 

Асқардың сәтті аяқталған еңбегіне 

шын жүректен шыққан қуанышымды 

білдіремін. Жұрағат, бала-шағамыздың, 

�зіңіздің бақыттан қол үзбеулеріңізге 

тілектеспін. �мір бойы үйіңіздің түтіні 

с�нбесін.

Ісмет 

15.06.73

А.Қ.Жұбанов 2001 жылы филоло-

гия ғылымының докторы, математик 

А.В.Зубовтың ғылыми кеңесшілігімен 

«Основные принципы формализации 

содержания казахского текста» атты 

тақырыпта докторлық диссертация 

қорғады. Ғалымның зерттеулерінде 

қолданбалы лингвистика саласының 

әдіс-тәсілдері беріліп, жиілік с�здік 

мәселесі, олардың автоматты түрде жа-

салу жолдары к�рсетілген.

Қазақ мәтініндегі негізгі с�з таптары-

ның мәтін ішінде үлестірілу заңды-

лы ғының ықтималды-статистикалық 

моделін құру мәселесі зерттелген.

Ғалымның докторлық диссерта-

циясында қазақ тіл білімінің �зекті 

мәселелеріне жататын мәтін және оның 

формалдық, мазмұндық құрылымына 

қатысты құрастырушы элементтер ар-

найы қарастырылған.

А.Қ.Жұбанов – қазақ тілін зерттеу-

ге математикалық лингвистика мен 

ықтималдылықтар теориясы пәндерінің 

және қазақ лексикография саласына 

 компьютер мүмкіндіктерін пайдалану 

әдісін тұңғыш рет қолданған және оны 

әрі қарай дамытушы озық ойлы, іс-

тәжірибесі мол әмбебап білікті ғалым. 

Сондықтан да А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтында қазақ тілінің 

қолданбалы саласының жаңа бағытына 

қатысты тақырыптарға Асқар Жұбанов 

ғылыми жетекшілік етіп келеді.

Ғалымның алғашқы зерттеулері ЭЕМ 

(компьютер) арқылы академик-жазу-

шы М.(уезовтің шығармаларындағы 

с�зформалар мен с�здердің жиілік 

с�здіктерін құрастыру және олардағы 

тілдік бірліктердің статистикалық 

заңдылықтарын анықтауға қатысты бол-

са, соңғылары «Мәдени құндылықтар 

ретіндегі қазақ тіліндегі мәтіндер кор-

пусы және с�здіктердің «Тіл – қазына» 

атты ұлттық компьютерлік қорын» 

құрастыру мәселелерін қамтыды. 

Мұндай зерттеу қазақ тіл білімінде 

бұрын-соңды болмағандықтан, зерттеу 

нәтижесі компьютерлік лингвистиканың 

теориялық және практикалық негізін 

қалыптастыруға бастама болды. «Тіл 

мамандарының ең талантты дегендерінің 

ішінде екінің бірі аяқ баспайтын бұл 

салаға Асқардың жаңадан жол са-

лып, бастау к�здердің бірі болуының 

екі-үш себебі бары анық байқалады. 

Біріншіден, бұл маңызды да салиқалы 

іске математика маманының кірісуі бол-

са, екіншіден, математиктің тіл білімі 

сияқты гуманитарлық ғылым саласының 

математикалық және компьютерлік 

лингвистика пәндері бойынша студент-

терге дәріс оқыды.

Профессор А.Қ.Жұбановтың қазақ 

тіл білімінің с�здік қор, лексикалық 

байлығын, яғни институттың картоте-

калық қорында жиналған бес миллион 

с�з қолданыс байлығын компьютерлік 

қорға түсіруі де тұңғыш рет орындалған 

жұмыс болды.

Ғалымның ғылыми жетекшілік 

етуімен б�лім қызметкерлерінің бұл та-

маша да маңызы зор еңбегі 2011 жылы 

«Мәдени мұра» бағдарламасымен жарық 

к�рген 15 томдық «Қазақ әдеби тілінің 

с�здігін» жасауда кеңінен қолданылып, 

зор пайдасын тигізді.

Бұл картотекалық қорға «ақ таңдақ» 

кезінде шығармалары пайдалануға тыйым 

салынған, тиімді де пайдалы, аса қажетті 

с�здері тиісті дәрежеде картотекалық 

қорға түсірілмеген арыстар: Шәкәрім 

Құдайбердіұлы, Сәкен Сейфуллин, 

Бейімбет Майлин, Ахмет Байтұрсынұлы, 

Мағжан Жұмабаев, Міржақып  Дулатов, 

Жүсіпбек  Аймауытов,  т .б .  ақын-

жазушылар шығармаларындағы халық 

тілінің байлығы, жауһар с�здері компью-

терге жаңадан түсірілді.

Ғылыми-зерттеу бағдарында және 

жоғарыда аталған пәндер бойынша 

дәріс оқу барысында А.Жұбанов – 5 

монографияның, 5 жиілік с�здіктің, 4 

оқу құралының, сондай-ақ 200-ге жуық 

ғылыми мақаланың авторы.

Ғалымның ғылыми жетекшілігімен 

6 шәкірті кандидаттық, 12 шәкірті 

магистрлік диссертация қорғап, ғылыми 

дәрежеге ие болды.

Профессор А.Қ.Жұбановтың негізі 

ғылыми-теориялық еңбектері: «Кванти-

тативная структура казахского текста». 

– А., 1987. – 147 с; «Основные принципы 

формализации содержания казахского 

текста». – А., 2002. – 250 с; «Қолданбалы 

лингвистика: қазақ тілінің статистика-

сы». Оқу құралы. А., Қазақ университеті, 

I – 2004, II – 2007. – 209 б.; «Қолданбалы 

лингвистика: формалды модельдер». 

Оқу құралы. А., Қазақ университеті, I – 

2006, II – 2007. – 280 б.; «Компьютерлік 

лингвистикаға кіріспе». Оқу құралы. – 

А., Қазақ университеті. – 2007. – 204 б.; 

«Қолданбалы тіл білімінің мәселелері». 

Вопросы прикладного языкознания. – 

А., «Арыс», 2008. – 640 б.; «Қазақ с�зінің 

«Тіл – қазына» деректер базасы және 

оның теориялық негіздері. База данных 

«Тіл – қазына» казахского слова и ее те-

оретические основы». – А., Арыс, 2009, – 

304 с.; Қазақ тіл білімі: Қолданбалы линг-

вистика. Казахское языкознание: При-

кладная лингвистика. – А., «Кие» линг-

воелтану инновациялық орталығы, 2012. 

– 696 б. (қазақша-орысша); Корпустық 

лингвистика. – А., «Қазақ тілі» баспасы, 

2017. – 336 б. (Жаңабековамен бірге) 

және т.б. Қазақ тілінің жиілік с�здіктері.

Еңбекқор да табанды ғалым еңбегінің 

бір қыры – қазақ тіл білімінің сүбелі 

де жаңа бір саласы – жиілік с�здіктер 

туралы толымды да мәнді, аса маңызды 

еңбектер. Олар: Куманша-қазақша жиілік 

с�здік. А., 1978 (құраст. бірі) – 217 б.; 

М.О.(уезовтің «Абай жолы» романының 

жиілік с�здігі. А., 1979 (құраст. бірі); 

М.О.(уезовтің 20-томдық шығармалар 

текстерінің жиілік с�здіктері. – Алма-

ты – Түркістан. 1995 (құраст. бірі) – 346 

б.; Жалпы білім берудегі қазақ тілінің 

жиілік с�здігі (Арнаулы ғылыми редактор 

А.Қ.Жұбанов). – А., 2016, 1467 б.

Жан-жағына к�леңкесін түсірген 

саялы зәулім бәйтеректей болған про-

фессор Құдайберген Жұбановтың шара-

паты мен шексіз дарыны ұл-қыздарына 

дарып, Жұбановтар отбасының есімдері 

бұл күнде қазақ халқының ғылымы мен 

мәдениетінің т�рінде шоқ жұлдыздай 

жарқырап тұр.

Телғожа ЖАНҰЗАҚ,
филология ғылымының докторы,

профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты

«Бикеш» с�зін де тіл қолда-

н ы с ы н а н  ш ы ғ ы п  б а р а  ж а т қ а н 

с�здердің бірі деуге болады. Негізінен 

жеңгелер күйеуінің қарындастарын 

солай атаған. Біз айтып жүрген бүгінгі 

«қайынсіңлі» с�зінің синонимі.  Яғни 

бұл с�з әйел адамға қарата әйел 

адамның айтатын с�зі. Ал қазіргі 

таңда телеарналардан жігіттердің 

қыздарды «бикеш» деп  айтып 

жүргенін к�ріп жүрміз. Бұл дұрыс 

емес. Ақын-жыраулардың �леңдері 

мен беташарларында «бикеш» с�зін 

кездестіреміз: 

Базар жырауда:

Ең кенжесін баланың

Ата-анасы әлпештер.

(сіресе қыздарын,

Сылап-сипап к�лпештер.

Қашып кетсе бір күні,

Қарғап-сілеп, ойбайлап,

Отының басын т�мпештер.

Тап сол айтқан бір қашса,

Қашатындардың �здері

Осы отырған бикештер, 

Бикештерге де бір сәлем!. 

Наурызбек жырау Нұржаубай-

ұлының «Беташар» �леңінде:

...Бикешің болса, сіңілің,

Үйрете бер ақылды,

К�ңіліңде болса білімің, – дейді. 

Бұл мысалдар халқымыздың 

жыр-дастан, терме-толғауларында 

кездесетін ертеден келе жатқан 

с�здеріміздің бір б�лігі ғана. Қазір 

қолданыстан шығып қалғанымен, 

бүгінгі с�з қорымызға қайта енгізуге 

болатын с�здер �те к�п. «Қайық 

адасса – кемеден, халық адасса – 

к�неден сұрайды» дейді халықтың 

�зі бір мақалында. Бір с�здің аудар-

масы туралы ойланғанда бірден жаңа 

с�з ойлап таба салмай, оны алды-

мен  фольклорлық шығармалардан 

іздеп тауып, с�здік қорына қайта 

қосқанымыз абзал. 

Күнқожа ҚАЙРУЛЛА,
Құрманғазы атындағы  

Қазақ ұлттық 
консерваториясының 

оқытушысы

Кемел 
келешек кепілі

ЖИЫН

Алматы қаласы Мәдениет және 

архивтер басқармасымен бірлесіп 

ұйымдастырылған іс-шара Елбасы  

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында к�рсетілген басты 

міндеттердің бірі – латын әліпбиіне 

к�шу жұмыстарын жүзеге асыруға 

арналды. Д�ңгелек үстел аясында 

«ҚР Президенті Архивінің латын 

әліпбиіндегі құжаттары» атты к�рме 

мен Архив кітапханасының сирек 

кездесетін  қорының кітап, журнал 

және газет басылымдары жұртшылық  

назарына ұсынылды.  

Жиынды ашқан ҚР Президенті 

архивінің директоры Б.Жапаров: 

«Мемлекет басшысының бағдар-

ламалық мақаласында қазақ әліп-

биін латын графикасына ауысты-

ру қажеттілігі атап айтылған бола-

тын. Бұл қазақ жазуының соңғы екі 

ғасырдағы үшінші реформасы болып 

табылады. Осынау маңызды қадам 

ұлттық бірегейлікті сақтау және 

қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін 

күшейту қажеттілігіне негізделген» 

деп атап �тті. 

Басқосуда с�з алған ҚР ҰҒА 

академигі,  физика-математика 

ғылымының докторы А.Жұмаділдаев, 

жазушы, тарих ғылымының кан-

дидаты Б.Қойшыбаев, филология 

ғылымының докторы О.Жұбаева, 

Алматы қ. Орталық мемлекеттік 

архивінің қызметкері С.Сексенбаева 

баяндама жасап, латын әліпбиін 

енгізудің жалпыұлттық орасан зор 

жоба екенін айтты. Бұл Қазақстанның 

әрбір азаматы үшін маңызды және 

бұл міндеттің табысты жүзеге асыры-

луы баршамыздың белсенділігімізге 

байланысты болмақ.   

Дана ХАЛЫҚ
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Айтулы шараға  Ақт�беден 

б�лек еліміздің  Алматы, Аста-

на, Маңғыстау, Атырау, Орал, 

Шымкент, Қарағанды және Ресей 

астанасы – Мәскеу мен Орынбор 

қалаларынан делегаттар қатысты. 

Ғ ы л ы м и  к о н ф е р е н ц и я н ы 

Ақт�бе облыс әкімінің орынбаса-

ры Ербол Нұрғалиев алғы с�зімен  

ашты. 

Бұдан соң Қазақстан Ғылым 

академиясының жетекші ғылыми 

қызметкері, қазақ хандарының 

�мірбаянын зерттеуші Ирина 

Ерофеева сахна т�ріне к�теріліп, 

жаңадан жарық к�рген Б�кенбай  

Қарабатырұлының �мірі  мен 

ерлігіне арналған «Рыцарь – зва-

ния чести» атты  кітабының тұсауын 

кесті .  Орыс тілінде басылған 

кітап  әзірге 500  данамен  жарық 

к�рді, алдағы уақытта қазақ және 

ағылшын тілдеріне аударып шығару 

жоспарланған.  

« А т ы  а ң ы з ғ а  а й н а л ғ а н 

 (біл  қайыр ханның сенімді серігі 

жә не қолбасшысы болған Б�кенбай 

батырдың есімі Қазақстан тарихы на 

алтын әріптермен жазылды. Қазақ 

жеріне қаншама қасірет әкелген, 

күллі ұлтты жоя жаздаған жоңғар 

шабуылдарының жылдарында 

 Батыр Б�кенбай қазақты  бірігуге  

шақырды және оның бұл шақыруы 

күллі үш жүзді қамтыды. Осылайша 

тарихи сәтті орайлы пайдаланып, 

ел тыныштығының алтын қалқаны 

болды» деді Ирина Ерофеева.  

Мұнан соң сахна т�ріне та-

нымал жазушы Смағұл Елубай 

к�теріліп, тарихи деректерге әдеби-

шығармашылық тұрғысынан сипат-

тама беріп, нақты деректер келтірді. 

Оның айтуынша, тарихта азаттық 

үшін күрес жолында жанын құрбан 

еткен Б�кенбай Қарабатырұлы  

1726-1729 жылдардағы Бұланты, 

Б � л е н т і ,  А ң ы р а қ а й ,  Қ а л м а қ 

қ ы р ы л ғ а н ,  т . б .  с о ғ ы с т а р д а 

жоңғарларға қарсы қол бастаған 

даңқты қолбасшы, тарихи тұлға, ай-

бынды  саясаткер ретінде  халықтың  

есінде  мәңгі сақталып  қалды. 

«Ең бастысы, біз мынаны есте 

сақтауымыз керек. (білқайыр хан 

қазақ халқының жойылып кетуі 

мүмкін екендігін сезінген соң, 

қолында қаруы бар құдіретті мем-

лекетпен дос болуға мәжбүр болды. 

Яғни қазақ жер басып жүру үшін, 

Ресейге қосылуға қол қойды. Бұл  

(білқайыр  ханның трагедиясы 

еді, амалының жоқтығынан сондай 

қадамға барды. Соның арқасында 

қазақ деген халық аман қалды. 

(рине, (білқайыр  ханның алдында 

таңдау тұрды. Ол басқа мемлекетті 

�зіне аға етуі мүмкін еді, мысалы 

Қытай елін. Алайда (білқайыр 

хан болса �ркениеттің Еуропада 

басталғанын к�ріп тұрып, сонда бет 

бұрды, яғни білім, ғылым, қолында 

қаруы бар елмен бірге  �мір сүру жо-

лын таңдады. Бұл ретте (білқайыр 

хан Б�кенбай Қарабатырұлына 

арқа сүйеді және ол қателескен жоқ, 

бұл туралы  заңғар жазушы (біш 

Кекілбаевтың �зі жазып кеткен 

еді» деді �з с�зінде жазушы Смағұл  

Елубай.

Конференцияда Ақт�белік саз-

гер Орал Байсеңгір ақын Жақсылық 

Айжанның с�зіне жазылған «(біл-

қайыр, Б�кенбай» әнін орын-

даса, маңғыстаулық Жақсыбек 

Елубайұлы «Б�кенбай батыр» атты 

толғауын жырлады. 

Шара аяқталған соң, жиналған  

қауым Б�кенбай батыр к�шесіндегі 

батыр ескерткіші орнатылатын 

жерде салтанатты митинг �ткізді. 

Ақт�бе облысы мәслихатының 

хатшысы Сәния Қалдығұлова, 

жазушы-драматург Смағұл Елу-

бай, Ақт�бе облысының құрметті 

азаматы Сапар Сағынтаев, Батыс 

Қазақстан облысының  құрметті  

азаматы  Тілекқабыл  Имашев, 

«ALASH PARIZI» қоғамдық қоры-

ның директоры Серік (білжанов 

тілектерін білдіріп, конферен-

ция делегаттары атынан болашақ 

ұрпаққа ескерткіш үндеу-кап-

суласын салды. 

С�з орайы келгенде айта кет-

сек, Б�кенбай батырға ескерткіш 

орнату ж�нінде бұған дейін де 

бірнеше мәрте мәселе к�теріліп, 

тіпті �тініш те берілген  болатын. 

Алайда түрлі себептер мен үнемі 

кейінге  шегеріліп  келді. Тек, 

қазіргі облыс басшысы Бердібек 

Сапарбаевтың тікелей араласуымен 

ғана халықтың бұл жолғы �тініші 

ескерілді. Осылайша, елдің жана-

шыр азаматтарының арқасында 

б и і к т і г і  1 4  м е т р д е н  т ұ р а т ы н 

қазақтың даңқты батырының  

ескерткіші бой к�теретін  күн 

алыс  емес, ең бастысы, тасы 

қаланды. Үлкен іске ұйтқы болған 

Бердібек Мәшбекұлына қолдау 

к�рсетіп, азаматтық танытқаны 

үшін ақт�беліктердің айтар алғысы 

шексіз. Ел тілегі қабыл болсын, 

Алаш жұрты!  

Еркін АСЫЛҰЛЫ

ДУЛЫҒАЛЫ ДАЛА ПЕРЗЕНТТЕРІ

БАБА РУХЫНА ТАҒЗЫМ

1-ші дәрежесі берілмеген қанша Батыр 
шықты?

–  Б а р л ы ғ ы  1 1  а д а м .  Ж ы л ы о й 

 ((жіға лиев Дүйсенғали, Дүйсенбеков 

Сәді, Қараманов Рахметолла, �мірзақов 

Қ а р а  к ү ш ) ,  М а х а м б е т  ( Д ж у м а ш е в 

Джамиль, Есенғалиев Адай, Рахметқалиев 

Камал), Құрманғазы (Григорьев Андрей, 

Муравьев Анатолий, Севрюгин Анатолий) 

және Исатай (�мірәлиев Ғапу) ауданда-

рынан.

– Он бірінші болып Рахметқалиев 
Камал шығыпты. Бұл батыр ағамыз туралы 
толығырақ айтып +тсеңіз?

– Камал Рахметқалиев жерлесіміз, 

Совет Одағының Батыры әрі «Даңқ» 

орденінің толық иегері болуға шақ қалған. 

Алдымен оны Совет Одағының Батыры 

атағына ұсынған марапаттау бетшесіне 

назар аударсын оқырмандар.

РАХМЕТҚАЛИЕВ Камал (1900, Бақсай 

ауданы), қазақ.

Қызыл Армияға 1942 жылдың 1 тамы-

зында Гурьев аудандық әскери комисса-

риатынан шақырылған.

Ұлы Отан соғысында 134-атқыштар 

дивизиясының 738-атқыштар полкы 

құрамында атқыш, санитарлық нұсқаушы. 

Аға сержант.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ ата-
ғына ұсынылған (16.09.1944), берілмеген.

«Мужество и отвагу проявил тов.
РАХМЕТКАЛИЕВ при форсировании реки 
Висла 29 июля 1944 года, в боях по расши-
рению плацдарма на западном берегу реки 
Висла. Он под ураганным огнем противника 
вынес с поля боя 29 тяжелораненых бойцов 
и офицеров с их оружием. 

4 августа 1944 года, во время боя за дер.
Барычка, когда противник с флангов стал 
обходить наши боевые порядки и вклинил-
ся в нашу оборону, тов.РАХМЕТКАЛИЕВ 
 заметил, что в одном из домов находится 
раненых два офицера, он схватил ручной 
пулемет, открыл огонь по приближающимся 
к этому дому гитлеровцам. Бестрашный 
санитар, рискуя жизнью и призирая смерть 
бросился в дом и вынес обоих офицеров. В 
этот же день тов.РАХМЕТКАЛИЕВ вынес с 
поля боя 48 бойцов и 8 офицеров с их оружием.

Достоин присвоения звания ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Командир 738 стрелкового полка
гвардии подполковник ФЕДОРОВ
16 сентября 1944 года.
Достоин звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА.
 Командир 134 стрелковой дивизии
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
гвардии полковнник БОЙЦОВ
17 сентября 1944 года.
Достоин присвоения звания ГЕРОЙ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА.
Командир 61 стрелкового корпуса
генерал-майор ГРИГОРЬЕВСКИЙ
17 сентября 1944 года.
Достоин звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА.
Командующий 69-й армией

КӨРМЕ

ТҰЛҒА ҰЛАҒАТЫ
К�рменің тұсаукесері Сүйінбай 

Аронұлының әдеби-мемориалды 

музейінде �тіп, салтанатты ашылуы-

на Сүйінбай атындағы орта мектептің 

ұстаздары мен оқушылары, ауыл 

т ұ р ғ ы н д а р ы  қ а т ы с т ы .  Ж и ы н -

да Қарақыстақ  ауылы ақсақалдар 

кеңесінің т�рағасы Сәдібек атамыз 

және ақжаулықты аналар атынан 

(сия апайымыз с�з алып, ақжарма 

тілектерін білдірді,  Сондай-ақ 

Сүйінбай атындағы орта мектептің 

оқушылары �леңдер оқып, би билеп, 

әсем әндері жолдады.

К�рмеге келушілер Дінмұхамед 

Ахметұлының ел  басқарудағы 

қызметімен тереңірек танысты. 

К�рмеге қайраткер азаматтың 

�з қолымен жазған �мірбаяны, 

к и і м д е р і ,  т ұ т ы н ғ а н  з а т т а р ы , 

іссапармен шет елге барғанда сыйға 

тартылған  бұйымдары,  қызмет ба-

рысында түскен суреттері қойылды. 

Келген қонақтар ризашылықтарын 

білдіріп, керемет әсермен тарқасты.

А. СFДУАҚАСОВА,
Сүйінбай  Аронұлының 

әдеби-мемориалды 
музейінің меңгерушісі

21.03.1945) ордендерімен, «Жауынгерлік 
еңбегі  үшін» медалімен  (30.07.1944) 

марапатталған.
К.Рахметқалиев соғыстағы 10 ай ішінде 

4 орден, 1 медальмен марапатталған, Совет 

Одағының Батыры атағына ұсынылған 

майдангер. Оқырман толық білуі үшін 

түгелімен беріп отырмын.

«Тов.Рахметкалиев 29 июля 1944 года 
под обстрелом и бомбежке авиации про-
тивника форсировал реку Висла.

В наступательных боях по расширению 
плацдарма на западном берегу реки участво-
вал в отражении 8 контратак противника.

4 августа 1944 года в районе дер.Бжице, 
при отражении вражеской контратаки с 
криком «Ура!» первым бросился в бой, когда 
был ранен командир отделения, он смело 
принял командование на себе и продолжал 
громить врага.

В  э т о й  с х в а т к е  с  в р а г о м  т о в .
Рахметкалиев уничтожил 13 немцев.

Достоин Правительственной награды 
ордена «Слава» ІІІ степени.

Командир 738 стрелкового полка 
гвардии подполковник ФЕДОРОВ
14 августа 1944 года.
Достоин Правительственной награды 

ордена «Слава» ІІІ степени.
Командир 134 стрелковой дивизии
Герой Советского Союза
гвардии полковник БОЙЦОВ
16 августа 1944 года.
Награжден приказом 134 стрелковой 

Вердинской дивизии №051/н от 17.08.1944 
г. орденом «Слава» ІІІ степени.

Начальник отделения кадров майор Рудой
17.08.1944».
«Даңқ» орденінің үш дәрежесі бір 

реттен ғана беріледі. Бірақ 134-атқыштар 

дивизиясының жаңа командирі генерал-

майор Владимир Филиппович Стенин 

қатты қателесіп, полк командирі подпол-

ковник Алексей Захарович Федоровтың 

Камал Рахметқалиевты 2-дәрежелі «Даңқ» 

орденіне ұсынуын қолдап, жоғарыға 

жіберудің орнына оған екінші рет 

(алғашқысы 1944 жылдың 17 тамызында 

берілген) осы орденнің 3-ші дәрежесін �зі 

бере салады...

«За бои с 14 января 1945 года к награде 
не представлялся. 

Тов.Рахметкалиев при прорыве враже-
ской обороны 14 января 1945 года в районе 
дер.Кахинув под ружейно-пулеметным 
огнем противника, призирая опасность сво-
евременно перевязывал и вынес с поля боя 32 
раненых бойцов и офицеров с их оружием.

16 января 1945 года в районе дер.
Алексондуровка под минометным огнем про-
тивника перевязал и вынес с поля боя 10 ра-
неных бойцов и офицеров, а так же принимал 
участие в отражении контратаки немцев.

18 января 1945 года в районе дер.Нова-
Воля при отражении контратаки против-
ника из личного оружия уничтожил до 7 
немецких солдат.

Достоин Правительственной награды 
ордена «Слава» 2 степени.

Езар шел вместе с наступающей цепью бой-
цов, оказал первую медпомощь 12 раненым 
и эвакуировал их в безопасное место, в цепи 
оставщихся бойцами отражал контратаку 
пехоты и танков противника, где лично сам 
уничтожил 7 гитлеровцев.

20 апреля 1945 года тов.Рахметкалиев 
под обстрелом немцев так же оказывал по-
мощь раненым бойцам и офицерам, где вы-
нес с поля боя 16 раненых бойцов и офицеров.

24 апреля 1945 года, в районе дер.Бризен 
при отражении контратаки противника 
огнем из своего оружия уничтожил 5 немцев 
и забросал гранатами наступающий немец-
кий тяжелывй «Фердинанд».

Достоин Правительственной награды 
ордена «Отечественная война» 1 степени.

Командир 738 стрелкового полка 
Герой Советского Союза
гвардии подполковник ФЕДОРОВ
13 мая 1945 года.
Достоин Правительственной награды 

ордена «Отечественная война» І степени.
Командир 134 стрелковой дивизии
Герой Советского Союза 
гвардии генерал-майор СТЕНИН
17 мая 1945 года
Достоин Правительственной награды 

ордена «Отечественная война» І степени.
Командир 61 стрелкового корпуса
Герой Советского Союза 
генерал-лейтенант ГРИГОРЬЕВСКИЙ
30 мая 1945 года».
Рахметқалиевтың майдандағы бірінші 

марапаты – «Жауынгерлік еңбегі үшін» 

медалін не үшін алғанын дәлелдейтін 

құжатты да к�рсетейін.

«От имени Президиума Верховного 
Совета Союза ССР награждаю медалью «За 
боевые заслуги»:

Санитара 5 стрелковой роты красно-
армейца Рахметкалиева Камала за то, 
что в боях с 21 по 24 июля 1944 года, за дер.
Староселье, Ростоко и Клештув под силь-
ным артиллерийским и минометным огнем 
противника вынес поля боя 14 тяжелоране-
ных красноармейцев и офицеров.

Командир 738 стрелкового полка
гвардии подполковник ФЕДОРОВ
Начальник штаба полка 
подполковник ЧЕРНЯТИНСКИЙ
30 июля 1944 года».
– Камал Рахметқалиевтың туыс-

қандарын таптыңыз ба?
– (зірге таппадым. «Тектері бір, 

мына екі майдангердің бірі туысы болып 

шықса...» деген үміттемін.

Рахметқалиев Ибат (Жаманқала се-

лосы, Бақсай ауданы, Гурьев облысы – 

16.06.1944, РСФСР)

Жұмысшы-Шаруа Қызыл Армия сына 

Гурьев облысының Бақсай аудандық 

әскери комиссариатынан кеткен.

Ұлы Отан соғысында 52-гвардиялық 

атқыштар дивизиясының 155-гвардиялық 

атқыштар полкы құрамында атқыштар 

взводының командирі. Гвардиялық кіші 

лейтенант.

Калинин облысының Пушкиногорск 

мына 6 Батыр дүниеге келген 4 ауданның 
әкімдері, олардың идеологияға жауапты 
орынбасарлары Сізбен хабарласты ма, 
Батырлардың +здері мен туысқандарын 
іздеп жатыр ма?

– Иә, бұларды әйгілегеніме 3-4 ай 

болып қалды. Аталған аудандардың не 

әкімдері, не әкімдерінің идеология бойын-

ша орынбасарлары, мәслихаттарының 

хат шылары үнсіз отыр. Қарапайым 

халық облыстық газеттерді оқымайтын 

сияқты. Қайта, «Ана тілі» газетіннен 

к�рген қарапайым халық жан-жақтан 

сұрау салуда, кейбірі �з аудандарының 

әкім шіліктеріне, газеттеріне құлаққағыс 

етіпті...

– Енді, осы жоғары атаққа ұсынылса 
да, «Алтын Жұлдыз» бұйырмастан кет-
кендер республикамызда қанша екен? Сіз 
тарихымыз үшін, отаншылдық-патриоттық 
тәрбие үшін аса қажетті осы мәселе бойын-
ша бірнеше жыл бойына еңбектеніп келесіз, 
сол қиын жұмысыңыздың мәресіне жеткен 
сияқтысыз?

– Бұл іске нүкте қоя алмаймын, «Алтын 

Жұлдыз» бұйырмаған бір Батырдың қалып 

қоймауына жұмыстанамын. 

Б ү г і н г і  т а ң д а  С о в е т  О д а ғ ы н ы ң 

Батырына, не «Даңқ» орденінің толық 

иегеріне ұсынылған, бірақ олар берілмеген 

қазақстандықтар саны – 338 адам.

– Мүмкін болса, ұлттарына б+ліп 
берсеңіз?

– Олар 9 ұлттан тұрады. Алғашқы 

үштікте: орыстар (183), қазақтар (101) мен 

украиндар (40). Қалғандары: татар – 7, 

�збек – 3, армян – 1, еврей – 1, молдаван 

– 1, ұйғыр – 1.

– Еенді оларды республикамыздағы 
бүгінгі 16 аймаққа шақсаңыз?

– Сандарына сай орындарымен ай-

тайын: 1.Шығыс Қазақстан облысы (59), 

2. Алматы облысы (39), 3. Солтүстік 

Қазақстан облысы (34), 4. Ақмола облы-

сы (30), 5. Батыс Қазақстан облысы (29), 

6. Ақт�бе облысы (23), 7-8. Қарағанды 

облысы (19) мен Оңтүстік Қазақстан об-

лысы (20), 9.Қостанай облысы (16), 10. 

Павлодар облысы (15), 11. Жамбыл облы-

сы (14), 12. Алматы қаласы (12), 13. Атырау 

облысы (11), 14. Қызылорда облысы (8), 

15.Маңғыстау облысы (1), 16. Астана 

қаласы (0).

– Совет Одағының Батыры атағын екі 
рет алған т+рт қазақстандық Леонид Беда, 
Талғат Бигелдинов, Сергей Луганский мен 
Иван Павловты білмейтін отандастарымыз 
жоқ шығар. Сіз +ткен жылы бұл атаққа 
екі рет ұсынылған тағы екі қазақ болғанын 
айтқансыз, одан бері оларға қосылғандар 
бар ма?

– Ол екеу – батальон командирі 

 майор Сағадат НҰРМАҒАМБЕТОВ (1924, 

Ақмола обл.) пен рота командирі аға лей-

тенант Қабыш КZКТАЕВ (1922, Павлодар 

обл.) болатын-ды. 

20 жасар Сағадат Қожахметұлы бұл 

жоғары атаққа 1945 жылдың 17 қаңтарында 

ұсынылып, Жарлық 27 ақпанда шыққан. 

ҚАҺАРМАНДЫҚ ЕРЛІК
«СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ МЕН «ДАҢҚ» ОРДЕНІНІҢ ТОЛЫҚ ИЕГЕРІ» АТАҚТАРЫ БЕРІЛМЕГЕН 

Есенғалиев 
Адай

Гутов 
Виктор Алексеевич

Жетпісбаев 
Балтабек

Меңдіғалиев 
Аманша

Нұрмағамбетов 
Сағадат

– Жұмабай Орынғалиұлы, біздің бұған 
дейінгі сұхбаттасуымыз Совет Одағының 
Батыры атағына ұсынылған, бірақ оны ала 
алмаған атыраулықтар ж+нінде болды ғой. 
Сонда қазіргі анықтау-есебіңіз бойынша 
Атыраудан «Алтын Жұлдыз», не «Даңқ» 
орденінің толық иегері болуы үшін оның 

гвардии генерал-лейтенант КОЛПАКЧИ
Член военного совета 69-й армии
гвардии генерал-майор ЩЕЛАКОВСКИЙ
21 сентября 1944 года».
«Жауынгерлік Қызыл Ту» (10.10.1944), 

1-дәрежелі «Отан соғысы» (1.06.1945), 

екі рет 3-дәрежелі «Даңқ» (17.08.1944, 

Командир 738 стрелкового полка 
Герой Советского Союза
гвардии подполковник ФЕДОРОВ
16 марта 1945 года.
Достоин Правительственной награды 

орденом «Слава» 3 степени.
Командир 134 стрелковой дивизии
гвардии генерал-майор СТЕНИН
19 марта 1945 года».
Камал Рахметқалиев қателік бол-

май, «Даңқ» орденінің 2-дәрежесін 1945 

жылдың наурызында алғанында, 1945 

жылдың 13 мамырында 1-дәрежелі «Отан 

соғысы» орденіне емес, 1-дәрежелі «Даңқ» 

орденіне ұсынылуы мүмкін еді...

«Тов.Рахметкалиев в наступательных 
боях с немецко-фашистскими захватчика-
ми на западном берегу реки Одер поднялся 
первым в атаку на передний край обороны 
противника и шел в боевых порядках насту-
пающей цепи бойцов. 

Под обстрелом противника 18 апреля 
1945 года, оказывал помощь раненым бой-
цам и офицерам. В этот день, презирая 
смерть и опасность вынес с поля боя 16 
тяжелораненых бойцов и офицеров.

19 апреля 1945 года в бою за дер.Нидер-

ауданындағы Стриное кGлінен 250 метр 
солтүстіктегі дивизиялық зиратқа жер-
ленген.

Рахметқалиев Ержан (1924, �леңді 

селолық советі, Теңіз ауданы, Гурьев 

 облысы)

Қызыл Армияға 1942 жылдың тамы-

зында Теңіз аудандық әскери комиссариа-

тынан алынған.

Ұлы Отан соғысында майдандық жау 

мүлкін жинау бригадасының 3- батальоны 

қ ұ р а м ы н д а  б � л і м ш е  к о м а н д и р і . 

Гвардиялық сержант.

1-дәрежелі «Отан соғысы» орденімен 

(6.04.1985), екі рет «Жауынгерлік еңбегі 

үшін» медалімен (18.05.1945, 24.07.1945) 

марапатталған.

– Жұмеке, Сіз үлкен де терең ізденіспен 
бұған дейін белгісіз қалып келген, майданда 
Совет Одағының Батыры жоғары атағына 
ұсынылған  атыраулықтар Zмірзақов 
Қаракүш, Григорьев Андрей, Муравьев 
Анатолий, Севрюгин Анатолий, Zмірәлиев 
Ғапуды және Рахметқалиев Камалды тауып, 
есімдерін алдымен «Ана тілі» газеті арқылы 
әйгіледіңіз.

Осы жерде заңды сұрақ туындайды: 
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ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН

338 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ БАР, – ДЕЙДІ ТАРИХШЫ-ЖУРНАЛИСТ ЖҰМАБАЙ ДОСПАНОВ 

НЕГЕ ЕСКЕРІЛМЕДІ?

Достоин награждения орденом ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Командующий войсками 51 армии Герой 
Совтеского Союза гв.генерал-лейтенант 
КРЕЙЗЕР

Член военного совета 51 армии генерал-
майор УРАНОВ, 28.05.1944 г.»

– Жұмеке, 338 адамның ішінде аз ұлт – 
ұйғырдың бір +кілі бар екен. Соның ерлігін 
баяндасаңыз?

– Ерлігі айтуға тұрарлық. Марапат 

құжатын таныстырайын.

ГАИТОВ Мохпол (1923, Алматы обл.), 

ұйғыр.

ЖШҚА-ға Алматы обл. Еңбекшіқазақ 

ауд.әск.ком.алынған (1942).

19-дерб.жойғыш-танкке қарсы арт.

бригада 288-жойғыш танкке қарсы арт.пол-

кында зеңбірекші. Қатардағы жауынгер.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

атағына ұсынылған (17.05.1945), беріл-

меген, «Жауынгерлік Қызыл Ту» орденімен 

марапатталған (14.06.1945).

– Мына 338 адамның ішінде Совет 
Одағының Батыры атағымен теңдес «Даңқ» 
орденінің толық иегері атанудан айрылғандар 
қанша, оларды атап жіберсеңіз?

77-гв.атқ.дивизиясы 86-дер.гв.сап.

батальонында сапер. Гв.ефрейтор.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 
атағына екі рет ұсынылған (13.08.1944, 

22.02.1945), берілмеген, екеуінде де 

«Жауынгерлік Қызыл Ту»  орденімен 

марапатталған (30.09.1944, 5.04.1945).

САҒЫНДЫҚОВ Мінайқұл  (1906, 

Алматы обл.), қазақ.

ЖШҚА-ға Алматы обл., Алак�л ауд. 

әск.комисс. алынған (14.11.1942).

136-атқ.дивизиясы 42-дер.сап.бата-

льонында сапер, б�лімше командирі. Аға 

сержант.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 
ата ғына екі рет ұсынылған (8.08.1944, 

31.03.1945), берілмеген, екеуінде де 

«Жауынгерлік Қызыл Ту»  орденімен 

марапатталған (8.09.1944, 5.05.1945).

Айта кетейін, Сағындықов майданда 6 

орден алған, қалған т�ртеуі: «Жауынгерлік 

Қызыл Ту» (30.12.1943), 2-дәрежелі «Отан 

соғысы» (30.07.1944), «Қызыл Жұлдыз» 

(25.10.1943) және 3-дәрежелі «Даңқ» 

(9.03.1945).

ГУТОВ Виктор Александрович (1920, 

Горно-Ульбинка с., Киров ауд., Шығыс 

Қаз.обл.), орыс.

ЖШҚА-ға Шығ.Қаз.обл. Киров ауд.

әск.ком.шақырылған (09.1939).

186-атқ.дивиз., 238-атқ.полкы, 2-атқ.

бат.ком.орынб., командирі. Майор.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 
атағына екі рет ұсынылғанында (8.07.1944, 

15.05.1945) - «Жауынгерлік Қызыл Ту» 

(18 .07 .1944)  және  ІІІ-дәр.Суворов 

(1.08.1945) ордендерімен марапатталған.

ГУТОВСКИЙ Виктор Иванович (1920, 

К�кпекті с., Шығыс Қаз.обл.), орыс.

ЖШҚА-ға Шығ.Қаз.обл. Зайсан ауд.

әск.ком.алынған (25.06.1941).

1-гв.танк арм.14-гв.инж.бат.взвод 

командирі. Гв.лейтенант.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

атағына екі рет ұсынылған (30.07.1944 

және 4.02.1945), берілмеген, екеуінде 

де «Жауынгерлік Қызыл Ту» орденімен 

марапатталған (1.10.1944, 20.03.1945).

– Батыр атағын екі рет иеленуден 
айрылған 7 отандасымызды атадыңыз, 
оларға түгелімен берілгенде – 11 бола-
ды екен, +кінішті. Енді республиканың 
қалған аймақтарынан Совет Одағының 
Батыры болу бұйырмағандарды бір-бірден 
құжаттарымен жария етсеңіз?

– (рине, жоғары атаққа ұсынған мара-

пат құжатымен айтқан ж�н болады.

ЕСЕНАМАНОВ Қонай (1913, Ақт�бе 

обл.), қазақ.

ЖШҚА-ға Ақт�бе обл., Ырғыз ауд.әск.

комисс.шақырылған (1941).

197-атқ.дивизиясы 828-атқ.полкында 

б�лімше командирі. Сержант.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

а т а ғ ы н а  ұ с ы н ы л ғ а н  ( 2 6 . 0 7 . 1 9 4 4 ) , 

берілмеген, «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
орденімен марапатталған (20.09.1944).

ЕСЕНҒАЛИЕВ Адай (1925, Таңдай с., 

Махамбет ауд., Атырау обл.), қазақ. 

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

а т а ғ ы н а  ұ с ы н ы л ғ а н  ( 2 0 . 0 5 . 1 9 4 4 ) , 

берілмеген, «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
орденімен марапатталған (9.06.1944).

ЖҰМАТАЕВ Fбілқасым (1924, Фрунзе 

ауд., Оңт.Қаз.обл.), қазақ.

ЖШҚА-ға Оңт.Қаз.обл. Түркістан ауд.

әск.ком.жіберілген (15.09.1942).

134-атқ.дивизиясы 738-атқ.полкында 

атқыш. Қызыләскер.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

атағына ұсынылған (16.09.1944), бе ріл-

меген, «Жауынгерлік Қызыл Ту» орде німен 

марапатталған (10.10.1944).

ҚАРАҚҰЛОВ Тілепберген (1922, Бат.

Қаз.обл.), қазақ.

ЖШҚА-ға Бат.Қаз.обл. Чапаев ауд.

әск.ком.алынған (1942).

347-гв.�зд.жүр.ауыр арт.полкында 

ИСУ-122 командирі. Гв.лейтенант.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

а т а ғ ы н а  ұ с ы н ы л ғ а н  ( 5 . 0 5 . 1 9 4 5 ) , 

берілмеген, «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
орденімен марапатталған (30.05.1945).

Т.Қарақұловтың экипажы ҰОС: 2 

«Тигр» ауыр танкісін, 5 орта танкті, 2 

«Фердинанд» ауыр қондырғысын, 17 

зеңбіректі, 60 фаустникті, 47 пулеметті, 

9 минометті, 3 ДЗОТты, 300 шамасында 

гитлершілді жойған.

РАСКЕЛДИЕВ Муса (1925, Жаңа-

қорған ауд., Қызылорда обл. – 20.03.1945, 

Германия).

Ж Ш Қ А - ғ а  Қ ы з ы л о р д а  о б л .

Жаңақорған ауд.әск.ком.жіберілген 

(5.05.1943).

4-атқ.дивизиясы 220-атқ.полкында 

б�лімше командирі. Кіші сержант.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

а т а ғ ы н а  ұ с ы н ы л ғ а н  ( 6 . 0 4 . 1 9 4 5 ) , 

берілмеген, «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
орденімен марапатталған (17.05.1945).

СҮЙЕУБАЕВ Исатай (1913, №18-а., 

Маңғыстау ауд., Маңғыстау обл.).

ЖШҚА-ға Гурьев обл., Шевченко ауд.

әск.комисс.аттанған (11.08.1942).

293-атқ.дивиз.1036-атқ.полкында ав-

томатшы. Қызыләскер.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

атағына ұсынылған (12.1942), берілмеген, 

Л е н и н  о р д е н і м е н  м а р а п а т т а л ғ а н 

(14.02.1943).

« У ч а с т в у я  в  т а н к о в о м  д е с а н т е 
20.11.1942 г., красноармеец Сююбаев огнем 
из автомата уничтожил 182 фашиста, 
когда кончились патроны Сююбаев граната-
ми, которые ему подавали танкисты, еще 
уничтожил 100 румын и 7 ДЗОТов.

Своим героическим подвигом красноар-
меец Сююбаев вдохновлял бойцов и коман-
диров на выполнение поставленных задач, 
зажигая в их сердцах любовь к Родине.

Бойцы храбро шли за ним, самоотвер-
женно отдавая жизнь за благо Родины.

В бою 20.11.1942 г., под х.Громки 
Сююбаев был ранен, но не покинул поле боя и 
только по приказанию командования вышел 
с передовой и направили его в санчасть.

Подвиг Сююбаева широко известен 

б е р і л м е г е н ,  Л е н и н  о р д е н і м е н 

марапатталған (23.04.1945.

ЫСҚАҚОВ Сұлтанбай (1915, Жамбыл 

обл.).

ЖШҚА-ға Жамбыл обл., Шу ауд.әск.

комисс.барған (23.06.1941).

417-атқ.дивизиясы 1372-атқ.пол-

кы 3-атқ.бат.парт.ұйымдастырушысы. 

Лейтенант.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 

а т а ғ ы н а  ұ с ы н ы л ғ а н  ( 1 3 . 0 5 . 1 9 4 4 ) , 

берілмеген, «Жауынгерлік Қызыл Ту» 
орденімен марапатталған (9.06.1944).

«8.04.1944 года 3-й стрелковый бата-
льон, выполняя задачу с боями форсировал 
Сиваш. 

9.04.1944 г. выбил противника с первой 
траншеи, завязал бой в глубине обороны про-
тивника в районе отметки 14.9. Из сильно 
укрепленного узла сопротивления западнье 
скаты отметки 13.5 противник вел сильный 
пулеметно-минометный огонь, заставил 
залечь батальон. Особенно тяжелое поло-
жение сложилось на участке наступления 
8-й стрелковой роты.

Парторг 3-го стрелкового батальона 
Искаков видя такое положение, невзирая 
на сильный огонь противника пополз к бой-
цам. Своим личным примером с возгласами: 
«За Родину! За Сталина! За мной!», увлек 
бойцов 8-й стрелковой роты. Прорезал под 
огнем противника проволочные загражде-
ния и стремительным броском бросился в 
траншею противника. За ним последовали 
и бойцы, завязал траншейный бой. 

В этом бою тов.Искаков лично гра-
натами и огнем автомата 52 немцев, 2 
пулемета, расчет противотанкового ружья 
и лично пленил 7 немецких солдат. Лично 
руководя группой 25 бойцов в течении 2-х 
часового боя был уничтожен узел сопро-
тивления противника и дал возможность 
продвижению не только батальону, но и 
полку в целом.

18.04.1944 г. в боях в районе Микензия 
младший лейтенант Искаков с тремя 
бойцами действуя по блокировке ДОТа был 
ранен. Не взирая на ранения продолжал с 
группой выполнять задачу, забросил про-
тивотанковую гранату в амбразуру ДОТа 
и уничтожил пулемет с его расчетом. В 
этот же день отражая контратаку про-
тивника младший лейтенант Искаков 
бутылками с горючей житкостью под-
жег танк противника, вторично тяжело 
ранен.

Достоен присвоения звания ГЕРОЙ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Командир 1372 стр.полка подполковник 
БАРАНОВ, 13.05.1944 г.

Достоен награждения - присвоения зва-
ния ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Командир 417 стр.дивизии генерал-май-
ор БОБРАКОВ, 15.05.1944 г.

Д о с т о и н  п р и с в о е н и я  Г Е Р О Я 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Командир  53  стр.корпуса  Герой 
Советского Союза гв.генерал-лейтенант 
КОШЕВОЙ, 18.05.1944 г.

БАТЫСТАҒЫ
ҚАЗАҚ БАУЫРЛАР

Сәлиев 
Абжай

Темірбаев 
Сейтхан

Тоқбергенов 
Қабжат

Қалиев 
Сембай

Қарақұлов 
Тілепберген

Қаланың к�рнекті жерлерін ара-

латып Венадаға қазақтармен таныс-

тырды. Жағдайлары жаман емес. 

Үкімет жұмыс істемегендерге 600-

ден 1200 евроға дейін к�мек ретінде 

ақша т�леп отырады екен. Бәрінің 

үйлері бар.Кейбіреулері сатып алған, 

біразы үкіметтің үйлерінде тұрады. 

Коммуналды т�лемі 1200 евро, су 

тегін, ақша т�лемейді екен. Екі 

күннен соң бізді Братислава мен 

Будапешт қалаларының к�рнекті 

жерлерін толық  аралатып, ол жердің 

мәдени тыныс-тіршілігімен таныс-

тырды. С�з арасында бұл мемлекет-

терде қазақтардың тұрмайтынын,  

Еуропада қазақтардың к�пшілігі  

Парижде, Мюнхенде және Кельнде 

тұратынын айтты. Олармен байла-

нысып тұратынын және олардың 

к�пшілігі бір рудан болғандықтан 

туыс ретінде байланыс жасап, арала-

сып тұратынын тиек етті. Дәм тартса 

бізді Парижге апару  да жоспарда 

бар екенін  еске салды. Париж бен 

Венаның арасы 1000 шақырымнан 

асатынын, ол жаққа машинадан 

г�рі ұшақпен ұшу тиімді болаты-

нын айтып, билетке тапсырыс беріп 

қойғанын ескертті. Біз, әрине, он-

дай ұсынысты қуана қабылдадық.  

Сонымен, ертесі Парижге ұшып 

кеттік. Ұшақ бір сағат отыз минутта 

ұшып келді. Бізді Парижден Асан 

мен Түрікпен атты азаматтар тосып 

алды. Ол күні дем алып, ертесінде 

атақты Эйфель мұнарасына алып 

барды.  Парижге 1974 жылы к�шіп 

барған Асан  Эйфель мұнарасы  жай-

лы толық мәлімет берді. Мұнараны 

тамашалап біткен соң Луврды к�руге 

бардық. Парижде 173 музей бар. Лувр 

солардың ішіндегі ең ірісі. Музей-

ден Леонардо да Винчидің атақты  

 «Джоконда» деп аталып кеткен Моно 

Лизаны к�рдік. Суретке арнайы 

б�лме беріліпті және қалыпты темпе-

ратураны сақтап тұру үшін электро-

никамен бақыланады. Сурет �те 

үлкен емес, 74-те 53 сантиметр ша-

масында ХVІ ғасырда салынған осы 

суреттің құны екі жарым миллиард 

долларға бағаланыпты. Суретті 1911 

жылы  Винченцо Перуджей деген 

музей жұмысшысы ұрлап кетіп, 

1913 жылы Италиядан табылып-

ты. Ал 1956  жылы к�рмеге келген 

Уго  Унгаса деген әлдекім суретті 

 таспен ұрып, сол шынтағына зақым 

келтіріпті. 1941 жылғы соғыс кезінде 

суретті Шамбор деген қорғанға 

тығып, сақтаған екен.  

Сол күні кешкісін Париждегі 

қазақ қоғамының басшысы Мұстафа 

және оның орынбасары Абай-

мен жолығып, біраз әңгімелестік. 

Мұстафаның айтуына қарағанда  

Парижде қазір 300-ден аса қазақ от-

басы тұрады. Қоғамның жұмыстарын 

�здері сайлаған сегіз азамат  жүргізеді. 

Олар Наурызда және Ораза мен 

Құрбан айттарда, мерекелерінде, 

туған күндерін атап �ту кездерінде  

үнемі бас қосып осы мерекелерді 

тойлап отырады. Қазақ жастары-

нан құралған жеті футбол коман-

дасы �зара  жарыстарын �ткізеді. 

Құрама командасы �ткен жылы 

Парижде бірінші орын алып, қала 

кубогының жеңімпазы болыпты.

Футболшы жігіттерді Қазақстанға 

үш рет алып келіп Қарағанды және 

Шымкент қалаларында ойын-

дар �ткізген.Қазақтар жиналатын 

жердегі үйді айына 1200 евроға жал-

дап тұрады екен. Ол қазақ жастарын 

қазақша с�йлеуге, домбыра және 

қыздарға қазақ билерін үйретуді 

жүйелі түрде жүргізіп келеді. Сол 

жерден би үйренген қыздарды Алма-

ты мен Астана қаласына алып келіп, 

�нерлерін к�рсетіп қайтыпты.

Жасы үлкен адамдарға  сый-

құрметтері  ерекше.Қайтыс болған 

адамдарын Түркияға жерлейді екен. 

Оның шығынын қоғам �теп келеді. 

Жалпы Еуропада қайтыс болған 

қазақтарды туған жерлері Түркияға 

жерлеу рәсімі қатаң сақталған. 

Мұстафаның с�зіне қарағанда Мюн-

хенде – 170, Кельнде – 150, Голлан-

дияда – 60, Швецияда – 30, Венада 

– 35, Лондонда – 30, Берлинде – 

40,Швейцарияда – 5, Бельгияда – 6, 

Данияда – 4, Италияда – 2 қазақ 

отбасы тұрады. Олармен үнемі бай-

ланыс жасап отырады. Жылына 

екі рет Еуропа қазақтары жиын 

�ткізуді әдетке айналдырған. 2008 

жылы  Қазақстаннан 70 адам барған 

�нер адамдарының концерттері 

мен айтыс ақындарының �нерлерін 

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

ықыласпен еске алды. Осындай 

атқарылып жатқан істер мен бірге 

біраз қиыншылықтары да бар екен.

Ең басты мәселе қазақ жастарын 

қазақша оқыту мен қаржы  жағы 

болып отыр. Қазақша оқытатын 

маман  жоқ. Жергілікті қазақтардың 

�здері түрікше с�йлейді. Ай сайын 

әр жанұя 10 евродан жинап жалға 

алған үй ақысын т�лейді. Ал ол жерді 

сатып алу құны 350 мың евро екен.

Ондай қаражат оларда жоқ.  « Егер �з 

жеріміз болса талай жұмыстарды іске 

асырар едік. Қазіргі жастар қазақша 

білмейді. Осылай кете берсе енді 15-

20 жылдан соң қазақ болудан қаламыз 

ба деп қорқамын.  Бұрынғыдай емес 

кейінгі кезде жағдай айтарлықтай 

емес.  К�пшілігі  жәрдем ақыға 

қарап қалған. Егер Қазақстандағы 

қолы ашық кәсіпкерлер қол ұшын 

беріп, жәрдем к�рсетсе ол азаматтар 

біздің құрметті азаматтарымыз бо-

лар еді. Біз мұндай ұсынысымызды 

әлі ешкімге айтпадық. Айтсақ қол 

ұшын беретін азаматтар табылып 

қалатынына сенеміз. Тағдырдың 

тәлкегіне  ұшырап, тарыдай шашы-

лып кеткен ұлтпыз ғой. Қазақстан 

е г е м е н д і к  а л ғ а н  к е з д е  б і з д і ң 

қуанышымызда шек болмады. Алла 

бізге оң к�зімен қарады деп қатты 

қуандық. Сыртта жүрсекте елімізге, 

ата жұртымызға деген ықыласымыз 

ыстық және елдің тілеуін тілеп оты-

рымыз» деп с�зін аяқтады Мұстафа.

С�зіміз біткен соң қош айтысып 

тұрып Мұстафаға: «Сенің сәлеміңді 

елге жеткізуді мойныма алайын» деп 

тарқастық. Егер қол ұшын беремін 

деушілер табылып жатса олардың 

мекен жайлары мен банкдегі есеп-

шот н�мерін тауып бере аламын. 

«К�п түкірсе – к�л» деген аталы с�з 

бар. Қайда жүрсе де қазақ бауырла-

рымыз аман болсын.

Беркін FКЕБАЕВ,                                                   
Республикалық «Алтын қалам»                                                                     

әдеби байқауының жүлдегері

– (зірге алты адам. ҒАУРИЕВ Ғабас 
Ғабдоллаұлы (1922, Семей обл., қазақ), 

ЕСЕНҒАЛИЕВ Адай (1925, Таңдай с., 

Махамбет ауд., Атырау обл., қазақ), 

КУСЕМБЕКОВ Хатиф Зарипович (1923, 

Бұлақ с,, Жаңасемей ауд., Семей обл., 

татар), МАСЮК Иван Трофимович (1924, 

Қарағанды обл., украин), ZМІРБЕКОВ 
Бәкен (1914, Калиновка с., Атбасар ауд., 

Ақмола обл., қазақ) және ПОЛИЛОВ 
Ефим Иванович (1910, Ақт�бе обл., орыс).

– Соңғы сұрақ. Ұзақ жылдар бойы 
«Атырау облысында дүниеге келген» 
делінген Иван Березиннің – ақиқатында 
ресейлік Совет Одағының Батыры екенін 
дәлелдедіңіз.  Ал, енді,  ресми Батыр 
атанбағандардың да Қазақстанда туылмаса 
да, телінгені жайында білгеніңіз бар ма?

– (рине, бар. Қазақстандыққа – осы 

республикада туғаны туралы құжатпен 

ғана саналады, солай бола тұра ол 

заңдылықтың бұзылуы доғарылар емес. 

Бір мысал келтірейін. Кеудесімен жау 

ДЗОТ-ның амбразурасын жауып қаза 

болған 21 жасар Григорий Николаевич 
Постольников 1944-жылдың 10-наурызын-

да Совет Одағының Батырына ұсынылған, 

берілмеген. Ол Ташкент қаласында 

дүниеге келген, яғни +збекстандық . 

Бауыры Постольникова Екатерина 

Николаевна - сол қаладағы 52-учаскенің 

52-ші  үйінде тұрған. Григорийдің екі 

марапат бетшесінде оның Гурьев пен 

Новосибирск облыстарындағы Гурьев 

аудандық әскери комиссариаттарынан 

алынғаны жазылған...

Құттыгерей, саған тағы да рақмет. 

Мен, осы іске кіріскелі бірнеше рет сұхбат 

алып, оны «Ана тілі» газетінде бірнеше 

сұхбат жарияладыңыз. Сізге сол үшін де 

рахмет. 

– Жұмабай Орынғалиұлы, мазмұнды 
әңгімеңіз үшін сізге рақметтен басқа айта-
рымыз жоқ. Жоғарыдағы 338 қазақстандық 
Совет Одағының Батыры мен «Даңқ» 
орденінің толық иегері атағын алмағандар 
туралы республикада бірінші болып газетке 
беріп отырмыз. Газет бетінің мүмкіндігіне 
байланысты республиканың 16 аймағынан 
бір-бір батырды мысалға келтірдіңіз. Fлі 
322 майдангердің +мірі мен соғыстағы ерлік 
істері бірнеше кітапқа арқау болатын болар. 
Оны кезінде к+ре жатармыз. 

Бауыржан Момышұлының «Zлі ба-
тырларын елемеген, қадірлемеген ұлт 
– патриоттық сезімнен адаланып, елін 
қорғауға дәрменсізденеді» деген ұлағатты 
с+зі бар. Жеті жылдан бері осы бағытта 
ерінбеген ізденістегі қызметіңізге алғысым 
шексіз. Тәуелсіз еліміз үшін тынбастан 
аса қажет ісіңізді жалғастыра беруіңізге 
тілектеспін.

Сұхбаттасқан 
Құттыгерей СМАДИЯР, 
Қазақстан Журналистер 

одағы сыйлығының лауреаты

АТЫРАУ

Сол жылдың 8 мамырында екінші рет 

ұсынылғанында – орнына «Жауынгерлік 

Қызыл Ту» орденін беріледі (31.05.1945).

К�ктаев 1944 жылдың 9 тамызын-

да және 1945 жылдың 4 ақпанында 

ұсынылғанымен, бұйырғаны – Ленин 

(23.09.1944) және «Жауынгерлік Қызыл 

Ту» (14.02.1945) ордендері, қайран ер 

соғыс аяқталуға 17-ақ күн қалғанда – 20 

сәуірде, 23 жасында Германияның Зарау 

қаласы үшін шайқаста ажал құшады.

Е н д і  � з г е л е р і н  а й т а й ы н .  Р о т а 

командирі капитан Сейітхан ТЕМІРБАЕВ 

(1922, Қостанай обл.) 1945 жылдың 7 

ақпанында бірінші рет ұсынылғанында 

– берілмей, «Жауынгерлік Қызыл Ту» 

орденімен марапатталады. Одан кейінгі 

ерен ерліктері үшін екінші рет сол жылдың 

27 сәуірінде ұсынылғанында – бағы жа-

нып 31 мамырда «Алтын Жұлдызға» 

қолы жетеді. Ол 1947 жылы батальон 

командирінің сап бойынша орынбасары-

нан (майор шенімен) отставкаға шығады. 

ЖАНСЕРІКОВ Құдайберген (1914, 

№6-а., Талғар ауд., Алматы обл.), қазақ.

ЖШҚА-ға Алматы обл., Алматы ауд. 

әск.комисс. алынған (20.07.1941).

ЖШҚА-ға Гурьев обл., Бақсай ауд.әск.

комисс.аттанған (01.1943).

6-арт.дивизиясының 135-мин.пол-

кында дивизион барлаушысы. Сержант.

1-дәрежелі «Даңқ» орденіне ұсынылған 

(11.05.1945), берілмеген, 1-дәрежелі 

«Отан соғысы» орденімен марапатталған 

(30.05.1945).

– Батыр атануына мүмкіндік бермеген 
Есенғалиев Адай – ауылдасыңыз ғой, қанша 
орден алған?

– Иә, ауылдасым. (кесі Есенғалиев 

Саян – Қазақстанда 1930 жылы тұңғыш 

қ ұ р ы л ғ а н  5  қ о й  с о в х о з ы н ы ң  б і р і 

– «Бақсай» совхозындағы 5 ферманы 

түгелімен басқарып шыққан республика 

бойынша бірден-бір адам, соғыста қаза 

болған. Барлаушы ұлы Адай әкесінің кегін 

артығымен қайтарған, оның бір �зі 70-ке 

тарта жаудың к�зін жойып 4 орденмен 

марапатталған.

ЖАҚСЫМБАЕВ Құрманғали (1920, 

Жезқазған п., Қарағанды обл.), қазақ.

ЖШҚА-ға Қарағанды обл.әск.ком.

алынған (17.11.1940).

89-атқ.дивизиясы 526-атқ.полкында 

б�лімше командирі. аға сержант.

бойцам и командирам фронта и вдохновля-
ет на борьбу для окончательного разгрома 
фашистов.

Командир 1036 стр.полка майор 
МАМЛЕЕВ, 11.1942 г.

Достоин высокой Правительственной 
награды ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

Командир 293 стр.дивизии генерал-май-
ор ЛАГУТИН, 11.1942 г.

Достоин Правительственной награды 
– присвоения звания ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА.

Командующий 21 армией гв.генерал-
лейтенант ЧИСТЯКОВ

Член военного совета 21 армии генерал-
майор КРАЙНОВ, 2.01.1943 г.»

ТОҚБЕРГЕНОВ Қабжат (1911, Солт.

Қаз.обл.)

ЖШҚА-ға Солт.Қаз.обл. Айыртау ауд.

әск.комисс.шақырылған (5.09.1939). 

155-атқ.дивизиясы дербес  танк 

жойғыш батальонның командирі. 54-гв.

танк бригадасы мотор.автомат.батальоны 

командирінің сап бойынша орынбасары. 

Гв.капитан.

СОВЕТ ОДАҒЫНЫҢ БАТЫРЫ 
а т а ғ ы н а  ұ с ы н ы л ғ а н  ( 1 5 . 0 1 . 1 9 4 5 ) , 

БӘРЕКЕЛДІ!

Отандық мәдениеттің  заманауи 

б е й н е с і н  а ш ы п ,  о н ы ң  ә л е м д і к 

аренаға жол тартуына оң ықпал ету 

және жоғарыда аталған ірі мәдени 

жобаны іске асыру мақсатында, ҚР 

Мәдениет және спорт министрлігінің 

қ о л д а у ы м е н  « Қ а з а қ к о н ц е р т » 

мемлекеттік  концерттік  ұйымы 

және Республикалық неміс драмы 

 театры биылғы қараша-желтоқсан 

айларында  Қазақстан және Еуропа 

қалаларында үлкен гастрольдік турне 

�ткізуді жоспарлауда. «Қазақконцерт» 

мемлекеттік концерттік ұйымының 

«Astana Musical» театры еліміздің ру-

хани құндылықтарына айналған халық 

әндері мен халық композиторларының 

шығармалары, ұлттық операмыз бен 

классикалық музыкамыздың інжу-

маржандары негізінде дала театрының 

элементтерін пайдалана отырып«Ұлы 

Дала театры» атты театрландырылған 

к о н ц е р т - қ о й ы л ы м д ы  ұ с ы н а д ы . 

Ал Республикалық неміс драмы 

театрының артистері қазақ ұлт-

тық драматургиясының шыңы – 

М.(уезов тың «Қараг�з» спектаклін 

неміс тілінде к�рсетеді. 

Үлкен гастрольдік турдың бағытты 

ірі мәдени орталықтарға айналған 

келесі қалаларды қамтиды: Берлин 

(Германия) – Париж (Франция) –

Вена (Австрия) – Брюссель (Бельгия), 

Мәскеу (Ресей) – Астана (Қазақстан). 
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Тұңғыш рет ұйымдастырылып 

отырған шараның мақсаты – Мемле-

кет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласындағы баста-

маларды іске асыру аясында жастарға 

рухани тәрбие беретін игілікті шара-

ларды ұйымдастыра отырып, отандық 

ғалымдардың ұлағатты істерін �скелең 

ұрпаққа насихаттау.

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

ры, профессор Е.Меңліғазиевтің 75 

жылдық, химия ғылымының докто-

ры, профессор Б.Жиембаевтың 70 

жылдық  мерейтойына орайластырып 

ұйымдастырылған алқалы жиынға 

қоғам қайраткерлері, еліміздегі ғылыми 

мекемелердің басшылары, отандық 

және шетелдік  танымал ғалым-

зерттеушілер қатысты.

Қыздар университетінің ректоры 

Гауһар Алдамбергенова құттықтау 

с�зінде былай деді:

– Рухани жаңғыру – бұл адам сана-

сезімінің, сенімі мен сапасының, білімі 

мен �мір сүру тәсілінің к�рсеткіші. 

Қоғамдық сананы жаңғыртудың  басты 

факторы – сапалы білім, бәсекеге 

қабілеттілік. Осы орайда қазақстандық 

ғ а л ы м д а р д ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ , 

ғылыми-зерттеу жұмыстарын наси-

хаттау мен оны кең к�лемде жария-

лауда, жастарды жобалық зерттеу 

іс-әрекеттеріне тартуда және білім 

беру үрдісінің тиімділігін к�теру 

мен қолданбалы ғылымға  деген 

қызығушылықтарын дамытуда осы 

тақілеттес жиындардың мәні мен 

маңызы қаншалықты зор екендігі 

айтпаса да түсінікті. Конференция 

қатысушыларына жемісті  жұмыс 

тілеймін.   

Конференция жұмысы 4 секция бой-

ынша жүргізілді. Атап айтқанда, жиынға 

қатысушылар «Қазіргі таңдағы химия 

және химиялық технологияның �зекті 

мәселелері», «Биология, �сімдіктер 

физиологиясы, биотехнология және 

экология салаларының инновациялық 

жетістіктері», «Географиялық ғылым 

және білім: қазіргі жағдайы, мәселелері 

және болашағы» және «Инновациялық 

білім беру – педагогикалық шеберлікті  

дамытудың  негізі» бағыттары бойын-

ша тың ойларымен б�лісіп, пайымды 

пікірлерін айтты.  Баяндама жасағандар 

қ а т а р ы н д а  « Ғ а р ы ш - Э к о л о г и я » 

ғылыми-зерттеу орталығының бас 

директоры, техника ғылымының док-

торы Жайлаубай Жұбатов, Түркияның 

Омер Халисдемир университетінің 

профессоры Торғай Дуген, Ыстанбұл  

университетінің профессоры Мехмет 

Арслан және т.б. ғалымдар бар. 

Сондай-ақ конференция аясын-

да қазақстандық ізденушілердің 

ғылыми еңбектерінің к�рмесі �ткізіліп, 

ғалымдардың студенттерге арналған 

шеберлік сыныптары жүргізілді. 

Конференцияға  келіп  түскен 

 материалдар негізінде арнайы жинақ 

шығару к�зделіп отыр. Бұл �з кезегінде 

еліміздегі ізденуші жастарға, ғылыми 

жұмыстармен айналысатын ғалымдар 

үшін  маңызды теориялық және 

әдістемелік к�мекші құрал болмақ.

Жандар АСАН
Иә, бұл ойды қара �леңнің киесі қонған 

Райымбек ауданына барған сапар барысын-

да тағы бір мәрте санада жаңғыртқандай 

болдық. Тарихтың талай сырын кеудесіне 

бұғып жатқан Қайқы асуында қымыз 

иісін аңқытқан ақшаңқан үй бар. Сан 

жолаушы ат басын бұрып, бір сәт мейірі 

қана ш�л басар бұл қазақ үйін к�пшілік 

«Шәрбат» қымызханасы деп атайды. 

Қызығы таңдайда дәмі қалар тәттілігінен 

«Шәрбат» атауы берілген шығар деп жо-

рамал жасаған жандар жаңылыспайды. 

Дегенмен, аталмыш құтхананың атауы, 

иесі Шәрбәт Тайлыбекованың есімімен 

аталғаны да жалған емес-ті.

Түн асқан сайын күшіне енер ақ нәрдің 

дәмі жайлы тәтпіштеудің қажеті жоқ. 

Бірақ ауданға ат басын бұрған жолаушы 

мен жергілікті халықтың тамағын жібітер 

қымыздың бал татуына да себеп бар. Оның 

құпиясы – қасиетті күбі.

Жүзінен мейірім т�гіліп тұратын 

Шәрбат Тайлыбекова әңгіме барысында 

бұл күбінің тарихына да тереңнен тоқталып 

�тті. Сапарластарым айтылған сырға 

таңданды. Таңданбасқа шара да жоқ еді. 

�йткені күбінің сыры кетсе де сыны 

қайтпай сақталғанына 100 жыл болған 

к�рінеді.

– Қымызхананы ашқаныма 8 жыл. Осы 

уақытта к�пшіліктің алғысына б�леудің, 

қымыздың дәмді шығып, алушылардың 

күн сайын үзілмей келіп жататынының 

сыры бір ғасырлық күбімде жатыр. 

Мұны әкемнің әкесі Жүніс Шахұлы атам 

қарағаштан шауып жасаған. Бұл кезінде 

сырты ішекпен қапталып, әрленген еді. 

Қазір жаңа талапқа сай сыртын әдемілеп 

бояп қойдық. Негізінен, бұл күбіде піскен 

қымызға халықтың сұранысы жақсы, – 

деген қымызхана иесі ғасырлық күбіні 

сат деп қолқа салушылардың да аз емес 

екендігін жеткізді. Алайда ол: «Сырлы 

аяқтың сыры кетсе де, сыны кетпейді» 

демекші, мен мұны атамның к�зі ретінде 

артындағы ұрпағы бағалап жүрсін деген 

ниетпен сатпадым, – деп ағынан жарылды.

Мамыр-қазан айлары аралығында 

жұмыс жасайтын «Шәрбат» қымыз-

ханасынан қымызбен қатар ұлттық ас 

мәзірінің барлығы да табылады. Дегенмен, 

бір ғасыр бойы сақталған күбіден тамған 

ақ нәрдің ж�ні басқа. Бұл жағын к�ненің 

к�зін сақтап отырған тектілердің т�рінде 

бір сәт қонақ болып к�рген жандар жақсы 

біледі.

А. ЖҰМАБАЙ
Алматы облысы

Қолданбалы ғылымға қызығушылық барҒасыр қолданған күбі

Әскери білім тәжірибемен ұштасса...

КӨНЕНІҢ КӨЗІ ЖИЫН

«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕ

Мақаланы оқып отырып, күн-

делікті �зім куә болып жүрген талай 

жайларға қанықтым. Біздің бұқаралық 

ақпарат  құралдарында,  әс іресе 

телеарналардағы жаңалықтарда, 

�кінішке қарай, әскери қызметтің 

жағымсыз тұстарын к�бірек айтып, 

ақпарат таратып жатады. Мұны к�рген 

ата-аналар, біреудің жалғыз ұлы болуы 

да мүмкін, әскер десе ат-тонын ала 

қашады. Жалғызының аман-саулығын 

тілеп, тілеуін тілейді. (скерге жіберуге 

қорқып, қарсылық танытады. 

Баласының амандығын ойлап 

уайым дайтын мұндай ата-аналарға 

айтарым, әскер қатарында балаңыз 

балалықтан �тіп, нағыз жігіт мінезді 

тұлға болуға қадам басады. Тек, үйдегі 

баланы «бесіктегі жасынан» бастап, 

«Алдараспандағы» кейіпкер сияқты 

«күтике-мүтике… папасының баласы, 

қызы» деп, орынды-орынсыз ерке-

лете бермей, �зіңіз жүріс-тұрысыңыз 

арқылы ересек болуға тәрбиелеуге 

міндеттісіз. Бастапқы қалып, тәрбие 

дұрыс болса, арғы жағы әрине, мек-

тепке, қандай сынып жетекшіге кез 

болады, соған да байланысты. 

Бауыржан Момышұлының «Соғыс 

психологиясы» деректі повесі қазіргі 

жастар үшін мектептер мен орта кәсіби 

білім беретін оқу орындарына таптыр-

майтын оқу құралы. Бір �кініштісі, 

мақалада айтылғандай, мектептерде 

оқыту-үйрету базасы жақсы жолға 

қойылмаған. Оған �зім к�зіммен 

к�ріп, жағдайларға қанық болған аза-

мат ретінде айтып отырмын.

Бірнеше жыл бұрын Алматы 

қаласындағы колледждің бірінде қол 

гранатасы жарылып арты келеңсіз 

жағдайларға апарғаны к�пшіліктің 

есінде болар. Бұған айыпты деп 

танылғандар жұмысынан шеттетілді, 

кейбіреулері сотты да болды. Ар-

тынан алғашқы әскери дайындық 

п ә н і н е  п р а к т и к а л ы қ  м а қ с а т т а 

қолданылатын «құралдар мен оқулық 

қарулар» қалалық әкімдіктің ар-

найы бұйрығымен түгел тәркіленді. 

Нәтижесінде к�бінесе мектептер-

де, тіпті қарапайым құралдар мен 

оқулық қарудың макеті  де жоқ. 

М і н е ,  � з і ң і з  о й л а п ,  с а л м а қ т а п 

к�ріңіз, мақаладағы әскери киімді 

жас жігіттің айтып отырғаны орын-

ды. Бастысы, бүгінде тиісті білімнің 

алғашқы әскери дайындықтағы 

бағдарлама бойынша тәжірибемен 

ұ ш т а с т ы р ы л м а й т ы н ы н д а .  Б ұ л 

мәселенің бәрі «айта-айта жауыр 

болған» жағдайлар.

С а л ы с т ы р м а л ы  т ү р д е  а й т а р 

болсақ, орыстілді мектептерде мұндай 

мәселелер жақсы деңгейде шешілген. 

Ал к�п жағдайда �з тілімізде білім 

беретін мектептердегі мұғалімдер 

жүрексінеді, ойларын ашық айта ал-

майды, бір сыбысты сыртқа шығармай, 

жетекке еріп, еш қарсылықсыз жүре 

береді.  Бұл мәселені БАҚ-та жиі 

к�теріп, әскери қызметтің Отан 

қорғаудағы маңыздылығын насихат-

тау – қоғамның міндеті. 

О.ЖҮНІСОВ

АЛАШТЫҢ АРДАҚТЫСЫМЕН 
қауышқан күн

Халық әртісі Ерсайын Т�леубайдың 

«Алаштың  (лиханы» атты тарихи 

драмасымен аштық. Бұл шығарма 

Алашорда үкіметінің 100 жылдығы 

мен есімі күллі елге мәлім зор тұлға 

(лихан Б�кейханның 150 жылдығына 

арнайы қойылды. Алдағы уақытта 

театрымыздың репертуары қазақ 

классикасындағы шоқтығы биік бірегей 

шығармалармен толығады. Атап айтсақ, 

М.(уезовтің «Қараг�з» трагедиясы не-

месе «Айман- Шолпан» комедиясын 

сахналау жоспарда бар.Осы орайда 

к�ркемдік кеңес жан-жақты талқылауда. 

Аталмыш екі шығарманың бірін таңдап, 

талғамы жоғары театрсүйер қауымның 

назарына ұсынамыз. Осы жыл біз үшін 

шығармашылық қарбаласқа толы жыл 

болды. (лем классикасының жауһары 

саналар У.Шекспирдің «Ромео мен 

Джульетта» трагедиясын сахналадық. 

Бұл спектакльді к�рермен қауымы �те 

жақсы қабылдап, жоғары бағасын бер-

ген болатын. Одан кейін А.Ихсанның 

«Хақ жолы» атты әлеуметтік драма-

сын қойдық. Бұл спектакль облыс 

әкімі Амандық Ғаббасұлының жеке 

тапсырмасымен діни экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу мақсатында 

қойылып, облысымыздың бірнеше 

елді мекендерінде к�рермен назарына 

ұсынылды. 

Сондай-ақ жазда «ЭКСПО – 2017» 

ха лықаралық к�рмесі аясында Астана 

қаласында облысымыздың мәдениет 

күндеріне орай үш бірдей спектакльді 

елордалықтардың назарына ұсынып 

қайттық. Бұл да  театрымыздың тарихы-

на жазылатын айтулы оқиғалардың бірі 

деуге болады. 

– �ткен жылы жас артистерді қабыл-

дағандарыңыздан хабардармыз.Ал биыл 

актерлік құрамда �згеріс бар ма?

– Иә, �ткен жылы 10 жас маман-

ды қабылдап, жұмыспен қамтыған 

едік. Олар бір жылда шығар машылық 

ж а ғ ы н а н  � с і п ,  ж е т і л і п ,  ш е  б е р -

ліктерін шыңдап, �здерін тек жақсы 

қырларынан к�рсетіп келеді. Солар-

дың ішінде Шалқар Мүкен, Асыл 

Ақт�реева, Біржан Шошабаев сынды 

жас мамандарымыз басты р�лдерде 

�здерін жақсы к�рсетті. Бұл жылы 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 

�нер академиясын бітірген екі актерді 

жұмысқа қабылдадық. Алдағы уақытта 

да шығармашылық құрамды кеңейту 

жоспарда бар. 

– Сұхбатыңызға к+п рақмет! Шы-
ғармашылық табыстарға жете беріңіз дер!

Назерке FДІЛБЕКОВА

Алматы облысы

Аталмыш туынды қазақ халқының 

қайғы-қасіретіне бейжай қарамай, 

ұлт бостандығы жолында  аянбай 

еңбек еткен (лихан Б�кейхан  жай-

ында.  Спектакль (лиханның қызы 

Лиза мен Смағұл Сәдуақасовтың 

шаңырақ к�теруімен басталады. Осы 

сәтте Кеңес үкіметінің халық комис-

сарлар кеңесінің т�рағасы Ленин 

мен ұлттар комиссариятының ко-

миссары  Сталиннің Алаш үкіметін 

мойындағаны жайында ресми хат 

келеді. Алаш арысы сенімді �кілдеріне 

мемлекеттік аумақты бекітіп, кар-

та жасауды тапсырады.  (дебиет 

пен  мәдениетті де назардан тыс 

қалдырмайды. Ахмет Байтұрсынұлына 

«Мықты елдің күші баспас�зінде, 

үнінде болса, мемлекет тірегі тілінде» 

деп газетті күшейтуге кеңес береді. 

Қазақ газеті мен театрының   жалпы 

ұлттық деңгейге к�терілуіне, кәсіби 

тұрғыда кемелденуіне зор еңбек 

сіңіреді. (рдайым елдің адастыр-

мас темірқазығы ретінде «Қытайдың 

идеясы Конфуций болғанда қазаққа 

А б а й д а н  а р т ы қ  о й  т а с т а п ,  с � з 

айтқан адам жоқ. Жаңылмайтын,  

жаңылдырмайтын жалғыз Абай» деп 

хакім Абайдың даналығына сүйенеді. 

Халықтың к�зі ашық, к�кірегі ояу 

болуы үшін тер т�ккен  қайраткер 

қуғын-сүргінге ұшырап, түрме азабын 

тартады. Абақтыға қамалып, қиын-

қыстау кезеңдерді басынан �ткергенде 

«Елім-айдың» сәулесін к�ріп, соған  

ішкі сырын  ақтарады.

Бұл к�ркем шығарманың негізгі 

кілті қазақ даласының жиынтығы Елім-

айдың бейнесінде десек артық болмас.

Себебі Мәскеуде үй қамақта жатқан ұлт 

к�семі елін, жерін аңсап Елім-аймен 

тілдеседі. Елім-ай – Ақмарал Тілеуова 

мен (лихан Б�кейхан –  Кендебай 

Темірбайұлының ойындарынан ерек-

ше үйлесім тапқан актерлік дуэтті 

байқадық. Екеуінің де ойынынан терең 

ізденіс байқалып тұрды. Отанына де-

ген сағынышын ән арқылы басқысы 

келген «Елім-ай» – актриса Ақмарал 

Тілеуованың орындауындағы халық 

әндері бірде құйқа тамырыңды шы-

мырлатып, қаныңды тулатса, енді бірде 

жүрегіңді елжіретіп, әсем үннің бесігіне 

б�леп, құшағында тербете кетеді. 

Актрисаның әуезді дауыс тембрінен 

залда �лі тыныштық орнап, адамның 

жат жұртта ешкімге керек емес екенін, 

Отансыз қалған адамның трагедиясын 

терең түсінуге жол ашып тұрды.

Ұлт к�семінің 150 жылдығы мен 

Алашорда үкіметінің 100 жылдығы 

Елбасының тапсырмасы бойынша 

республикалық к�лемде аталып, об-

лыстарда осындай бірқатар мәдени 

іс-шаралармен айшықталды. (лихан 

Б�кейхан біздің �ткеніміз, тарихымыз 

болғанымен егемендігіміздің басы екені 

белгілі. Кімде-кім �зін іздесе, қазақты 

іздесе, �ткенін іздесе осы қойылымнан 

табары с�зсіз. Сол себепті мұндай та-

рихи, ғибратты қойылымдар �ткенді 

ұмытпау үшін, болашаққа бағдар жасау 

үшін �те қажет.

4 3  ж ы л д ы қ  т а р и х ы  б а р  р у -

хани орданың алдағы күндерге де-

ген  жоспары қандай? Бұл сауалдың 

 жауабын қойылымның тұсаукесерінің 

алдында театр басшысы, ҚР Мәдениет 

қайраткері Ғалия Темербаева тарқатып 

берді.

– Театр – ұлттың айнасы. Эс-

тетикалық талғамды қалыптасты ратын 

орын. К�рерменімен сағына қауышқан 

�здеріңізді 43-маусымның ашылуы-

мен құттықтаймыз. Биылғы маусымда  

Жетісу жұртшылығын қандай жағымды 

жаңалықтармен қуантпақсыздар?

–  Р а қ м е т .  � з д е р і ң і з г е  м ә л і м 

театрымыздың 43-ші маусымын ҚР 

АЗАМАТТАР ЖАРАДЫ!

ТУҒАН ЖЕРГЕ ТУЫҢ ТІК!

– Мейлі ол үлкен ғалым, мемле-

кет қайраткері, тасы �рге домалаған 

бизнесмен, спортшы болсын туған 

жерін ұмытпайды, қолынан кел-

генше жақсылығын жасауға тыры-

сады. Елбасы, міне, осындай туған 

жерлеріне қамқорлық жасағысы кел-

ген кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, 

зиялы қауым �кілдері мен жастарды 

ұйымдастырып, қолдау керектігін алға 

қойып отыр, – деген әкім осы тұрғыда 

Қордай �ңірінде бұрыннан бар, қазір 

қолға алынып жатқан игі жұмыстарды 

мысалға келтірді. Мәселен, бизнесі 

Шымкентте болса да туған ауылы 

Қаракемерде жерлестері үшін мешіт, 

балабақша, спорт кешенін салып бер-

ген Қайрат Молдасейітовты ешкім 

мұндай шаруаларға міндеттеген 

жоқ. Ол жүрек қалауымен, туған 

жерге деген сүйіспеншілігімен осы 

істерге барды. Немесе Бетқайнар 

ауылдық округіндегі «Алмаз» шаруа 

қожалығының басшысы Жұмабек 

Есжиғанов ауыл шетінде бұрын ешкім 

аяқ баспайтын сазды к�лшікті та-

зартып, айналасын құрғатып, онда 

қайықпен жүзіп, балық аулауға, 

жағасында кішігірім той-томалақ 

�ткізуге болатын к�з тартарлық дема-

лыс орнын ашты. Осы сияқты Асқар 

Жұмабаев орталық саябаққа спорттық 

жабдықтар орнатса, Сәрсебек Салыба-

ев жағдайы т�мен т�рт жанұяға тұрғын 

үй салып берді. Қаракемер ауылынан 

«Нұрсұлтан» шаруа қожалығының 

басшысы С.Бақаев аз қамтамасыз 

етілгендер үшін екі тұрғын үй салса, 

Ш.Иманбаев та осындай құрылысты 

бастаған. Ауданның сыртта жүрген бір 

топ қалталы азаматтарының күшімен 

былтыр Алматы – Тараз автожолының 

Отар қиылысында �теген батыр, Ке-

бекбай, Ноғайбай би-шешендерге, 

атақты Кенен ақынға ескерткіш-

мемориал орнатылды. Сол сияқты, 

Қақпатас  ауылында А.К�пешов 

пен степнойлық Ж.Оспанов туған 

 ауылдарында жекеменшік балабақша 

құрылысын жүргізуде. Мұндай мы-

салдар Елбасының шақыруынан кейін 

жарасымды жалғасын табары анық.

Жиын барысында к�рнекті ғалым, 

биология ғылымының докторы, А.Ясауи 

атындағы қазақ-түрік университетінің 

профессоры  Базарбек Бектұрғанов 

�з әулеті атынан кіндік қаны тамған 

Қасық ауылында спорт кешенін салуға, 

кәсіпкер Бақыт Сегізбаев Кенен ау-

ылында  демалыс саябағы, балалар 

бақшасы, монша, т.б. салып, туған 

ауылын к�ркейтуге атсалысуға уәде 

берді. Былтыр ғана аудан орталығында 

�з қаражатына балабақша ашқан жас 

кәсіпкер Дәурен Райымқұлов болса енді 

отыз миллион теңгеге жастар демалыс 

орнын, кәсіпкер Сәрсебек Салыба-

ев аудан тұрғындары үшін этноауыл, 

«Болашақ» ықшам ауданында саябақ 

салып, тіпті жағдайы т�мен отбасыдан 

бір бозбаланың үйлену тойын тегін 

�ткеріп беруге, «Флагман» сауда үйінің 

басшысы Шахманалы Жылқыбеков 

аудан жастары үшін қазақша күреске 

баулитын арнайы спорт кешенін салып, 

к�к�ніс қоймасы бар жылыжай кешенін 

ашатындығын жеткізді.  Жалпы бүгінгі 

күнге дейін «Туған жерге туың тік!» ак-

циясы аясында жалпы құны 447 милли-

он 900 мың теңгеге бағаланған жобалар 

ұсынылды. 

Акция барысында �ңірдің әлеу-

меттік-экономикалық дамуына сүбелі 

үлес қосып жүрген кәсіпкерлерге аудан 

әкімінің Алғыс хаттары тапсырылды. 

Ауданның Құрметті азаматы, жезтаңдай 

әнші Қарлығаш Қожағазина, «Астана 

жұлдыздары» байқауларының Гран-при 

жүлдегері Риза Ілиясова, Қыдырбек 

Т�леген, Сәуле Жуатбекова, Құндыз 

Байболатовалар жерлестерін туған жер 

тақырыбындағы патриоттық әндермен 

сусындатты.

Құрманбек FЛІМЖАН

Жамбыл облысы

Қордай ауданы
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Кезінде Асан қайғы бабамыз 

желмаясына мініп, жерұйығын 

іздеп шыққан сапарында: «Мынау 

Жетісудың ағашының әр бұтағы 

толған жеміс екен, шаруаға жайлы 

қоныс екен» деп тұжырымдапты. 

Жазиралы �лкенің тұмса сырына 

қаныққыңыз келсе, мың естігеннен 

бір к�рген артық. Жақында біз 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында Алматы облыстық �ңірлік 

коммуникациялар қызметінің 

ұйымдастыруымен аумағы  520 мың 

гектар жерді алып  жатқан «Алтын 

емел» ұлттық қорығын  аралауға 

аттандық. �ткеннен �неге алып, 

�мірден �релі ой түю мақсатында 

қолға алынған бұл бастаманың 

шынымен маңызы зор. Біз ал-

дымен сан салалы  Сары�зектің 

жыра-жылғаларын артқа тастап, 

ұлтымыздың ұлы ғалымы, саяхат-

шы Шоқан Уәлихановтың еңселі 

ескерткіші мен мемориалдық 

мұражайына ат басын тіредік. 

 Мұражайдың қызметкері  

 Маржан Жақыпбекованың айту-

ынша,  аталмыш нысан 1985 жылы  

есігін   ашып,  соңғы уақытта  қайта 

жаңартылған. Онда ғалымның 

�мірі мен шығармашылығынан, 

Қашқария, Құлжа �ңіріндегі са-

парынан сыр шертетін 1000-ға 

жуық құнды бұйымдар сақталған. 

Ескерткіш таза қоладан құйылған. 

Жалпы биіктігі 5,5 метр.

Шоқан  Шыңғысұлы 1858 

жылы �зінің шығысқа  саяхатында  

43 атты  адам мен 101 түйеге мүлік 

артып,  Алтын емел тауын асқан 

екен. Келесі кезекте сол асуды  біз 

де асып, Басши арқылы Қату мен 

Ақтауға қарай  бет алдық. Темір  

тұлпарды тізгіндеп, жүйткіген 

 сайын арқар жон, ұсақ адырлар мен 

ойдым-ойдым ойпаңдар ойсырап 

артта қалып жатты. Ақын Қадыр 

Мырза (лі тілімен  жеткізсек:

Кешкі салқын сәл 

басып алауыңды,

Жүректегі табады  қалауыңды.

Бесті қымыз секілді жусан исі,

Жарып кете жаздайды

 танауыңды.

К�п �тпей  алуан пішінді та-

старымен бүкіл ынта-пейілімізді 

а у д а р ғ а н  Қ а т у д ы ң  қ о й н а у -

қойнауынан к�з алмай, онымен 

салалас жатқан Ақтауға да келіп 

жеттік. Қызыл, жасыл, ақ, к�к 

түстерге әдейі бояп қойғандай  

к � р і н і с  б е р е т і н  т ү й е  � р к е ш 

шоқылардың ең биігі 1000 метр. 

Алтын емел ұлттық қорығының 

т у р и з м  б � л і м і н і ң  м а м а н ы 

Жансерік Елубаев: «Ғалымдардың 

зерттеуінше, осыдан шамамен 50-

60 миллион жыл бұрын осы Ақтау 

аумағында үлкен теңіз болған. 

Оны 1996 жылдан басталған  қазақ 

және ағылшын ғалымдарының 

зерттеу нәтижелері толық айғақтап 

отыр. Мәселен, бұл жерден атал-

мыш дәуірлерде �мір сүрген су 

жануарлары мен динозаврлардың, 

тасбақалардың қаңқа сүйектері 

табылған. (рі теңіз түбінің  түрлі 

�сімдіктері, балдырлары к�птеп 

кездескен. Сонымен бірге мұндағы  

тауларды «Борлы тау» деп те атай-

ды. Себебі оның сыртқы қабаты 

біраз қатты болғанымен іші �те 

үгілгіш келеді. Ал таудың белдеу-

белдеу сызықтары әр дәуірдегі 

судың қай деңгейде сақталғанын 

�зі-ақ әйгілейді» деді.

Осыдан соң аң-құстардың 260 

түріне  мекен болған кең �лкені 

кесіп �тіп, к�лік басын әйгілі 

Айғайқұмға бағыттадық. Жол 

бойы үрке қашқан қарақұйрық пен 

құланның топ-топ шоғыры жиі 

ұшыраса берді. Қорықшалардың 

берген мәліметіне сүйенсек, 

бүгінде бұл аймақта сүтқоректі 

түз тағысының 78 түрі бар. Оның 

11-і қызыл кітапқа енген. Соның 

ішінде мұндағы қарақұйрықтың 

саны 6 мыңға жуықтаса, құлан 4 

мыңнан асады.

(у, дегенше, сайын даланың 

сары керішті алқабын ұршықша 

иіріп аңыздар ақиқатына айналған 

А й ғ а й қ ұ м ғ а  д а  к е л д і к .  А й т-

са айтқандай. Ел азаматтарын 

айтпағанда, жылына неше мың 

шетелдік саяхатшы тамашалауға 

келетін бұл құмның жаратылы-

сы да �згеше. Текелі қаласының 

тұрғыны, �лкетанушы Бақытжан 

Молдыбаев: «Айғайқұм қазақ 

жеріндегі жеті кереметтің бірі. Бұл 

�зі үлкен Қалқан және кіші Қалқан 

тауларының ортасына орналасқан. 

Айналасы боз топырақты дала 

мен жартасты таулардың арасына 

үйіліп қалған құмның тылсым 

сыры 18 мың ғаламның жарату-

шысы жалғыз Аллаға ғана аян.  

Мұндағы бір қасиет, қанша қатты 

жел соқса да  құм ешқайда  бытырап  

кетпейді. (рі ғасырлар бойы бұл 

құм тау �з пішінін еш �згертпеген. 

Тек кейде шығыстан, кейде ба-

тыстан ұйтқыған желдің әсерінен 

жалы ғана ауытқып отырады. 

Биігіне шығып сырғанасаң, не аяқ 

бассаң, сан түрлі дыбыс шығады. 

Оны ғалымдар  құрғақ құм мен 

ылғал құмның үйкелісінен десе, ел 

АЛТЫН БЕСІК

болып шыға келеді. Жас балаға ұлық 

ғалымдар – Орта Азия археологиясының 

атасы деп аталып кеткен М.Е.Массон, 

Г . А . П у г а ч е н к о в а ,  б а с қ а  д а  ә й г і л і 

 мамандар дәріс оқып ілім-білім үйретті. 

Тәжірибені студент Н.Алдабергенов Орта 

Азияның ең к�рнекті ескерткіштерінде 

– Түркіменстандағы Байрам – (лі 

елді мекенінің қасындағы к�не Мерв 

қаласындағы («Белое солнце пусты-

ни» атты әйгілі кинофильм түсірілген) 

құрылыстарды, �збекстандағы (мір 

Темір туылған Шахрисабз қаласындағы 

жәдігерлерді зерттеу экспедицияларының 

құрамында �ткізіп небір археологиялық 

олжаларға тап болады. Мысалы, 1967 жылы 

Тоқтагұл су қоймасын салу қажеттілігіне 

орай Ташкент университетінің басшылығы 

Н.Алдабергеновті Қырғызстандағы Ош 

облысындағы Кетпент�бедегі ғұн обала-

рын зерттеуге аттандырғанда ол ғұндардың 

әйел мүрдесін (шамамен І-ІҮ ғасырлар) 

ашу барысында алтын масқа киген к�не 

мәйітке тап болады. Сенсациялық табы-

лым! Алайда масканың қасынан қытай 

айнасының табылуы бұл жаңалықты 

жасыруға мәжбүр етіпті. �йткені сол 

кезде Кеңестер одағы мен Қытай арасы 

шиеленісіп тұрған-ды. Мұндай жағдайда 

Қырғызстан жерінен қытайдың затының 

табылуын жария ету сатқындыққа теңелер 

еді. Сондықтан 15-16 жыл Нұрекең тапқан 

алтын  маска Фрунзедегі (қазіргі Бішкек) 

музей қоймасында жасырылды. Тек 1983 

жылы шектеулі маман қатысқан конферен-

цияда Қырғызстанның белгілі археологы 

Исмат Қожомбердиев к�не ғұнның алтын 

бетпердесін қазақстандық жас археолог 

Н.Алдабергеновтің тапқанын жария етеді.

Ташкентте �ткен студенттік шақ ар-

найы білім алумен қатар шығу тегі мен 

тарихы жағынан қазаққа жақын �збектің 

зиялыларымен танысуға жағдай жасады. 

Нұрекең, әсіресе әйгілі �збек жазушы-

сы Гафур Гулямның отбасымен жақын 

ағайын-туысқандай болып кетеді. 

1970 жылы университетті  бітіріп 

�збекстанның бір облысындағы музейдің 

директоры қызметі ұсынысылса да жас 

маман «басқа елде сұлтан болғанша, �з 

еліңде  ұлтан бол»  деген қағидамен �з еліне 

қайтады. Қазақстандағы еңбек жолын Қазақ 

ССР Ғылым Академиясының тарих, архео-

логия және этнография институтының 

Кемел Ақышев басқарған оңтүстік 

қазақстандық кешенді археологиялық экс-

педиция құрамына қатысудан бастайды да 

екі жылдық далалық маусымды Отырар 

т�бе қазбаларында �ткізеді. Нұрекеңнің 

Қазақстандағы ең үлкен ортағасырлық 

қаласындағы археологиялық қазбалар 

туралы ойларын к�пшілікке 1971 жылы 

«Лениншіл жас» газетінде «Отырар отта-

ры» деген тақырыппен шыққан мақалада 

жария етті.

айналасындағы кесенелерді, Қылует, 

Шілдехана атты нысандарды  зерттеулер-

ге, Күлт�бедегі қазбаларға қатысты. Яғни 

Түркістанның аспан астындағы музейге 

айналуына  �з үлесін қосты. 

Нұрекеңнің �мірінің алматылық кезеңі 

қазақ зиялыларының қаймағы арасында 

�тті. Ұзақ тізімнің басындағы аттары аңызға 

айналған (лкей Марғұлан,  Бейсенбай 

Кенжебаев,  Қалтай Мұхамеджанов 

«Қыпшақтар» деген монографияның 

 а в т о р ы  С е р ж а н  А қ ы н ж а н о в ,  т а ғ ы 

басқа да жазушылар мен ғалымдар бол-

ды. Нұрекеңнің Ташкентте оқып Орта 

Азиядағы жәдігерлерді к�збен к�ріп, 

жинаған ақпараттары, білген-түйгені 

к�птомдық Қазақ совет энциклопе-

диясына енді. Бұл Н.Алдабергеновты 

а л ғ а ш  б а с ы л ғ а н  қ а з а қ т ы ң  ұ л т т ы қ 

энциклопедиясының бір авторы, һәм 

кеңесшісі етті. Аталған басылымдағы Орта 

Азияның археологиялық және сәулеткерлік 

ескерткіштер туралы мақалалардың бір 

б�лігі Нұрекеңнің қолынан шыққан. 

1973 жылдан бастап Нұрекеңнің 

3 0  ж ы л д а й  � м і р і  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ 

университетінің тарих факультетінде 

студенттерді тәрбиелеуге арналды. Нұртаза 

 Алдабергенов университетте археология, 

этнография кафедрасының қалыптасуына, 

студенттердің археологиялық зерттеу 

тәсілдерін игеру, тәжірибе алу мақсатында 

Жамбыл облысы Шу ауданындағы Ақт�бе 

к�не қалажұрты орнында археологиялық 

б а з а  ұ й ы м д а с т ы р у ғ а  е р е к ш е  ү л е с 

қосты, Ақт�бе к�не қалашығындағы 

археологиялық зерттеулерге басшылық 

етті. 

Далалық жағдайда студенттерге прак-

тика ұйымдастыру үшін тұрақты база 

жасау оңай шаруа болмады. Ақт�бе 

қалашығындағы қазбаларды к�ріп қайтқан 

Шерхан Мұртазаның «Қазақ әдебиеті» 

газетінің бетіне жариялаған эссесіне назар 

салсақ: « – Бұл қаланы біз 1974 жылдан 

қаза бастадық, – дейді профессор Уахит 

Шәлекенов. Біздің студенттеріміз осында 

бір-екі ай практика �теді. Оларға кафе-

дра мұғалімдері – Нұртаза Алдабергенов 

пен Мадияр Елеуов жетекшілік етеді. 

(уелі қиыншылық к�п болды. Техника, 

жұмыс қолы жетіспейді. ... Біреуді әке, 

біреуді к�ке деп жүріп электр жүйесін 

тарттырдық».

(йгілі жазушымызды біздің кейіп-

керіміздің топырақ астынан аршып 

алған олжалар таңғалдырған, терең ойға 

жетелегені анық: «Атақты Майлықожа 

а қ ы н н ы ң  т у ғ а н  ш � б е р е с і  Н ұ р т а з а 

 Алдабергенов тапқан тостағанды қолға 

ұстап отырып Омар Хайямды да, беріде 

�ткен Сұлтанмахмұтты еріксіз еске аласың. 

Бұдан мың жыл бұрын, бәлкім, мың жарым 

жыл бұрын дәл осы арада бұл тостағанмен 

кім шарап ішті екен? Баласағұн бегі емес пе 

АҢЫЗДАР АҚИҚАТЫ
екен?.. Таяуда ғана Нұртаза Алдабергенов 

пен Мадияр Елеуов асықтың үлкендігіндей 

м�р тапты. Мрамордан қашалған м�р ары-

стан бейнесінде ойылған. Табанында таңба 

бар. Ол кімдікі?».

Н ұ р е к е ң  б а с ш ы л ы қ  е т к е н  қ а з -

балардан әсер алған Шерағаң келесі 

түйінмен аяқтапты: «Қазақ мемлекеттік 

университеті Археология және этногра-

фия кафедрасының игі ісіне к�пшілік 

қауым болып табыс тілесек жарасар. 

Ұдайы жұлдыздарға к�з тігіп жүргеніміз 

– озғанымыз.  Ал жер қабатына да 

үңіліп, тарихымызды танығанымыз – 

инабаттылығымыз. Тарихын танымаған  

– талақ».

Қазір Ақт�бе к�не қалажұртындағы 

қазбалардың нәтижелері барлық дерлік 

Қазақстанның ортағасырлық  археология-

сына арналған қорытынды еңбектерде 

аталады. Н.Алдабергеновтің осы қалаға 

а р н а л ғ а н  к � п т е г е н  м а қ а л а с ы  ж а -

рияланды. Ал Нұрекеңнің профессор 

У.Х.Шәлекеновпен бірге дайындаған 

альбом-кітабының 2006 жылы Түркияда үш 

тілде, ағылшынша, түрікше және қазақша 

жарық к�руі  Қазақстанның мәдени 

мұрасын шетелде танытудағы үлкен еңбек.

С�зге жүйрік, зиялылығы, адамгершілігі 

терең Нұрекең �зін білікті маман, ұлағатты 

ұстаз ретінде к�рсете білді.  Қазіргі 

таңда шәкірттері Қазақстанның түкпір-

түкпірінде қызмет етуде. Арасында елге 

танымал азаматтар, мүйізі қарағайдай 

ғалымдар бар.Тізімнің басында қазіргі 

археология мен этнология саласындағы 

жетекші ғалымдар-профессорлар  Мадияр 

Е л е у о в ,  ( б д е ш  Т � л е у б а е в ,  Ж ә к е н 

Таймағамбетов, Аманжол Қалышевтарды 

айтсақ да жеткілікті.  

Нұрекеңнің суырыпсалма, тапқыр 

с�здері аңыз болып қалуда. Бірде Нұртаза 

емтихан қабылдай отырып үш сұраққа 

жауап бере алмаған студентке тап болады. 

Оңай сұрақ қояйын деп ұстаз «Питекан-

троп қай жерде табылған?» депті. Студент 

Тесіктас деп қате жауап қайтарыпты. «Ал 

синантроп қайда табылған?» деп одан да 

оңай, к�не адамның атауында табылған 

жер белгіленіп тұрған сұрақ қойыпты. 

Шәкірт тағы – Тесіктас депті. Оқытушы 

тағы да атауында табылған жер белгіленіп 

тұрған сұрақ береді: «Ал неандерталь адамы 

қайда табылған?» десе, тағы Тесіктас депті.

Студенттің білімсіздігіне күйініп кеткен 

Нұрекең: «Тесіктас не саған жатақхана ма?» 

деген екен. 

1980-1983 жылдары Нұрекең Кеңес 

Одағының ең мықты оқу орны – МГУ-

да аспирантураны тәмамдайды. Таны-

мал археологтарымен жақын аралас-

ты, пікір талас ты. Нұрекең Еуразия 

аумағындағы әлемге әйгілі археологиялық 

ескерткіштердің археологиялық тұрғыдан 

зерттелуіне атсалысты. Мысалы, профес-

сор Федоров-Давыдов басқарған экспеди-

ция құрамында Шығыс Еуропадағы біздің 

тарихымызға тікелей қатысы бар Алтын 

Орда астанасы – Сарай-Бату аттыда басқа  

қала кирандыларын зерттеуге атсалысқан 

Нұрекеңнен басқа қазақты атай алмаймыз.

2004 жылы Мәдениет министрінің 

бұйрығымен Н.Алдабергенов Отырар 

мемлекеттік археологиялық қорық-музейі 

директоры болып тағайындалды.  Содан 

зейнеткерлік жасқа жеткенше музей 

ұжымын басқара отырып  археологиялық 

ескерткіштерді зерттеу, қорғау, таныту 

жұмыстарын абыроймен атқарды. «Мәдени 

бағдарлама» аясында Нұрекеңнің про-

фессор К.М.Байпақовпен бірге жазып 

құрастырған «Отырар алқабы» атты альбом-

кітабы жарық к�рді, ерен еңбегі үшін 

түрлі республика мен облыс деңгейіндегі 

марапаттауларға, Мәдениет қайраткері 

деген атаққа ие болды. Қазір Отырар 

мемлекеттік археологиялық қорық-музейі 

директорының кеңесшісі қызметін атқара 

отырып, археологиямен шынайы араласам 

деген жастарға ақыл-кеңесін беріп келеді. 

Нұрекең жеңешеміз Шаадат апаймен бірге 

ұлды ұяға, қызды қияға қондырып, немере 

сүйіп отырған бақытты отбасы. 

Нұрекеңнің Қазақстанның археология 

ғылымындағы алатын орны, осы салада 

атқарған қызметі республикамыздағы 

жетекші мамандар тарапынан жоғары 

бағалануда. Айталық, Қазақстан Ұлттық 

Ғылым академиясының толық мүшесі, 

(.Х.Марғұлан атындағы Археология инсти-

туты директоры, профессор К.М.Байпақов 

2005  жылы Алматыда жарық к�рген 

«Қазақстанның ежелгі қалалары» атты 

кітабында к�не қала орындарында қазба 

жүргізуге «есімі тек біздің елімізде ғана 

емес, әлемге әйгілі к�птеген археологтар» 

қатысқанын айта келе олардың қатарында 

Н.Алдабергеновті к�рсетіп, «осы кісілердің 

к�п жылғы еңбектерінің арқасында біз 

Қазақстанның ежелгі қалалары  жайлы 

толымды мәліметтер алып отырмыз» деп 

жазады.

Мұхтар ҚОЖА, 
тарих ғылымының докторы
Гүлжанат БАЙСАРИЕВА, 

Отырар мемлекеттік 
археологиялық-қорық музейінің 

аға ғылыми қызметкері

�нерпаздар шырқаған әндердің 

әсері б�лек ғой. Туған жер ту-

ралы сазды әуендер бірінен соң 

бірі қалықтап жатты. Бұдан кейін 

қазақы дәстүрмен  ерулік апару 

рәсімі басталды. Матайбек атай 

мен Таңсық апай ұлдары Нұржан 

мен келіндері Гүлімді еншілерін 

беріп, бір отау етіп шығарып сал-

ды. Ауыл ақсақалдары баталарын 

берді. Жаңа тігілген отауға кел-

ген қонақтар ерулік әкеліп шашу 

 шашып жатты. Тәттіге тойған ба-

лалар мәз-мейрам. Ауылда тұратын 

әр қазақ құрт-майын �зі дайындап 

алады емес пе?! Үлкендер ауыл 

келіндері дайындаған дастарқаннан 

дәм татып жатты.

Бұл �зі есте қаларлық шара 

болды.

   

Тоғжан ДОГОМАНОВА,
мұғалім 

Сарқан ауданы

Екіаша ауылы

Ауылым – алтын бесігім
ШАРА

аузында  әр түрлі аңыздар айты-

лады. Соның бірінде  заманында 

бір-бірін құлай сүйген  екі жас 

болыпты. Күндердің бірінде қыз-

жігіттің сұлулығына таңданып, 

қызғанышы қозған бір сиқыршы 

зұлым оларды ажыратып тынғысы 

келеді. Сонымен, ол ғашықтарды  

осы екі қалқан тауына айналды-

рып жіберген екен. Кейін, айда-

лада қаңыраған қара жартасқа 

айналып кеткен  жұптың жүрек 

назын бір-біріне естірту үшін 

Алланың әмірімен осы Айғайқұм 

пайда болған  деседі.  Ал бүгінгі 

құмнан естілетін мұңлы үн  сол 

ғашықтардың зары деген тәмсіл 

бар.

Екінді мен ақшамның арасы 

болатын. К�пті ғажайыбымен 

таңдандырған, Айғайқұмға аяқ 

басып, сырлы сазына  біздің де 

құлақ түргіміз келді. Айналаға 

сәл ғана тыныштық орнаған 

желсіз сәт еді. Құм т�бенің ба-

сына шыққанша ештеңені сезе 

қойғанымыз жоқ. Құлдилай бере 

сан құбылған сарын құлаққа 

жетті.  Бірде Қорқыт атаның 

күңірене толғаған қобыз күйі 

ме десең, енді бірде ышқына 

соққан сүркей желдің, болмаса 

басқа бір түз тағысының дауы-

сы ма дейсің. Дәл сол сәттерде 

менің ойыма орыстың белгілі 

ақыны Пушкиннің «Қысқы кеш» 

�леңіндегі:

«Қара боран к�кті жапты,

Қарлы құйын қуалай.

Кейде ұлыған аң сияқты.

Кейде жылайды баладай» 

деген суреттемесі қаз-қалпы 

қайталана берді.

Сапарымыздың соңғы сағат-

тарында  Бесшатыр қорған дарына 

табан тіредік. Мамандардың ай-

туынша, Сақ дәуіріне тиесілі бұл 

әйгілі жәдігерлердің жалпы саны 

30-дан асады. �кінішке қарай, 

олардың біразы Қапшағай су 

қоймасы салынған тұста су астын-

да қалып қойған. Соның  ішіндегі 

ең биік қорған 18 метр, кеңдігі 

104 метрді құрайды. Қорған ішіне 

негізінен Сақ тайпаларының 

к�семдері жерленген. Жалпы 

бұл тас қамалдарға 1959-1961 

жылдар аралығында  үлкен зерт-

теу жұмыстары жүргіз ілген. 

Нәтижесінде, к�птеген тың де-

ректер анықталған. Мәселен, 

бұған дейін қазақ халқының та-

рихы, �ркениетінің дамуы Түрік 

қағанатынан басталған деген ұғым 

қалыптасса, осы зерттеуден  кейін 

ол болжам  мүлде �згерді.  Зерттеу 

қорытындысы қазақ халқының 

тарихы сақ дәуірінен, яғни біздің 

заманымызға дейінгі  1-4 мың 

жыл бұрын болғанын айқындаған.

Айдын КFЛІМХАН

Алматы облысы

Арыс қаласында 1947 жылдың 20 

қарашасында қазақтың қарапайым от-

б а с ы н д а  д ү н и е г е  к е л г е н  Н ұ р т а з а 

Алдабергеновтің 1965 жылы �збекстан 

астанасындағы Ташкент мемлекеттік 

университетінің «археология» б�ліміне 

түсуінің �зі таңғаларлық жағдай. Нұрекең 

үш студенттен тұратын топтың бір мүшесі 

Н.Алдабергенов 1971 жылдың аяғында 

сирек мамандық иесі ретінде Мәдениет 

министрлігінің Республикалық ғылыми 

реставрациялық шеберханасына жұмысқа 

шақырылып Түркістанның ескерткіштерін 

жандандыру жұмыстарына қатысты. (лемге 

әйгілі Қожа Ахмет Ясауи мавзолейіне тиісті 

археологиялық бақылаулар жүргізіп, оның 

Суретте (солдан оңға қарай): төртінші тұрған Нұртаза Алдабергенов
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ТАРИХТАН – ТАҒЫЛЫМ 

ТӘЖІРИБЕ АЛМАСТЫ

ЖҮЗДЕСУ

Демалыс күндері  сол Қоянды 

ауылындағы орта мектептің 7 сы-

нып оқушылары Л.Гумилев атындағы 

 Еуразия ұлттық университетінде бо-

лып, Жазу тарихы мұражайымен таны-

сты. Тарих пәнінің мұғалімі Нұржан 

Ү р п е к о в  б а с т а ғ а н  о қ у ш ы л а р д ы 

мұражай меңгерушісі Тамара Қожамқұл 

қуана қарсы алып, жәдігерлермен жете 

таныстырды.   

А т а л м ы ш  м е к т е п  ұ с т а з ы н ы ң 

�тінішін құп алған Л.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университетінің 

(леуметтік-мәдени даму ж�ніндегі 

проректоры, филология ғылымының 

докторы, ҚР ҰҒА академигі Дихан 

Қамзабекұлы оқушыларға рухани 

жаңғыру ж�нінде тағылымды әңгіме 

айтты. 

– Кез келген ұлт �зінің тарихындағы 

ең  танымал тұлғалардың еңбегін зерде-

лей отырып, алға қарай дамиды. Олар 

да �здерің сияқты бала болған, мек-

тепте, медреседе оқыған. (рқайсысы 

талаптанып, қазақ ұлты ешкімнен кем 

емес, елімізді әлемге танытамыз деп 

топ жарып шыққан. Рухани жаңғыру  

«рух» деген с�зден шығады. Таза, 

білімді, иманды адамды рухани бай 

адам деп айтамыз. Қабілетсіз бала жоқ, 

біреу математиканы, біреу суретті, 

біреу ән айтқанды жақсы к�реді. Сол 

дарынды үнемі жетілдіріп отырған ж�н. 

К�ркем әдебиетке, �нер-білімге құштар 

болу керек, сонда үлкен жетістікке 

жетесіңдер, – деп алаштанушы ғалым 

бала ұғымына түсінікті тілмен с�з ба-

стап,  университеттің тарихы жайында 

айтып берді.   

Д.Қамзабекұлы университеттегі 

Күлтегін ескерткіші мен оның жаны-

нан ашылған  Жазу тарихы мұражайы 

Тәуелсіздігіміздің  жемісі екенін атап 

айтты.  «Күлтегін тасы  2001 жылдың 

18  мамырында сонау  Моңғолия 

елінен әкелініп, Елбасымыздың �зі 

ресми түрде ашқан. Бұл баға жетпес 

байлығымыз. Моңғолияда Улан-Батор-

дан 60-70 шақырым жерде осы тастың 

түпнұсқасы тұр. Сол жерде бір кезде 

Батыс Түрік Қағанаты �мір сүрген» 

деп, академик �з әңгімесін университет 

қабырғасында ілінген тарихымыздан 

сыр шертетін к�лемді суреттің алдында 

сабақтады.  

«Бұл суретте қазақтың бүкіл 

 тарихы, рухани жаңғырудың негізі 

тұр. Суретте ежелгі Бозоқ қалашығы 

бейнеленген. Екіншіден, әл-Фараби 

бастаған үлкен ғұламалар тұр. Мына 

жерде Күлтегінді, Барысты к�ріп 

тұрсыздар. Барыс – біздің рәміздік 

тұлға. «Б�рілі байрақ ұраным» деп 

Сүйінбайдың айтатыны бар. Б�рі 

мен барыс бізді рухтандыратын бей-

нелер» дей келе, ғалым қазақтың 

үш биі,  ақын-жыраулар,  қоғам 

қайраткерлері  туралы тәптіштеп 

айтып берді.  Биыл Алаш үкіметінің 

құрылғанына 100  жыл екенін еске 

салып, Алаш к�семдері (лихан 

Б�кейханов, Мұстафа Шоқай, Ах-

мет Байтұрсынұлы және тағы басқа 

зиялылардың жанкешті ісін білу  

керектігін жадына құйды.   

Бүгінгі оқушы – ертеңгі қоғам 

қайраткері. Балаларды мұражайға бас-

тап  әкелген Нұржан Үрпеков тарихты 

оқулықтан ғана оқып қоймай, к�збен 

к�ргенінің артықшылығын айтты. �з 

шәкірттерінің Күлтегін ескерткіші 

және рухани жаңғыру ж�нінде үлкен 

мағлұмат алғанын айтып, Еуразия 

ұлттық университетінің әкімшілігі мен 

музей меңгерушісіне ризашылығын 

білдірді.  

Жұлдыз ТОЙБЕК,
Л.Гумилев атындағы 

ЕҰУ оқытушысы

С+здің маржанын сазбен жеткізетін 
нағыз дала +нерпаздарын анықтайтын 
«Текті с+здің т+ресі – терме» 
байқауы мәресіне жетті.Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің Тілдерді дамыту және 
қоғамдық-саяси жұмыс комитетінің 
тапсырмасымен Ш.Шаяхметов 
атындағы тілдерді дамытудың 
республикалық үйлестіру-әдістемелік 
орталығы ұйымдастырған дәстүрлі 
байқау Сәтбаев қаласында +тті.  

Республикалық байқауға еліміздің 14 

облысы мен Астана, Алматы қалаларынан 

16 орындаушы қатысты. Текті �нердің 

насихатшылары байқау барысында ел 

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық кітапханасында Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында «Қазақстан 
кітапханаларының құқықтық 
және кадрлық тұғырнамасын 
жаңғырту» тақырыбында жыл 
сайынғы облыстық әмбебап ғылыми 
кітапханалар директорларының 
кеңесі +тті. 

Шараның мақсаты – еліміздегі 

кітапхана ісінің даму стратегиясын 

анықтау, кітапхана қызметкерлерінің 

біліктілігін к�теру, �зара тәжірибе 

алмасу, �зара әрекеттестік арқылы 

бірлескен жобаларды жүзеге асыру. 

Кеңесте  мына  мәселелер талқы-

ланды: «ТМД-ға қатысушы мемлекет-

терге арналған моделді кітапханалық 

кодекс» 2016 жылғы жаңа редакция-

сы;  Қазақстан Республикасының 

«Кітапхана ісі  туралы» Заңының 

жобасына ұсыныстар;  «Ауылдық 

кітапханаларды мәдениет, ағарту, 

бос уақыт �ткізу орталығы ретінде 

жаңғырту туралы ереженің» жобасы;  

«Қазақстанның кітапхана ісі саласы 

мамандарын сертификаттау орталығы» 

туралы; Жаңадан қабылданған Типтік 

квалификациялық сипаттамалардың 

кітапханалардың заманауи қызметіне 

сәйкестігі  (Қазақстан Республикасы 

Мәдениет және спорт министрінің 2017 

жылғы 17 шілдедегі №209 бұйрығы) 

жайында;  «Туған �лкем» ақпараттық 

порталының тұсаукесері;   Латын 

әліпбиін үйрену орталықтарын ашу 

туралы.

Сәрсенкүл  БЕЙСЕНОВА

бірлігі мен Алаш үшін айтулы оқиға 

Алашорданың 100 жылдығын жырға 

қосты. Ана тілдің тағдырын айтып, 

тыңдарманның к�ңіліндегіні д�п басты.

К � м е й і н е  б ұ л б ұ л  ұ я л а ғ а н 

�нерпаздардың шеберліг ін  айтыс 

ақын дары мен жыршы-термешілердің 

халықаралық одағының т�рағасы, 

ҚР еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін 

 Ерман (т�раға), Қазақстанның халық 

ақыны Қонысбай (біл, жыршы, ҚР 

еңбек сіңірген қайраткері Эльмира 

Жаңабергенова, жырау, жыршы Мұқаш 

Қожахметов және Маңғыстау жыршылық 

мектебінің �кілі Амандық К�меков 

бағалады.

(р �ңірден келген орындаушы-

лар бар �нерін ортаға салды.Байқау 

қорытындысы бойынша Х.Досмұхамедов 

атындағы Атырау мемлекеттік уни-

верситетінің 1-курс студенті Гүлдана 

Тайырова бас жүлде мен оған тиесілі 

1 миллион теңгені қанжығалады. Ал 

бірінші орын Шынболат Ділдебаевтың 

«Шыңырауда шыңдалумен келемін...» 

термесін нақышына келтіріп орындаған 

Айнұр Қонысбаеваға бұйырды. Жүлделі 

екінші орынды Сыр мектебінің түлегі 

Марат Сүгірбай еншілесе, үшінші орын-

ды Маңғыстаудың марғасқасы Темірбек 

Асқамбаев пен павлодарлық Талғат 

 Бланкин �зара б�лісті.

Шынболат Ділдебаевтың туған-

туыстары дайындаған 100 000 теңгелік 

Текті сөздің төресі – терме
БАЙҚАУ

ЖИЫН

«...АСҚАР ТАУЛАР 
САНАУЛЫ»

«қамал алудың» жарқын к�ріністері іспетті.

Ол елден жырақ жүрген кездердің 

бәрінде туған жері мен халқының сой-

ылын соғып, арын қызғыштай қорғады. 

Оны КСРО Мұнай-газ министрінің 1-ші 

орынбасары Ю.В.Филановскиймен 80-ші 

жылдардың аяғында Ембіге келген сапа-

ры кезінде іс жүзінде к�рсетті. Олардың 

Аққыстауға «Жайықмұнай» басқармасына 

келгенде, (мен ол кезде партком хатшы-

сы болатынмын) Нұрлан �тепұлының 

мәскеуліктер алдында зор бедел жинап, �зін 

мойындатқанының куәсі болдық.  Аузымен 

құс тістеген Ю.В.Филановскийдей терең 

білімді, сұңғыла мұнайшының Нұрекеңнің 

құруға тікелей араласпағанда тағдыры 

қыл үстінде тұрған ауданның болашағы 

бұлыңғыр болатын. Сол риясыз еңбегіне 

ризашылығы болар аудан халқы Нұрекеңді 

ерекше жылы шыраймен қарсы алды. 

Бұл кездесудеде Нұрлан �тепұлы �зіне 

тән ыждағаттылықпен тұрғындардың 

сұрақтарына нақты жауап қайтарып,  

кейбір зәру мәселелердің түйінін қолма-

қол шешіп берді.

 Соның бірі жылда қызыл су  шайып 

кетіп, күрделі ж�ндеуді күткен  керек 

Ш о л а қ с а й  к � п і р і  т у р а л ы  м ә с е л е 

қозғалғанда, мені орнымнан к�теріп, 

(«Қайнармұнайгаз» басқармасының 

бастығы болатынмын) «Ардақ,  осы 

мәселені саған тапсырамын»  деді. Бұл 

маған артқан үлкен сенім деп сезіндім. 

(йтпесе, шараға енгізіп, «Ембімұнайгаз» 

АҚ басшылығына міндеттесе де бола-

тын еді ғой. Ол аз болғандай, жина-

лыс аяқталысымен қасына жақындай 

б е р г е н і м д е  қ ұ ш а қ т а й  а м а н д а с ы п ,  

жерлестерім алдында менің мәртебемді тағы 

бір к�теріп тастады. С�йтіп Нұрекеңнің 

тікелей тапсырмасы мүлтіксіз орындалды. 

Бұл ретте, жұмысшыларымызды қолайлы 

жәйкүймен қамтамасыз етуде сол кездегі 

аудан әкімі  (лібек Нәутиев пен «Сағыз» 

жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

директоры Құлмағамбет Қодановтың аян-

бай атсалысқандарын айтуға тиіспін. 

Иә, тізбектеп айта берсек, Нұрлан 

ж а ң а д а н  қ ұ р ы л ғ а н  « Ж а й ы қ м ұ н а й » 

басқармасына жұмыс ауыстырдым. Ол кез-

де қаладан қатынап жұмыс жасайтын жас 

мамандарға Атырау  қаласындағы Гурьев 

к�шесінде орналасқан (халық арасында 

«Мұнайшылар қонақүйі» аталып кеткен) 

екі қатарлы ғимараттан  жатақхана ретінде  

орын берілетін.  Біз – Еламанов Болат, 

Қабдолов Аманжол, Екібастұз   тумасы 

– Қалыбай деген жігіт және мен сонда 

бір б�лмеде тұрып едік. Нұрлан ол кезде 

Маңғыстауда жұмыста болатын. Анасы, 

інілері, басқа ағайын-туыстары осында 

тұратындықтан болар, Атырауға (ол кезде 

Гурьев) жиі келетін. Сондайда, КазПТИ- 

де бір топта оқыған курстастары Болат 

пен Аманжолға келіп кететін. Солардың 

арқасында біз де Нұрекеңмен жақынырақ 

танысып, ортақ тіл табысып кеткенбіз 

«Жүзі жақсыдан түңілме» деген, ол к�рікті 

келбетіне, дене бітімі сай, мұнтаздай болып 

талғаммен киінетін жігіттің сұлтаны  еді 

ғой. Айналасына адамдарды үйіріп алатын, 

қасынан «н�керлері» қалмайтын, кесіп 

айтып, ірі турайтын к�шбастаушылық 

қасиеттері сол күннен байқалатын.

Нұрлан �тепұлы 1977-84 ж. аралығында 

«Жайықмұнай» басқармасына �ндірістік 

базаның бастығының орынбасары, кейін 

бас инженер болған кездері оның тікелей 

басшылығымен қоян-қолтық жұмыс 

жасадық. Бұрыннан қарым-қатынасымыз 

жақсы болғандықтан, жұмыс бабында да 

дұрыс к�зқарас қалыптасып, оның маған 

деген сенімінің іргетасы осы кезде қаланды 

деп ойлаймын. 

«Отызында орда бұзып, қырықта қамал 

алған» деген аталы с�з осы Нұрлан сынды 

азаматтарға қаратып айтылса керек. К�п 

ұзамай  жаңадан құрылған «Ақт�бемұнай» 

б і р л е с т і г і н і ң  б а с  и н ж е н е р і  б о л ы п 

тағайындалды. Ақт�беге жолым түскенде 

жолығып, сәлемдесіп кететінмін. Бірінші 

барғанымда жұмыс бабымен кіріп-шығып 

жатқан адамдарды таныстырып отырды. 

К�бісі Ресейдің мұнайлы аймақтарының 

�кілдері – ысылған, тәжірибелі мамандар 

екен. Арасында «ГлавТюменьгеология»-

да басшылық қызметте болған, КСРО 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

А.К.Сабирзянов деген де болды. Мұнда 

атқарған ауқымды міндеттердің ең 

маңыздысы – мұнай құрамында күкіртті 

сутегісі к�п Жаңажол кен орнын қатарға 

қосу  еді .  Мұндай алаңдарды игеру 

тәжірибесі әлі жоқ болатын. Осындай қым-

қуыт жұмыстың арасында үйге шақыруға да 

уақыт тауып, Нағима жеңгеміздің қолынан 

дәм татып едік. Мұндайда, «Ішкен ас түске 

жетпес, ықылас-ниет естен кетпес» дейді 

ғой қонақжай халқымыз. Осында атқарған 

игі істері мен жинақтаған мол тәжірибесі 

елеусіз қалған жоқ. Ол аңғарымпаз билік 

иелерінің назарына ілігіп, Мәскеуде 

одақтық мұнай-газ министрлігінің мұнай 

�ндіру Бас басқармасында Орта Азия мен 

Қазақстанның мұнай саласына жетекшілік 

етіп, жауапты жұмыстардың тізгінін 

ұстады. Бұлардың бәрі «орда бұзу» мен 

салиқалы с�зімен, пайымды ойларына 

ден қойып, санасатынына риза болдық. 

Мәртебелі мейманның дастарқан басында 

әзіл әңгімелер айтып, еркін отыруы да 

Нұрекеңе деген шынайы сыйластығын 

білдірсе керек.

Біздің бағымызға Нұрлан �тепұлының 

АҚШ-тың Массачутес университетінде  

білімін жетілдіріп, «Chevron» сияқты 

әлемге әйгілі мұнай корпорациясында 

тәжірибе жинақтауы Мұнай-газ министрі, 

«КазахОйл» президенті болған  кездері 

елдің мұнай �неркәсібінің қарыштап 

дамуына зор септігін тигізгені с�зсіз. 

Ол қандай жоғарғы қызметтерде жүрсе 

де, еңбек ардагерлері және қатардағы 

жұмысшылардың тұрмыстық, еңбек 

жағдайын бірінші кезекке қоятын. 

( л і  е с і м д е ,  2 0 0 1  ж ы л д ы ң  2 6  н а -

урызында «Ембімұнайгаз»  АҚ-ның 

президенті М.Д.Батырбаев телефон ша-

лып, «КазахОйл» ҰК-ның президенті 

«Қайнармұнайгаз» басқармасына баруды 

жоспарлап отыр. Мақатқа соқпайды, 

Қ о т ы р т а с ,  М о л д а б е к  к е н і ш т е р і н 

араламақшы. Қайнарға сырттан кететін 

ж о л д ы ң  қ и ы л ы с ы н а н  к ү т і п  а л ы п , 

сәлемдесіп қаларсың»  деді. 

Ертесіне, діттеген жерден күтіп алып, 

аман-сау алысқаннан кейін, Нұрекең  

«қандай сұрағың бар?»  деді. «Мен айта-

тын пәлендей мәселе жоқ, тек бұл жаққа 

келетініңізді қайдан естігенін білмеймін, 

«біз ге де соғып кетпес пе екен» деп, арда-

герлер сізді күтіп жүр» дедім. «Жарайды,  

ақсақалдардан аттап кеткен дұрыс болмас, 

5-10 минут болса да, амандасып шығайық»  

деп атының басын Мақатқа бұрғызды. 

Жасандылықты білмейтін, қарттардың 

пәк те шынайы, к�ңілін байқаған Нұрекең 

сыртқы киімін шешіп тастап, жайғаса оты-

рып, мұнайшылар алдында тұрған келелі 

дейін жалғасын тауып отырғаны әрине, 

қуанарлық жайт. 

Ол кісінің тағы бір ерекше қасиеті 

«Терең �зен алабұртпай ағады»  деп (йтеке 

би айтқандай, �зінің к�ңілінен шығып, іш 

тартып сыйласқан адамдарға қалыптасқан 

к�зқарасын ешуақытта �згертпейтін. 

Ондайда табан астынан табыла кететін 

кеңесшісымақтардың бұра тартатын 

«құнды» пікірлеріне құлақ аспайтын. Оның 

достары мен жолдастарына деген адалдығы 

мен қамқорлығын, шарапатын к�ргендер 

к�п. Солардың бірі – осы жолдардың ав-

торы.

Н ұ р л а н  � т е п ұ л ы н ы ң  П р е м ь е р -

Министр болған жылдары, ел эконо-

микасының киын-қыстау кезеңменен 

тұспа-тұс келіп еді ғой. Жаңатас пен 

Қаратаудың жалақысыз қалып, аштық 

жариялаған сұсты кеншілері мен жылу-

сыз қалған Арқалық, Курчатов, Шах-

тинска, Кентаудың жұмысшылары мен 

тұрғындарының жанайқайын халық әлі 

ұмыта қоймаған шығар. Дағдарыстың 

салдарынан қордаланып қалған мәселелер 

мен асқынған ахуалдарды ел ішіне ба-

рып, с�збұйдаға салмай нақты шешу бұл 

Үкіметтің дағдыға айналған әдеті болатын. 

Мұндайда Премьердің жарғақ құлағы 

жастыққа қайдан тисін?!

Үкімет басшысының 1998 жылдың 

12-ші қазанындағы біздің шалғайдағы  

Қызылқоға ауданына сапары да күні 

кешегідей к�з алдымызда. 

Бұл жерде сәл шегініс жасап, мына 

бір жайтты айтып �туге тиіспіз. Егер де 

Нұрекең Мұнай  газ министрі кезінде 

аудан аумағындағы Орысқазған кен 

алаңы негізінде, сондай-ақ шетелдіктерге 

сатылып кеткен Қотыртас,  Молда-

бек кеніштерін кейін қайтарып, 1995 

жылы «Қайнармұнайгаз» басқармасын 

міндеттерге тоқталып, біраз әңгіменің 

тиегін ағытты. Тиісінше, ардагерлер де 

�здеріне жаңадан к�рсетіле бастаған 

әлеуметтік жеңілдіктерге алғыстарын жау-

дырып, баталарын берді. 

Ардагерлер үйінен к�теріңкі к�ңілмен 

шыққан Бас мұнайшы маған соңымыздан 

ілес дегендей ишарат білдірді. Жаман-

сордан күтіп алған «Қайнармұнайгаз» 

басшылары бірден Қотыртас кен алаңына 

жол тартты. Онда жаңадан пайдалануға 

берілген жатақханаға барғанда, бірден 

тұрмыстық және санитарлық-гегиеналық 

талаптардың қамтылу жәйін сұрады. Жал-

пы, сол кездері «қара алтын» �ндірушілер 

арасында әріптестік қарым-қатынастарды 

орнықтыруда еңбек ұжымдарында кәсіби 

шеберлікті арттыру, спорттық жарыстар 

мен к�ркем�нерпаздары байқауын �ткізу 

сияқты к�птеген игі істерге қозғау салы-

нып, кейін дәстүрге айналып, күні бүгінге 

Мұндайда, жұлдыздардың із тастап 

ағатынын к�ңілге медеу тұтады екенсің. 

Бұл фәниден, бақилыққа аттанғанына  

екі жыл болып қалса да, қазақ мұнайы 

аспанының жарық жұлдыздарының бірі де 

бірегейі  Нұрлан �тепұлының �мір жол-

дары к�ңілдің к�кжиегінде құс жолындай 

сайрап-ақ жатыр. Оның үстіне �зің ерекше 

құрметтеп, пір тұтатын адамның жарқын 

бейнесі, онымен кездескен әрбір сәттер, 

айтқан ақыл-кеңестері, с�зі санаңда он-

сыз да ұмытылмастай боп сақталып та, 

жатталып та қалады екен. Енді солардың 

бірқатарына тоқталып �тпекпін.

1976 жылдың күзінде  «Кеңқияқтан»  

�тепұлының ел үшін, соның ішінде 

�зі туып-�скен Атырауы үшін атқарған 

еңбектері қисапсыз. Ол халқымен біте 

қайнасып, олардың к�кейкесті мәселелері 

мен мұң-мұқтаждарын бір сәтте естен 

шығармай, оңды шешімдер алып отыра-

тын.

Бүкіл ғұмырын Байшонас, Сарқамыс 

п е н  Қ а р а т о н  к е н  о р ы н д а р ы н  и г е -

руге сарп еткен еңбек ардагерлері мен 

олардың ұрпақтарын сол тозығы жеткен 

елдімекендерден қаладан салған сайлы да 

сәнді жаңа үйлерге к�шіруде атқарған игі 

істерінің �зі не тұрады.   

Ал имандылық пен рухани құндылық-

тарды қадірлеуде Бекет Ата, Оңай Ата 

қорымдары бастарына орнатқан түнек 

үй, естелік белгі. Миялыда �з қаражатына 

тұрғызған мешіт үйі,  тағысын-тағы 

атқарған сауапты істері қаншама еді.  Осы-

нау дара тұлға артындағы інілеріне ізгілікті 

із қалдырып, ұлағат сыйлап кетті. 

«Жақсыда жаттық жоқ» деген,  Нұре-

кеңнің қазақтын байтақ даласындай кең 

пейілі мен дарқан к�ңілін қайда қоярсың?!  

«Т�белер к�п �мірде, ал асқар таулар са-

наулы, Ұнатады ел сондықтан, оларға к�п 

қарауды» деп, ақын жырлағандай, кісілігі 

мен кішілігін бір арнаға тоғыстырып, 

елдің елеулісіне айналған Нұрекеңдей тау-

тұлғалар некен-саяқ. Сондықтан болар 

еліне елеулі, халқына қалаулы, зор бедел 

иесі болған Нұрлан �тепұлының жарқын 

бейнесі жиі еске орала береді.

Елін сүйген, елі сүйген асыл перзентін, 

арда ұлын қалың қазағы әлі талай іздейтін, 

сағынып еске алып, жоқтап жыр жазарына 

сеніміміз мол.    

 

Ардақ ҚОНЫСҚАЛИЕВ,
ардагер мұнайшы 

Атырау обылысы

арнайы жүлде Оңтүстік Қазақстан-

ның атынан қатысқан Абылайхан 

Бектасовқа табысталды. Байқаудан тыс 

�нер к�рсеткен Сәтбаев қаласының 

орындаушысы Рысбек Тақашевқа 

қазылар алқасының т�рағасы Жүрсін 

Ерман �з атынан 100 000 теңге сыйақы 

берді.

Осылайша, ұлттық тәрбие мен 

х а л ы қ т ы қ  � н е р д і  н а с и х а т т а у ғ а 

 ба ғытталған байқау �нер айдынына тың 

туындыларды қосып, жаңа есім, жас 

орындаушыларды сахнаға шығарып, 

ана тіл мен ардақты �неріміздің мерейін 

үстем етіп табысты түрде аяқталды.

Айта кетейік, жыршы-термешілер 

байқауын осымен екінші рет «Айтыс 

ақындары мен жыршы-термешілердің 

халықаралық одағы» ұйымдастырды.

Fбілмансұр ЖАСАН
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«Вашингтон Пост» басы-
лымының  жүргізген сауал-
намасы Дональд Трамптың 
соңғы 70 жылда АҚШ-ты 
басқарған президенттердің 
ішінде ең т+мен танымалдыққа 
ие екендігін к+рсетеді.  

Себебі дауыс бергендердің 

37%-ы ғана қолдайтынын 

білдірсе, 59%-ы Трамптың 

саясатына қарсы екенін жеткізген. Сауалнамаға 

қатысқандардың к�пшілігі «Ақ үй басшысы сай-

лауалды науқанында берген уәдесін орындамады» 

десе, дауыс бергендердің үштен екісі «президент 

қызметіне кіріскелі түк бітірген жоқ» деген пікір 

білдірген. 

Fлем бойынша 10 миллион адамның ешбір 
елде азаматтығы жоқ. Ал ресми дерекке сүйенсек, 
олардың саны 3 миллионнан аспайды.  

Құжаты болмағандықтан, мұндай жандардың 

құқығы қорғалмайды және тұрақты жұмысқа да ор-

наласпайды. Мұндай мәлімдемені Біріккен Ұлттар 

Ұйымының босқындар ісі ж�ніндегі агенттігі 

 хабарлады. 

Мүлде азаматтық алмаған ұлттың бірі – 

 рохинджа халқы. Тамыз айынан бері олардың 

басына қара бұлт үйірілді. 600 мыңдай рохинджа 

Мьянмадағы зорлық-зомбылыққа шыдамай, к�рші 

Бангладешке бас сауғалап кетті. Ұйым �кілдерінің 

айтуынша, кез келген мемлекет сол елдің аумағында 

дүниеге келген балаға бірден азаматтық беруі тиіс. 

Сонда ғана жеке тұлғаны алалау тоқтайды. 

БҰҰ Босқындар ісі ж�ніндегі агенттігінің �кілі 

Кэрол Бачелор «Егер азаматтығыңызды растайтын 

құжат болмаса, әлемде ешкім емессіз. Құқығыңыз 

қорғалмайды, тиісті жәрдем берілмейді. Мәселен, 

білім алып, жұмысқа орналаса алмайсыз» деп, бұл 

үлкен мәселе екендігін, құжаттың болмауы онсыз 

да аз халықтың қорқынышын одан сайын ұлғайтып 

отырғандығын жеткізді.

Каталонияның бұрынғы басшысы Бельгия поли-
циясына +з еркімен берілді.

Карлес Пучдемонмен бірге автономиялық 

аймақ үкіметінің 4 экс-мүшесі де осындай қадамға 

барған. Олар бұған дейін Испаниядан кетіп, 

Брюссельде жүрген еді. Айта кеткен ж�н, осының 

алдында Испания соты Пучдемон мырза мен 

оның жақтастарын қамауға алу туралы ордер 

берген. Олар «бүлік ұйымдастырды», «мемлекет 

қаржысын ысырап қылды», «қызметтік бабын 

асыра пайдаланды» және «билікке бағынбады» деп 

айыпталып отыр. Енді 60 күн ішінде Каталонияның 

экс-басшысын Испанияға экстрадициялау туралы 

шешім қабылдануы тиіс.

Сирия әскері Дейр-эз-Зор 
қаласындағы аудандардың 
б і р і н е н  ж а р ы л ғ ы ш  ж ә н е 
химиялық заттарға  толы 
к+лікті ұстады.  

К�ліктен табылған оқ-

д ә р і л е р д і ң  т а ң б а с ы н д а 

химиялық заттарды тек зерт-

ханада ғана қолдануға бо-

латыны және медициналық 

мақсатта пайдалануға тыйым салынғаны туралы 

жазылған. Сондай-ақ осы ауданнан қару-жарақ 

пен оқ-дәрілерге толы екі үлкен қойма табылған. 

Қоймалардың бірінен америкалық М-16 автоматы, 

«Штайр», мерген винтовкасы,  әртүрлі калибрлі 

минометты қондырғылар болса, ал екіншісінде 

танкілерге арналған оқ-дәрілер мен пулеметтер 

жасырынған к�рінеді.

Б і р і к к е н  Ұ л т т а р 
Ұйымының адам құқығы 
ж+ніндегі жоғарғы комисса-
ры Австралия билігін Манус 
аралындағы босқындардың 
ж а ғ д а й ы н а  к + ң і л  б + л у г е 
шақырды. 

(лемдік қауымдастықтың 

р е с м и  � к і л і  Р у п е р т 

 К о л в и л  л  д і ң  а й т у ы н ш а ,  

 Австралия 1951 жылы қабылданған босқындар 

ж�ніндегі Конвенция талаптарын �з дәрежесінде 

атқармай отыр. Бұл мемлекет пана іздеген 

жандардың қауіпсіздігі мен құқығын сақтауы тиіс.

 «Біз Австралияның Папуа – Жаңа Гвинеядан 

жалға алған босқындар орталығындағы жағдайды 

к�ріп алаңдап отырмыз. Бұл жерде адам құқығы 

сақталып жатқан жоқ. Австралия билігін тағдыр 

тауқыметіне түскен жандарды �з еліне қабылдауға 

шақырамыз. Пана іздеген адамдардың �тініші 

тиісті деңгейде қаралуы керек» дейді Р.Колвилл. 

А в с т р а л и я  б и л і г і  М а н у с  а р а л ы н д а ғ ы 

босқындарға арналған орталықты жабатынын 

хабарлағаннан кейін 600-дей адам �з �мірлеріне 

қауіп т�ніп тұрғанын айтып, дабыл қаққан еді. 

Соңғы үш тәулікте нәр татпағандықтарын, үш 

күннен бері су, электр жарығы және қажетті дәрі-

дәрмек жоқ екендігін айтып, ереуілге шыққандарын 

еске сала кеткен ж�н.

 Fзірлеген Бағдагүл  БАЛАУБАЕВА 

АҚШ

БҰҰ

КАТАЛОНИЯ

СИРИЯ

АВСТРАЛИЯ

Ең төменгі танымалдылыққа ие

Азаматтық алу – міндет

Өз еркімен берілді

Қару-жараққа толы қойма 

Босқындар көмекке зәру

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

***

Қазақтың дарабоз ақыны Ғафу 

Қайырбековтің үйіне жиі бара-

мын. Бәдеш жеңешеміз әңгімешіл 

кісі. Таяуда ғана он бесінші тамыз, 

Ғафаңның туған күнін еске алу үшін 

сол үйге бардық. Ғафаң тұрған үй 

«Самал» шағын ауданында. Ортадағы 

үйдің бұрышында барельeф стилінде 

жасалған Ғафаңның портреті ілулі 

тұр. Онда ақынның туған, �мірден 

�ткен жылдары к�рсетілген. 

Үйге кірдік, Ғафаңның қызы, 

ғылым докторы (лима мен оның 

күйеуі Алик бізді жылы жүзбен 

қарсы алды. Бәдеш апамыз әлі тың, 

«Ғафуды еске алып келгендеріңе 

қуанып жатырмын, т�рге шығыңдар» 

деп жатыр. Шамалы отырғаннан 

кейін, жеңгеміз әңгіме бастады: «Мен 

құжат бойынша Ғафудан бір жас 

үлкенмін. 90-ға осы қарашаның 15-

де толамын. 1952 жылы Ғафу екеуміз 

үйленіп, некелесіп жатқанымызда 

туған куәлігімді к�рсетіп, мен туғанда 

құжатқа бір жасымды үлкейтіп жазып 

жіберген екен, �згертіп жаздырайық, 

әйтпесе, жұрт «әйелі бір жас үлкен» 

деп с�з қылар» дегем. Сонда Ғафу: 

«Ешнәрсе етпейді. �згертпей-ақ 

қояйық. Крупская да Лениннен бір 

жас үлкен болған» деп мені күлдіргені 

бар» дейді Бәдеш жеңгеміз алғаш не-

келескен күнін еске алып.

1 9 8 8  ж ы л .  А қ ы н  Ғ а ф у 

 Қайыр беков тің мерейлі күні атала-

тын болып, Жангелдин  ауданына 

Ғафаңмен бірге бір топ ақын-

жазушылар келген. Ішіндегі ең 

атақтысы жазушы Сәкен Жүнісов 

болатын. Кеш мезгілі. Ғафаңның 

 туысы, інісі Серікбай деген азаматтың 

(марқұм)үйі мал cойып, дәм берейін 

деп жатқан. Шай үстінде небір әзіл 

әңгімелер айтылып, тыңдаған жұрт 

бір марқайып отырды. Сонда Бәдеш 

жеңгеміз реті келіп, Ғафаңның 

с�зіне жазылған әйгілі «Ана» әнін 

шырқап жібергені.  О-о,  дауыс 

қандай, сыңғырлап құлақ құрышын 

қандырғандай болған сәтте, шабы-

ты келді ме екен, оны қоштағандай 

жазушы Сәкен Жүнісов домбыра 

құлағын бірер бұрап, Біржан салдың 

әніне салды-ау, дейсің! Алматының 

операсы Торғайға к�шіп келгендей, 

далада жүрген жұрт есіктен сығалап, 

үйге сыймай кетті.

Бәдеш жеңгеміз  бен Сәкен 

Жүнісовтің ән салғанын тыңдауым 

бірінші рет еді. Таңғалдым. Бәдеш 

жеңгеміз Күләш сияқты, Сәкен 

Жүнісов Ермек Серкебаев тәрізді ән 

шалқытқанда, ауыз ашпасқа шама-

мыз болмай қалды. 

1989 жыл. Ғафаң, Бәдеш жеңгеміз 

Т о р ғ а й ғ а  б а р ы п  к е л е  ж а т ы п , 

Арқалыққа соққан. Ағасы полков-

ник Сапабек Саматов ақын інісіне 

қонақасы бермек болып, үйіне 

шақырған. Бәйбішеммен мен де бірге 

шақырылып едім. Сәкеңнің туған 

күні екен, жеңгеміз қайнағасының 

құрметіне «Жас жұбайлар» атты 

әнді шырқап, отырғандарды тама-

ша әсерге б�легенді. Сонда Бәдеш 

жеңгемізді домбырамен сүйемелдеп 

отырған Ғафаң «Кезінде мен де 

керемет әнші едім» деп жұртты бір 

күлдірген. Ал Сапабек «(ншілігіңді 

білеміз, кәне, «Дариғаны» шырқап 

жібер!»

Шынында да, Ғафаңның атақты 

а қ ы н  Қ а с ы м  А м а н ж о л о в т ы ң 

«Дариға» әнін ақын-жазушылардың 

арасында жиі орындап, кезінде «әнші 

ақын» атағы шыққан. Содан Ғафаң 

әйгілі «Дариға» әнін орындап, сол 

жолы сонау бір сағынышты кезеңді 

айтқаны олар үшін заң. (лі күнге 

дейін, «барам» деген жеріне барады, 

ағайын-туыстың арасында қыдырып 

жүреді.

«Жеңеше, арманыңыз бар ма?» 

деймін ғой, кейде әзілдеп.

« О й б а й ,  т і р і  а д а м д а  а р м а н 

болмау шы ма еді. Аллаға тәуба, 

1978-ші, 1988 жылы Ғафудың 50, 60 

жылдық мерейтойлары ойдағыдай 

атап �тілді. Ол тойларды Ғафу �зі 

к�рді. Алла тағалам Ғафуды ал-

пыс алты жасында алды. Содан 

бері Ғафудың кітаптарын баспаға 

әзірлеп, шығару менің мойнымда 

болды. Сексен жылдығына орай 

Ғафамның он томдық жинағы ба-

спадан шықты. Сол 2008 жылы 80 

жылдық мерейтойды, 2013 жылы 85 

жылдық мерейтойды �ткізудің басы 

қасында �зім жүрдім. Осы күнге 

дейін, он томдықтан соң, т�рт кітабы 

баспадан шықты. Енді Ғафудың 

прозалық шығармаларын бір кітап, 

ол туралы естеліктерді бір кітап етіп 

баспадан шығаруға әзірлеп қойдым.

Ғафудың атында Астанада, 

Қостанайда мектеп бар. Екі мектепте 

де Ғафуға арналған шағын мұражай 

бар. Оларға Ғафудың кітаптарын, 

з а т т а р ы н  а п а р ы п  б е р г е н м і н . 

«Арманың бар ма» дейсің», бір арма-

ным Қостанай қаласында Ғафудың 

жеке мұражайын ашқым келеді. 

Ғафу «Қостанайдың құрметті азама-

ты» Соған орай әкім бізге қаладан 

екі б�лме пәтер берсе, Ғафудың 

жеке мұражайын ашар едім» дейді 

тоқсанға толған абыз ана.

Тоқсанға толған Бәдеш жеңгеміз 

Ғафаң с�зін жазған «Ана жы-

рын» әлі күнге нақышына келтіріп 

шыр қайды. Қолында Ғафаңның 

алғаш баспадан шыққан кітабы...

Атақты ақын Ғафу Қайырбековтің 

барлық шығармалары осы Бәдеш 

жеңгеміздің қолымен мәшенкеге 

басылып шыққан.

 МFҢГІЛІК ҒАШЫҚ 
БОЛҒАН АҚЫН  

(СОҢҒЫ С�З ОРНЫНА)

Ғафу Қайырбеков �зінің сүйікті 

жары Бәдеш Хамзақызына мәңгілік 

ғашық болып �мірден �ткен ақын. 

Содан да екеуі бақытты, баянды 

ғұмыр кешті. 

Ғафаң болашақ жары Бәдешке 

студент кезінен талай жырлар ар-

нап, фотоальбомына, күнделіктеріне 

жазып жүріпті. Солардың біразын 

Бәдеш жеңгеміз жинақтап жүріп, 2008 

жылы баспадан шыққан Ғафаңның 

он томдық жинағына қосыпты. Осы 

жинақтың 1-ші томының 70-ші 

бетінде Ғафаңның мынадай с�зі бар:

«Осы жуырда мен ескі қағазда-

рымды ақтарып отырып, әлдеқашан 

жоғал дыға» жорыған, отыз жылдан 

астам уақыт к�зіме шалынбай жүрген 

екі бірдей дәптерді тауып алдым. 

�мірлік жарым Бәдешпен екеуміз 

осынау аяулы жастық шақтың 

к�зіндей болған дәптерлерді к�ріп, 

к�ңіл босап, к�зге жас алып отырып, 

сағына, тебірене оқып шықтық...» 

деген. Сол кезде Ғафаңның Бәдешке 

арнаған «Тағы да саған» атты �леңі 

былай басталады:

«Саған біткен бидай �ңде бар

бір сыр,

Бет ұшында дірілдейді жұқа нұр.

Ол бір сенің айғағындай

 арыңның,

Білген жанға к�зге ту қып ұстап тұр,

Ойнақы, еркін, жайдары, 

ашық мінезің,

Сүйсе қандай, сүйер сені кім �зін.

К�зге жиі шалынатын жігер бар,

Қуанамын, к�ріп сені кіл �зім...» 

Бәдешпен танысқалы Ғафаң 

оған к�птеген жырларын арнағанын 

жоғарыда айттым, «Женпидегі 

кеш», «Есімде, Гоголь к�шесі» атты 

�леңдері, кейін елге аңыз боп, кең 

тарап кеткен жырлары.

Ғафаңның алпыстың асқар 

белінен асқанда да, Бәдеш жеңгемізге 

«Тағы да саған» атты �леңді шабы-

ты кеп отырғанда жазып, Бәдешке 

�леңнің сиясы кеппей жатып, оқып 

бергені бар:

«Жан Бәдешім,

Халық берген сыйдан ас,

Сен �йтпесең, ол да сені сыйла-

мас.

Бір Ғафуды екі беріп жалғанда,

Тағдырыңда енді қайтіп қинамас.

Қ и ы н  б о л д ы м ,  қ а й т а р у ғ а 

к�нбедім,

Сен білесің, қисық па едім, 

ж�н бе едім.

Тарих �зі бағалар да, түсінер,

Текке кетпес тентек баққан 

еңбегің.

Сен айтқанда ақын неге «ә» десін,

Тәңірге беріп қойған уәдесін,

Сен Ғафудың әйелі ғана емессің,

Сен Ғафудың тағдырысың, 

Бәдешім!..» дейді Ақын.

 Ғ а ф у  Қ а й ы р б е к о в  а я у л ы 

жары Бәдеш Хамзақызын к�зі 

жұмылғанша қадірлеп, қастерлеп 

�ткен ақын.

Жұмат FНЕСҰЛЫ, 
журналист, жазушы

еске түсіргендей-тін.

1993 жылы «Жазушы» баспасынан 

Ғ.Қайырбековтің «Үш қиян» атты 

кітабы жарық к�рді. Бұл «Ақ жел-

кен», «Желқайық» және «�мір отта-

ры» атты елуінші жылдардан кейінгі 

қазақ �мірін суреттейтін үш к�ркем 

суретті повесть. Кeйіпкерлерінің 

есімдері  �згертілгені  болмаса, 

�мірбаяндық хикаят деyге де болады. 

1 9 9 4  ж ы л ы  Ғ а ф а ң  Б ә д е ш 

ж е ң г е м і з д і  а л ы п  е л д і  а р а л а -

ды.  Ақын әрі  режиссер Бақыт 

Қайырбеков осы жолы әкесімен 

бірге жүріп, оның балалық шағына, 

шығармашылығына арналған деректі 

фильм түсірген. Бұл жолы атақты 

ақынды ел ерекше ықыласпен 

қарсы алған. Амангелді ауданы-

нан басталған керемет қошемет, 

Жангелді ауданында ат жарысқа 

жалғасып, мерекелі, қызықты сәттер 

бірнеше күнге жалғасып еді...

Ғафаң бұл елге соңғы сапары 

екенін сол тамаша күндері деп сез-

ген сияқты. Сапар соңында Дер-

жавин ауданында қызмет істеп 

жүрген ертедегі досының баласымен 

к�рісуге барды. Содан кейін ақын 

Алматыға келген бетінде Совминнің 

ауруханасына түсіп, біраз жатып 

қалды. К�п ұзамай, қараша aйының 

бас кезі-ау деймін, Арқалыққа «Ғафу 

қатты ауырып жатыр» деген хабар 

келді. Содан мен «жас сорпа ішсе, 

ем болар» деген оймен Арқалықтың 

ет комбинатынан бір қой сатып 

алып,  Алматыға ұшып кеттім. 

Ғафаңның үйінің кіреберісінде ақын 

Бақыткерейді кездестірдім. 

«Ғафаң қалай?» деп сұрадым 

одан.

«Мен де соны білейін, аманда-

сайын деп келе жатырмын» деді. 

Үйдің есігі ашық екен, кірдік. Ғафаң 

арғы т�р б�лмеде жатыр екен, Бәдеш 

жеңгеміз «Неше түрлі қымбат май-

ларды әкеп, арқасын ысқылап жа-

тырмын» деді.

«Қалай, жеңілдік бар ма?»

«Қайдам, әйтеуір, бір әсері 

тисе деген...»

Т�секте жатқан Ғафаңа амандасу 

үшін қолымды создым, с�йлеуге 

шамасы жоқ екен, менің қолыма 

қолының ұшын әрең тигізді. Содан 

Бақыткерей екеуміз сыртқа шығып 

кеткенбіз.  Ертеңіне Ғафаңның 

үйінен қаралы хабар жетті. Кешке 

қарай Ғафаңның үйіне сол кездегі 

қазақтың небір марқасқалары к�ңіл 

айтуға жиналды. Қайсы бірін айта 

берейін, Жангелді ауданынан само-

летпен ұшып, сол кездегі облыс әкімі 

Ж.Қосабаев та келді.

Үш күннен кейін Ғафаңды Жас�с-

пі рімдер театрынан соңғы сапарға 

шы ғарып салдық.  Кеңсайдағы 

қоштасуға Үкімет мүшелері ішінен 

Есімов келді. Ғафаңды қара жер 

қойнына тапсырғанда ұлы Бақыт 

әсерлі жүрек с�зін айтқан, сонда 

біраз жұрт к�зіне жас алды. Бұл 1994 

жылдың қарашасы еді...

***

О с ы д а н  о н  б і р  ж ы л  б ұ р ы н 

Алматыға к�шіп келген едік, содан 

Ғафаңның шаңырағына кемінде 

ай сайын соғып, жеңгемізге сәлем 

беріп тұру дағдыға айналған. Айтқан 

мерзімнен асып кетсек, жеңгеміз 

келесі бір к�ріскенде кәдімгідей, 

«бізді ұмытып кеттіңдер, ең болмаса, 

келіп, шай ішіп кетпейсіңдер ме» деп 

ұрсып алады. Шай демекші, сәлем 

беріп, үйге келген сайын, шай қамын 

�зі дайындап, �зі жүгіріп жүреді, 

«келмейміз-ау», демейміз ғой, біз 

соған қысыламыз. 

 2008 жыл. Жаз айы. «Самалдағы» 

Ғафаңның үйіне келгенбіз, жеңгеміз 

ерекше қуанып қарсы алды. С�йтсек, 

себебі  бар екен.  Ғафаңның 80 

жылдық мерейтойы республика 

бойынша аталып �ткелі жатыр екен. 

Біз жабылып, қуанышқа ортақ бо-

лып, «құтты болсын» айтып жатыр-

мыз. Бәдеш жеңгеміз столдың үстіне 

бір топ кітап әкеп қойды. «Міне, 

к�ріңдер! Ағаларыңның он томдық 

жинағын «Қазығұрт» бас пасынан 

шығарды. Осыдан екі-үш жыл бұрын 

Мұхтар Құл-Мұхаммед Мәдениет 

министрі болып тұрғанда Ғафудың 

сексен жылдығына орай он томдық 

жинағын шығару қажет екендігін 

айтып едім, �зінің түсінігі мол 

жігіт екен, менің ұсынысымды сол 

сәтте қолдап, баспадан мерейтойға 

дейін шығаратынын айтқан. Міне, 

Ғафаңның он томдығы қолыма 

(90-ға толған абыз ана Бәдеш Хамзина туралы)

-

келіп,  соның үйін паналадық. 

Күлзада сол кездегі белгілі ақын 

Мәриям Хакімжанованың туған 

жеңгесі еді. Осы екі үй анам Шай-

зада екеумізге пана болды. Мен 

жетінші класты бітіргеннен кейін, 

Түрген педагогикалық училищесіне 

түсіп, оны алтын медальмен аяқтаған 

соң «Женпиге»  қабылдандым. 

Осы «Женпиде» оқып жүргенімде, 

Мәриям апамыздың үйінде Ғафумен 

танысқанмын. Ғафу содан бері менің 

соңымнан қалған жоқ. Ғашық боп 

қалғанын айтып, маған талай �лең 

шығарған. Содан жүрек шіркін шы-

дамады, келістім. 1952 жылы мен 

«Женпиді» ол «Казпиді» бітіріп, 

дипломды қолға алғаннан кейін, 

үйлендік, некелестік. Ғафудың 

торғайлық құрдастары мен біздің 

үйдің адамдары қатысқан шағын той 

болды. Күлзада апамыздың үйінде 

тиді. Барлық �лең, поэмаларын 

он томдыққа жинақтап, редакция-

лап, бастырған �зім. Аз да болса, 

гонорар берді. Менде бұдан артық 

қуаныш бола ма!» деген. Содан к�п 

ұзамай Алматыдағы Мемлекеттік 

Жастар театрында Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты, атақты ақын 

Ғафу Қайырбековтің 80 жылдық 

мерейтойы салтанатты түрде аталып 

�тілген. Бір елеулісі, дәл сол күні 

шыққан «Қазақ әдебиеті» газетінде 

менің «Ғафудың айтқандары» атты 

естеліктер жинағым тұтас бір бетке 

жарияланған еді.

 2013 жылы Ғафаңның сексен бес 

жылдық мерейтойы да �те жoғары 

деңгейде, бүкіл қазақ зиялылары 

қатысқан Жазушылар одағындағы 

жиында аталып �тт і .  Той асы 

Алматыдағы ең мәртебелі мейрамха-

нада берілген.

Биыл Ғафаңның туған күнінде 

жеңгемізге сәлем беріп, құттықтауға 

бардық қой. Бәдеш жеңгеміз:

«Мен биыл тоқсанға толам, Ғафу 

тоқсанға ендігі жылы толады» деп 

күліп отыр. 

Бәдеш жеңгеміз әңгіме айтқыш:

«Мен Қостанайдың Затобол деген 

жерінде туғанмын. Азан шақырып 

қойған атым Бәдігүл екен.(кем мен 

шешем «Бәдеш» деп атап кеткесін, 

кейін құжатта «Бәдеш» аталып 

кеттім. (кем Хамза қазақша, орыс-

ша оқыған, мен ес білгеннен есепші 

қызметін атқаратын.  Шешем Шай-

зада бай тұқымынан, Қарабалықтағы 

атақты Мұғал бидің туысы еді.

1937 жылы күз таяғанда әкемнің 

аудан райкомының хатшысы боп 

қызмет атқаратын, сосын бір ме-

кеменің бастығы болған екі ағасын 

Н К В Д  т ұ т қ ы н д а д ы .  Ш е ш е м 

 Шайзада әкеме, «Енді сені жауып 

қоймаса кетті» деп үрей айтқанда, 

әкем «мен қарапайым есепшімін, 

мені қайтеді?» деп елемей жүргенде, 

бір апта �тпей әкем Хамзаны НКВД 

тұтқындап, алып кетті. Мен ол кез-

де сегіз жастамын, Анам Шайзада 

бар болғаны 27 жаста еді. (кем сол 

тұтқындалғаннан хабарсыз кетті. 

Біз шешемнің ағасы Бердібектің 

қолында тұрдық. Күнде шешеме 

с�з салып келушілер к�бейді. Анам 

соның біріне бармады.

Соғыc біткенше мені асыра-

ды, оқытты. «Осы баланы күтуден 

басқаны білмейсің» деп шешемнің 

ағасы күнде ұрысатын. «Ең болмаса, 

күйеуге шықпадың» деп ренжігені 

болар. Соғыс аяқталғасын, 1947 

жылы Алматыда тұратын анамның 

туған сіңілісі  Күлзаданы іздеп 

к�п тұра алмадық.

Ғафудың ақын атанып, к�пке 

танылып қалған кезі, қызмет істеп 

жүрген. Мен инстутты аяқтағаннан 

кейін «Женпиде» қазмет істедім, 

одан соң Ғылым академиясында 

қызмет атқарып жүргенде, Бақытқа 

босанатын боп, Ғафу: «Болды. Енді 

менің жазғандарымды мәшенкеге 

басатын хатшым боласың» деп, мені 

біржола үйге шығарып алды. «Атақты 

ақын Қасым ағасының пәтерді әрең 

алғанын білетін Ғафу үкімет беретін 

пәтерден дәмеленбей, Тастақтан жер 

алып, соған үй салуға кірісті. Ағайын-

туыстардың к�мегімен Ғафаң т�рт 

б�лмелі үйді т�рт айда салып бітірді. 

Іші ақталмай жатып, бір б�лмесіне 

кіріп алдық. Содан бұл үй құтты 

болды. Жазушылар одағындағы 

белгілі ақын-жазyшылар біздің үйден 

шықпайтын болды. Менің шешем 

Шайзада �ңін бермеген сұлу әрі 

әңгімешіл адам еді. Маған қонақтың 

бәрі менің анамды к�ріп, әңгімесін 

тыңдауға келетін сияқты к�рінетін. 

Анамның шайы қою, иісі бұрқыраған 

тәтті болатын. (сіресе, біздің үйге 

Ғабит Мүсірепов к�п келетін. Т�рт-

бес жазушы қосылып алып, пре-

феранс ойнайтын. Кейде мен де 

қосылып кететінмін, кеш к�ңілді 

болсын деп, Ғафу домбырамен ән ай-

тады. Мен де �зімше ән айтам. Ғабит 

ағамыз «Осы үйдің Күләші ғой» 

дейді, мен соған мәз болып қаламын.

Үйге қонақ келмей қалған күн  сирек, 

болмаса оларды Ғафу �зі ертіп 

әкеледі. Ғафу анамды �з шешесіндей 

құрметтейтін, сыйлайтын. Анам да 

Ғафуды дүниеден �ткенше сыйла-

ды. Мен Ғафуға күйеуге шыққанда 

тамақ әзірлеуді білмейтінмін. Апам 

таңертең ерте тұрып, қызметке бара-

тын Ғафудың шайын әзірлеп қояды. 

Кешке дәмі дайын тұратын. С�йтіп 

жүріп, к�птеген бақытты күндеріміз 

осы Тастақтағы үйде �тті. Осы үйде 

Бақыт, (лима, Ғафура туды».

 ***

Реті  келген соң, Ғафаң мен 

Б ә д е ш  ж е ң г е м і з д і ң  б а л а л а р ы 

 туралы бірер с�з айта кетейік. Бақыт 

Қайырбеков белгілі ақын, режиссер. 

�леңдері мен режиссерлік еңбектері 

елге белгілі .  (лима Ғафуқызы 

философия ғылымының докто-

ры, Құрманғазы атындағы Алматы 

консерваториясының профессо-

ры, Ғафура Ғафуқызы әкімшілікте, 

мемлекеттік қызметте.  Тәрбие 

к�рген балалары әлі күнге дейін 

тоқсанға келген анасының аузы-

на «не айтады» деп қарап отыра-

ды. Бәдеш жеңгеміздің кез келген 
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Бүгінгі күні бұқаралық ақпарат 
құралдарының болашағы туралы сана-
луан пікірлер бар. Шынында да, бір кез-
де теледидар жаңадан пайда болғанда 
театрдың күні бітті деп болжағандар да 
болған еді. Ал қазір, керісінше, театр 
+нері ғаламтор дәуірінің +зін басып 
озатынын дәлелдеп отыр. Сондықтан 
коммуникация арналары к+бейген сай-
ын газет-журналдардың +з оқырманын 
жоғалтпайтыны күмән туғызбайды. 
Fлемдік деңгейдегі танымал тұлғалар, 
мәдени уақиғалар, қызықты жобалар 
туралы жазатын испандық «Hello», 
арабтардың «Ahlan», немістердің 
«Bunte», америкалықтардың «OK» 
сияқты журналдары біздің елімізде де 
танымал. 

Бірақ қазақстандық мәдениет 

жаңалықтары мен отандық  «жұл-

дыздарымызды» жарқырата к�рсететін 

дәл осындай «celebrity news» түріндегі 

медиаалаң елімізде жоқ болатын. Жу-

ырда жарыққа шыққан «Salem» журна-

лы осы олқылықтың орнын толтырмақ 

ниетте. 

«Salem» – қоғамдағы ең жарқын 

оқиғаларды жарыққа шығаратын 

алғашқы жоба. Журнал шығарушысы 

Қ а з ы б е к  Ш а х а н н ы ң  а й т у ы н ш а , 

Қазақстан да – орасан зор еуразиялық 

м ә д е н и  к е ң і с т і к т і ң  б і р  б � л і г і . 

Сондықтан бұл журнал �з елімізден 

б�лек, Баку, Стамбул, Сеул, Гонконг, 

Мәскеу, Вена, Париж, Токио және 

басқа к�птеген елдер мен қалалардың 

Қазақтың елдік тарихында Алаш, 

Алашорда, Алаш үкіметі, Алаш 

партия сы деген ұғым-түсінік жақсы 

белгілі. �кініштісі, Кеңестік дәуір 

тарихында «Алаш қозғалысы» кер-

тартпа хандық феодалдық дәуірді 

к�ксеген �те  зиянды, қоғамға 

жат кері кетушіліктің к�рінісі деп 

түсіндірілді. Қазақтың хас жауы деп 

халықтың санасын улады. Уақыт �те 

мұның бәрі жалған екені дәлелденді. 

Елі үшін еңіреген, жері үшін ба-

сын бәйгеге тіккен, діні мен тілі 

үшін күрескен нағыз ерлер мен 

кемеңгерлер, даналар мен даныш-

пандар Алашорда қайраткерлері 

екенін енді біліп жатырмыз. 

Белгілі ғалым, академик �мірзақ 

Озғанбаевтың жақында жарық 

к�рген «Жарық жұлдыздар» атты 

кітабында Ресей империясының 

мемлекеттік Думасына депутат 

болған Алаш кемеңгерлері ж�нінде 

кеңінен баяндалады. Ғалымның к�п 

жылдан бері зерттеп келе жатқан 

осы тақырыбы ж�нінде кезінде ака-

демик Салық Зиманов, жазушы-

ғалым Ақселеу Сейдімбеков пікір 

жазған екен. Ресей империясының 

алғашқы парламенті р�лін атқарған 

мемлекеттік Дума және оған депутат 

Жақында Нұрқалық Абдырақын-

ның тағы бір әңгімелер жинағы 

жарық к�рді. «Аңсау» деп аталатын 

бұл жинақ «Қала» атты әңгімемен 

басталады.  (ңгіме «Қала» деп 

аталғанымен де автор ауылдағы 

жұмыссыз қалған замандастарының 

ауыр халін бір-екі-ақ с�йлеммен 

айтып жеткізеді. Түннің жарымы-

на дейін тележәшіктен к�з алмай, 

ертесі ауылдағы жалғыз дүкеннің 

алдын торуылдап, апасының аты-

на қарыз жаздырып, ащысуға бас 

қойған жігіт жайында жазады. Осын-

дай шарасыздықтың құлы болып 

кете бермей жақсы �мірге талпынған 

кейіпкер Ержан жанұясымен бір-

ақ күнде  ауылды тастап, Алматыға 

к�шіп келеді. Жазушы мұндағы 

�мірдің де кейбір сұрғылт жақтарын 

қаладағы жұмыс іздеп жүрген қазақ 

жастарының �мірін суреттеу арқылы 

шебер жеткізе білген.

Бүгінгі күннің дәл сондай ащы 

шындығы жазушының «Зілмауыр» 

әңгімесімен жалғаса түседі. Аталған 

әңгімедегі әке мен бала арасындағы 

керіс туралы үзінді келтіре кетелік: 

 «...Ашудан жарылған әкесі Тасқын 

кешке талтаңдап мас келді. Жиіркене 

қараған баласы:

– Пайғамбар жасынан астың ғой, 

намаз оқысаңшы.

– Шіркін-ай,ә!. .  Пайғамбар 

жасы алпыс үш жас, мен әлі елу 

тоғыздамын.

Ертесі тағы да сылқия мас келген 

әкесін баласы соққыға жықты». 

�кінішке қарай, бұл бүгінгі 

бірқатар қазақ отбасында болып 

жатқан қасірет. Жазушы, сонымен 

қатар кейбір діни ағымдарға оңай 

ілесіп, шетел асып құрбандыққа 

ұшырап жатқан  жастар мәселесін де 

осы қысқа ғана әңгімесінде жеткізе 

білген.

Имандылық жолымен жетім 

бала ларға қамқорлық жасамақ ниет-

пен зекет пен ұшыр жинамақ болып 

табандарынан тозып, ауыл аралаған 

Қызыр ұстаз бен Еркінбек ұстаздың 

бастарынан �ткізген түрлі жайттары 

да  «Мимырт» әңгімесінде әсерлі ба-

яндалады.

Ж а з у ш ы  Н . А б д ы р а қ ы н н ы ң 

аталған жинағындағы әрбір әңгімесін 

оқып отырып орыс жазушысы Антон 

Чеховтың шығармаларын еріксіз еске 

түсірдім. �йткені оқырманын ұзын 

сонар қызыл с�збен жалықтырып 

мезі ететін кейбір шығармалар шы-

нында да жиі жарық к�ріп жатады 

және оларға қарның ашатыны тағы 

рас. Ал біз с�з етіп отырған кітаптағы 

әр әңгіме қысқа да нұсқа, к�терген 

айтулы мәдени уақиғаларынан хабар-

дар етіп, ең қызықты жаңалықтарымен 

б�лісетін болады. Мәселен, журналдың 

жуырда шыққан бірінші н�мірінде 

атақты әнші Димаш Құдайбергеннің 

стилі туралы маманның мақаласы мен 

белгілі актер Нұрлан (лімжанның 

сұхбаты, Астанада �ткен Арт-Фест  

заманауи �нер фестивалінен, әйгілі 

опера жұлдызы Пласидо Доминго 

�ткізген еліміздегі тұңғыш «Опера-

лия» байқауынан фоторепортаждар 

берілген. (лемдік  талаптарға сай 

әсем безендірілген, мазмұны к�ркем 

журналдың тұрақты оқырмандарын 

табары анық.

Дана ХАЛЫҚ

болып сайланған депутаттардың 

�мірбаяны мен атқарған қызметтері 

ж�нінде зерттеуші терең толғайды. 

Думада Қазақ елінің еркіндігі 

үшін, жері-суының «жауланба-

уы» үшін ашық майданға шыққан 

 (.Б� кейханов, М.Тынышпаев, 

А . Б і р і м  ж а н о в ,  А . Қ а л м е н ұ л ы , 

Д . Н о я н  Т ұ ң д ұ т ,  С . Ж а н т � р е , 

М.Тайымұлы, Т.Нұркен, Б.Қаратаев 

және Т.Мыңбаев сияқты Алаш 

азаматтарының халық үшін қаһарлы 

саясатқа қарсы тұрғаны �мекеңнің 

е ң б е г і  а р қ ы л ы  е с т е  е р е к ш е 

сақталады. Міне, сондықтан кітап 

�те құнды және ұрпақ үшін оқулық 

іспетті еңбек екенін оқығандар біледі. 

(сіресе бұл кітаптың маңыздылығы 

с о н д а  –  б ұ р ы н  м е м л е к е т т і к 

Дума  депутаттары бес-алтымен 

шектелетін.  Ғалым кітабында 

олардың санының он екі болғанын 

дәлелдеп, әрқайсының �мірбаяны 

мен атқарған қызметтеріне айрықша 

тоқталады. 

Ораз ҚАУҒАБАЙ

мәселесі  таудай, берер ғибраты мол, 

азғындықтан жирендіреді, ізгілікке 

шақырады. С�зіміз дәлелді болу үшін 

жазушының «Ғалым-таксист» деп 

аталатын бүгінгі �мірді к�з алдыңа 

әкелетін тағы бір әңгімесі туралы 

айталық. Алмас қосымша табыс 

тасу үшін к�лігімен адам тасиды. 

Жолда түрлі жолаушыларға тап бо-

лады. Түн қараңғылығында к�лігіне 

отырғызған қыз бен жігіт бір қараса 

қымсыну дегенді ұмытып, бір-біріне 

жабысып алған. Сол естері ауған 

күйде к�ліктен түсіп бара жата-

ды. Ғалым-таксист түнгі Алматы 

к�шелеріндегі келеңсіз к�ріністерді 

бірінен соң бірін к�з алдынан 

�ткізіп келеді. Міне, Сейфуллин 

даңғылы. Күндіз жұмыссыздар 

сансырап, жалгерлер іздеп ағылса, 

қараңғы түсе, жеңіл жүрісті «түнгі 

к�белектер» қаптайды. «К�шенің екі 

жағында да әлі қыз саудасы қызып 

тұр». Қала тәртібін бақылайтын 

сақшылар қыздарды �тірік қуған 

болып қояды, жолдан аз алыстаған 

салдақылар қайтадан �з орындары-

на тез келеді. Міне, бүгінгі күннің 

к�рінісі. «Қыз саудасы қызып тұр» 

деп бір ғана с�йлеммен жай ғана 

баяндай салғандай болады, ал зер 

салып оқысаң қандай жиіркенішті 

к�рініс, қандай азғындық, қандай 

ауыр қасірет! Ғалым-таксистің әрі 

қарайғы алған екі жолаушысы ұзақ 

жолда бір тоқтаған кезде арақ ішіп, 

бейтаныс біреулермен т�белеседі. 

Бүйткен қазақтығың құрысын деп 

ғалым-таксист екі қолын т�бесіне 

қойып безіп бара жатады. 

Нұрқалық Абдырақынның біз 

с�з етіп отырған кітабындағы әр 

әңгімесіне тоқталып �туге болады, 

әрине. �йткені бұл шығармаларда 

әрбір оқырман қауым үшін тағлым 

алар дүние мол  екендігі с�зсіз. 

Ұлбала АЛЖАНБАЕВА, 
ҚазҰУ-дың профессоры

Алматыда қайыршы к�п.

Қайыр тілеп тұрған �зге ұлттың 

�кілдері.

Садақа тастап тұрған – қазақтар.

Тапқаны тамағына татымай жүрген 

қайран қазақ �згенің к�ңілін қимай 

қайыршы-қонақтарды да жарылқап 

келеді. (лі жеткенше жарылқай береді. 

«Дворян ұясын» тағы бір оқыдым. 

Мұхтар (уезов аударған екінші ба-

сылым екен. «...Қалтасындағы бар 

ақшасын қайыршыларға беріп, Лав-

рецкий жай басып үйіне қайтты» деп 

аяқталады бір тарауы. Қайыршыларды 

к�ріп тұрып осы с�йлем ойыма орал-

ды. Қайыршылар бір айналып, авто-

бус пен троллейбустан түсіп қап, сол 

жерге қайтып келеді екен. Бәрінің бас 

қосатын келісімді мекені бар к�рінеді. 

Бұны әбден зерттедім.

Тәртіп сақшылары оларға аузын 

ашпайды. 

�згелерге заң жоқ.

***

 Жадырап жүруші едік, жабырқап 

кеттік. �тірік с�йлеп, �тірік күлеміз. 

Мемлекеттік тіл етіп ана тілімізді 

алған мен қандастарым қазақша 

с�йлегісі келмейді. Тіл жанашыры 

Оразкүл Асанованың мына с�зі бұған 

дәлел: «�з тілінде с�йлеп, пікірін 

мемлекеттік тілде жеткізе алмаған 

министрге мен не деймін?» дейді 

тебіреніп.

Оларға халық не дейді?

Дамыған ел, табынған ел Жапо-

нияда бұлай емес. Олар аз болса да 

адамдығын сақтап отыр. Біз солардан 

үлгі алмаймыз ба?

Мына тұрған «�з ағам – �збектен» 

үйренбейміз бе?

Оразкүл ханым с�йлегенде теледи-

дардың к�бесі с�гіліп кететін сияқты.

Оразкүлдер к�бейсе ғой, шіркін.

***

Тағы бір қазақ жұдырықтасудан 

жеңіске жетті. Кәсіпқой бокстан Қанат 

Ислам жеңімпаз болды. Ең соңынан 

бір адамның қабағын жарып, басына 

ұлттық тақия киіп, әлем сахнасына 

шықты. Шаршы алаңда 12 раунд бойы 

тізе бүгіп демалған жоқ. Қой бағу мен 

жұдырықтасудың жеңісін пешенемізге 

жазған екен де.

Оған к�шпенділер куә.

К�к тақиясын да шешкен жоқ.

Қазақша с�йлеп, �з тілімізді �згеге 

танытты. Ағылшынша да ешкімге дес 

бермеді. 

Бәрі Қанаттай болса ғой. 

***

Алматының етегінде Алатау асқақ 

тұр. Шалқып к�к �зен ағып жатыр. 

Абай бабам ой үстінде. 25 қабат қонақ 

үй қазағымның бейнесін к�рсетіп, 

«Мен қазақпын, мың �ліп, мың 

тірілген» деп, Жұбан ақынның с�зін 

с�йлеп, ойын үптеп тұрған жоқ па?!

Бізде бәрі бар.

Тек тіл жоқ.

Айтуға оңай...

***

Шалдармен с�йлессем, қатты шар-

шаймын. Шаршап, олардың білмеген 

қазақшасын ортасынан қайырып, 

тілі майырылып тұрса да майдалап 

жеткізіп, әйтеуір інілігіңді, ғасырға 

жуық кішілігіңді к�рсетуге тырысып 

бағасың. Осы кісі тіл білмейтіндігінен 

қымсынбайды, қашан да кеудем-

соқтыққа салынып, �рекпіп, �р-

шеленіп тұрады. Шіркін,  біздің 

шалдар қандай ғажап еді, соларды 

аңсаймын. Олар �здерінің білместігіне 

қынжылып тұратын, сол арқылы 

адамға тән адалдықтың бәрін к�з 

алдыңа тартатын. Қазір ғасыр жасаған 

кісілер к�п емес, бірақ біріншіден, тіл 

тәлтіректеп тұр; екіншіден, бала мен 

 немере біреудің бетіне толыққанды 

қарай алатын жағдайда емес. Бұл 

қаланың баласы мен атасына тән 

нәрсе.

Осы кісі, тоқсаннан асқан жасы 

бар, әркез соңғы с�зін Колбинге әкеп 

тірейді.

– Ол жоқ қой.

Ол жалт етіп бір қарайды да, с�зінің 

түйінін маған бұрып: «Осыған жабы-

лып бір сақал қырғыш алып берейікші» 

дейді қабағын түйе қарап.

БАСЫЛЫМ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

«Salem» – медиа алаңдағы жаңа жоба 

«Жарық 
жұлдыздардың» 

жарқылы

Оқырман жүрегіне 
жол тапқан

БЕЗБЕН

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

шығарсыз? – деді агроном боп ауыл 

шаруашылығы саласында еңбек етіп, 

�мір бойы топырақ ұстап �ткен кісі.

Сергіп қалғандай болдым. (кеңнің 

к�зін к�ргендей адамдар жан сергітер 

жақсы с�з айтты. Айтарын айтты 

да, шалт бұры лып кетіп қалды. Енді 

біразға дейін кел  мейді. �зі сондай 

адам. Бір айтары бар, бірақ жалтақ. 

Мұражайға к�п барады. Адам  ды шар-

шатпайды. Кетпен мен орақ ұс та-

ған адаммен оңаша сырласқысы кеп 

тұрады.

Қазақшасы жатық.

�з тілі десе �зегін суырып береді.

Жүзге жақындаған кісінің тек жа-

сын сыйлайтын сияқты.

***

Журналист-жазушы к�бейіп кетті. 

Қаламақысы жоқ заманда жазушы 

деген кәсіп иесі к�лденең тартып, 

к�леңдей береді. Анықтамалықты 

ашып қалсаң, аты белгісіз жазушы 

ағайыннан к�з тұнады. Кейде олар 

жазушы-журналист боп алға да шығып 

кетеді.

Осы Айтматов мал маманы кәсібін 

алса да, �мірге жазушы боп келді, жа-

зушы боп �мірден �тті. Аты-ж�нінің 

астына «жазушы» деп жазбапты. Бұны 

білгеннен кейін айтып отырмыз.

Баспас�зді ашып қалсаң, «жур-

налист-жазушы» кісілердің мерей-

тойынан к�з тұнады. Үтір қойылып, 

«қоғам қай рат кері» қосылса ин-

теллигенцияның имен бейтін халге 

жеткеніне таңғаламыз. Той к�бейсін, 

бірақ нағыз жазушы мен қай рат керді 

халқымыз іздеп жүрген жоқ па? Бір 

күні осының бәрін шашылып түс кен 

тір кестердей жинай алмай қалып жүр-

месек...

Жұртқа жақпаймыз.

Жағу үшін �мір сүрмейміз.

«Тіл тас жарады, тас жармаса...»

***

Күнде жаңа хабар, жаңаша ин-

формация. Мұны да шұғыл береді, 

естімейін десең де т�рт бұрышты 

к о м п ь ю т е р  е с е ң д і  ж і б е р м е й д і . 

Кішкентайлар: «Ата, мынау сұмдық 

қой» деп, алпыстан асқан сақалды 

басымызға неше түрліні сіңіреді.

Кеше Қырғауылдыда бір бала ұялы 

телефонын әжетханаға түсіріп алып, 

...Жақында сот болады.

***

Жігіттердің зердесіне тәнтімін. 

Алды-артына қарап, бәрін аңдып 

тұрады. Не айтса да ынты-шынтымен 

айтады. Бір к�ңілі жақын сыныптас 

жігіт ауылға барғанда: «(й, тәп-тәуір 

қалпағыңды неге сонша мыж-мыж 

ғып киіп алғансың?» дейді ағынан жа-

рылып. (зілі де, аңғалдығы да к�рініп 

тұр. Ол �мірдің бар сәнін мыжылған 

ши қалпақтан к�ріп тұрғандай. Мен 

болсам, осы қалпақты мыжылған 

күйінде сатып алдым. Мыжылған 

сәніне қымбат ақша т�ледім. Ар 

жағында классика тұр.  Гоголь мен Тур-

генев, тіпті «Аққу к�лі» де айналсоқтап 

жүр. Ауыл шіркін классикаға к�зінің 

астымен қарайды. К�неге к�з салған 

ескі адамдар бәрін біліп отырады. 

Бәрінің басы жалаңбас.  Тықыр 

бастардың ар жағында тарих жатыр. 

Ұстарамен қырылған бастар кіммен 

қалай с�йлесуді біледі. Мыжылған 

қалпақ ілулі тұра берсін. Қалаға барған 

соң киермін.

***

Бір жақта жүрген бала сияқтымын

Астанам – Алматы. Дәл алдымда 

– Абай бабам. Мен болсам, қолымда 

ұялы телефон. Алдын ала айтылған 

ескертулер. Қазақ баласына сел мен 

дауылды күні бұрын ескерткеннің 

несі айып. «Общение не знает границ» 

деген ескерту де к�п нәрсені білдіреді. 

Бізде тыншу жоқ, жан-дүниеміз маза-

сыз бір жанбыз ғой. �збек те осындай 

ма екен?

Шоқан ескерткішінің жанында 

сексеннің сеңгірін алқымдаған аса 

к�рнекті ағамыз итін сергітіп қыдырып 

жүр. Қазақ баласы сол тұлғамен бір 

рет суретке түскеніне мәз. Ол 80-ге 

толады, Шоқан 30-да �мірден �тті. 

Бала «Ассалаумағалейкүм»! дегенде, 

ғұлама «Здравствуй»! деді. Ит те қаңқ 

ете қалды. Ұялы телефон үшінші боп 

үн қатты...

***

Немеремнің алдында қатты қысыл-

дым. Ол маған мынадай сауал қойды.

 – Осы барлық шетелдіктер Алма-

тыда жүріп, �з тілдерінде с�йлейді. 

Қытай – қытайша, түрік – түрікше, 

�зіміз ойсырата жеңген неміс – 

немісше с�йлеп, бізге �з тілінде сұрақ 

қояды. Біз болсақ, орысша немесе 

солардың тілінде жауап береміз. Неге 

олар біздің тілімізде бір ауыз с�з айт-

пайды?

Мүдіріп қалдым. Енді-енді ел 

боп келе жатқанымызды, уығымыз 

қатайып, сосын ағылшындар да 

қазақша сайрайды дегенді жеткіздім. 

Ауылда �скен немерем күлімсіреп 

қарады да, (бділданың «Немерем, 

саған не берем» деген �леңін жатқа 

айтты. (дейі жаттатып жіберген бе, 

қайдам, мүдірер емес. Мен оған қарап, 

ол маған қарап, мәз болып тұрмыз.

К�бі кетіп азы қалды, ол да бір 

нәрсені күтетін секілді.

Неге екенін қайдам, Алматы – 

Мәскеу жүрдек пойызы жүрмейтін бо-

лыпты. �зіміздің пойыз да жетеді, тек 

әлгі сауалға жауап таба алмай тұрмын.

Енді келгенде әжептеуір есейген 

кейпін к�рермін. Шүпірлеп жүрген 

шетелдікке қойны-қонышымыз кең...

�зіміздің орыс Алматы мен Аста-

нада қауқылдасып қалады, бірақ әлі 

күнге бір ауыз қазақша тіл қаптайды. 

Солардың екі-үш ауыз с�з с�йлеп, 

жүрдек пойызға мініп бара жатқанын 

к�рсек...

К�ңілде мұң бар.

Қазақша с�йлеу – арман.

***

«Қазақ хандығының жалғасы 

түсіріледі» деген хабарлама шыққанда 

б�ркімізді аспанға аттық. Жалпы 

алғанда, 2,5 мыңнан астам сеанс, оның 

60 пайызы – қазақ тілінде, 40 пайызы  

– орыс тілінде к�рсетіліпті. Киноның 

қазақша к�рсетілуін �тінген хабар-

ламада шек жоқ. (сіресе солтүстік 

облыстардан. Тәуелсіздік алғанына 

ширек ғасыр болған қара қазақ 

қуаныштан жүре алмай қалды. Біз 

�зі осындай халықпыз ғой... «Алмас 

қылышты» қолға алып, жас режиссер 

Жарасқанның Рүстемі кетіп барады. 

Екі Ілияс к�ре алмаған қызықты осы 

бала к�рсе екен дейміз. «31» арнадан 

кино к�рсетілер кез – наурызды күтіп 

жүрміз. 

«31» – �з үйіміз сияқты. 

***

«Үркердің» міндеті – талантты 

табу. Құдайға шүкір, азды-к�пті 

қолына қалам ұстап, әдебиет әлеміне 

талпынғандарға он жылдан бері 

қолтықтан демеу боп келеміз. Бірақ 

осы «бірақтың» белдігі босаңсып тұр. 

Қазір баспас�з �зінің жекеменшік 

үйін тігіп алды. Мемлекеттен демеу 

жоқ. Тіпті �з бетінше «жазушы» боп 

алғандар да жетерлік. Ал әдебиет 

дегеніміз Абайды алға ұстаған �зіндік 

әлем емес пе? Заман �згергенмен, 

әдебиет �згермейді. Бұлар бір үй, 

бір әлем, бір үйдің сауатты бала-

лары. Баспас�зге жазылу науқаны 

«Мәскеуге шабуыл» болса, кітап 

оқымау – қоғамның дертіне айнал-

ды. Тағы да айтайын – талантты табу 

міндетім деп. Қазір менеджментті 

қатар іздейтін болдым. Менедж мент 

пен халтура қатар жүрмей тұрмайды, 

ол – �мірдің заңы. Оның үстіне �лең 

жаз ғыштар екі есе к�бейіп, ал мен 

болсам, қайтсем де таралым табуым 

керек. Осы лайша екеуін қатар іздейтін 

халге жеттік.

Сайтты сағынып отырғандар қан-

шама.

Шаршаңқы редактордың сұлба-

сына қарайтын кім бар екен?

Үш миллион таралыммен басылым 

шығарып жүрген жапондардан неге 

үйренбейміз? Олар агент ұстайды, біз 

агент десе 37-жылды елестетіп, зәреміз 

ұшады. 

Біз неге бұрынғыдай басылымда-

рымызды дүңгіршектен сатып алмай-

мыз? Неге �згенің шал-кемпірлері 

«Караван» мен Мәскеу басылымдарын 

«Дауыс» дүңгіршегінен емін-еркін 

сатып алып жатады? Қайда барсаң 

да «Жұлдыз» бен «Қазақ әдебиетін», 

«Үркерді» үйіріліп іздеген жастарды 

к�реміз.

Маркстың мысы басып тұр. 

5-мамыр сол кісінің туған күні әрі 

баспас�з күні еді ғой. 25 жылда осыған 

к�зім жетті.

алып шығамын деп әрекеттеніп, �зі де 

тереңіне батып кетіпті. Оны құтқарам 

деп ағасы соңынан сүңгіп, шымына 

бойлапты. Қос перзентінің соңынан 

ес -түсін білмей әкесі кетіпті. Соны-

мен, бір сәтте үш адам – үш тағдыр иіс 

әлеміне бой сүңгіпті.

Ақпараттың да айтпайтыны жоқ. 

Қырғауылдыда пыр етіп бір қырғауыл 

ұшса ұшқан шығар.

Бір «сотовый» мен үш тағдырға не 

дерсіз?!

Ең соңғы ақпарат осы.

***

С о ң ғ ы  ж а ң а л ы қ т а  с ы р  к � п . 

Қостанайда екі ұры үй тонауға келіпті. 

Тықылдаған дыбысты естіп, мылқау 

қыз есікті ашыпты. �зінің мылқау 

екенін қағазға жазып білдіріпті. Сатып 

алатын заттың арзан екендігін ұрылар 

да жазып к�рсетіпті. Сол сәт қыз жан 

даусы шығып, айғайлап жіберіпті. 

Арамдық пен адалдықтың айқасында 

«Мама!» деп тілі шығып кетіпті. 

Ақырында, к�ршілер к�мекке 

келіп, ұрылар алысқа ұзамапты. Он екі 

мүшенің бір мүшесі осылайша �мір 

керуеніне ілесіп, аттай желіп жүре 

беріпті.

Тағдыр тәлкегі осылай.

Оның жүзге жақындаған жасын 

менің сақалым қинайды екен.

– К�ке, Пайғамбар жасына бір 

жасым жетпей тұр. Екінші мүшелімде 

сақал қойыппын. Тағы да анау-мы-

нау жер емес, Кеңестің астанасы – 

Мәскеуде жүріп қойыппын. �зіңіз неге 

к�се боп жүрсіз. Немере-ш�береңіздің 

алдында не дейсіз?

–  Б ү г і н  ұ й ы қ т а й  а л м а й т ы н 
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Жүрек ишемиясын тудыратын факторларды біліп, 
одан сақ болған ж+н. Шылым шегу – +те зиянды әдет. 

Темекі шегуді тоқтату миокард инфарктіне ұшырау 

қаупін 20-50 пайызға кемітеді. Шылым шегу денедегі 

май алмасу үдерісінің бұзылуы, артериялық қан 

қысымының жоғарылауы, сусамыр және т.б. жайттар 

жүректің ишемиялық ауруының дамуына әсер ететін 

негізгі фактор болып саналады. Адамның шектен тыс 

семіруі, аз қозғалуы, эмоциялық стрестер де қосымша 

үлес қосады. Кейде бір мезгілде қауіпті факторлардың 

бірнешеуі қосылса, жүректің ишемиялық ауруының 

туындау қаупі жоғарылай түседі.

Адамның дене қызуы қалыпты жағдайда айтарлықтай 
тұрақты болады. Сондықтан оны реттеу механизмдеріне 
қажет сыртқы ортаның температурасы туралы хабардың 
маңызы зор.

Терморецепторлар теріде, к�здің қасаң қабығында, 

шырышты қабаттарында, сонымен қатар орталық 

жүйке жүйесіндегі гипоталамуста, таламуста, жұлында 

орналасады. Олар жылу және суық рецепторлары бо-

лып екі түрге б�лінеді. Бет пен мойын терісінде термо-

рецепторлар к�п орналасқан, арнайы рецепторлардан 

басқа, олардың құрамында сезгіштік нейрондарының 

миелинсіз дентрит ұштары болуы мүмкін деген пікір 

бар.

Мысыр медицинасының 
бастапқы кезеңі түрлі аңыздарға 
толы. Герметикалық кітаптың 
алтауы медицинаға арналған 
деседі.

А л а й д а  о л а р д ы ң  б ә р і 

жоғалып кеткен. Сондықтан 

есімі тарихқа алғаш енген 

дәрігер-мысырлық Секхетье-

нанаха (шамамен б.д.д. 3000 

ж.) деп есептейді зерттеушілер. Ол «патшаның танау-

ларын емдеп, жазды» және осы еңбегі үшін оған патша 

мүсін сыйлаған. Мүсіннің тұғырында бұл сыйлықтың 

дәрігерге не үшін берілгендігін білдіретін жазба бар. 

Fлемдег і  барлық дәр і-
дәрмектердің 40 пайызы осын-
дай +сімдіктерден жасалады. 

Мәселен, жүрек аурула-

рын емдейтін дәрі-дәрмектің 

– 70 пайызы, ішек-қарын, 

бауыр дәрілерінің – 75 пайы-

зы, жатыр аурулары дәрі-

дәрмектерінің – 80 пайызы, 

қақырық түсіретін дәрілердің 

– 80 пайызы және қан тоқтатын дәрілердің 65 пайызы 

тек  �сімдіктерден әзірленеді екен. 

Осындай дәрілік �сімдіктер арасында ең кең 

таралғаны – алоэ. Алоэ араб тілінен аударғанда 

«ащы» дегенді білдіреді. Сонымен қатар дәрігерлер 

оны мыңжылдық �сімдік деп те атайды. Алоэнің 

қоспалары Қытайдың мыңжылдық қоспаларында бар. 

Халық медицинасында оны қызыл иектің, қабақтың 

қызаруына, �кпе туберкулезіне, экземді емдеуге, 

асқазан жарасына пайдаланады.

Ал жапырақ с�лі тәбетті ашып, ас қорытады. (р 

түрлі микробтарға қарсы тұра алады. Химиялық ме-

дицинада алоэның шырыны жараны таңуға, әртүрлі 

тері ауруларына пайдаланып келеді. Халық медицина-

сында жаңа жапырақтарды күйікті жазуға, дерматитке 

қарсы дәрі ретінде қолданылады. Алоэның су тұнбасы 

тәбетті толықтай ашуға к�мектеседі. Тері сыртындағы 

іріңді жара, күйік, қағынған жараларға �сімдіктің 

жапырағы мен с�лін қолдануға болады. 

Сүзеген сиырға,

Құдай не бермейді?

Ұшы үшкір, 

Ұшқыр үш жебе алдым, 

Үшеуі де үшкір, ұшқыр деп алдым.

(Мүйіз)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Темекі шегу – зиянды әдет

Жылулық тепе-теңдігі 

Медицина Египеттен 
бастау алған ба?

Алоэ жапырағының емдік 
қасиеті қандай?

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН

АДАМ ҚҰПИЯСЫ 

ТАНЫМ 

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ

Дұрыс тамақтану – адам 
бойындағы қуатты молайтатын 
бірден-бір керемет дәру.  

Етті аптасына екі рет қана 

жеп, қалған күндері балық, 

к�к�ніс пен жеміс �німдерін 

пайдаланыңыз.  Бұл ішіп-

жемдерде адам ағзасына �те 

қажет к�птеген витаминдер 

мен минералдар бар. А, С, В1 

витаминдері қант алмасуын реттейді. В6-В12 қанға 

қажетті, Е склерозға қарсы. Жеткілікті түрде су, шы-

рын және сүт ішіп тұру қажет.

Сергектік – саулық белгісі
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Fзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Басы 1-бетте

Қ а с ы м д а  қ а н а т т а с  т ұ р ғ а н 

м а қ а т т ы қ  а р д а г е р  Д і н ғ а л и 

Дәулетбаев: 

– Қалай болғанда да ізі жоғалып 

кетпей бүгінге басы бүтін күйінде 

аман жеткеніне шүкір, – деп кіре 

беріс маңдайшасындағы арабша 

жазуға к�з тікті. Ол «Алладан басқа 

құдай жоқ. Мұхаммед оның елшісі» 

деген құран с�зі екен.

Сондай-ақ  іргелес  Даутбек 

кесенесі де ХІІІ ғасырдан жеткен 

бірегей жәдігер. Ұлық Білге  Икбалхан 

Даутбек-Шамансұрға  арналып 

салынған кесенедегі қабіртаста 

«1262 ж. 31 наурызда қайтыс болған 

қолбасшы, қалам мен қылыштың 

иесі, жаны таза момындардың жана-

шыр қорғаушысы жерленген» деген 

жазу оның кім екенін, атақ, даңқын 

айқын әйгілейді .  Тараздықтар 

осындай тарихи орындарды к�здің 

қарашығындай сақтауға, күтуге, 

жетілдіруге баса к�ңіл б�летіндігімен 

тәнті етті.

Ежелгі Тараз музейі мен К�не 

Тараз тарихи-мәдени орталығынан 

білгеніміздей, қаланың алғашқы 

гүлдену кезеңі VI-IX ғасырларға, 

ал екінші гүлдену дәуірі XI-XII 

ғасырларға сәйкес келеді. Қалада 

жеті қамал болған. «К�не Тараз 

әлемі» атты ашық аспан астындағы 

музейде шертер сыр мол болып 

шықты. ХІ-ХІІ ғасырларға тән 

хамам моншасы, шайхана... айта 

берсек жәдігерлер легі таусылар 

емес. 2007 жылы келген сапары 

кезінде  Елбасы музейде болып риза 

кейіппен «Ұлы дала елі» деген баға 

берген. Сонымен қатар, Мемлекет 

басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Тараз – тарихымыздың алтын 

діңгегі» деп дәл айтылған пайым-

дауы да тараздықтардың абыройын 

асқақтатып тұр. Оны қалада бірнеше 

жерге к�рнекі етіп жазып, іліп 

қойған. �те орынды-ақ. Музейдегі 

Алтын адам к�шірмесі, «Тәңір құты» 

елі атауымен ілінген гундар кар-

тасы, зергерлік әшекей бұйымдар, 

моншақ, шырағдан тұғыры, ыды-

стар, шұңқырлы тас бұйымдар, 

диірмен тастар және тағы басқалар 

танымды кеңейтіп, �зіңді �ткен 

ғасырларға саяхат жасатады. Батыс 

Түрік қағанаты дәуірін к�з алдыңа 

әкелетін жәдігерлер де айшықты. 

Жеті жылқысымен, күңдерімен бірге 

жерлерген ханзада мен ханшай-

ым бейнелері небір ойларға тұздық 

болғандай.

ТЫЛСЫМ СЫРЛЫ
 АҚЫРТАС

Экскурсиялық саяхатымыздың 

екінші күнінде Батыс Европа – Батыс 

Қытай халықаралық автодәлізімен 

шығыс бетке қарай бағыт алдық. 

 А в т о б у с  ү с т і н д е  ж о л б а с ш ы -

мыз  Сауран Қалиұлы қылаңытып 

к�рінген Мойынқұм, к�з ұшындағы 

Бата  Мойнақ тауы,  Жеті  т�бе 

қорымы, Теріс, Аса �зендері, Ақсу-

Жабағылы қорығы туралы бірқатар 

қызықты-қызықты деректердің шетін 

қайырды. С�йткенше болған жоқ, 

к�лігіміз оңға қарай кілт бұрылып, 

автодәлізден біз бара жатқан Ақыртас 

кешеніне дейін әдейі тартылған тас 

жолға түсті.

Ж е р г і л і к т і  б а с ы л ы м д а р 

м е н  к і т а п ш а л а р ,  т а н ы с т ы р ы -

лымдар беттерінде бізге «Жам-

был облысындағы 5 тарихи мұра 

ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік тізіміне 

«Жібек жолы жәдігерлері. Тянь-

Шань �ткелі» санатымен енгізілген. 

Олар – Ақт�бе-Баласағұн, Құлан, 

�рнек, Қост�бе және Ақыртас 

қалалары» деген мағлұмат жиі 

кездесті. Демек, біз маңдай тіреген сол 

санаттағы Ақыртас �зіндік салмағы 

бар, VIII-XII ғасырларда �ңделген 

алып тастардан тұрғызылған, бірақ 

толық аяқталмаған ортағасырлық 

сарай кешені. Талас Алатауының 

етегінде, Ұлы Жібек жолының бой-

ында орналасқан бұл ірі кешеннің 

ашылмаған тылсым сырлары әлі 

жеткілікті.  Сірә, қамал ретінде 

салынған болуы тиіс. Олай деуге ба-

сты негіз – оның қабырғаларының 

ені  5  метр қалыңдықта қызыл 

құмтастардың алып кесектерімен 

қаланған, іргетасы 2 метр тереңдікке 

қазылып, орнатылған ірі тас блок-

т а р д а н  т ұ р а т ы н д ы ғ ы .  М ұ н д а й 

қалыңдықтағы қабырғаны зеңбірек 

оғының да тесіп �те алмасы кәміл.

К е ш е н  қ ұ р а м ы н а  с а р а й , 

саябақ,  тұрғын жай,  топырақ, 

тас карьерлері, Т�рткүл, қарауыл 

мұнаралары, керуен сарайы, обалар 

кіреді. Бұрыштарындағы мұнаралар 

д�ңгелек пішінді, диаметрі 7 метр. 

Кешеннің  70-ке жуық б�лмелері, 15 

колонна галереясы мен ортасында 

жарты гектарды алып жатқан ашық 

аула алаңы бар. Оны айналдыра 

к�лемі 5х5 метр болатын тастан тіреу 

ілгелері қойылыпты. Ақыртаста екі 

хауз (су қоймасы) және сол және 

оң жақ қабырғаларының ортасында 

сарайдың ішкі ауласымен байланы-

стыратын �ткелдер болған. Сыртқы 

жақтағы ілулі тұрған түсініктермен та-

нысу �з алдына, осы деректердің бәрін 

жолбасшымыз тәптіштеп тұрып ай-

тып жеткізді. Сұрақ та аз болған жоқ. 

Құрманғазылық ардагер Орынғали 

Құмарғалиев пен махамбеттік Қамбар 

Мұқанов кешеннің зерттелуі тура-

лы сұраса, жылыойлық Ермекқали 

Келдібаев пен Сағымбай Бектілеуов 

алып тастардың қалай �ңделіп, қалай 

тасылып жеткізілгенін білгісі келеді. 

Ал мақаттық Сәбит Халенов пен 

махамбеттік Дүйсенбай Рысқалиев 

Ақыртас атауының қайдан шыққанын 

білуді ж�н деп санапты. Бәрінен 

де Халел Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 

профессоры, тарих ғылымының док-

торы (білсейіт Мұқтардың сауалдары 

молырақ болды және ол тарихшы 

ғалым ретінде �зіндік пікірлерін де 

ортаға салды.

Б ұ л  ж е р г е  ж а н ы н а  ш и п а 

іздегендер к�бірек келетін к�рінеді. 

Оны күнгей бет жақтағы талға 

байланған ақ шүберектер дәлелдеп 

тұр. (сіресе, сол жердегі кресло мен 

орындық пішіндес үлкен қызыл 

құмтасқа отырудан жанға рақат 

алады десті. Біздің топтағы ауыл 

шаруашылығы �ндірісінің ардагері, 

Қ Р  Г у м а н и т а р л ы қ  ғ ы л ы м д а р 

академиясының академигі, жазушы 

�мірзақ Қажымғалиев сол тасқа бір 

минуттай отырып:

– Шындығында емдік қасиеті 

бар орын тәрізді, – деп �з уәжін айт-

ты. Оған жалғас басқалар да қарап 

қалмай шипалы тасқа кезектесіп 

отыруға к�шті.

О с ы  ж е р д е  д ә у  қ ы з ы л  қ ұ м 

тастардың ішінде астау тәріздестері 

де ұшырасады. Жергілікті халық аста-

уды ақыр деп те атайды. Диалект с�з. 

Бұл құрылыс осыған орай Ақыртас 

атауына ие болған делінеді. Ж�ні бар. 

ТЕКТҰРМАСҚА ТFУ ЕТКЕН 
ТZҢІРЕКТІҢ КZРКІНЕ 

ҚАНЫҒАДЫ

Тараз қаласының шығыс бет-

кейіндегі биік т�бенің шаһар жақ 

жиегінде менмұндалап Тектұрмас 

ке  сенесі  к�зді  арбайды.  Сәні 

келіскен жәдігер. Сол бір қастерлі 

орын біздің топтың келесі аялдап, 

тәу еткен жеріміз болды. Осы т�бенің 

басы зорастризм, христандық және 

мұсылмандық рәсіммен жерленген 

зираттар орналасқан діни орын бо-

лып саналады. XIV ғасырда бұл арада 

�згелерінен ерекшеленіп Тектұрмас 

кесенесі бой к�терген.

Т � б е н і ң  с о л  ж а қ  е т е г і н д е 

аңғарын кеңге жайып, сылана сыл-

дырап Талас �зені ағып жатыр. 

Биіктің т�менгі б�лігінде ежелгі 

жерасты жолы және �зен арқылы 

�тетін тас к�пір болған. Кеңестік 

кезеңнің дінге қарсы саясатының 

кесірінен жиырмасыншы ғасырдың 

отызыншы жылдарында т�бедегі 

тарихи-мәдени орындарға жатуға 

тиісті  нысандардың бір б�лігі 

толықтай, бірсыпырасы жарты-

лай қиратылған. Жиырма бірінші 

ғ а с ы р д ы ң  е к і н ш і  ж ы л ы н д а 

Тектұрмас атымен халыққа аян 

Сұлтан-Махмудхан жерленген ке-

сене қайта тұрғызылған. Оны әуелгі 

қалпына келтіру кезінде археолог 

А.Итеновтің археологиялық қазба 

жұмыстары мен он тоғызыншы 

ғасырдың сексенінші жылдары 

түсіріліп, бүгінге дейін сақталған 

фотосурет негіз болыпты. Сұлтан-

Махмудхан Қарахан империясының 

ұлы қолбасшысы болған. Ал оның 

бүркеншік атына айналған екінші 

ныспысы Тектұрмас с�зінің түркіше 

анықтамасы «Тынымсыз орын» де-

генге саятын к�рінеді.

Тектұрмас кесенесінің қала жақ 

іргесінде бүкіл т�ңіректі биіктіктен 

к�ріп, түрегеліп тұрып тамашалай-

тын арнайы фойе тәріздес орын 

жасақталған.

–  А й н а л а  а л а қ а н д а ғ ы д а й 

к�рінетін жер екен, ғажап қой! – 

деп исатайлық Таупих Маштақов 

қасындағы қадір тұтатын, екі 

 ауданда партия, кеңес органдарын-

да қатар қызмет атқарған ағасы, 

индерлік �теп Нұриевке к�з же-

тер аумақтағы тамаша к�ріністерді 

қолмен нұсқап, ризалық сезімде 

атанып, аты  тарихта мәңгілікке 

қалады.

Бүгінге жеткен аңыздың бір та-

рамында Қараханның уақытылы 

келмегеніне ренжіген қыз әкесі 

жолға шыққан Айшаға теріс бата 

беріп, жетінші �зеннен �ткенде 

қатерге ұшырайтынын айтқан 

делінеді. Бірақ оның ақиқаттығына 

айқын к�з жеткізген адам әзір жоқ 

тәрізді.

Қайғыдан қан жұтқан Қарахан 

ш ы н а й ы  м а х а б б а т ы н а  а р н а п 

күмбезді кесене тұрғызған. ХІ-ХІІ 

ғасырларда бой к�терген Айша бибі 

кесенесі жартылай қирағанмен екі 

мұнаралы батыс қабырғасы уақыт 

сынынан �тіп, қазіргі кезеңге ежелгі 

қалпын сақтап жеткен. Кесене 

үстіміздегі ғасырдың басында қайта 

жаңғыртылып, оның ашылуына 2005 

жылғы сәуірдің 25-де Елбасының �зі 

қатысқан. Ұлт мұрасының інжу-

маржанына айналған кесененің 

қабырғалары 62 түрлі нақыштағы 

ою-�рнекті  қыш тақталармен 

к�мкерілген. Қаланымның 18-ші 

текшесінде араб әліпбиінің «куфа» 

нұсқасымен «Күз... Бұлттар... Дүние 

ғажайып...» деген с�здер жазылған. 

Б ұ р ы ш т а м а л а р ы  а р ш а  � з е к т і 

бағана лармен қаусырылған. Басқа 

да қайта ланбас ерекшеліктерін 

айта берсек әңгіме созыла түседі. 

Айша бибі кесенесіне таяу жерде 

қанаттасып тағы бір жәдігер тұр. Ол 

– Айша бибінің �мір бойғы күтушісі 

(бибі кесенесінің шырақшысы 

міндетін де атқарған) болған Бабад-

жа Хатунның кесенесі. Айша бибі 

кесенесінің алдында суретке түсейін 

деп тұрғанымызда біздің топтың 

жетекшісі Хамза Ғабдолланың:

– Қандай шебер �рнектелген ке-

сене, тамаша екен! – деген шынайы 

к�ңілмен айтқан с�зін бәріміз де 

құптап, бас изестік. 

Шаһар жаңғырып, жасануын 

күшейткен Айша бибі кесенесіне 

барып, оралған соң қаладағы Қазақ 

хан дығы ның 550 жылдығына орай 

Атырау облысының салып бер-

ген «Бәйтерек» саябағын, сондай-

ақ Қазақ стан Республикасының 

тұңғыш Президентінің саябағын 

аралап к�ріп, олардың халықтың 

к � ң і л д і  д е м а л ы с  о р ы н д а -

р ы н а  а й н а л ғ а н д ы ғ ы н а  р и з а 

болыстық. Сонымен қатар 1931 

жылдан бері қызмет істеп келе 

ж а т қ а н   Ж а м б ы л  о б л ы с т ы қ 

тарихи-�лкетану музейінің бір-

екі  б�лігін аралап,  танысу да 

таным-түсінігімізде �з �рнектерін 

қалдырды.  Музей қызметкері Жа-

мал Ақпан к�не түркілер дәуірінен 

бергі  жәдігерлердің тарихын, 

сыр-сипаттарын, әсіресе балбал 

тастардың бет-келбеттеріндегі 

ерекшеліктерді тақылдап тұрып, 

қ ы с қ а  д а  н ұ с қ а  е т і п  ж е т к і з е 

білді. Осында Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Қазақ хандығының 

550 жылдығында облыс халқына 

құттықтау жолдаған мінбері де 

құнды жәдігерлер қатарында тұр.

А т ы р а у  о б л ы с т ы қ  т а р и х и -

�лкетану  музейінің  директо-

ры  Рашида Харипова біз қарап 

үлгермеген үстіңгі қатарлардағы 

б�ліктерді де сыдыртып аралап 

шықты. Сірә, ол «Жақсыны к�рмек 

үшін» дегендей алдағы кезеңде 

Атырау қаласында тұрғызылуы 

тиісті облыстық тарихи-�лкетану 

музейінің құрылысы үшін керекті, 

қаперге алар озық үлгілерді к�кейге 

түйіп жүрген сыңайлы.

Т�ртк�л керуен сарайына аз-кем 

аялдағаннан соң Жамбыл атындағы 

руханият орталығы жәдігерлерімен 

кеңірек танысудың реті келді. Мұнда 

Сүйінбай, Жамбыл, Дина, Күләш 

сынды қазақтың марқасқаларымен 

қ а т а р  ә д е й і  б ұ р ы ш  а р н а л ы п 

Жамбылдың хатшылары да на-

сихатталыпты. Жамбылдың пой-

ызбен келе жатып қаланың атын 

�з атағына аударуына орай вагон 

баспалдағында қолын к�теріп тұрып 

«Атыңнан айналайын (улиеата, 

Атыңды алып қойды деп болма қапа» 

деген екі ауыз �рнекті с�зін айтқан 

сәтін үлкен полотно арқылы беріп, 

к�рнекі етіп қоюы к�ңілге айрықша 

қонды. Орталықтағы «Ұлы Дала 

мемлекеттері», «Тарих толқынында 

– батырлар»,  «Руханиятта жас 

ақындар мектебі», «Айтыс ақындары 

мектебі» атты таныстырылымдар 

және тағы басқалар біздің назары-

мызды б�лгізбей қоймады. 

Алыстан к�з тартатын «Қазақ 

хандығына 550 жыл» монументі 

мен ондағы таза қоладан құйылып 

орнатылған Керей хан мен Жәнібек 

сұлтанның тақта отырған бейнелері 

де айналсоқтап шыға алмаған жеріміз, 

қасиетті орын болып есте қалды.

Тараз қаласынан үлкен әсер 

алып, ойымызға бұл шаһардан біздің 

облыстың үйренері аз емес деген 

түйін түйіп оралдық. 

Т+леген ЖАҢАБАЙҰЛЫ,
Қазақстанның 

Құрметті журналисі, 
ҚР Ақпарат саласының үздігі

к�рсетіп тұрды. Атырау қаласынан 

келген ақсақалымыз Нұреден 

Есмағам бетов те, индерлік Ерсайын 

К�шеков те, құрманғазылық �теулі 

Хасанов та жан-жақтағы бірін-

бірі қайтала майтын табиғаттың 

әсем де сұлу кейіп-кескіндерін, иек 

астындағы таяу алқап та құлашын 

кеңге созып жатқан шаһар дың бет-

бейнесін сүйсіне қызықтады.

Иә, солай! Бұл ара Алатау мен 

Қаратаудың түйіскен тұсы. Ара-

сын кішкене үзік б�ліп тұр. Ол 

екеуімен қабаттаса Үлкен және 

Кіші  Буырыл таулар да, сымбатты 

�зен Талас та аймақтың ажар-к�ркін 

асыра түскен. Осы т�бенің басы-

на Абылай ханның серігі болған, 

Байзақ датқаның әкесі Мәмбет 

батырдың сүйегі басқа жерден 

к�шіріліп әкеліп, қайта жерленіп, 

үстіне кесене тұрғызылған. Оған 

да құран бағыштадық. Т�бенің ең 

т�менгі етегіндегі үңгірге қарай 

қызылқоғалықтар Іңірбай Сағи 

мен Мамық Бегімова ептеп басып 

барып к�ріп қайтты. Кері оралар 

жолындағы жер сілкінісінен кейін 

пайда болған түйедей алып тасты 

Мамық алақанымен бір сипап �тті. 

Жоғары шыққан соң Іңірбайдан не 

к�ргенін сұрағанымызда:

– Жерасты жолы дейді ғой, жар-

тылай бітеліп қалыпты. Үңгірді ғана 

к�рдім. Арғы жағына к�зім жетпеді,- 

деп жаңа ғана жоғары к�терілген 

тұсына қайта жанарын тікті. 

АЙША БИБІ АҚИҚАТЫ

К�неден жеткен аңыздарымен 

қызықтырмай қоймайтын Айша 

бибі туралы ақиқаттардың ұшығын 

оқиға болған жерден естіп, оның 

�рнекті кесенесін к�збен к�ру 

қандай ғанибет еді. Тараз қаласынан 

17 шақырым жерде орналасқан, 

қазақ елінің ортағасырлық сәулет 

�нерінің інжу-маржаны санала-

тын кесене ту алыстан-ақ к�зге 

ілікті.  Жолшыбай Аса �зеніне 

ж е т к е н і м і з д е  ж о л б а с ш ы м ы з 

 Сауран Қалиұлы ортаға шығып 

Айшаны осы судың жағасында жы-

лан шаққанын және бүгінге жет-

кен әпсананы айтып берді. Ару 

бикештің әке-шешесі Зеңгі баба 

мен Ануар бегім. Бойжеткен Айша 

мен жас батыр Қарахан Түркістан 

қаласында кездесіп, бір-біріне 

ынтық болып, к�ңілдері жарасады. 

Екеуі бас қосуға уағдаласқанмен 

жігіттің ел, жер қорғаумен жүріп, 

қолы тимегендіктен қыздың ауы-

лына белгіленген мерзімде баратын 

мүмкіндігі болмайды. Арада біраз 

уақыт �ткеннен кейін шыдамы 

таусылған Айша Қараханның ауылы 

Таразға �зі іздеп баруға бел байлай-

ды. Қасында күтушісі Баба-әже-

қатын болады. Бірнеше күн жүріп 

Аса �зеніне келгенде жағасында 

суға шомылып, жатып дем алады. 

Маужырап ұйықтап жатқан оны улы 

жыланның шаққаны оятады. Осы-

дан кейін Айша қиналыс үстінде де-

реу Қараханға хабар бергізеді. Тәуіп, 

молдаларын бірге әкелген Қарахан 

сол жерде екеуінің некелерін 

қиғызып, о дүниелік болып бара 

жатқан Айшаның құлағына Қарахан 

«Айша, сен енді бибі болдың!» деп 

үш рет дауыстайды. Міне, осыдан 

кейін қыз �зі �лсе де Айша бибі 
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ҰСТАЗЫН 
ҰЛЫҚТАҒАН ШӘКІРТ

Момын ағайымнан домбырадан сабақ 

алып, содан бері осы салада жалықпай ұс-

таздық қызмет атқарып,  күйші атандым, – 

деп мақтанышпен әңгімесін аяқтады. 

 «Ұстазы жақсының – ұстанымы 

жақсы»  деген  осы болар.  Сәлима 

Дүйсенбіқызы жасы сексенге келген 

ұстазына деген ерекше құрметпен Ақт�бе 

қаласына барып амандасып, артта қалған 

ұстаздық-шәкірттік кезеңдерді еске алып, 

қарт ұстазының к�ңілін бір сергітіп, 

 арнайы бейнетаспаға түсіріпті.    

Осы бейнефильмнен біз Момын 

Байғаниннің �зі тәрбиелеген шәкіртімен 

бірге Құрманғазының, композитор 

Ахмет Жұбановтың күйлерін шебер 

орындағанын к�рдік. Сәлима Дүйсен бі-

қызы ұлағатты ұстазының әлі де қуатты 

болып қарайып отыруына тілек білдіріп, 

асқар тау ұстазының иығына шапан жап-

ты.

Ұстаз бен шәкірттің арасындағы бір-

неше жылғы әдемі сыйластықты к�ре 

отырып, әрбір шәкірт �з ұстазының ерен 

еңбегін бағаласа, бұл ұстаздың жүрегіне 

т�гілер нұр екенін сездім.  

 

Анархан САМИҒҰЛЛАҚЫЗЫ,
 Ағайынды Жұбановтар мемориалдық 

музейінің қор сақтаушысы 

Кеште Сәлима Дүйсенбіқызы құ-

діретті күйдің қазақ болмысындағы ор-

нын зерделеуші, күйші, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қызметкері, Құрметті 

профессор, Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік 

университетінің ардагер-ұстазы Момын 

Байғаниннің еңбек жолымен танысты-

рып, �зінің дәулескер күйшіні алғаш 

к�рген сәті туралы с�з етті.  

 – 1969 жылы №456 мектепте 9 сынып-

та оқып жүріп, Ақт�бе қаласында �ткен 

облыстық күйшілер байқауына қатысып, 

сол жерде алғаш қазылар алқасының 

т�рағасы Момын Байғанинді к�рдім. Сайыс 

аяқталысымен Момын ағай мені �зі қызмет 

жасайтын Ақт�бе республикалық мәдени-

ағарту училищесіне оқуға шақырды. 1970 

-1973 жылдар аралығында  сол училищеде 

КЕШ

Біз тілге тиек еткен мәдени мұра 

Алматы облысы Жаркент қаласының 

орталық б�лігінде орналасқан шегесіз 

салынған мешіт XIX ғасырдың сәулет 

ескерткіші. Ол қытайлық сәулетші Хон 

Пикенің жобасы бойынша салынған.

Мешітті салу тарихы таңғаларлық 

және шығыстың ертегісіне ұқсас. 

1887 жылы мұсылман қауымының 

жиналысының бірінде мешітті салу 

үшін қаражат жинау ж�нінде шешім 

қабылданды. Басты демеуші және 

ұйымдастырушы бірінші гильдияның 

к�песі Вали Ахун Юлдашев болды. 

Ол басты жарнаны салды. Ойлаған 

ойды іске асыру үшін бүкіл �лкеден 

жүзден астам шебер құрылысшыларды 

жинады. Мешіттің құрылысы мен 

безендіруді шеберлер Хасан Иманов, 

Тайыр Исмаилов, Насретдин Қара, 

(бдуқыдар, Ұшырбақа, Зайнутдин 

және т.б. қатысып, құрлысты Хон 

Пике (Мұқан) басқарған. Қытайлық 

сәулетші Вали Юлдашевтың ұсынысын 

тегін қабылдаған деген хабар бар. 

Шебер туған жерінде қытай стилінде 

мұсылман мешітін салуды армандаған, 

бірақ жергілікті  басшылар оған 

мүмкіндік бермеген. Сондықтан ол 

арманын қазақ жерінде орындауды 

ұйғарған.

Бүкіл құрылыстан сәулетшінің 

дарыны, �згешелігі  к�рінеді .  Ол 

мешітке буддизмдік ғибадатхананың 

белгілерін салып, шығармашылық 

жағынан қытайлық элементтерді пай-

даланды. Жоғарыға қарай майысқан 

құлама ұштары бар т�бе, сонымен қатар 

ғимаратты қоршайтын капительдері 

жоқ цилиндрлік бағаналары бар галерея, 

үлкен ернеу оған ерекше әсемдікті және 

нәзіктік береді. Оның басты  залына 

мыңдаған адам  сияды, к�п жерлерінде 

ағашқа қашап ою жасалған және айқын 

полихромдық �рнек бар. Осының 

арқасында доғалар мен қабырғалардың 

үстіңгі беттері нәзік әсемдікке және 

к�ркемдігіне ие болады. Оюда �сімдік 

�рнектері басым, дегенмен, құстардың, 

балықтардың, жан-жануарлардың 

бейнелері де кездеседі.

Мешіттің жалпы ауданы 28х54 

метр, биіктігі 14,5 метр, мұнара 

биіктігі 19 метр. Мұнара 52 бағанамен 

қоршалған. Антамблемент ағаш ою-

ымен безен дірілген. Бағаналар Тянь-

Шань шыршаларынан дайындалған. 

Б а ғ а н а л а р д ы  ж ә н е  б а с қ а  а ғ а ш 

б�ліктерін орнату барысында шегелер 

қолданылмаған. Аталған кешеннің 

қабырғалары б�ренелерден, ал т�бесі 

қаңылтырдан дайындалған. Ішкі 

к�рінісі араб жазуымен безендірілген, 

ұлттық оюлар пайдаланған. Мешіт 

ауласының солтүстік-шығыс жағында 

кішкентай аула, ал оңтүстік жағында 

медресе бар. Кешен биіктігі 2,3 м 

құрайтын тас дуалымен қоршалған. 

Оңтүстік және солтүстік жақтарында 

қ а қ п а  б а р .  М е ш і т  О р т а  А з и я 

сәулетінің стилінде салынған. 116 

жылдық тарихы бар Жаркент мешіті 

к�п нәрсені бастан кешірді. 1910 

жылы Жаркентте қатты жер сілкіну 

болды. Мешіттің бетше босағасы 

айтарлықтай �згерді: екі қолданбалы 

мұнаралар қирады, күмбездердің 

ұштықтары құлады, күмбездердің 

желкендерінде пайда болған тесіп 

кеткен жарықтардың кесірінен 

т�беге апаратын баспалдақ торла-

рын жабу және басты қақпа арқылы 

мешітке кіру рұқсаты берілмеген. 

1948-1949 жылдары мешіт алғаш рет 

терең зерттеліп, оның нәтижесінде 

сәулеттің к�рнекті ескерткіші мем-

лекет қорғауына алынған. 1965 жылы 

Жаркентте қатты дауыл болды, бірақ 

құрылыс осы табиғи құбылысқа да 

т�зді. 

Бүгінде «Жаркент мешіті к�ркем-

сәулет мұражайы» атанып, халыққа 

қызмет к�рсетіп тұрған осынау ғажайып 

ғимараттың осыдан бір ғасырдан астам 

уақыт бұрын салынуына Жаркенттің 

1882 жылы уезд орталығына айна-

луы себепші болды. �йткені мешіт 

құрылысы уезге бағынышты Нарынқол, 

Кеген, қырғыздардың бірқатар аймақ-

тары мен Шонжы, Қоғалы, Сары�зек, 

Жаркент �ңірі тұрғындары жиналған 

қаражатпен салынғаны соны аңғартады. 

Жаркент қаласынан 200 шақырым 

жердегі Кетпен тауынан емен, қарағай 

б � р е н е л е р і  � г і з  а р б а м е н  т а с ы п 

әкелінгеннен кейін Хон Пик бастаған 

Бұқара, Самарқаннан шақырылған 

75 шебер жұмысқа кірісті. Шеберлер 

тек құрылыс материалдарын сүргілеп, 

 ш а у ы п ,  ж у а н  б � р е н е  т і р е у л е р д і 

к�леңкеде арнайы шыт матаға орап 

кептіріп, тақтайларға айшықты суреттер 

оюға к�п уақыт арнайды. С�йтіп, алдын 

ала дайындалған құрылыс материалдары 

бір шегесіз құрастырылып, 1892 жылдың 

жазында жұма мешіті бой к�тереді.

Кешеннің жалпы жобасына бас 

қақпа, күнделікті бес уақыт намаз оқы-

латын кіші мешіт, медресе, үлкен жұма 

мешіті, күйдірілген к�к кірпіш тен 

қаланған сәнді дуал қоршау, оңтүстік 

және солтүстік жағындағы қосымша 

шағын қақпалар енді.  Бір ғажабы 

осындай күрделі құрылысты сәулетші 

Хон Пик жобасын құпиялап, жеке 

дара �з жоспарымен жүргізді. Алайда 

болашақ ғимараттың жалпы к�рінісі 

мен сәулетшілік ерекшеліктеріне бай-

ланысты салдырушы бас мердігер мен 

шебердің келісімі болған.

Шығыс елдерінде ертеде құрылыс 

�неріне жастарды үйрету тікелей 

іс  барысында жүзеге асырылған. 

Құрылыстағы �зіндік ерекше үлгіні 

шеберлердің ұрпақтары мұрагерлікпен 

жалғастырған. Сәулеткер Хон Пик 

те сондай �зіндік ерекше атамұра 

үлгісі бар шығыс шеберлерінің бірі 

еді. Сондықтан ол Жаркент мешітінің 

құрылысына бірде-бір шеге қолданбай, 

�рнектелген ағашты қиюластыру 

арқылы жасады.

 Бас мешіттің к�не қытай үлгісінде қос 

қабатты қайқы бел шатыры 122 б�рене 

бағаналарға бекітілген. (сіресе шатыр 

құрылысы айрықша күрделілігімен 

ерекшеленеді.  Мешіт шатырының 
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СПОРТ 

Елордалық «Астана» футбол клубы израильдік 
«Маккаби Тель-Авив» командасын Еуропа 
лигасының топтық кезеңіндегі қарымта ойында 
0:1 есебімен жеңді.

«А» тобының т�ртінші туры Израильдің 

 Нетания қаласында �тті. Матчтың алғашқы 

таймында есеп ашылмады. Алаң иелерінің гол 

соғатын бірнеше мүмкіндіктері болғанымен, 

астаналық қақпашы  Ненад Эрич қорғаған қақпаға 

доп дарымады. Ойынның 56-шы минутында 

ганалық Патрик Твумаси соққан голды поляк 

т�решісі Павел Рачковски есепке алмады. Бірер 

минуттан кейін Абзал Бейсебековтің пасын голға 

айналдырған Твумаси, �з командасын есепте алға 

шығарды. Нәтижесінде «Астана» алаң иелерін 1:0 

есебімен ұтып, 3 ұпайға ие болды. Айта кетейік, 

«АСТАНАНЫҢ» ЖЕҢІСІ
«Астана» т�рт турдан кейін 7 ұпаймен «А» то-

бында екінші орында келеді. Естеріңізде болса, 

елордалық клуб бұған дейінгі үш ойында бір рет 

ұтылып, бір рет тең түсіп, бір рет жеңіске жеткен 

болатын.

Енді «Астана» футбол командасы Еуропа 

лигасының топтық кезеңіндегі бесінші кездесуін 

Елордада испандық «Вильярреалға» қарсы 

�ткізеді. Бұған дейін «Астана» сырт алаңда 

 Валенсия маңындағы Вильярреал қаласының 

«Эстадио де ла Серамика» стадионында испандық 

клубқа 3:1 есебімен жол берген болатын. Қарымта 

қайтаратын кез келді. Егер �з алаңында �тетін 

ойында «Астана» жеңіске жетсе топтық кезеңнен 

 плей-оффқа жолдама алады.                                                                           

Нұрлан ҚҰМАР

жиектерін иіп, қайық тәріздес етіп 

к�теруге «дау», «гун» деп аталатын имек 

сырықтар пайдаланылған. Ғажайып 

сырлы ғимараттың қабырғаларында, ша-

тыр қапталдарында 1500-ден астам  алуан 

түрлі сурет, араб-парсы тілдеріндегі 

к�не  жазу  үлг ілері  бар.  Бұл  ою-

�рнектерді зерттеушілер тақырыптық 

мазмұнына қарай бірнеше топқа б�леді. 

Олар – жергілікті халықтың ою-�рнек 

нақыштары, геометриялық кескіндер, 

қоршаған табиғат, �сімдіктер мен жан-

жануарлар дүниесі, дінге қатысты белгі 

шарттар.

М е ш і т  қ ұ р ы л ы с ы н ы ң  � з і н д і к 

ерекшелігі мен дараланып к�рінетін 

б�лігінің бірі – бас қақпа. Ол Орта 

Азия мен Қазақстанның дәстүрлі сәулет 

�неріне тән пішінде. Порталдың идеялық, 

к�ркемдік жағынан атқаратын қызметі 

к�рнекілік және асқақтық әсер беру. Бұл 

әдетте құрылыстың �зге б�ліктерімен 

салыстырғанда оның к�лемін ұлғайту 

арқылы жүзеге асырылады.

 Портал иіндісі �сімдік сарынындағы 

ашық түсті �рнектермен к�ркемделген 

де, оның сыртқы бетінің маңдайшасы 

гүл оюлармен, араб жазбаларымен 

толтырылған үш ойындымен бітеді. 

Порталмен бүйірлес күмбез т�белі 

екі  б�лме мешіт  қызметшілеріне 

арналған. Бас қақпаның оңтүстік, 

солтүстік қабырғаларымен жанаса 

 медресе үйі орналасқан. Мұнда кезінде 

жергілікті   жастар бастауыш діни 

білім алған. Осының бәрі қызметке 

арналған ғимараттар сәулетінің халық 

қол�нерімен тығыз байланыста екендігін 

дәлелдейді.  Мешіт құрылысының 

жұмысына әртүрлі ұлт �кілдерінің 

қатысуы да ғимаратқа �зіндік ерекше 

түр беріп, әр ұлттың сәулетшілік, сәндеу 

үлгілері кең қолданылғаны байқалады. 

Түпкі мақсат оның бар болмысының 

халықтарды, бірлікке, ынтымаққа 

үндеуінде жатқандай.

Думан КЕҢШІЛІК
Алматы облысы

КҮМБІРЛЕГЕН КҮЙ ҚҰДІРЕТІ

КӨКСАНДЫҚ

түркілер, кейінгі қазақтар ең маңызды 

мәселелерін кеңесе отырып шешкен. 

Хандар, билер жиылған жиынға күйшілер 

де қатысып, болып жатқан оқиғаларды 

әуен арқылы бұқараға таратып отырған.  

Сол себепті  бағдарлама барысын-

да к�рермен күй, күйші туралы емес 

музыканың жасырған сырлары туралы 

мағлұмат алады. Бағдарламаның алғашқы 

б�лімі атақты Дина Нұрпейісованың 

«Бұлбұл» күйі  туралы болады. К�пшілік 

біле бермес Дина апамыздың бұл туынды-

сы бұлбұл дауысты қыздың тағдырынан 

сыр шертеді. �мірде әбден әділетсіздікке 

ұшыраған нәзік жанды арудың кәусар 

бұлақтай таза да сыңғыр даусы болған. 

Оның әнін естіген жанның құлақ құрышы 

қанып, тыңдаушының жаны тербелген. 

Осы бір мұңды хикаяны күймен жеткізген 

Дина Нұрпейісованың шығармашылығы 

әлі күнге дейін толықтай зерттелмеген. 

Сол себепті қызықты фактілер мен біз 

білмейтін деректер жетерлік. 

«Күй құдіреті» бағдарламасын апта 

сайын «Kazakh TV» арнасынан және 

телеарнаның kazakh-tv.kz ресми сайтынан 

к�ре аласыздар. 

Серік ҮСЕНБАЕВ

– Ұлттық музыка – қазақ халқының 

ғасырлар бойғы жинақтаған музыкалық 

естеліктері, мәдени мұрасы. К�рермен 

біздің жобада Құрманғазы, Тәттімбет, 

Дина Нұрпейісова, Қали Жантілеуов, 

Жаппас Қаламбаев және басқа дәстүрлі 

музыканттар туралы біліп, аталмыш 

композиторлардың таңдаулы күйлерінің 

тарихымен танысады. Мақсатымыз аза-

маттарды ұлттық музыкаға жақын датып, 

біз білмейтін қырлары мен маңы зына 

тоқталу. Күйші-ақындардың шығар-

машылық �мірі  жайлы білімдерін 

тереңдете түсу, – дейді «Kazakh TV» 

арнасының Бас продюсері Айкүміс 

 Сексенбаева бағдарламаның маңызына 

тоқталып. 

Абай атамыздың «Туғанда дүние 

есігін ашады �лең, �леңмен жер қойнына 

кірер денең» деген �лең жолдары 

қазақ халқының тыныс-тіршілігінде 

музыканың қаншалықты маңызды екенін 

айқын к�рсетіп тұрғандай. Сондай-ақ 

ақын Қадір Мырза әлі: «Нағыз қазақ 

– қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!» 

деп, қазақ халқын, дарқан даланың терең 

тарихын  танығың келсе қасиетті қара 

домбыраның күй шежіресіне жүгін де-

ген. Ал күйде халқымыздың  мұңы мен 

зары, қуынышы мен қайғысы, аңсаған 

арманы, іздеген мұраты бейнеленген.

Бұрындары ата-бабаларымыз күйді орын-

дамас бұрын оның мазмұнын түсіндіріп, 

«Ал енді домбыраның қалай айтатынын 

тыңдаңыздар» дейтін.  Бүгінгі таңда 

күйлердің кіріспе с�здері жоғалып, тек 

әуенін орындайтын болды. Ал күйдің 

тілін түсінер болсақ, бүкіл дала тари-

хын түсінер едік дейді шығармашылық 

ұжым.Мәселен, «Кеңес» күйі. Ежелгі 


