
ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ ОЙТҮРТКІ 

Табиғатының  к�ріктігі 

ж а ғ ы н а н  т е р і с к е й і м і з д і ң  

күнгейімізден  еш  кемдігі  

жоқ.  Кей �ңірлер тіптен артық  

ба деп қаламыз. Солтүстік  

Қазақстан �ңірін алайықшы. 

Жаз айларында құлпырып жай-

нап,  кетеді. Жан-жағың жасыл 

дүние,  жапырақтары самал  

соқса  дір-дір ете  қалатын  ақ  

қайыңдары  қандай  сұлу!

Жолдан да кінәрат  таба  

алмай мыз. Ж�нделген. Заман 

талабына сай. Авток�лік, темір-

жол,  ұшақ  қатынастары  дейсіз  

бе? Еліміздің  қай түкпіріне  де 

жедел  жете  аласыз. 

Жастардың,  жас  отбасыла-

р ы н ы ң  е ң б е к  ж о л д а р ы н  

еліміздің  солтүстік  аймақ-

тарынан  бастағандары  ж�н  бо-

лар  еді.  Мұның  �зіне  де,  елге  де 

пайдасы  мол. +зіне пайдасы – 

жер к�реді,  адамдармен арала-

сады,  шынығады, шыңдалады.  

Ел  үшін  дейтініміз – жерімізді 

жетімсіретпейміз,  жүдетпейміз,  

қ а з а қ т ы ғ ы м ы з д ы ,  с а л т -

дәстүрімізді  орнықтырамыз. 

Біз тілге тиек етіп  отырған  

істе к�ңілге қонымды жаңа лықтар  

да  бар.  Мәселен, «Тұрғынүй 

құрылыс жинақ банкі» еліміздің  

оңтүстігінен солтүстігіне қоныс  

аударушылар үшін  жеңілдіктер  

қарастырған.  0сіресе  тұрғын  үй  

алуға  мүмкіндік  бар.

Оңтүстік Қазақстан об-
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Қазақ кестесі

Төл теңге –
елдік нышан

Исламның 
ұлттық иірімі

2-бет

11-бет

15-бет

Оларды қазақ тіліне аудару – к�ркем 

әдебиет қорымызды байытумен қатар, ұлт 

тілінің с�з байлығын, мол мүмкіндігін де 

к�рсетті. Орыс әдебиеті мен мәдениетінің 

оң ықпалын айтумен бірге мәселенің 

екінші қырына да мән берген ж�н. Эко-

номикасы мен ғылымы, технологиясы, 

мәдениеті мен әдебиеті жақсы дамыған, 

�ркениет жолында Кеңес Одағынан 

едәуір алда тұрған жұрттармен тікелей 

қарым-қатынастың болмауы – мәдениет 

пен әдебиетке, оның ішінде осы к�ркем 

аударма саласы к�кжиегінің кеңеюіне 

де шектеу болып келді .  Түпнұсқа 

тілден тікелей  аудару бізде кенжелеп 

келуінің �зге де түрлі себептері  жоқ 

емес, алайда ең негізгі себеп осы деуге 

негіз жеткілікті.  Бізде �з ана тілімен 

қатар жапон, қытай, ағылшын, неміс, 

француз, испан, итальян, араб, парсы, 

хинди тілдерін де жетік білетін жазушы, 

әдебиетші, аудармашы мамандар �те 

аз болды. Мұндай мамандарды дайын-

дау, олардың шоғырын қалыптастыру  

мақсаты к�зделіп,бұл бағыттағы нақты 

істер қолға алынбады. Кеңестік идео-

логия мен алып державаның тіл саяса-

ты бұған жол бере қоймады. 0лемнің 

к�птеген елдерімен еркін қарым-қатынас 

жасап, олардың мәдениетімен тікелей 

танысып, тілдерін меңгеру мүмкіндігіне 

еліміз тәуелсіздігін жариялаған 90-жыл-

дардан кейін ғана қол жеткіздік. Қазір 

к�птеген шет тілдерін жетік білетін, �з 

еліміз бен әлемнің әр түпкірінде, батыс 

пен шығыстың озық оқу орындарында 

білім алған жас қауымның қатары артып 

келеді. Аз ғана б�лігі болмаса, негізінен 

жалғыз орыс тілінен �зге шет тілдерін 

жетік меңгермеген қазақстандықтардың 

МӘСКЕУДЕ ҚАЗАҚ ӘНДЕРІ 
ШЫРҚАЛДЫ

ӨНЕР ТӘРЖІМАТАНУ

Мерейтойлық шара Н.Э.Бауман 

атындағы ММТУ-дің мәдениет са-

райында �тті. «Алтын күз» фестивалі 

2 0 1 3  ж ы л д а н  б е р і  ж ы л  с а й ы н 

ұйымдастырылып келеді. Биыл онда 

Ресейдің к�птеген қалаларынан, 

Қ ы р ғ ы з с т а н н а н ,  с о н д а й - а қ 

Қазақстаннан барған жас �нерпаздар 

қазақ, орыс және басқа тілдерде ән 

шырқады. 

– Қазақтың халық әні «Бала-

пан қаз» бен Мария Мордасованың 

орындауындағы орыстың «Гармонь 

моя, гармоночики» әнін финалға 

с а қ т а п  қ о й ы п  е д і м .  К � п т е г е н 

қатысушылар негіз інен эстра-

да  әндерін таңдайды.  Биылғы 

қ а т ы с у ш ы л а р  б а й қ а у ғ а  ж а қ с ы 

дайындықпен келген, – дейді Саратов 

мемлекеттік консерваториясының 

студенті Лаура +тешова.

Қазылар алқасының таңдауымен 

Италиядан келген әнші Son Pascal 

мен қазақстандық әнші Ардақ 

Б алажанова кешке арнайы қонақ 

ретінде шақырылды.

К�рермен қауымның таңдаулы 

ә н ш і с і н е  б е р і л е т і н  с ы й л ы қ 

қазақтардың «Ақ Жол» ұлттық-

мәдени автономиясының �кілі, 

самаралық Максим Башаркинге 

бұйырды.

Асыл ЕҢСЕПОВА

тілдік капиталы жыл санап байып, қазір 

әсіресе ағылшын, неміс, түрік, қытай 

және басқа тілдерді меңгергендер жыл са-

нап к�бейіп  отыр. 0сіресе ағылшын тілін 

білетіндер саны жылдам �сіп, оны білуге 

ынталылардың артпаса кемімейтіні анық 

байқалады. Алдымен мемлекеттік тілді, 

одан кейін шет тілдерін меңгергендердің 

қатары к�бейіп, тілдік капиталымыздың 

�суі бүкіл ел халқының игілігі үшін �те 

маңызды. 0леуметтанушы ғалымдар 

тілдік капитал азаматтардың қоғамда 

жемісті еңбек етіп, табысқа жетуі үшін 

�те қажет екендігін атап к�рсетеді. Ен-

деше, қазақтың ұл-қызы да алдымен ана 

тілінің уызына жарып �сіп, �з тілін жетік 

меңгергеннен кейін �зге шет тілдерін де 

біліп жатса, мұны дұрыс үрдіс деп тануға 

тиіспіз. 

Ұлтымыз бәсекеге қабілетті болуы 

үшін сол бәсекелесетін жұрттардың тілін 

білу арқылы олардың жетістіктерін, озық 

ойлары мен ғылым-білімін, технологи-

ясы мен �ндірісін, �нері мен әдебиетін 

де біреудің айтқаны мен жазғаны бой-

ынша қабылдамай �зіміз тікелей оқып, 

оқығанымызды к�ңілге тоқи алатын 

болғанымыз дұрыс қой.

(Жалғасы 6-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СӨЗТАНЫМҚА
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

АСТАНА КӨРКІ
АЖАРЛАНА БЕРЕДІ

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

лысында  жыл  �ткен  сайын  

халықтың  �суі  байқалады. Бұл 

әрине,  жақсы.  Мәселен, соңғы 

үш  жылдың  �зінде  Мақтарал  

ауданында тұрғындар саны 272 

мыңға, ал Сарыағаш ауданын-

да 100 мың адамға   к�бейген.  

Халқымыздың шамадан  тыс 

тығыз орналасуы түйткілді  

м ә с е л е л е р д і  т у ы н д а т а т ы -

ны анық. Мәселені  шешудің 

оңтайлы жолы қайсы? Бір жол 

бар – кейбір  мүдделі  отба-

сыларын солтүстік  �ңірімізге  

к�шіру. Осыған  байла нысты 

м е м л е к е т  т а р а п ы н а н   д а , 

жергілікті жерлерде де к�п 

жеңілдіктер ойластырылған. 

Соларды неге пайдаланбасқа?! 

Реті келгенде айта  кетейік, 

соңғы жылдары Үкіметтің 

тиісті бағдарламасы  бойын-

ш а  е л і м і з д і ң  с о л т ү с т і к  

аймақтарына 58904 отбасы  

к�шіп келген, олардың  қырық  

пайызы оңтүстік  �ңірлерден. 

Қазақтың  жері – кең байтақ. 

Бұл  тәңірдің сыйы, кешегі  жер 

үшін жанын беруге дейін барған 

бабаларымыздың  арқасы.

Жеріміздің қай  пұшпағы  да 

қасиетті. Сондықтан оның  әр 

б�лігі назардан  тыс қалмауы  

тиіс. Сол  асыл топыраққа та-

банымызды тіреп, Жер-Ана 

игілігін к�руді жазсын дейік.

Нұркен  ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

ТҮПНҰСҚАДАН 
ТІКЕЛЕЙ АУДАРУ

жөнінде көңілге түйгендер

Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Астана 
Бас жоспары» 
ғылыми-зерттеу  
жобалық институты» 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігінде болды. 

Мемлекет 
басшысына елорданың 
сәулет және қала 
құрылысы саласында 
атқарылып жатқан 
жұмыстардың негізгі 
нәтижелері туралы 
баяндалды. 

Сонымен 
қатар Елбасы 
жол-к3лік және 
әлеуметтік-мәдени 
салалардағы бірқатар 
инфрақұрылым 
нысандарының, 
соның ішінде 
жолдардың және 
қала тұрғындарына 
арналған демалыс 
орындарының құрылыс 
жоспарларымен 
танысты. 

Нұрсұлтан 
Назарбаев Астананың 
инфрақұрылымын 
одан әрі дамыту және 
жетілдіру ж3нінде 
шаралар қабылдау 
қажеттігін атап 3тті. 

Соңында Қазақстан 
Президенті бірқатар 
нақты тапсырма берді.
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ANA TILI

Дайындаған Дана ХАЛЫҚ

1991 жылғы 16 желтоқсанда қазақ елін 

дүр сілкіндірген тарихи оқиға Қазақстан 

Республикасының жаңа кезеңін бастап бергені 

белгілі. Қазақ  халқы үшін айрықша қастерлі бұл 

жылдар Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев есімімен 

тығыз байланысты. Қиын-қыстау кездерде 

ел тағдырын �з қолына алып, к�к байрағын 

к�терген Қазақ елінің Тұңғыш Президенті болып 

сайланған мемлекет басшысы бүкіл ғұмырын ел 

мүддесіне арнап, халқымызға қалтқысыз қызмет 

етуде.   Жуырда Тұңғыш Президент күні және   

Тәуелсіздік күні мемлекеттік мерекелеріне орай 

Мемлекеттік орталық  музейде Астанадағы 

Елбасы кітапханасының «Н.Назарбаев: дәуір, 

тұлға, қоғам» атты к�шпелі ғылыми білім беру 

және мәдени-ағартушылық к�рмесі салтанат-

ты түрде ашылды. К�рменің ашылу рәсіміне 

Қазақстан   Республикасы Президенті Кеңсесінің 

бастығы – Қазақстан Республикасының  Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы директорының 

міндетін атқарушы Махмұт Қасымбеков, 

Қазақстан Республикасының Мәдениет және 

спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы, 

Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек 

қатысты.   

К�рмені ашқан Қазақстан Республикасы 

Тұңғыш Президенті – Елбасы кітапханасы 

д и р е к т о р ы н ы ң  м і н д е т і н  а т қ а р у ш ы 

ӨШПЕС ДАҢҚ

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

БӘРЕКЕЛДІ!

ЖИЫН

БАТЫР ҚЫЗЫ ХАЛҚЫНЫҢ...
Елбасы Н.�.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мәні аса зор 
еңбегінің жас ұрпаққа берер үлгі-3негесі 3лшеусіз.   

Ұлттық сананы жаңғырту жолында рухани 

сілкініс туғызған мақала жастарды  тарихтан тағылым 

алуға үндейді. 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан 

соғысы ел қазақ халқының тарихында �шпес орын 

алғаны белгілі. Биыл осынау қастерлі соғыста 

�шпес ерлік к�рсеткен қазақтың батыр қызы, 

Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметованың 

туғанына 95 жыл толып отыр. Осы орайда «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы  аясында Алматы 

қаласындағы М.Мәметова атындағы №28 мектеп-ли-

цейде Мәншүк Мәметованың 95 жылдығына орай ба-

тыр қыздың ескерткіш-мүсіні салтанатпен ашылды.  

Шараға Мәншүк Мәметованың майдандастары 

– к�рнекті мемлекет және қоғам қайраткері Сұлтан 

Жиенбаев,  Ыбырай Алтынсарин медалінің иегері 

Бекбосын Кереев, Медеу аудандық ардагерлер 

кеңесінің т�рағасы Ким Серікбайұлы, «Генералдар 

Кеңесі» республикалық қоғамдық бірлестігінің 

т�рағасы, әділет генерал-майоры Рүстем Қайдаров, 

ҚР ҰҒА академигі  +мірзақ Айтбайұлы, ҚР ҰҒА 

академигі, «Дос-Мұқасан» ансамблінің негізін 

қалаушы  Досым Сүлеев,  Қазақстанның Еңбек ері 

Аягүл Миразова, Мәншүк Мәметованың сіңлісі 

Айман Мәметова және аудандық білім б�лімінің 

қызметкерлері қатысты.   

Кеңес Одағының Батыры Мәншүк Мәметованың 

ескерткіш-мүсінін Ұлы Отан соғысының ардагерлері 

Сұлтан Жиенбаев пен Бекбосын Кереев және әділет 

генерал-майоры Рүстем Қайдаров салтанатты түрде 

ашты. Мүсіннің авторы –  Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, мүсінші Тілеуберді Бинашев. 

Батыр қыздың мүсінін орнатуға «Strategy of Safety» 

арнайы күзет б�лімшесінің директоры М.Юлдашев 

және «СтройЭлит» ЖШС директоры С.Давиденко 

демеушілік к�рсеткен.  

Шара соңында М.Мәметова атындағы №28 

мектеп-лицей директоры Айсұлу Медетбекова арда-

герлерге алғысын айтып, еліміздің ертеңі – �скелең  

ұрпақ �ткеннен үлгі ала отырып, отаншылдық рух-

та тәрбие алатынын  атап �тті. «Мәншүктің ерлігі 

ешқашан �шпейді, ұрпаққа �неге болып қала береді» 

деп түйіндеді с�зін мектеп директоры. 

«Генералдар Кеңесінің» т�рағасы, әділет генерал-

майоры Рүстем Қайдаров оқушыларға патриоттық 

тәрбие беру ісіне қосқан үлесі үшін мектеп дирек-

торы А.Медетбековаға Кеңес Одағының батыры, 

Халық Қаһарманы Сағадат Нұрмағамбетов атындағы 

медальді тапсырды.

М.Қасымбеков айтулы шараның мән-маңызына 

тоқталды. «Бұл к�рменің Алматыда басталуының 

�зіндік себептері бар. Алматы – әлемге әйгілі 

мәдениет пен �нер орталығы. Тәуелсіздігіміз де 

ең алғаш Алматы қаласында жарияланған бола-

тын. Сондықтан бұл қала барша қазақстандықтар 

үшін ерекше ыстық, жүрегіне жақын» дей келе, 

к�рме аясында семинарлар, конференциялар 

�ткізілетінін жеткізді.  

Қ Р  М ә д е н и е т  ж ә н е  с п о р т  м и н и с т р і 

 Арыстанбек Мұхамедиұлы к�рменің ашылу сал-

танатымен құттықтап, Нұрсұлтан 0бішұлының 

�мір жолы әрбір қазақстандық үшін үлгі-�неге 

екеніне атап айтты.

 Алматы қаласының әкімі Б.Байбек осынау 

мазмұны мен деңгейі тұрғысынан аса маңызды 

іс-шараның тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 

ел болашағы үшін тарихи шешімдер қабылданған 

Алматыдан басталуы қала тұрғындары үшін үлкен 

мәртебе әрі мақтаныш екеніне тоқталды.  «К�рме 

тәуелсіз Қазақстаның дербес мемлекет ретінде 

қалыптасуындағы Тұңғыш Президент – Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың тарихи дара, тұлғалық 

р�лін ашық к�рсетеді. Елбасының арқасында 

Қазақстан қысқа мерзімде әлемдік кеңістікте �з 

орнын алды. К�рмеде ұсынылған бірегей экспо-

зициялар еліміздің қалыптасу тарихынан терең 

мағлұмат береді» деді әкім. 

Еліміздің астанасын к�шірген сәттен бергі 20 

жыл ішінде алғаш рет Мемлекет басшысының 

жеке архиві, жеке кітапханасы және музей 

қорының зерттеу нәтижелері мен материалда-

ры Алматы қаласы жұртшылығының назарына 

ұсынылып отыр. К�рменің негізгі мақсаты – 

Елбасының Тәуелсіз Қазақстан тағдырындағы 

р�лін мұрағат құжаттары мен жәдігерлер арқылы 

жүйелі түрде кеңінен к�рсету. К�рмеге қойылған 

�мірлік мәні зор, тағылымды туындылар мен 

естелік суреттер осы үденің биігінен к�рінді. 

Салтанатты ашылу рәсімінен соң құрметті 

қонақтар к�рмемен танысты. «Н.Назарбаев: 

дәуір, тұлға, қоғам» к�шпелі к�рмесі «К�шбасшы 

ж о л ы » ,  « К � ш б а с ш ы  ф е н о м е н і » ,  « 0 л е м 

қадірлеген Елбасы», «Елбасы мәртебесі – ел 

мәртебесі» сынды бірнеше б�лімнен тұрады. 

Елбасы кітапханасының экскурсия қызметінің 

сарапшысы Г.Ыдырысова әр б�лімге жеке 

тоқталып, жәдігерлер туралы жан-жақты сыр 

шертті. Мәселен, «К�шбасшы жолы»  б�лімінде 

Елбасының �мір кезеңдері тарихи үдерістер 

мен оқиғаларды сипаттау арқылы к�рсетіледі. 

«К�шбасшы феномені» б�лімі жаһандық 

кеңістікте тұрақтылық пен қауіпсіздіктің 

жаңа идеяларын енгізген Н.0.Назарбаевтың 

мемлекеттік құрылым тұжырымдамасының 

қалыптасуы мен дамуы тарихына жетелейді. 

Мұнда Семей ядролық полигонының жабылуы-

нан бастап мемлекет астанасын ауыстыру идея-

сын жүзеге асыруға дейінгі тарихи маңызы бар 

шешімдер мен бастамалар к�рініс тапқан.  

« Е л б а с ы  м ә р т е б е с і  –  е л  м ә р т е б е с і » 

б�лімін де Н.Назарбаевтың және Қазақстан 

 Рес пуб ликасының �ркендеуіне және әлемдік 

бейбітшілік пен тұрақты дамуға қосқан үлесін 

тану белгісі ретінде Елбасына тапсырылған 

жоғары мемлекеттік наградаларды к�руге болады.    

КӨШБАСШЫ ЖОЛЫ

БІРІККЕН КОНСОРЦИУМ 
ҚҰРЫЛАДЫ

КӨШЕЛЕРГЕ ҚАЗАҚША 
АТАУ БЕРІЛЕДІ

КӘСІБИ БІЛІМГЕ  – 
ЖАҢАША КӨЗҚАРАС

Челябі қаласында мемлекет басшыларының 
қатысуымен 3ткен Ресей мен Қазақстан 
аймақ аралық ынтымақтастығының XIV 
 форумында  әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық  
университетінің ректоры Ғ.Мұтанов және 
Ресейдің бірінші Президенті  Б.Ельцин атындағы 
Орал федералдық университетінің  ректоры 
В.Кокшаров «Жасыл к3пір ұрпақтан-ұрпаққа» 
халықаралық ғылыми білім беру консорциумын 
құру туралы декларацияға қол  қойды.

Консорциумнің қызметі сапалы адами капитал-

ды қалыптастыру мақсаттары үшін Қазақстан мен 

Ресей жоғары оқу орындарындағы қоғамдастық 

әлеуетін біріктіруге бағытталатын болады: тұрақты 

дамудың негізгі факторы ретінде қазіргі заманғы 

қоғамның құндылық жүйелерінде бағыт-бағдарын 

анықтауға қабілетті жоғары адамгершілік-этикалық 

және азаматтық мақсаттағы жаңа ұрпақтың жоғары 

білікті мамандары. Ең жақсы қол жетімді техно-

логияларды зерттеуді, жасыл экономика және 

жасыл технологиялардың әлемдік тәжірибелер, 

ғарышкер-ғалымдардың еңбектерін қамтитын оқу 

бағдарламалары мен ғылыми зерттеулер Ресей Феде-

рациясы мен Қазақстан Республикасының жетекші 

университеттері �здерінің түлектеріне, яғни болашақ 

жетекшілерге тұрақты дамудың тұжырымдамасын 

ұстануға мүмкіндік береді.

Алматы қаласына қосылған аумақтардағы 
к3шелерге жаңа атаулар беріледі. Сонымен қатар 
атауы жоқ және мағынасы ескірген к3шелер де 
жаңа атаумен аталатын болды. 

Мысалы, Алатау ауданындағы «Ақбұлақ» шағын 

ауданындағы АЗТМ к�шесі Хан Шатыр деп аталса, 

Алмалы ауданындағы 6-желі к�шесі Нұрлы жол, 

Түрксіб ауданындағы Парковая к�шесі Нұрлы әлем 

болып �згереді.

Алдағы уақытта Нұрсая, Алтын адам, 0улие ата, 

Ер Т�стік, Арыстан баб, Ақмоншақ, Мың жылқы 

атаулары мен Гүлбаршын, Гауһар, Аяг�з, Лашын, 

Талшын есімдері де қаладағы берілетін жаңа к�ше 

атауларының тізіміне енді.

Жиын кәсіби және техникалық білім 

беру саласындағы мекемелердің ғылыми 

жетістіктермен б�лісіп, тәжірибе алмасуы-

на және ынтымақтастық пен серіктестікті 

н ы ғ а й т у ғ а  б а ғ ы т т а л д ы .  « Е л б а с ы н ы ң 

Жолдауындағы  бағдарламаны іске асы-

ру жолында кәсіптік білім орындарының 

еңбегі орасан зор. ҚР Білім министрі 

 Ерлан Сағадиевтің бастамасымен к�п 

жаңа �згерістер енгізіліп жатыр. Жаңа оқу 

процесінен  техникалық кәсіби білім сала-

сы шетте қалған жоқ. Алматыда 83 колледж 

бар. Олардың  22-сі – мемлекеттік, қалғаны 

жекеменшік. Барлығы  61 800 бала оқытылады. 

Жаңа �згеріс деп нені айтамыз? Ол біздің 

2017-18 оқу жылындағы  жаңа модельдік 

оқу бағдарламасы. Оған 24 колледж к�шті. 

Жаңа мазмұнға келесі жылы колледждердің 

барлығы к�шеді. Бүгінгі Алматы теміржол 

колледжінде �тіп жатқан шара оқу үрдісіндегі 

инновацияларды жеткізуде к�п септігін 

тигізеді деп сенемін» деді Алматы қалалық 

Білім басқармасының техникалық б�лім бас-

шысы 0сет Мұхамбетов. Алматы теміржол 

к�лігі колледжі зертханасының жетекшісі 

Тимур Құрманбаевтың студенттерді сандық 

технологияларды қолданып электроника, 

бағдарламалау және роботтехника негіздеріне 

тәжірибелік баулу ж�ніндегі баяндамасы 

қызығушылық тудырды.

Орталықазиялық техникалық-экономи-

ка лық колледжі, Халықаралық бизнес акаде-

миясы, Қарағанды Жоғары политехникалық 

колледжі, Қазалы к�лік-техникалық жоғары 

колледжі, Қазақстандық-америкалық уни-

верситет жанындағы байланыс колледжі және 

тағы басқа оқу орындары педагогтарының ба-

яндамалары ерекше ықыласпен қабылданды.   

Конференция қорытындысы бойын-

ша қатысушыларға конференция мате-

риалдарының жинағы мен сертификаттар  

берілді.

Нұрлан ҚҰМАР

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ

таны енгізудің тұжырымдамасын дайындады. Бұл 

құжатта жаңа валютаның енгізілу мерзімі, тәсілі, 

жаңа валютаны айырбастау пункттеріне жеткізу 

мәселелері, қолма-қол ақшаны айырбастау 

коэффициенті мен лимиттері, валюта бағамын 

қалыптастыру және басқа маңызды мәселелер 

айқындалды. 

1993  жылы 12  қарашада   «Қазақстан 

Республикасының Ұлттық валютасын енгізу 

 туралы» Қазақстан Республикасы Президенті 

Жарлығы шықты. Онда Қазақстан Р еспубликасы 

Конституциясының (1993 ж.) 78 бабына және 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің 

1993 жылғы 29 қазанындағы қаулысына сәйкес: 

«Қазақстан Республикасы аумағында 1993 

жылы 15 қарашада сағат 08.00-ден Қазақстан 

Республикасының ұлттық валютасы – теңге 

айналымға енгізілсін; 1993 жылғы 18 қарашада 

сағат  08 .00-ден бастап теңге  Қазақстан 

Республикасының заңды т�лем құралына ай-

налады. Теңге 100 тиыннан тұрады. Қазақстан 

Республикасындағы қолдағы ақша банкноттар 

мен монеталар түрінде айналыста болады» деп 

к�рсетілген. 

Қарашаның 13-інде бұқаралық ақпарат 

құралдарында теңгенің суреттері беріліп, теңгеге 

ауыстыру тәртібі туралы жарияланып, ел еңсесін 

тіктеген еді. Осы жылы қарашаның 22-сінде 

зейнетақы мен еңбекақы теңгемен беріле баста-

ды. Елімізде валюта айырбастау пункттері ашыл-

ды. Кейіннен Алматы қаласында Ұлттық банктің 

Банкнот фабрикасы, +скеменде Монета сарайы 

ашылды. 

 Еске сала кетсек, ең алғашқы теңгемізде 

белгілі тарихи тұлғалардың портреттері, Алатау 

мен К�кшетау к�ріністері, Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесінің бейнесі, Маңғыстаудан табылған 

тастағы таңбалар пайдаланылды. 

Бір теңгелік банкнотқа 0бу Насыр  әл-Фараби, 

үш теңгелікте  Сүйінбай,  бес  теңгелікте 

Құрманғазы, он теңгелікте Шоқан, жиырма 

теңгелікте Абай, елу теңгелікте 0білқайыр хан, 

ТӨЛ ТЕҢГЕ – ЕЛДІК НЫШАН

Тәуелсіздік алған елдің ең бір айрықша 

белгісі – ұлттық валютасы, т�л теңгеміз. Ұлттық 

валютаның қиын-қыстау кезеңде айналымға 

енуі Тәуелсіздігіміздің айқын к�рінісі еді.

Алдымен Қазақстан теңгесін айналымға 

енгізу жоспары жасалып, қазақстандық дизай-

нерлер тобы құрылған. Меңдібай 0лин, Тимур 

Сүлейменов, Ағымсалы Дүзелханов, Хайролла 

Ғабжәлелов сынды шеберлерден құралған 

топ жұмысқа белсене кіріседі. К�пшіліктің 

ұйғарымымен қағаз ақшаға халқымызға белгілі 

ақын-жазушы, ғалым, ойшылдардың бейнелерін 

салу ұйғарылған. 

Ал 1992 жылы тамыздың 27-сінде Ұлттық 

банк теңге купюрасының үлгілерін бекітіп, 

ертеңінде қазақ валютасын �мірге әкелген ди-

зайнерлер тобы Ұлыбританияға аттанады. 

1993 жылы алғашқы теңге  партиясы 

Ұлыбританияның ең к�не әрі әйгілі «Харрисон 

және ұлдары» фабрикасында басылады. 

Б ұ л  ж а й ы н д а  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Н.Назарбаев:  «Жеті миллион доллар тауып, 

ақшамыздың қалған б�лігін шығаруға қажетті 

шығынды т�ледік. «Ил-76» т�рт ұшағын жал-

дап алып, ақшамыздың 60 пайызын тасып 

әкелдік. Бұл �те құпия операция еді. Құжаттарға: 

«Мемлекет басшысының салынып жатқан 

резиденциясына керекті мүлік» деп жазылды. 

Оған дейін облыстарда жерасты қойма жасатып 

қойдық. Т�рт ұшақ аптасына Лондон-Орал, одан 

облыстарға дейін әрлі-берлі он сегіз рейс жасап 

тұрды. 12 қарашаны мен ақшаны енгізу күні деп 

жарияладым. Жиырма күнге жетер-жетпес уақыт 

қалды. ҰҚК басшыларының бәрін операцияны 

�ткізуге жұмылдырдым. Ең қиыны  ақшаны 

барлық аудандарға, барлық банкілерге жеткізу. 

Ол сегіз күннің ішінде атқарылып шықты. 

Бәлкім дүниежүзінде жаңа ақшаны енгізу тап 

осындай тез әрі табысты жүзеге асырылған жоқ 

шығар» деп еске алады. 

1993 жылы қарашаның 1-інде Ұлттық банктің 

облыстардағы филиалдарына «Х» күні ашылады 

деген құпия конверттер жетеді. Үш күннен 

кейін Қазақстан Республикасы Президентінің 

Жарлығымен ұлттық валюта – теңгені енгізу 

бойынша мемлекеттік комиссия құрылды. 

1993 жылы 3 қарашада Президенттің 

Жарлығымен құрылған Ұлттық валютаны енгізу 

ж�ніндегі мемлекеттік комиссия ұлттық валю-

жүз теңгелікте Абылай 

хан бейнесі сомдалды.

Кейіннен заман 

талабына сай теңгенің 

де дизайны �згерді. 

2006 жылғы үлгідегі 

б а н к н о т а л а р д а н 

Қазақстанның қазіргі 

б е й н е с і н  к � р е с і з . 

Банкноталардың бет 

ж а ғ ы н д а  о р т а л ы қ 

б�лігінде «Астана-

Бәйтерек» монументі 

бейнеленген.  2010 

жылы Қазақстанның 

ЕҚЫҰ-да т�рағалық етуіне арналған 1000 

теңгелік, «Азиада – 2011» XII қысқы Азиада 

ойындарына арналған номиналы 2000 теңгелік, 

2011 жылғы 25 мамырдан бас тап  Ислам Конфе-

ренциясы ұйымына Қазақстанның т�рағалық 

етуіне арналған номиналы 1000 теңгелік,   2011 

жылғы 4 шілдеде Қазақстанның Ұлттық банкі 

республиканың тәуелсіздігіне 20 жыл толу 

қарсаңында номиналдық құны 10000 теңгелік, 

2011 жылғы 4 шілдеде айналысқа жіберілген 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 20 

жылдығына арналған номиналдық құны 10000 

теңгелік, 2011 жылы 30 желтоқсанда айналысқа 

жіберілген «Қазақ елі» монументі бедерленген 

5000 теңгелік; 2013 жылғы 29 наурызда Ертіс �зені 

бейнеленген Қазақстан картасының сұлбасы бар 

2000 теңгелік, 2013 жылдың 12 желтоқсанында 

«Kүлтегін» түркі жазба ескерткішіне арналған 

номиналы 1000 (бір мың) теңгелік ескерткіш 

банкнотты айналысқа шықты.

Елімізде мерейтойлық және ескерткіш мо-

неталар да қолданылады. Мерейтойлық және 

ескерткіш монеталар белгіленген құнға сәйкес 

т�лем қабілетіне ие, олар негізінен мәдени-

ағарту мақсатында шығарылған. Сондықтан 

қатаң шектеулі таралыммен шығарылады және 

Қазақстан Республикасының аумағында және 

шет елдерде коллекциялық құнымен сатуға 

арналғандығын айта кеткен ж�н. 

Қорыта айтқанда, ұлттық валюта – теңгеміздің 

бағамының деңгейі сыртқы саудаға, ұлттық 

�німдердің әлемдік нарықтағы бәсекелестігіне, 

капиталдың қозғалысына, ақша айналымының 

қалпына және елдің бүкіл экономикасына 

айрықша әсер ететіндігі белгілі. Оның бағамын 

т�мендету тауарларды экспорттауға жағдай 

туғызады, яғни т�лем балансының белсенділігін 

арттырады.  

Ұлттық валюта – елдің нышаны. Ол еліміздің 

еркіндігін, азаттығын айқындайды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Қазақстан Респуликасының қарқынды 

сыртқы саясаты – әлемдік деңгейдегі саясаткер 

Н.0.Назарбаевтың биік беделінің нәтижесі. 

К�рменің «0лем қадірлеген Елбасы» атты 

бұл б�лімінде еліміздің сындарлы сыртқы 

саясаты дипломатиялық сыйлықтар, жеке 

жазбалар, мұрағаттық материалдар арқылы 

к�рсетілген. 0рбір сый-сияпат кез келген 

қауіп-қатер мен түсінбеушіліктен азат бейбіт 

әлемді қалыптастырудағы Н.0.Назарбаевтың 

сіңірген еңбегінің дәлелі іспетті. Заманауи 

жетістіктерді қолдана отырып жасақталған ке-

ремет к�рме мемлекет басшысының саясат пен 

басқарудағы оң тәжірибесін ашып қана қоймай, 

тұғырлы тұлғаның адами-азаматтық қырларына 

да мән беруімен құнды. Елбасымыз әлі күнге 

дейін күніне кем дегенде 7-8 парақ �з қолымен 

жазады екен. Соның бірі – Вашингтонда 

�ткен ядролық қауіпсіздік ж�ніндегі Саммитте 

с�йлеген с�зінің �зі жазған нұсқасы  к�рмеден 

орын тауыпты.         

К�рме аясында к�птеген рухани-мәдени 

іс-шаралар ұйымдастырылу жоспарланған. 

Алғашқы күн музей қызметіне арналған 

«Ғылыми-білім беру қызметіндегі инновациялық 

жұмыс түрлері» (ҚР Тұңғыш Президенті – 

 Елбасы кітапханасының жұмыс тәжірибесінен) 

а т т ы  с е м и н а р м е н  ж ә н е  « Қ а з а қ с т а н 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы 

кітапханасы: мемлекеттік басқару стратегиясы 

және к�шбасшы феномені» атты халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференция жұмысымен 

жалғасты.  

«Н. Назарбаев: дәуір, тұлға, қоғам» к�рмесін 

2018 жылдың 14 қаңтарына дейін тамашалауға 

болады.    

 

Дина ИМАМБАЕВА 
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халқының тілегін жеткізіп жүрген тұлғаның 

қайраткерлік қыры қаламгерлігімен қатар тұр.       

 Дулат Исабеков – ХХ ғасырдың 60-жыл-

дарында қазақ әдебиетінің қатарына қосылған 

топтың �кілі. Ол жазған шығармалардың жарты 

ғасырдан астам уақыт бойы  оқырман к�ңілінен 

берік орын алуы тегін емес. 0рбір туындысы 

шынайылығымен баурап, оқырманға ой тас-

тайды, мәңгілік сұрақтарға жауап іздетеді. 

Жазушы оқырманға әрдайым ақиқатты айта-

ды. Осы ретте ғалым Құлбек Ерг�бек:  «Дулат 

 Исабеков – мейлі �ткен күн тағылымын 

айтсын, мейлі бүгінгі күн шындығын жаз-

сын, қайда да, қашан да – шынайы суреткер. 

Айтарын характер арқылы бейнелей айтады, 

жазарын к�ркем детальдарды ойната құбылтып 

Салтанатты кештің ресми б�лімінде 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың арнайы 

құттықтауын Алматы қаласы әкімінің орын-

басары А.Қырықбаев жеткізді. Н.Назарбаев 

қаламгердің қазақ әдебиетіне қосқан үлесіне 

жоғары баға беріп, шығармашылық табыс пен 

денсаулық тіледі. Сондай-ақ кеш барысында 

Ақпарат және коммуникация министрлігі, 

басқа да ресми органдар басшыларының ме-

рейтой иесіне құттықтау хаттары тапсырыл-

ды.  «Ақжол» демократиялық партиясының 

т�рағасы Азат Перуашев қаламгерге «Алаш» 

қозғалысының 100 жылдығына арналған 

 медаль тақты.

Кеш барысында М.0уезов атындағы Қазақ 

мемлекеттік академиялық драма театры, 

Ғ.Мүсірепов атындағы Жастар мен бала-

лар театры және  Қ.Қожамияров атындағы 

Мемлекеттік республикалық ұйғыр музыкалық 

комедия театры Д.Исабековтің драмалық 

қойылымдарынан үзінділер к�рсетті.  

К�рнекті қаламгердің мерейтойына арналған 

іс-шаралар жыл басынан бері елімізде және 

шетелдерде кеңінен атап �тілуде. Шілде айын-

да Астанада ЭКСПО-дағы Ұлыбританияның 

Ұлттық павильонында жазушының ағылшын 

тілінде жарық к�рген шығармалар жинағының 

тұсаукесері �тсе, қазан айында Мәдениет 

және спорт министрлігі мен Қазақстанның 

Ұлыбританиядағы Елшілігінің қолдауымен 

Лондонда жазушының мерейтойына арналған 

театр фестивалі ұйымдастырылды. Фестиваль 

кезінде Дулат Исабековтің «Жаужүрек» және 

«Актриса» қойылымдарын М. 0уезов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры, 

Мемлекеттік республикалық корей музыкалық 

комедия театры британдық к�рермен наза-

рына ұсынды. Біз бұны қазақ әдебиеті мен 

�нерін, жазушы шығармашылығын талғампаз 

ағылшын жұртының мойындауы деп білеміз. 

Д.Исабековтың драмалық туындылары Лон-

доннан б�лек Мәскеу, Санкт-Петербург, Ду-

шанбе, Париж қалалардының сахналарында 

қойылуда.  Бұл  қаламгер шығармаларының 

тақырыбы жалпы әлемге ортақ екенінің 

айғағы.   

Дулат Исабеков – «Гауһартас», «Дерме-

не», «Тіршілік», «Бекет», «Мазасыз күндер» 

сынды прозалық шығармаларымен, «0пке», 

«Жаужүрек», «Актриса», «Тор», «+кпек жо-

лаушы», «Бақыт құсы» және басқа драмалық 

пьесалары арқылы қалың оқырмандары мен 

к�рермендерінің ыстық ықыласына б�ленген 

қаламы қарымды жазушы, ұлтының мұңын 

мұңдап, жоғын жоқтаған қайраткер тұлға. 

Жазушы ел мен жердің тағдыры талқыға 

түскен тұстарда қаламымен ғана емес, қайсар 

мінезімен, уытты с�здерімен, салмақты 

сұхбаттарымен белсене араласып жүр. 

Оның шығармашылық мұраты  азаматтық 

ұстанымынан алшақ емес. Елбасының ал-

дына дейін шамырқанған шындықты айтып, 

Исабеков дегенде ең алдымен оқырман есіне 

«Ата үміті» мен «Қарғын» романы, «Гауһартас» 

фильмі түседі.  «Қарғында»  жазушы адамдар 

арасындағы қарым-қатынастың биік шыңы – 

сүйіспеншілікті арқау етеді. Романның басты 

кейіпкерлері – Бағила мен Жасын білімді, 

к�зі ашық, ой-�рісі жоғары бейнелер ретінде 

оқырман к�ңілінен шықты. Екі адамның 

кіршіксіз махаббаты  суреттелетін «Қарғын» 

романы к�пшілікке жаңаша үлгіде ұсынылып, 

тың туынды ретінде таралды.  

Қазақ әдебиеті мен драматургиясында 

ешкімді қайталамай, �з орнын берік иеленген 

қаламгер шығармалары кино тілінде де шебер 

с�йледі. Мәселен, «Гауһартас» повесінің желісі 

бойынша түсірілген осы аттас фильм қазақ 

кинематографиясының үздік үлгілерінің бірі 

саналады. Қаламгер кейіпкерлері кәдімгі ет пен 

сүйектен жаратылған пенде, олар қателеседі, 

мұңаяды, жылайды, күнәсіне �кініп, тәубе 

етеді. Сонысымен де к�рермен  жүрегінен жылы 

орын алды. Мұндай образ жасау  тек  шебер 

суреткердің ғана қолынан келетіні белгілі. 

Жазушының тіл шеберлігі, ұлттық болмысты 

тереңнен ашып к�рсетуі шығармаларындағы 

бейнелеу тәсілінен керемет к�рініс тапқан. 

Мәселен, «Талахан-186» атты әңгімесіндегі 

кейіпкерлер бастан кешкен күлкілі жағдаяттар 

олардың мінез-құлқы, қимыл-қарекеті 

арқылы шынайы күлкіге к�мкереді. Бұл ретте 

жазушының жылы юморы,  зілсіз қалжыңы 

бір қарағанда жеңіл к�рінгенімен астарында 

зілдей ойлар жатады. Исабеков адамдардың 

қарапайым тыныс-тіршілігін суреттей отырып, 

қоғамдағы кілтипандар мен кемшіліктерді 

к�зге шұқып к�рсетеді. 0ңгіме кейіпкерлерінің 

әдеттегі әрекеттерінен Кеңес үкіметі тұсындағы 

қоғамдық тоқыраудың қазақ халқының 

діліне, болмысына қалай әсер еткенін, рухани 

құлдыраудың деңгейін бағамдауға болады.   

Жазушының «Ескерткіш» атты әңгімесі 

туралы белгілі сыншы 0лия Б�пежанова 

«бұл  туындыда  қоғамымыздың жалпы 

құрылымы, тыныс-тіршілігі,   басымыз-

дан бақайшығымызға дейін індете енген 

формализм, шенге табынушылық, екіжүзді 

Янустық �мір, рухани қуыс кеуделілік, адам 

баласының �зін-�зі қор етуі, ең бастысы, 

тектен ажыраудың к�рініс-құбылыстары 

жазушының әжуасы арқылы зерделенеді, 

бір-біріне бергісіз комедиялық жағдайлар 

жинақтала келе қоғамның трагикалық карти-

насын құрайды. 0ңгімедегі күлкілі оқиғалар 

жан сыздатарлық – еңбек адамына, қарапайым 

жұмысшыға қүрмет к�рсету ниетімен ежелден 

малды ауданның алғашқы тері илеушісіне 

ескерткіш орнату хикаясы адам айтса нанғысыз 

абсурдтық сипат алады» деп тұжырымдайды. 

+мірдің �зінен алынған, айналадағы күнде 

к�ріп жүрген құбылыстар жазушының әңгіме, 

повестерінде құнарлы да қарапайым тілмен 

шебер суреттеледі. 

Бүгінде ондаған прозалық кітаптардың, 

жиырмаға жуық драмалық шығармалардың, 

к�птеген кинофильмдер сценарийлері мен 

жүздеген мақала, эсселердің авторы Дулат 

Исабеков  қазақ әдебиетінде де, қоғамдық 

ойда да  �зіндік  орны бар тұлға. +йткені 

жақсы шығарма қашанда �зекті. Ұлт  �мірін 

�зек еткен Исабеков шығармаларынан бүгінгі 

оқырман да, келер ұрпақ та �зіне керегін таба-

ры с�зсіз.

Салтанатты кешке жиналғандар мерейлі 

жетпіс бес жасқа келген жазушының қаламынан 

туған дүниелер қазақ елінің рухани қазынасына 

қосылған елеулі үлес екеніне сенім білдіріп, 

Тәуелсіз Қазақ елімен бірге жасай беруін тілеп 

тарқасты.  

Дина ИМАМБАЕВА

Ресми мәліметтер бойынша аймақтағы 

жұмыс істейтін адамдардың саны 59,5 

мыңға немесе 10,7 пайызға �скен. Бұл биз-

несмендер қатарына жаңа жобалар арқылы 

табыс табумен қатар мемлекетіміздің �сіп-

�ркендеуіне  �з үлестерін қосуға дайын 

жаңа кәсіпорындар мен адамдар қосылды 

деген с�з.

Игі істердің нәтижесінде бүгінгі таңда 

шамамен 122 мың адам шағын және 

орта бизнес саласында еңбек етуде. 

Олар барлық салықтық түсімдердің 35 

пайызын қамтамасыз етуде. Үстіміздегі 

жылдың бірінші тоқсанында кәсіпкерлер 

�ндірген �нім, атқарған жұмыс пен 

к�рсеткен қызмет к�лемі 55  миллиард 

теңгені құрады. Ол об лыстың жалпы 

аймақтық �німінің 20 пайызы.

Сарапшылар мұндай �сімге елімізде 

б ү г і н г і  т а ң д а  б и з н е с т і  д а м ы т у ғ а 

әртүрлі мүмкіндіктердің соның ішінде 

қаржылық емес қолдау шараларының 

к�птігі арқасында қол жеткізілгеніне 

сенімді. 

«Бизнестің жол картасы – 2020» 

б а ғ д а р л а м а с ы  ж ү з е г е  а с ы р ы л а 

бастағаннан бері Жамбыл облысында 

897 жобаны қолдауға барлық құралдар 

бойынша 90 миллиард теңге шамасында 

қаржы бағытталды. Бұл еліміздегі үздік 

к�рсеткіштердің бірі. 

Жамбыл облысының Кәсіпкерлік па-

латасы  сегіз мамандандырылған қызмет 

түрін к�рсетуде. Олар – бухгалтерлік 

және салықтық есепті  жүргізу, кедендік 

процедуралар бойынша қызметтер, 

заңдық қызметтер к�рсету, маркетинг 

мәселелері, ақпараттық технологиялар, 

мемлекеттік сатып алулармен байланы-

сты қызметтер к�рсету саласында кеңес 

беру және басқалар. 

Бизнеске сервистік қолдау Тараз 

қаласындағы Кәсіпкерлерге қызмет 

к�рсету орталығында және аудандық 

деңгейдегі 11 қолдау орталығында 

к�рсетіледі. Бұл қызметтердің тегін 

к�рсетілетінін де атап айтқан ж�н. 

БАҒДАРЛАМА – БАСТЫ БАҒДАР

«Аталған бағдарламаның кеңінен 

танымалдығын бизнесмендерге қызмет 

к�рсетудің жылдық жоспары үстіміздегі 

жылдың 8 айының �зінде 172 пайызға 

орындалғанынан-ақ к�руге болады. Егер 

�ткен жылы осы кезеңде бизнестің 1740 

қатысушысына 2429 қызмет к�рсетілген 

болса, биыл 2300 қатысушыға үш мыңнан 

астам қызмет к�рсетіліп отыр. Мәселен, 

2016 жылдан бері 370 тұлғаға бизнесін 

ашуға, 400-ден астам кәсіпкерге рұқсат 

құжаттарын алуға, 104 қатысушыға 416 

млн теңге қаржы алуға к�мек к�рсетілді» 

дейді Жамбыл облысы Кәсіпкерлер 

палатасының директоры Мәріпбек 

Шәкербек. 

Оның айтуынша, Байзақ ауданындағы 

«Rola-Ян» БК ЖШС-ы  кәсіпкерлерді 

қолдау орталығының к�мегімен 285 

миллион теңге к�лемінде займ алған. 

Сондай-ақ Рысқұлов ауданындағы «Бай-

Алғабас» 0КК (113,7 млн теңге), Талас 

ауданындағы «Вкусная корзинка» ЖШС 

(70 млн теңге), Шу ауданындағы «Шу 

гуманитарлық колледжі» (32 млн теңге), 

т.б. несие алуға қол жеткізді. Бүгінгі 

таңда бұл қатысушылардың барлығы 

жұмыс істеп жатыр және жергілікті 

нарықта белсенділік танытып келеді.

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер пала-

тасы «Бастау бизнес» жобасын жоғарыда 

тілге тиек еткен мемлекеттік бағдарлама 

негізінде жүзеге асырып келеді. Оның 

шеңберінде ауылдың жұмыссыз отырған  

немесе �зін-�зі жұмыспен қамтып 

отырғандар, кәсіппен айналысуға  

ниет білдірген азаматтар  кәсіпкерлік 

негіздеріне оқытылады. Ол үшін тест-

тен �ту керек. Топтарға іріктеу соның 

қорытындысы бойынша жүргізіледі. 

«Бастау бизнес» шеңберінде оқығандарға 

стипендия т�ленеді, бітірген соң серти-

фикат беріледі.

2017  жылы Жамбыл облысын -

да 1125 адамды оқыту жоспарланған. 

Бұл пилоттық жобаны жүзеге асыру 

үшін Байзақ, Жуалы, Рысқұлов, Меркі, 

Қордай және Шу аудандары таңдалған. 

Олардың бәрі Астанада оқып келген, 

тиісті сертификаттары бар бизнес-

жаттықтырушылармен, сондай-ақ 

аудандық үйлестірушілермен, оқу ау-

диторияларымен, ғаламторға қосылған 

қажетті ұйымдастыру техникаларымен 

қамтамасыз етілген. 

Қазіргі кезде  кәсіпкерлікті меңгеруге 

ниет  білдіргендердің т�рт толқынын 

оқыту аяқталған, оқып шыққандардың 

жалпы саны 780 адамды құрап отыр. 

Олардың шамамен 90 жобасы «Ауыл 

шаруашылығын қаржылай қолдау 

қоры», несиелік серіктестіктер мен 

«Атамекен-Тараз» микроқаржылық 

ұйымы тарапынан жалпы к�лемі 

225 миллион теңгеден астам сомаға 

қаржыландырылып та  отыр.  Қалған 

жобалар Кәсіпкерлік палатасының 

толықтай ілеспе қолдауында тұр. 

Б�лінген қаражат мал �сіру мен 

бор дақылауға бағытталған.  Бұлардың 

бәрі жаңа басталған жобалар. Мәселен, 

«Қанағат» ЖК «Ауыл шаруашылығын 

қаржылай қолдау қоры» арқылы мүйізді 

ірі қараны бордақылауға 6 миллион теңге 

алса, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер 

Асқат 0лкереев  қой �сіруге, Жұлдыз 

Мұхамодиева жылқы �сіріп, қымыз 

�ндіруге осыншама к�лемде қаражат 

алған.

Бұл пилоттық жобаның Қазақстан 

бойын ша 80 ауданда жүргізіліп, барлығы 

15 мың адамның оқып жатқанын айта 

кету керек. «Бастау бизнес» арқылы 3 

мыңдай жоба қаржыландырылуы тиіс. 

Бүгінгі таңда бағдарлама �з жемісін бе-

руде.
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бағдарла ма сының �з мақсаттары мен 

қаражаттарын ақтап жатқаны даусыз. Бұл 

бағдарламаның жемісін қазақстандықтар 

келешекте, �з ісін бастап жатқан бүгінгі 

мыңдаған кәсіпкер жұмысын жолға 

қойып, табысқа кенелгенде сезінетін бо-

лады. Ал ол жаңа жұмыс орындарының 

ашылуына, салық түсімдерінің арту-

ына, тұрғындардың экономикалық 

белсенділігіне, түптеп келгенде еліміздің 

әл-ауқатының �суіне алып келеді.

Шухрат ХАШИМОВ

Жамбыл облысы

САРАБДАЛ 
суреткер

ашады, шығарманың к�ркемдік формасы 

жұтынып, композициясы д�ңгеленіп шып-

шымыр шығады» деп баға береді.  

Қаламгердің жастар арасында �те та-

нымал, сүйікті  авторға айналуы да оның 

шығармаларының ерекшелігінде, даралығында 

болса керек. Қазіргі заманның тынысын терең 

түсініп жазатын суреткердің әрбір туындысы 

шынайылығымен баурап, оқырман к�кейіндегі 

ойды д�п басады.  Сондықтан да   жазушының 

халық сүйіп оқитын шығармалары �те к�п. 

ОРТАЛЫҚТЫҢ 
ОҢДЫ ІСІ

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде 
«Елбасы кітапханасы» орталығы ашылды. 
Жиынның ашылуында с3з алған ҚазҰАУ 
ректоры, академик Тілектес Есполов уни-
верситет базасында ашылған кітапхананың 
маңыздылығына тоқталды.

«Біз  университет  базасында  Елбасы 

к і т а п х а н а с ы н  а ш ы п  о т ы р м ы з .  Б а с т ы 

мақсатымыз – Ұлт к�шбасшысы Нұрсұлтан 

0бішұлы Назарбаевтың �мірі мен қызметін 

ү л г і  т ұ т ы п ,  ж а с т а р д ы  к � ш б а с ш ы л ы қ 

қасиетке тәрбиелеп, бәсекеге қабілетті ұрпақ 

қалыптастыру. Жақында ғана біз Астанадағы 

Елбасы кітапханасынан Президентіміздің 500 

кітабын алдық. Бұл – біз үшін, біздің белсенді 

жастарымыз үшін үлкен олжа. Бұл кітаптар 

жастарымыздың рухани дүниетанымын 

кеңейтіп, білімдерін толықтыра түседі» деді 

Т.Есполов.

Салтанатты іс-шарадан соң «Рухани 

жаңғыру: жастар к�зқарасы» халықаралық 

ғылыми-тәжірибелік конференциясы �тті. 

Аталған жиында Алматы қаласының және 

шетелдік жоғары оқу орындарының ғалымдары, 

магистранттары, студенттері «Тарихи тұрғыдағы 

Қазақстанның жаңғыру әлеуеті», «Ұлттық код 

рухани сананы жаңғыртудың негізі ретінде», 

«Қазақстан жастарының рухани санасын 

жаңғырту шарттарындағы тарихи сана» және 

т.б. тақырыптарда баяндамалар жасады.

КЕЗДЕСУ 

Оңтүстік Қазақстан облысында Елбасының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласы аясында жастар-
мен кездесу кеші 3тті. «Интеллект-Экс-
перт» экономикалық-әлеуметтік зерттеулер 
орталығы мұрындық болған шарада қазақы 
болмыс, ұлттық код тақырыптарында терең 
әңгіме 3рбіді.   

Жиында жастардың бойындағы ұлттық 

құндылықтарға баса назар аударылды. Ұлттық 

сананың жаңғыруы мен қазіргі жастар тәрбиесі 

кездесудің басты тақырыбына айналды. Ла-

тын әліпбиіне к�шу ең алдымен, қазақ тілінің 

әуезділігін сақтайды. Ал бұл мемлекеттік тілдің 

мәртебесін к�теруге негіз. Мамандардың 

пікірінше, мұндай кездесулердің жастарға тәлімі 

мол. +йткені �скелең ұрпақ �ткенінен �неге 

түйіп, болашағына болжам жасай алуы тиіс. 

«Қоғамдық сананы �згерту үшін,  әр 

азаматтың санасы �згеруі тиіс. «Цифрлық 

Қазақстан» бағдарламасы, «К�ші-қон», «+рлеу», 

«Нұрлы жол», «Серпін» сияқты мемлекеттік 

бағдарламаларды қалың халыққа түсіндіру 

басты мақсатымыз» дейді «Интеллект-Экс-

перт» экономикалық-әлеуметтік зерттеулер 

орталығының директоры Саттар Мәжитов.

Кездесу барысында қатысушылар да �з 

ұсыныстарын білдірді. Олардың пайымын-

ша рухани жаңғыруды әрбір азамат �зінен 

бастап, әрбір сана жаңғыруға бейімделуі ке-

рек. Жалпы жыл соңына дейін жалғасатын 

жоба аясында бірқатар зерттеу жұмыстары да 

жүргізілмекші. Олар Елбасы мақаласы жолымен 

этносаралық қарым-қатынасты нығайтып, руха-

ни құндылықтарды жаңғыртатын болады.

ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРҒА 
НАЗАР АУДАРЫЛДЫ

ЖАСТАР КЕРУЕНІ
+з жұмысын 2015 жылы бастаған  кәсіпорын �німдері 

облыстың барлық аймағына таратылады. Бұдан соң ке-

руен  мүшелері Шайырдағы спорт кешеніне  аялдады.  

Бұл спорт кешенін жергілікті кәсіпкер Самат Мұсабаев 

�з қаражатымен салып берген. +ткен жылдан  жұмысын 

бастаған спорттық кешен қазіргі таңда 200-ге жуық оқушы 

жастарды спорттың самбо, қазақша күрес, дзюдо тәрізді 

спорт түрлеріне тәрбиелейді. Керуен тобының мүшесі, спорт-

шы Шыңғыс Қайранов кездесу барысында шеберлік сағатын 

�ткізіп, жастарға кеңес берді. Бұдан әрі жүздесу ауылдық 

Мәдениет үйінде жалғасты. Осы жерде қонақтарды ауыл 

жастары, тұрғындар қарсы алды. Аудан әкімінің орынбасары 

Е.Махмутов, облыстық жастар саясаты мәселелері бойынша 

басқарма басшысының орынбасары М.Хажгереев құттықтау 

с�з с�йлеп, керуенге сәттілік тіледі.  

Шайырдағы кездесуден кейін керуен  аудан орталығы 

Шетпеге бет бұрды. «Азамат» спорт кешенінде жас спортшы-

лармен болған кездесу жақсы әсер қалдырды. Жұртшылық 

аудандық мәдениет үйінде �ткен ауыл шаруашылығы 

�німдерінің к�рмесін қызықтады. Аудан әкімі Ж.Айтуаров 

және аудандық мәслихат хатшысы А.Сарбалаев жиналған 

жастарды ауданның тыныс-тіршілігімен таныстырды. 

К�рмеге ауданның әр түкпірінен келген  20-ға жуық кәсіпкер 

�з �німдерін ұсынды. К�рме жұмысы одан әрі  облыстық жа-

стар форумына жалғасты.  Жиында  облысқа танымал спорт 

шебері Ш.Қайранов, сарапшы. Б.Жайлау және басқалар с�з 

с�йлеп, жиналғандардың сауалдарына жауап берді.   

�лия НҰРБЕРГЕНҚЫЗЫ,
Жастар орталығының маманы

Маңғыстау обылысы

Маңғыстау ауданы

ЖАҢҒЫРТУ 3.0ШАРА

БАЙҚАУ

Батыс Қазақстан облысында күйші-ұстаз 
Мұхит Айтқалиевтің 90 жылдығына арналған 
шаралар ұйымдастырылды. Алдымен 3нер 
қайраткерінің туған жері – Б3кей ордасы 
ауданы Хан ордасы ауылында «Домбыра – 
достық үні» атты облыстық байқау 3тті.  

Күй байқауына барлығы он үміткер қатысып, 

бақ сынады. Хан ордасы ауылдық мәдениет 

үйінде �ткен домбырашылар сайысы аудандық 

ұлт аспаптар оркестрі орындаған Түркештің 

«К�ңілашар» күйімен ашылды.

Сайыс қорытындысында қазылар алқасының 

шешімімен Жасұлан Зинединов бас жүлдені 

жеңіп алды. Байқауда үздік деп танылған  Азамат 

Қалиев бірінші, Рауан Каспи екінші, Берік 

Шаймарданов үшінші орынға ие болды.

«МҰХИТТЫҢ МҰРАЛАРЫ»
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УАҚЫТ ДӘЛЕЛДЕГЕН 
ҚАДАМ

Алматы облысы Текелі қаласының 

әкімдігінде �ткен жиынға ардагер-

лер, мәслихат депутаттары, меке-

мелер мен кәсіпорын басшылары, 

сондай-ақ кенді �лкенің жастары 

қатысты. Басқосуды жүргізген Текелі 

қаласы әкімінің орынбасары Сері 

Болысбайұлы «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында атқарылып 

жатқан игілікті істерді атай келе, 

қоғамда қызу талқыланған латын 

графикасына к�шу Елбасының са-

яси ұтқыр шешімінің бірі екенін 

жеткізді. Осыған орай құрылған об-

лыс к�леміндегі ақпараттық түсіндіру 

тобы текеліліктердің де пікірін 

тыңдап, латын әліпбиіне қатысты 

тұрғындар тарапынан қойылған 

сауалдарға жауап берді. Ақпараттық 

топ құрамында облыстық басқарма 

�кілдері, ғалымдар, журналистер, 

ұстаздар қауымы бар. Олар  латын 

графикасына к�шудің саяси және 

э к о н о м и к а л ы қ  т ұ р ғ ы д а  т и і м д і 

тұстарын әңгімелеп, әлемге жол аша-

тын озық әліпбиді қолдауға шақырды. 

Текелі қаласындағы басқосуда жастар 

белсенділік танытып, қазіргі қазақ 

тілінің емле ережесі латын таңбасында 

қалай жазылатыны, сонымен бірге 

кейбір дыбысты таңбалау т�ңірегінде 

�з пікірлерін білдірді.

Түсіндіру тобы түс ауа Алак�л 

 а у д а н ы н а  а т т а н д ы .  Ү ш а р а л 

қаласындағы басқосу «Jan`a a`lipbi` – 

uly da`y`ir bastay`y» атты облыстық фо-

руммен жалғасын тапты. Айта кетейік, 

ақпараттық топ Алак�лді қосқанда он 

т�ртінші ауданға табан тіреп отыр. 

Алак�л – латын әліпбиіне арнаған ай-

тулы шарасын форум түрінде �ткізген 

тұңғыш аудан әрі жиын атауын да 

жаңа әріптермен берген. Басқосу 

З.Қойшыбаева атындағы Мәдениет 

үйінде �тті. Форумға ауданның 400-

ден аса тұрғыны қатысты. Жиын 

барысында Алак�л ауданының әкімі 

0лібек Жақанбаев с�з с�йлеп, Мемле-

кет басшысының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы шеңберінде іске асырылып 

жатқан жұмыстарға тоқталды.

– Латын әліпбиіне к�шу – Елба-

сы   мыздың алға қойған ауқымды 

м а қ  с а т т а р ы н ы ң  б і р і .  0 л і п б и д і 

�згерту Мәңгі лік Елдің мәңгілік тілі 

үшін �те қажет, – деген облыстық 

тілдерді дамыту ж�ніндегі басқарма 

басшысы Айдар Башбаев �з баян-

дамасында латын графикасының 

артықшылықтарын с�з етіп, саяси 

шешімнің маңыздылығына тоқталды. 

Оның айтуынша, қазақ қоғамы латын 

графикасына дер кезінде оралып отыр. 

Мемлекеттік тілдің мәртебесі әлем 

сахнасында латын таңбасымен ғана 

биіктейді. Сонымен қатар жаңа әліпби 

қазақ тілін ғылыми-техникалық прог-

реске ілестірмек. 

Жиында І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу Мемлекеттік университетінің 

профессоры Шара Қияхметова с�з 

алып, латын әліпбиіне қатысты 

ғылыми пайымдауларын әлемдік 

тәжірибеге сүйене отырып ортаға 

салды. Ғалым латын графикасы-

на к�шу туралы Елбасы Жарлығы 

шыққанымен, одан кейін атқарылатын 

ж ұ м ы с т а р  з о р  ж а у а п к е р ш і л і к 

ж ү к т е й т і н і н  а й т т ы .  Е н д і г і  к е -

зекте ғалымдар кеңесімен емле 

ережелері бекітіліп, орфографиялық, 

орфоэпиялық с�здіктер жарық к�руі 

тиіс. Ал «+лке тынысы» ЖШС дирек-

торы, ақпараттық-түсіндіру тобының 

мүшесі Мейрам Жанәділов болса, 

кеңестік кер заманның салқынын 

тілге тиек етіп, еркін ойлы жастарға 

жол ашу керектігін айтты. «Бүгінгі 

аға  ұрпақ азат  елде  �мір  сүріп 

отырғанымен, жетпіс жылдық қызыл 

идеологиядан құтыла алған жоқ. Біз 

тұйықта �мір сүрдік. Шетелдіктер 

бізден ғылым мен білімде озып кетті. 

Коммунизмге сенеміз деп �зіміздің 

қаншалықты томаға-тұйық, дамы-

май қалғанымызды түсіндік. Осы 

ӨЗГЕГЕ ЕМЕС, 
ӨЗІМІЗГЕ ҚАЖЕТ

Елдос +сербаев: Тарихымызға, бола-

шақ тағдырымызға қатысты маңызды 

шешім. Қазақ тілі – сан ғасырлар 

бойы жинақталған әрі қалыптасқан, 

байытылған әлді тіл. Қазақты қазақ 

ететін де т�л тіліміз. +з тағдырымызды 

�зіміз шешетін халге келген тұста тіл 

мәселесі маңызды болып отырғаны 

түсінікті. 

Райымбек  Зейнуллин:  Латын 

 қа р  пі не к�шу мәдени артықшылыққа 

жетелейтініне күмәнданудың реті 

жоқ. Қазақ тілінің тарихы және эво-

люциясы туралы бұрын білмеген 

мәліметтерді естіп, к�ңіліміз ашылуда. 

Бұрын-соңғы барымызды жинақтауға 

ж о л  а ш ы л д ы ,  м ү м к і н д і к  а р т т ы . 

Елбасымыздың «рухани жаңғыру» 

бағдары тілдік жаңару инновациясы-

мен жалғасын табуы – кездейсоқ емес. 

Бұл бетбұрыс сауатымызға, елдігімізге 

серпіліс енгізетіні даусыз. Бас-аяғы 

он жыл ішінде нендей рухани қазына 

қайтарылды десек, «т�те жазудың» 

�зі осы жетістіктерден де қомдылау 

болмақ.  Түйінді  тұжырымдарды 

этномәдени тұрғысынан түс іну, 

бағдарлы басшылыққа алу – алдымен 

�зімізді «�ңдеуге» қатысты. 

Мәдина Жексенбаева: Басы артық 

әріптерден арылып, 32 әріпті қалдыру  

түркі халықтарының мәдени мұрасынан 

хабардар болу, ғаламторға жақындау, 

әлемдегі қандастарымыздан ақпарат алу 

мүмкіндігін кеңейтпек. Латын қарпіне 

негізделген қазақ әліпбиін ендіру бас-

тамалары әр азаматты  жаңашылдыққа 

бейім болуға үйретеді.  

Тіл мәдениетіне қатысты жаңа 

ЕЛ ЕГЕМЕНДІГІНІҢ  
ЖАРҚЫН КӨРІНІСІ

Kemel keles’ekti
tan’day’

Кемел келешекті 
таңдау

0леуметтік жоба аясында ең алғаш 

болып облысқа келген А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының тіл 

мәдениеті б�лімінің меңгерушісі, қазақ 

тілінің латын әліпбиіне к�шіру бойын-

ша республикалық жұмысшы топтың 

мүшесі – Нәзира 0міржанова «Латын 

әліпбиі – бірегейлік пен жаңғыру негізі» 

тақырыбында �ткізілген кездесуде 

 Сарысу, Талас, Жамбыл аудандарының 

тұрғындарымен кездесіп, түрлі саланың 

қызметкерлері арасында жаңа әліпбидің 

жаңашылдығын таныстырды.

Ал жоба аясында шақыртуды қабыл 

алып келген А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының аға ғылыми 

қызметкері, филология ғылымының 

докторы, профессор, Латын әліпбиіне 

к�шу ж�ніндегі ұлттық комиссияға 

қарасты жұмыс тобы жетекшісінің 

о р ы н б а с а р ы  0 л і м х а н  Ж ү н і с б е к 

Т.Рысқұлов ауданының мемлекеттік 

қызметшілерімен, аудан тұрғындарымен 

және білім саласының қызметкерлерімен 

кездесу �ткізді. 0.Жүнісбек кездесу 

барысында әліпби жасаудың негізі 

үш бағытын түсіндіріп, қабылданған 

жаңа әліпбидің алдағы уақытта емле 

ережелерін жасау үшін де халықтан 

ұсыныстар күтетіндігін жеткізді. Жақсы 

емле ереже – нашар әліпбидің кемшілігін 

түзетеді. Сондықтан ендігі кезек күтіп 

тұрған мәселеге атсалысып, белсенділік 

танытуға шақырды.

Байзақ ауданында �ткізілген кез-

десуде 0лімхан Жүнісбек байзақтық 

ұстаздардың латын әліпбиін �зара 

талқылап, жан-жақты ізденгендіктерін 

байқап �з ризашылығын білдірді .  

Мемлекеттік қызметшілер мен мәдениет 

саласының мамандары, мұғалімдер мен 

жастар орталықтарының белсенділері, 

тіпті оқушылар да жаңа әліпбидің ұтымды 

тұстарын айтып, �з ұсыныстарын білдірді. 

Кездесу барысында жарысс�зге шыққан 

мектеп мұғалімдерінің ұсыныстарын 

тыңдаған 0.Жүнісбек ұсыныстарды 

Ұлттық комиссияға қарасты жұмыс 

тобына жетізе отырып, емле ережесін 

әзірлеу кезінде ескеретіндігін атап �тті.

Сонымен қатар латын әліпбиіне 

к�шу ж�ніндегі Ұлттық комиссияға 

қарасты жұмыс тобы жетекшісінің 

орынбасары Жүнісбек 0лімхан Жу-

алы ауданының тұрғындарымен де 

кездесті. Кездесу барысында әліпби 

құрастырушы  әліпби ауыстыру бұл тек 

таңбалардың орнын ауыстыру емес, бұл 

үлкен жауапкершілік екендігін айтып, 

халықты дұрыс бағытта жұмыс жүргізіп, 

әліпбиді үйренуде қиындық туғызатын 

мәселе болмайтындығына сендірді.

Жаңа әліпбиді жұртшылыққа таныс-

тыру науқанында Оңтүстік Қазақстан 

мен Шығыс, Батыс аймақтарын аралап, 

тапсырманың тығыздығына қарамастан 

жамбылдықтармен кездесу �ткізіп, 

к�птеген тың пікірлер мен ұсыныстар 

естіген 0лімхан Жүнісбектің іссапары 

Тараз қаласында �з жалғасын тапты.

Облыстағы этномәдени бірлестіктер 

мен қоғамдық кеңес мүшелері, зиялы 

қауым �кілдері, мәслихат депутатта-

ры, ҮЕҰ к�шбасшылары мен қалалық, 

облыстық, республикалық БАҚ �кілдері 

және Тараз қаласы әкімі аппаратының 

қызметкерлерінің қатысуымен �ткен 

Қоғамдық келісім үйіндегі кездесуде  

қонағымыз «Латын әліпбиіне к�шу – 

заман талабы, оны саясиландырудың 

қажеті жоқ. Еліміздің салиқалы тіл са-

ясаты қоғамның рухани келісімі мен 

жаңғыруына қызмет етеді. Жаңа әліпби 

болашағымыздың рухани кемелденуі 

үшін қызмет етеді» деп ойын ашық айтты. 

М.Х.Дулати атындағы Тараз мемле-

кет тік университетінде �ткен кездесу-

ге �ңірдегі ғалымдар түгелдей дерлік 

қатысып, ғылыми талқылау �тті десек 

те болады. Бұл кездесуде  0.Жүнісбек  

«Қазақ әліпбиін 2025 жылы латын гра-

фикасына к�шіру мәселесін жүзеге асы-

руда мақсатты нәтижеге жету үшін, ең 

алдымен әліпбиді меңгерту әдістемесі 

кемшіліксіз жасалуы тиіс. Ендеше 

ереже жасау мерзімінде �з ұсыныс-

пікірлеріңізді жолдап, ұлт болашағына 

басты бағдар болатын бастамаға белсене 

атсалысайық» деді. 

Ал әлеуметтік жобаның мақса тына 

сәйкес Шу, Мойынқұм және Қордай 

 аудандарында ұйымдастырылған кездесу-

ге С.Демирел атындағы университетінің 

оқытушысы, филология ғылымының 

докторы, профессор Құралай Күдеринова 

шақырылды.  

Қ.Күдеринова аудандарда �ткен кез-

десу барысында «Қазақ мемлекеті 2025 

жылы жаппай латын әліпбиіне к�шеді. 

Елбасының күні кеше ғана жариялаған 

Жарлығы – ел тәуелсіздігінің тағы бір 

к�рінісі. Жарлықпен таныссаңыздар 

онда бәрі реттеліп, негізделіп, екшеленіп 

к�рсетілген. Ендеше, латын әліпбиін енгізу 

мәселесіне қатысты қоғамның алаңдауына 

ешқандай негіз жоқ. Сондықтан Елбасы 

атап �ткендей, латын әліпбиіне к�шу 

кезең-кезеңімен, мұқият дайындықпен 

жүзеге асырылады» деп айтып, түсіндірді.

Жаңа әліпбидің бірізділікке келуі 

арқылы тіліміздің тұғырын одан әрі 

нығайту бағытында алдағы уақытта 

облыс әкімдіг інің т ілдерді  дамы-

ту басқармасы тарапынан жаңа жоба-

лар мен осы бағыттағы іс-шаралар �з 

жалғасын тауып, тың жұмыстарды жүзеге 

асыру жоспарланып отыр.

Ендігі кезекте тілдік реформаның 

қажеттілігін халыққа жеткізу, ұғындыру, 

насихаттау бағытындағы шараларда 

белсенділік танытайық. 

М3лдір  АХМЕТОВА,
Жамбыл облысы әкімдігінің 

тілдерді дамыту басқармасының 
б3лім басшысы

Prezi’dentimiz jyl basyndag’y halyqqa Jolday’ynda 

Qazaqstannyn’ u’s’ins’i jan’g’yry’y bastalg’anyn jari’alady, 

i’ag’ni’ a’lemdegi  damyg’an 30 eldin’ qataryna qosyly’da 

latyn a’lipbi’ine ko’s’y’din’ man’yzy zor ekenin atap o’tti. 

Na’ti’jesinde Elbasynyn’ latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ ty’raly Jarlyg’y 

s’yg’yp, bug’an jurts’ylyq qolday’ ko’rsetti.  

Atalg’an ma’seleni  jaqynda o’zinin’ 60 jyldyq tari’hi’ 

merei’toi’yn jog’ary den’gei’de atap o’tken Almaty 

tehnologi’alyq y’ni’versi’tetinin’ ujymy da qyzy’ talqylady. 

Latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ – qazirgi zaman talaby, sebebi HHI 

g’asyr nanotehnologi’a men aqparattyq-kommy’ni’kasi’alyq, 

kompi’y’terlik  tehnologi’alardyn’ damyg’an kezen’i, bilim 

men g’ylymnyn’, tehni’kanyn’ asa jyldamdyqpen qarys’tap 

alg’a jyljyp bara jatqan  da’y’iri, bi’znestin’ o’rkendey’i kezen’i. 

Osy salalardyn’ ba’rinde de latyn tilinen engen termi’n so’zder 

qoldanylady. 

Men  qazaq, nemis ja’ne ag’yls’yn tilderi oqyty’s’ysy retinde 

latyn a’lipbi’ine ko’s’y’di qoldai’myn ja’ne eresek, orta by’yn 

o’kilderine latyns’a jazy’, oqy’ es’qandai’ qi’yndyq, kedergiler 

keltirmei’di degen oi’damyn. Sebebi biz ag’yls’yn, nemis 

tilderin mektepte, y’ni’versi’tette oqydyq qoi’, al  jastar qi’nala 

qoi’mas, bir-birine SMS-habarlamalaryn latyn qarpinde jazyp 

jatady, qazir kompiy’terdi jaqsy men’gergen, s’etel tilderinde 

erkin so’i’lei’tin jas by’yn o’sip keledi. Qazaq a’lipbi’inin’ latyn 

grafi’kasyndag’y nusqalaryna keletin bolsaq, ony dai’ynday’ 

boi’yns’a a’rtu’rli sala mamandarynan, mekemelerden 

ko’ptegen  usynystar boldy. Memlekettik tildin’ biryn’g’ai’ 

standartty a’lipbi’inin’ nusqasyn tan’day’da, en’ aldymen, 

g’ylymi’ pri’nsi’pter negizge alyndy. Menin’ oi’yms’a, Elbasy 

Jarlyg’ymen bekitilgen joba zaman talabyna sai’ keledi.  

Za’y’res’ AY’HADI’EVA, 
fi’lologi’a g’ylymynyn’ kandi’daty, dosent

Президентіміз жыл басындағы халыққа Жолдауында 

Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жариялады, 

яғни әлемдегі  дамыған 30 елдің қатарына қосылуда латын 

әліпбиіне к�шудің маңызы зор екенін атап �тті. Нәтижесінде 

Елбасының латын әліпбиіне к�шу туралы Жарлығы шығып, 

бұған жұртшылық қолдау к�рсетті.  

Аталған мәселені  жақында �зінің 60 жылдық тарихи ме-

рейтойын жоғары деңгейде атап �ткен Алматы технологиялық 

университетінің ұжымы да қызу талқылады. Латын әліпбиіне 

к�шу – қазіргі заман талабы, себебі ХХІ ғасыр нанотехно-

логия мен ақпараттық-коммуникациялық, компьютерлік  

технологиялардың дамыған кезеңі, білім мен ғылымның, 

техниканың аса жылдамдықпен қарыштап алға жылжып бара 

жатқан  дәуірі, бизнестің �ркендеуі кезеңі. Осы салалардың 

бәрінде де латын тілінен енген термин с�здер қолданылады. 

Мен  қазақ, неміс және ағылшын тілдері оқытушысы ретінде 

латын әліпбиіне к�шуді қолдаймын және ересек, орта буын 

�кілдеріне латынша жазу, оқу ешқандай қиындық, кедергілер 

келтірмейді деген ойдамын. Себебі біз ағылшын, неміс тілдерін 

мектепте, университетте оқыдық қой, ал  жастар қинала қоймас, 

бір-біріне СМС-хабарламаларын латын қарпінде жазып жа-

тады, қазір компьютерді жақсы меңгерген, шетел тілдерінде 

еркін с�йлейтін жас буын �сіп келеді. Қазақ әліпбиінің латын 

графикасындағы нұсқаларына келетін болсақ, оны дайындау 

бойынша әртүрлі сала мамандарынан, мекемелерден к�птеген  

ұсыныстар болды. Мемлекеттік тілдің бірыңғай стандартты 

әліпбиінің нұсқасын таңдауда, ең алдымен, ғылыми прин-

циптер негізге алынды. Менің ойымша, Елбасы Жарлығымен 

бекітілген жоба заман талабына сай келеді.  

Зәуреш АУХАДИЕВА, 
филология ғылымының кандидаты, 

доцент

саясат мемлекеттік бағдар ретінде 

қабылданды.  0ліпбиді ауыстырудағы 

жаңа қадамдар – тәуелсіз еліміздің 

жауапты кезеңі. Олар  мемлекеттік 

тіліміздің беделін үстемдік етуге  

ықпал етуге,  ұлттық сананы �згер туге,  

жаңаша �мір сүруге деген ұмтылыс, 

талпыныс айғағы екенін басып айттық. 

Осыған орай �з басым бұл жаңа са-

ясатты «тілдегі эволюциялық рево-

люция» деген пайымға тоқталғандай.  

Оның себептері: т�л тіліміздің түп 

тамыры тереңде, әлеуметтенуі түрлі 

тарихи кезеңдерде жетілгенін айтып 

қана қоймай, сол тарихи-практикалық 

тәжірибенің есею түрлерін таяуда жүзеге 

асырудың куәсі болатынымызды естен 

шығармайық. Сонда кәсіби, азаматтық 

мүддеміз жолайрықта қандай болмақ?

Енді �з еркімізбен эволюциялық 

сабақтастықты үзбей, революциялық 

тәсіл-тәжірибемен бұл қозғалысты 

қарқындату, тездету керек.Ұлттық 

қозғалысқа баяу, жалтақ әрекет жа-

распайды. Бейжайлық ортақ мүддеге 

жетелемейді.  Халқымыздың, жас 

ұрпақтың алғырлығына, ғылым-білім 

құштарлығына үлкен сенім артылуда. 

Сергек сенім �зімізді �лшеусіз �згеріске, 

білім мен мәдениетті әлемдік айдынға 

шығуына үлкен септігін тигізері хақ.

Тіл  құдіреті  арқылы �з  сана-

сезіміміздің толқынды күйін жеткізуге, 

�зіміздің кім екенімізді танытуға, ұлттық 

мәдени кодты тұтастауға мүмкіндік 

артпақ; есімізді жинаған сайын тари-

хи-рухани зердемізді түгендемекпіз. 

Д е м о к р а т и я л ы қ  д ә с т ү р г е  м е к е м 

Қазақстанда �зге тілдердің дамуы-

на нұқсан келтірілмейді. Ұрпақтық 

құлшыныс,  ұлттық талпыныс �з 

жеріміздің берекесін, еліміздің беделін 

арттыруға жұмылдырмақ. Сондай 

мәдени жетістікті, тілдік �нерді игеретін 

шешуші кездің куәсі болмақпыз.

Осы қажеттілікті білім ордасының, 

отбасының, қоғамдық-кәсіби кеңес-

тердің ортақ ісіне, үйлес ізденісіне 

айналдыру – алдағы міндеттер. Жақсы 

бастаманы, сауат ты іс-әрекетті үлкен-

кішінің мезгілінде біліп тұруы, соны 

ескеруі,  жаңа тұрғыдан үйренуі, 

есептесуі – жаңғырудағы �мірдің �тімді 

ұстанымдары.

Ол дегеніміз – үздіктер іріктеліп, 

олардың тәжірибесінен,  ерекше 

�мірінен үлгі алу, қолдау білдіру; 

қолжетімді жетістіктерді дамыту, 

кеңінен тарату, пайдалану; мамандық 

бойынша салалық бағыттағы қоғамдық 

жұмыстарды жандандыру; мамандар 

арасындағы қарым-қатынасты, оқып-

үйрену жолдарын жүйелеу, жеделдету. 

Мұндай келелі  де кешенді  іс-

шаралар, бір жағынан, ортақ ақыл-

қайратты біріктіру мен ынтымақ-

тастықта, ортақ дәстүр мен тарихи 

сабақтастықты жаңғыртуда, ғылыми-

ақпараттық кеңістік қалыптас тыруға 

ұмтылдырмақ, екінші жағынан, педа-

гогикалық-психологиялық және әдіс-

темелік к�мек беруді, үлгілі бастама-

ларды ж�нге келтіруді, сол үшін шы-

найы бейнехабарды, бейнебаяндарды 

ұйымдастыруды ретке келтіруді қажет 

етеді. Бұрынғы кезде «оқы, оқы және 

оқы» деген ұран кең насихатталды. Сол 

тәжірибенің ұтымды жақтарын еске 

түсіре отырып, оны жаңа қағидамен 

толықтыратын уақыт келгендей. 

Қомақты істер күтіп тұрғанда: «үйрен, 

жирен, түйгенге тоқта, �зіңді бап-

та, құлшынысты қақпа, ерік-жігерді 

тартпа, елдік үмітті ақта» деп жатсақ, 

онымыз кеңесуді елеушілік, естілік пен 

елдікке ашық демеушілік емес пе?! 

Жақан МОЛДАБЕКОВ, 
философия ғылымының докторы

найы тарихымен қауыштырып отыр. 

Латын графикасы да сол жаңғырудың 

бастамасы» деді ол. Шара соңында 

ш е к а р а л ы  а й м а қ т ы ң  ж а с т а р ы 

Елбасының латын графикасына к�шу 

туралы Жарлығын бірауыздан қолдап, 

арнайы Үндеу жариялады.

Ақпараттық топтың түсіндіру жұ-

мыстары Екпінді, Қабанбай ауылда-

рында да жүргізілді. Екпінді ауылдық 

ардагерлер кеңесінің т�рағасы 0ділқан 

Досжанұлы, математика пәнінің 

мұғалімі болған зейнеткер Құсайын 

Байбатшанов бастаған қариялар латын 

қарпімен таныс екендіктерін жеткізіп, 

құжаттандыруға қатысты сауалдарын 

қойды. Кездесуде Екпінді ауылының 

ақсақалы Оразхан Тұрлыбеков: «Латын 

әліпбиі бізге жақсы таныс. Мен осы 

әліпбимен ең алғаш сауат ашқанмын. 

Араб жазуына, қазіргі кириллицаға 

қарағанда латын таңбасын меңгеру 

әлдеқайда оңай. Бала кезімдегі әліпбиге 

қайта ораламыз деп ойламаған едім» 

деді ағынан жарыла. Шара соңынан 

ауыл тұрғындары түсіндіру тобының 

мүшелерімен естелік суретке түсіп 

тарқасты.

Қуаныш ТҰНҒАТАР

Алматы облысы

орайда қазіргі жастарға сенім арту 

керек. Оларды жамандау қажет емес. 

Біз, аға буын, керісінше, жастарға 

ілесетін  заман туды. Кеңестік импе-

рия тың игеру жылдарында қазақтың 

жерін ғана жыртқан жоқ, сонымен 

бірге, санасын, рухын да соқамен 

екіге б�ліп тастады. Елбасының «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы сол 

жыртықты жамап, қазақ халқын шы-
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«АСЫЛ ТІЛ, ТҮЗУ ЕМЛЕ 
ҚАЗАҚТА БОЛУҒА ТИІСТІ...»

-

САЙЫС

-
-

АБАЙ ОҚУЛАРЫ

Қ а л а л ы қ  ә к і м д і к  п е н 

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

масының ұйымдасты руымен 

�ткен байқауда 18-25  жас 

аралығындағы �зге ұлт �кілдері 

үш кезең бойынша бақ сына-

ды. «+лең с�здің патшасы» 

деп аталатын алғашқы кезеңде 

қатысушылар Абайдың білім, 

ғылым және �нер тақырыбында 

�рілген поэзия лық шығар-

м а л а р ы н ,  қ а р а  с � з д е р і н 

нақышына келтіріп жатқа оқу 

арқылы сынға түсті. Ал «Қазақта 

қарас�зге дес бермедім» атты 

екінші ке зең де қатысушылар 

«Абай жолы» романынан үзінді 

оқыды. «Құлақтан кіріп бойды 

алар» атты шешуші кезеңде 

�нерлі жастар Абай  әндерін  

әуелете шырқап, к�пшіліктің 

ризашылығына б�ленді.  

Ұйымдастырушылар үміт-

керлердің  �нерін  бағалау 

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

мәтінді таңдау талғамына,  

�лең оқу шеберлігіне, қазақ 

тілі нің орфоэпиялық норма-

ларын сақтап с�йлеуіне, ән 

орындау нақышына, сахналық 

�нер к�рсету мәдениетіне 

және қазақтың ұлттық киім 

үлгісіне баса назар аударды. 

Байқауға Халықаралық Абай 

қорының директоры Жұмабек 

Ашуұлы, М.0уезов атындағы 

�нер институтының «Абай 

және жаңа дәуір әдебиеті» 

б�лімінің меңгерушісі Қорабай 

С е р і к қ а з ы  ж ә н е  « А л м а т ы 

ақшамы» газеті редакторының 

бірінші орынбасары 0уелбек 

0нуарбек қазылық етті. 

С а й ы с  қ о р ы т ы н д ы с ы 

б о й ы н  ш а  Қ а з М Қ П У - д і ң 

2 - к у р с  с т у д е н т і  Т у р с у -

ной Алиева бірінші орын-

ды қанжығасына байлады. 

Халықаралық қазақ-қытай тіл 

колледжінің шәкірті Любомила 

 Моисеенко екінші орын иегері 

атанса, жүлделі үшінші орын 

ҚазМҚПУ студенті  Тахмина 

Тохтаржановаға бұйырды. 

Жеңімпаздар мен жүлдегерлер 

арнайы дипломдармен және 

бағалы сыйлықтармен мара-

патталды.  

Нұрлан ҚҰМАР

Жиынды аталған білім 

ордасының ректоры, фило-

логия ғылымының докторы 

Сәлима Құнанбаева құт тық-

тау с�збен ашып, дипло ма-

тиялық қызметтің 25 жыл-

дығымен құттықтады.

А л ғ а ш қ ы  с � з д і  Қ Р 

Сыртқы істер министрлігі 

Х а л ы қ а р а л ы қ  а қ п а р а т 

комитеті т�рағасының орын-

басары, ҚР СІМ «Диплома-

тия жаршысы» журналының 

бас редакторы Ильяс Омаров 

алып, еліміздегі 25 жылда 

атқарылған дипломатиялық 

қызметтің нәтижелері мен 

жетістіктеріне тоқталды. 

М а м а н  д а я р л а у д а ғ ы 

университеттің белсенді 

қадамы мен тәжірибесін 

ерекше атап �тіп, білім ор-

дасын басқарып отырған 

б і л і к т і  б а с ш ы  С ә л и м а 

Құнанбаеваның кеудесіне 

дипломатиялық қызметтегі 

беделді мамандар даярлауда 

үздіксіз еңбек етіп, �лшеусіз 

үлес қосқаны үшін мерекелік 

м е д а л ь  т а ғ ы п ,  а л ғ ы с ы н 

білдірді. 

Абылай хан атындағы 

Қазақ халықаралық қаты-

нас тар және әлем тілдері 

университетінің Халық-

аралық қатынастар кафе-

д р а с ы н ы ң  м е ң г е р у ш і с і 

Жансая  Жабина «Халықара-

лық ынты мақ тастық орна -

тудағы Абылай хан атын-

дағы ҚазХҚж0ТУ р�лі» 

тақырыбында  баяндама жа-

сады. 15 тілде білім беретін 

оқу орнының бүгінгі күнге 

дейінгі жеткен жетістіктеріне 

кеңінен тоқталды. 

Бәсекеге қабілетті маман 

даярлауда атқарып жатқан 

ж ұ м ы с т а р ы н  а т а п  � т і п , 

университеттің Халықаралық 

ассоциациясы (ЮНЕСКО), 

Eurasia-Pacific United ас-

социациясы,  Туризм бой-

ы н ш а  ү ш  Х а л ы қ а р а л ы қ 

ассоциацияның (ATLAS, 

AMFORTH, EURHODIP), 

франкофондық универси-

т е т т е р д і ң  Х а л ы қ а р а  л ы қ 

ассоциациялары (AUF), 

Жоғары мектеп ғылымдары 

халықаралық академиясы, 

Халықаралық қатынастар 

мектептері (МГИМО) О0Б 

ассо циа циясы және т.б. 14 

беделді халықаралық ассо-

циация ларға мүше екендігін 

т і л г е  т и е к  е т т і .  С о н ы -

мен қатар елге  танымал 

тұлғалар – С.Құрманғожин, 

Қ.Исағалиев,  Ж.Қалиев, 

0.Ахметов, А.Жанқұлиев, 

С.Қартбаев, Б.Шабарбаев, 

Н.Оңжанов, М.Жарбосынова, 

Б . С ә р с е н б а е в  ж ә н е  т . б . 

к�птеген түлектері білім 

орда сының мақтаныштары 

екендігін жеткізді. 

Жиын барысында БҰҰ 

қоғамдық ақпарат департа-

ментінің директоры Власти-

мил Самек, Қытай Халық 

Республикасының Қазақ-

стандағы Бас консулының 

орынбасары Синьцяо Го, 

И р а н  И с л а м  Р е с п у б л и -

касы елшілігі жанындағы 

Алматы қалалық мәдени 

орталықтың басшысы Джа-

лоли  Джавад, Франция Ре-

спубликасы универ ситеттер 

мен ғылыми ынты мақтастық 

ж�ніндегі ди пломатиялық 

қызметкер  Мамец Жиль, 

« Е F  K a z a k h s n »  � ң і р л і к 

менеджері 0лия Жүнісова, 

«Тұран» әлемдік эконо-

мика және халықаралық 

қатынастар институтының 

директоры 0кімжан Арупов, 

«Қазақстан Дипломаттары 

Бірлестігі» �ңірлік қоғамдық 

б ірлест іг ін ің  т�райымы 

Алмаш Аренова және т.б. 

с�з с�йлеп, «EF EPI 2017 

– ағылшын тілін меңгеру 

деңгейі бойынша жаһандық 

зерттеу нәтижесі», ҚР эко-

номикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудегі ҚР СІМ 

р�лі, қоғамдық бірлестіктер 

мен дипломатиялық клуб-

тардың қызметі жайында 

әңгімеледі. 

+з кезегінде универси-

тет ректоры С.Құнанбаева 

қ о л д а у  б і л д і р г е н  а л ы с -

жақын шетелдегі, еліміздегі 

елшілік қызметкерлеріне, 

әріптестеріне алғысын айтып, 

білім ордасының болашағы 

ж а р қ ы н  б о л а т ы н д ы ғ ы н 

жеткізді.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Түлектері – мақтанышы

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Ескі Жетібай  – кент. Қарақия ауданын-

да орналасқан. Жетібай – сол жерде байдың 

 малын баққан малшы жігіттің есіміне байланыс-

ты қойылған және сол жерде жеті бай мекен 

еткендігіне байланысты қойылған деген болжам-

дар бар. Біздің пікірімізше, атау жеті (сан есім) 

және бай (зат есім) с�здерінің бірігуінен жасалған. 

Татар гидронимиясын зерттеген Ф.Г.Гарипова: 

бай –  «�зен, құрғақ арна» десе, Орталық Азия 

топонимиясында: «құрғақ арна» «сусыз аңғар» 

мағынасында қолданылады» деп к�рсетеді 

(Ф.Г.Гарипова, 26). Сонда атаудың мағынасы: 

«қатар жатқан жеті немесе к�п сусыз, құрғақ арна, 

сай» болатын тәрізді. 

Ескіқора  – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау ескі (сын есім) және қора (зат есім) 

с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «ескі 

қыстаудағы құдық». 

Ескімола – мола. Бейнеу ауданында орналасқан. 

Атау ескі (сын есім) және мола (зат есім) с�здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «к�не, 

баяғының моласы». 

Еспе – мола. Түпқараған ауданында орналасқан. 

Еспе деп сай бойындағы к�зі қайраңнан шығатын 

тайыз құдықты айтады (0.Спан, Ж.Дүйсенбаева, 

190). 

Еспелісай  – сай. Түпқараған ауданында 

орналасқан. Атау еспелі (сын есім) және сай 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «к�зі қайраңнан шығатын тайыз 

құдықты сай». 

Еспембетәулие – қауым. Түпқараған ауданында 

орналасқан.  Антропонекроним. Қожа руынан шыққан 

әулие кісінің атына байланысты қойылған атау. 

Еспенбет қырғыны –  мазар. Маңғыстау 

 ауданында орналасқан. Шежіреде бұл жер атауы 

туралы былай делінеді: «0неттің Бабақұл де-

ген баласынан тараған Еспенбет деген бай кісі 

болған. Еспенбет Арқадан к�шіп келе жатқанда, 

оны солдаттан қашқан екі татар жігіті келіп па-

налайды. Ол екеуі сауатты екен. Ел к�шкенде екі 

татармен оқитын 20 шақты баланы қалдырады. 

Ел к�шкесін татар екі қызды алып, балаларды 

�лтіріп, Хиуаға қашады. Елге хабар жетіп, олар-

ды Итқара деген жерде қуып жетеді. Екеуін атып 

түсіріп, қыздарды айырып алады. Балалардың 

�лген жері «Еспенбет қырғыны»  деп аталады 

(0.Атшыбаев, 118). 

Ешкіқырған – құдық, мола. Маңғыстау  ауданында 

орналасқан. Атау ешкі (зат есім) және қырған (етістік) 

с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. «Жырдағы Шора 

батыр жастау кезінде ешкі бағып жүріп, бір күні с�зге 

шыдамай 40 ешкісін қырып тастайды. Содан жер 

атауы қалған (С.Қондыбаев, 1997, 123). Бұл қүдық 

атауы с//ш дыбыстарының алмасуы нәтижесінде, 

яғни Ышқырған/Ысқырған болып, судан шыққан 

дыбысқа байланысты аталуы да мүмкін. 

Ешкі3лген  – қыстау,  құдық.  Маңғыстау 

 ауданында орналасқан. Атау ешкі (зат есім) және 

�лген (етістік) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Атау жұт кезінде ешкінің к�п �луімен байланысты 

қойылған. 

Жабағылы – құдық, бұлақ. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Жердің Жабағылы аталу себебі 

туралы �лкетанушы 0.Спан: «Қазіргі Маңғыстау 

ауданында Жабағылы-Сазды деген жер бар. Тұщы 

суы мол, �рісі шұрайлы, құтты қоныс. Сол т�ңіректі 

қыстаған байлар к�ктемде жабағы жүндерін осы 

жерде алып, тақыр ортасына маялап жинап қоятын 

болған. Тұщы бұлағы шымырлап шығып жатқан саз-

ды тепсеңге үйіле берген жабағы жүн т�ңіректі шуаш 

сасытып, суды бүлдірген соң отырықшы жатақтар 

наразылық білдіріп, оның арты үлкен жанжалға 

ұласып, ақырында әлгі жүнді �ртеп құтылуға тура 

келеді. Содан жер атауы Жабағылы болып кеткен» 

дейді (0.Спан, 2000, 63).

Жабайұшқан – қоныс. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау Жабай (зат есім) және ұшқан 

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

поороним. Ел аузындағы аңыз бойынша, «ертеде 

осы шыңға бүркіт ұя салады екен. Соны Жабай 

деген аңшы к�ріп, біліп жүреді. Бүркіттің ұясынан 

бір балапан алу ниетімен, тау басынан келіп, жалғыз 

баласын ұяға түсіреді. Сол уақытта ұяға оралған екі 

бүркіт балаға шауылдайды. Осындай текетірестен 

кейін арқан тауға қажалып үзіледі. Сорлы әкенің 

соңғы естігені жалғыз баланың құраққа шыққан 

құлын даусы. Ендігі тірлікті тұл қылған Жабай 

атының к�зін таңып, шауып кеп, әлгі құздан ұшты 

дейді. Ал үзілген арқан т�мен сусығанда бір түйіні 

тас жарығына кептеліп, бала жерге жетпей салбы-

рап құз бетінде қалады да, тірі қалады» (0.Спан, 

2000, 85). Сонымен тау осы оқиғаға қатысты 

«Жабайұшқан» аталған.

Жазыгүрлі – құдық, қорым, ойыс. Қарақия 

ауданында орналасқан. Атау жазы (зат есім) және 

түрлі (туынды сын есім) с�здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Жазы – к�нетүркі тілінде «дала, жазық 

жер, иен дала» мәніндегі с�з (З.Б.Мухамедова, 

1973,102). Ал гүр+лі, түбірі гүр – к�нетүркі 

с�здігінде, «мола» (ДТС, 195). Сонда атаудың 

мағынасы: «молалы жазық жердегі ойыс, құдық».

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 3лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

ТҮПНҰСҚАДАН 
ТІКЕЛЕЙ АУДАРУ

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ
филология ғылымының докторы,

 профессор, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент-мүшесі

г�рі жақсырақ, к�бірек білгеніміз ж�н 

шығар. Тек ел ішіндегі мемлекеттік тіл 

кеңінен қолданылуға тиісті барлық са-

лаларда �з тілімізді есіктен сығалатып, 

�зге тілді т�рге оздырып қойсақ, 

онымыз елдігімізге сын болады. 

Ана тілін құрметтей алмайтын, оны 

шет тіліне алмастырып кете беретін 

ұрпақ тәрбиелейтін ұлттың болашағы 

бұлыңғыр. Поляк ғалымы  Х.Янковски 

сырт к�з ретінде біздің �з асылын 

бағалаудан г�рі, �згенің жылтырағына 

к�п қызығатын жағымсыз қасиетімізді 

д�п басып к�рсетіпті. «Бес қазақ тұрса, 

бір орыс келсе орыс тілінде с�йлейді 

екен. К�шеде к�ремін, мектепте он 

қазақ баласы тұрса да, бір орыс кел-

се орыс тілінде с�йлей ж�неледі. 

+здерінің ана тілін құрметтемейді» 

деп жазыпты ол,біздің бір басылымға 

берген сұхбатында. Шындығы сол. 

Оны жасырып, жабудың немесе оған 

шамданудың, жалған намысқа басып, 

«жоқ, біз ондай емеспіз» деудің еш 

реті жоқ. 

Дегенмен, қоғам �мірінде болған 

�згерістер, егемен елдің дербес даму 

жолы �з �згерістерін енгізбей тұра ал-

мады. Бізде �з ана тілінен �зге тек орыс 

Басы 1-бетте

Бұл к�ркем аудармаға да қатысты. 

0лем әдебиетінің озық туындыла-

рын да түпнұсқадан алыс татпай ұлт 

тіліне аударатындар �з тілімен қоса, 

сол шығармалар жазылған тілді де 

жетік біліп, автордың стилі мен ашық 

немесе астарлап айтылған ойла-

рын бұрмаламай, к�мескілендірмей 

мейлінше дәл, анық та айқын жеткізуге 

қабілетті тікелей аударатындар. «Тіл – 

ұлттың жаны» дейміз. Ұлттың жанына 

жол табу үшін оның тілін білу шарт. 

Тілі арқылы оның мәдениеті мен 

�неріне, тарихы мен бүгінгі ғылымын 

игеруге мүмкіндік ашылады. Ал әдеби 

шығарма тіл мен ойлау арқылы жаса-

латын �нер туындысы. Автордың биік 

талғамы, озық ойы, пайым-парасаты, 

дүниетанымы, қоғамға к�зқарасы, с�з 

қолдану шеберлігі тек қана кестелі 

тіл арқылы к�рініс табады. Басқаша 

болмайды. К�ркем шығарма жазылған 

ұлт тілі – сол шығарманың қыр-сырын 

толық аша алатын жалғыз кілті. Оны 

басқа кілтпен ашудың қажеті жоқ, 

оған �з кілтін салу керек. Бұл тұрғыдан 

келгенде біз шет тілдерінен тікелей 

аударған жекелеген аудармашыларды 

айтпағанда негізінен орыс әдебиеті 

мен к�рші қырғыз, �збек, татар 

әдебиетін ғана �з кілтімен ашып кел-

ген жұртпыз. Ағылшын, неміс, қытай 

және  басқа да тілдерді меңгерген 

буынның �сіп жетіліп келе жатуы-

на байланысты сол тілдердің әдеби 

шығармаларын тіке аударудың үлесі 

жылдан-жылға артып отыр. Соңғы 

жылдары бірқатар шығармалар шет 

тілдерінен қазақ тіліне т�те аударыл-

ды. Бұл құптарлық құбылыс. Алайда 

бұл жерде тағы бір ескеретін жайт 

бар. Бізде орыс тілінен аударудың 

бір ғасырдан астам тәжірибесі мен 

осы уақыт ішінде орныққан дәстүрі 

бар. Сондай-ақ ХІХ ғасырда Абай, 

Шәкәрім сынды ұлы тұлғалардан 

бастау алатын бұл іске ХХ ғасыр ба-

сында 0.Б�кейхан, А.Байтұрсынұлы, 

Ж.Аймауытұлы, М.Жұмабайұлы, одан 

беріде М.0уезов, 0.Кекілбаев бастаған 

қазақтың к�рнекті жазушылары, 

қабырғалы қаламгерлері атсалысты. 

Яғни к�ркем аударма жасаумен тек 

орыс тілін жақсы білетін мамандар 

ғана емес, �здері к�ркем туындыларды 

дүниеге әкелген қалам қайраткерлері, 

белгілі суреткерлер айналысты. Со-

нымен қатар к�ркем аударма жасауға 

машықтанған тәжірибелі аударма-

шылар шоғыры қалыптасты. Бүгінгі 

к�ркем аударманың жеткен жетістігі, 

бағындырған биіг і  осы аталған 

қауымның жемісті еңбегінің нәтижесі. 

Бұл басы ашық мәселе, оған ешкімнің 

таласы жоқ. 0лем мәдениетінің 

тұнығынан қанып ішуге, бұлақтың 

бастауынан сусындауға мүмкіндік 

алып отырған қазіргі заманда тілдік 

капиталымызды да байыта отырып, 

алдымызда к�ркем аударманы жаңа 

сапалық деңгейге к�теру  міндеті 

тұрғанын сезінуге тиістіміз. 

Кеңестік кезеңде де орыс тілінен 

�зге тілдерден тікелей аударған ма-

мандар  к�п болмаса  да  болды. 

Мәселен, «Фаусты» неміс тілінен 

алғаш аударған Медеубай Құрманов, 

Ғалымжан Мұқанов француз ақыны 

К.Клермонттың «Владимир мен Зара 

немесе қырғыздар туралы» деген да-

станын  француз тілінен тікелей аудар-

ды. Бұл аударма 1988 жылы  «Жазушы» 

баспасынан жарыққа шықты.Туыстас 

түркі тілдерінен тікелей жасалған ау-

дармалар да бар. Мәселен, әдебиетші 

ғалым Н.Келімбетов �збек жазушысы 

Пірімқұл Қадыровтың «Жұлдызды 

түндер»,Саид Ахмадтың «К�кжиек» 

И.Нұрахмет, 0.Қапанұлы, ағылшын 

тілінен Г.Түсіпова, Д.Берікқажы, 

Н.Қапшықбайұлы, жапон тілінен 

Ш.Жылқыбай,  француз  т іл інен 

Т.Толқынқызы, Ж.Туғанбаев, түрік 

тілінен М. Ершу, А.Құрметұлы сын-

ды мамандар бар. Т�те аударманы 

жетілдіру мәселесін қозғағандардың 

бірі, бірнеше кітапты неміс тілінен 

т�те аударған жазушы Сайымжан 

Еркебаев: «Т�те аударма туралы бірер 

с�з» деген мақаласында тұпнұсқа 

тілден тікелей аудару мәселесін ар-

найы с�з еткен. «Бүгінгі таңда біздің 

аудармашыларымыздың дені орыс 

тілінен аударумен ғана шұғылданады 

және олар – орыс тілін жете меңгерген 

адамдар. Бірақ олар тек орыс тілінде 

жазатын жазушыларды ғана аударып 

қоймайды, сол орыс тіліне аударылған 

басқа ел әдебиеттерінің классикалық 

үлгілерін де осы орыс тілін негізге 

алып аударады ғой. 

Шынтуайтқа келгенде, осының 

соң ғылары да т�те аударма емес, орыс 

тілінің делдалдығы арқасында ғана 

іске асқан аудармалар. Осыдан келіп 

аз да болса, түпнұсқадан ауытқуға 

жол беріледі, к�птеген жағдайларда 

стильдік,  ұлттық ерекшеліктер 

сақталмай, бұрмаланады, с�йтіп, 

еріксіз қиянат жасалады» деп жазады.

Жазушы т�те аударманың түйткілді 

мәселесі туралы орынды с�з қозғап 

отыр. Оның бұл айтқандарында 

к�ркем аударма саласындағы кешегі 

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

к�рініс тапқан. Одан беріректе по-

эзия аудармасы ж�нінде осыған 

ұқсас пікірді шығыстанушы, ақын 

+теген Күмісбаев та айтады. «Шығыс 

ақындарының аударылуын қанағат-

танарлық деп табамыз. Бірақ әлі де 

ғылыми-шығармашылықта, соның 

ішінде к�ркем аударма жасауда да 

тек орыс тілінен ғана емес, барлық 

�зге тілдерден аударуда қолданылған 

әмбебап тіл р�лін атқарды. Со-

нымен қоса,  батыс пен шығыс 

елдерімен тікелей әдеби-мәдени 

байланыстарымыздың �те әлсіз бо-

луы, тіпті болмауы, �зге тілдерден 

аударылған әдебиеттер қорының алды-

мен орыс тілінде қалыптасуы сияқты 

факторлар да к�ркем аудармада бір 

тілге байлаулы, тәуелді болуымызға 

апарды. Тәржіме тәжірибемізде бұл 

үрдіс едәуір ұзақ уақытқа созылуына 

байланысты қалыпты құбылыс сияқты 

қабылданып, дәстүрге айнала баста-

ды. Тәуелсіздігіміздің ширек ғасырға 

жуық уақытында да орыс тілін делдал 

тіл ретінде пайдаланудан әлі толық 

арыла алмай отырғандығымыз соның 

салдары.

Біздің тілдік капиталымыздың бай 

болғаны, оның ішінде орыс тілін жетік 

білетіндердің де к�п болғаны жақсы.  

Алайда орыс тілі ана тіліміздің орнын 

иеленіп, ұлт �мірінен оның �з тілін 

ығыстырып тастауына жол берілсе, 

онда ұлт болашағы үшін алаңдамасқа 

болмайды. Орыс тілі біз үшін ағылшын, 

неміс, француз, араб, жапон, қытай, 

испан тілдерімен бірдей шет тілі болып 

саналуға тиіс. Іргелес ел, шекаралас 

жақын к�ршіміз, тарихи тағдырымыз  

байланыстырып, тығыз араласып 

келе жатқан, бүгінде ТМД, ШЫҰ, 

ЕурАзЭҚ, Кеден Одағы, ЕЭО сияқты 

бірқатар одақтар құрамына кіретін 

экономикалық әріптес жұрттың тілі 

ретінде де орыс тілін бізден шалғайда 

орналасқан мемлекеттердің тілдерінен 

г�рі, мәселен, испан мен малай, порту-

гал мен норвег және басқа да тілдерден 

болса екінші тіл арқылы алып келеміз. 

Дәл сол тілден аударғанға не жетсін?!. 

Шығыс тілдерінен тікелей бері қарап 

тартатын азын-аулақ мамандары-

мыз болғанымен бұл шаруаға ж�нді 

қатыстырылмай келеді. Біз болашақта 

қатты ескеретін мәселелердің бірі 

осы екендігінде дау болмаса керек» 

(Күмісбаев +. Шығыс сарындары мен 

саздары,) деп жазады ол.  

0рине, аралық тілге жүгінбей түп-

нұсқадан т�те аударғанға не жетсін! 

Бұған ешкімнің таласы жоқ. Алайда 

Кеңес одағының құрамында болған 

к�птеген халықтар үшін �мірдің барлық 

саласында орыс тілі негізгі қарым-

қатынас, тіршілік ету тілі болды. Он-

дай салалардың қатарына ғылым мен 

әдебиет те кірді. Қазақ ұлты түгелге 

дерлік  орыс тілін әртүрлі деңгейде 

білді. Тіпті жастайынан орыс тілінде 

тәрбие к�ріп, білім алғандықтан, 

ұлтымыздың елеулі б�лігі ана тілінен 

жырақтап, орыстілді қауым қатарына 

�тіп кетті. Орыс тілі олар үшін бірінші 

тілге, ана тіліне айналды. Ал қазақ 

ұлтының басым б�лігі үшін орыс 

тілі халқымыз жаппай меңгерген 

жалғыз шет тілі болды. Сондықтан ол 

аға буын негізінен ана тіліне уызы-

нан жарыған, к�рнекті қаламгерлер 

мен к�ркем аударма мектебінен 

�ткен тәжірибелі аудармашылар еді. 

Мәселен, И.Тургеневті аударған 

М.0уезов, Г.Мопассанды 0.Кекілбаев, 

И.Бунин мен Л.Толстойды Қалихан 

Ысқақ сынды қазақтың к�ркем с�з 

�нерінің хас шеберлері аударса, 

О.Бальзакты Жұмағали Ысмағұлов, 

П.Меримені 0білмәжін Жұмабаев, 

Г.Маркесті Кеңес Юсуп сияқты к�ркем 

аударманың майын ішкен майталман-

дары тәржімеледі. Бұл шығармаларды 

аударғандар ағылшын, неміс, француз 

тілін меңгермесе де, қазақ �мірі мен 

мәдениетін, әдебиеті мен арғы-бергі 

тарихын жақсы білетін, к�шпелі �мір-

салтының шетін к�рген буын. Ал бүгінгі 

ағылшын, неміс, француз тілдерін 

меңгерген жас буынның шет тілдері 

мен мәдениетін терең білетініне күмән 

келтірмесек те, қазақ тұрмысы мен тілін 

алдыңғы буын ағалардай білетіндігіне 

аздап күмәнмен қарауымыздың негізі 

бар-жоғын олардың қаламынан 

туындаған шығармаларды салыстыра 

зерттеушілер айта жатар. Қалай десек 

те, біз алдағы уақытта әлем әдебиетінің 

жауһарларын түпнұсқадан оқи алатын 

және оларды делдал тілдің к�мегінсіз �з 

тілімізге тікелей тәржімелеуге қабілетті 

ұлтқа айналуға ұмтылуға тиіспіз. 

2013 жылғы дәстүрлі әдеби жыл 

қортындысында к�ркем аударма мәсе-

лелері бойынша баяндама жасаған 

Бекболат 0детов «2013 жылы 209 ата-

улы кітап қазақ тілінен басқа тілдерге, 

94 атаулы кітап басқа тілдерден қазақ 

тіліне, соның ішінде 48-і ағылшын 

тілінен, 14-і орыс тілінен аудары-

лып, жарық к�ріпті» деген мәліметті 

келтіріпті. (Тәржімелік тәжірибедегі 

к е й б і р  ш а л а ғ а й л ы қ т а р .  « Қ а з а қ 

әдебиеті», 6-12 мау сым 2014 жыл. № 23 

(3395). Бір жылдың ішінде қазақшаға 

аударылған 94 кітаптың тең жарты-

сынан сәл астамы, яғни 48-і ағылшын 

тілінен тікелей аударылғаны т�те 

аудармадағы үлкен алға басушылық 

десек болады. Алайда бұл жерде «Сан 

мен сапаның сәйкестігі қандай?» де-

ген сұрақ туады. Ол �з алдына б�лек 

әңгіме. Бұған тек сандық к�рсеткіш 

деп қараған күннің �зінде мұны дел-

дал тілдің құрсауынан шығуға қарай 

бағытталған ұмтылыс,  т�те тәржімедегі 

ілгерілеушілік деп бағалаған абзал. 

Шығыс пен батыс тілдерін жақсы 

меңгерген білікті мамандарымыздың 

бірі Ғалым Боқаш тіке аудару ту-

ралы былай деп жазады: «Байқап 

жүрмін, Қазақстанда аударма ісі ақсақ. 

Түпнұсқаны айтпағанда, ағылшын 

тілінен аударуға мүмкіншілік болса да, 

әлі күнге ескі соқпақпен келе жатыр-

мыз. Орыс тілінен аударған соң оның 

бастапқы нұсқасынан түк қалмайды. 

Бұл,  әсіресе,  к�ркем әдебиетке 

қатысты. Бұл салада жетілдіретін 

нәрселер �те к�п. Аударма саласында 

жүрген азаматтар да атсалысуы ке-

рек. 0рине, олардың қолында тұрған 

да ештеңе жоқ. Оған ішкі рыноктың 

аясы тар екені себеп. Аударманың 

«Мәдени мұраға» кіргенін қолдаймын. 

Бірақ, сапасына да назар аударып, 

екінші бір даму сатысына к�шу керек. 

Тіке аудармаға к�шу керек. Шетел 

әдебиетінен нені аудару керектігін де 

к�п іздеудің қажеті жоқ, білген адам 

үшін олар әбден іріктеліп, сұрыпталып 

қойған («Алтын іздеген адам тәсілін 

құпия ұстайды». «Жезбұйда»  порта-

лы). 

+те орынды айтылған пікір. Білікті 

аудармашы мамандар тәрбиелеп, 

тіке аудармаға к�шу қажеттігі еш 

дау ту ғызбайды. Ішкі нарықтың 

шектеулілігіне қарамастан, бар ма-

м а н д а р д ы  т и і м д і  п а й д а л а н ы п , 

т � т е  а у д а р у д ы ң  ж а ң а  д ә с т ү р і н 

қалыптастыруға бағытталған жоспар-

лы жұмыстарды қолға алған абзал. 

Бұл орайда «Мәдени мұра» әзірге 

жалғасын таппай отырғандықтан, 

шетел әдебиетін �з тілімізге, т�лтума 

шығармаларымызды шет тілдеріне 

тікелей аударуға арналған жаңа 

бағдарламалар қолға алынса, тіпті 

орынды болар еді. 

Соңғы әлеуметтік зерттеулер 

нәтижесі бойынша қазақтардың  59%-

ы ағылшын тілін мүлде білмейді, жар-

тылай білетіндер  – 39%, ал 2%-ы ғана 

ағылшын тілін жетік білсе, соның 

ішінде 1%-ның ағылшын тілінің 

кәсіби лексикасын меңгергендігі 

анықталып отыр. Ал орыс тілін білу 

деңгейіміз мүлде басқа. Ұлтымыздың 

 79%-ы орыс тілін еркін меңгерсе, 

жартылай меңгергендер – 20%, орыс 

тілін мүлде білмейтіндер 1% екен.Осы 

деректердің �зі-ақ к�п нәрседен хабар 

берсе керек. Кеңестік кезеңде шет ел 

әдебиетін аударғандар осы 70-80% 

орыс тілін меңгергендердің арасынан 

шықса, қазір ағылшын тілінен аудару 

оны жетік білетін 1-2%-дың ішінен 

шығып отыр. Сонымен қатар ол 1-2%-

дың арасынан біз әлі М.0уезов пен 

0.Кекілбаев, Қ.Ысқақ деңгейіндегі 

с�з зергерлерін біле бермейтінімізді 

ескерсек, біз ағылшын тілінен тікелей 

аударудың алғашқы баспалдағына 

жаңадан аяқ басып тұрғандаймыз. 

Бірақ бұл істің болашағына біз 

күдікпен емес, үлкен үмітпен қарауға 

міндетті әрі мүдделі екенімізді ұмытуға 

болмайды. 

Сонымен қатар орыс т іл інің 

к�мегіне жүгіне отырып жасалған 

қыруар жұмыстан, бүгін ел игілігіне 

жаратып отырған әлем әдебиетінің 

к�ркем туындыларынан бас тартудың 

да еш негізі жоқ екендігін де естен 

шығармағанымыз дұрыс. Бұл орайда 

аударма мәселесін зерттеуші армянның 

к�рнекті әдебиеттанушы ғалымы Ле-

вон Мкртчянның «Кітаптардың белгілі  

бір тілде �мір сүретіні заңды. Бұл ретте 

олардың аударма немесе т�лтума болуы 

онша маңызды емес. Тіл үшін олардың 

бәрі де түпнұсқа болып табылады» 

деген пікірі �те орынды айтылған 

деп білеміз.  Т�л әдебиетіміздің  

�сіп-�ркендеуі мен дамуына, тіл 

байлығымыздың еселене түсуіне әлем 

әдебиетінің, жаһан жазушылары мен 

ақындарын аударудың зор ықпал 

еткені с�зсіз. Аударма әдебиеттердің 

саны мен сапасы, сондай-ақ уақыт 

сынына т�теп беруі �з алдына б�лек 

қарастырылатын мәселе. Жалпы 

алғанда, қашан, қай кезеңде аудары-

лып жарияланғандығына қарамастан, 

аударма әдебиеттер қазақ тіліндегі 

к�ркем шығармалар қорымызға 

қосылған, оны толықтырып отырған 

әдеби байлығымыз. Ол байлыққа 

мұқият болу, к�ркем аударма ісін бүгінгі 

күн талабына сәйкес жаңа деңгейге 

к�тере отырып, аударма әдебиеттер 

қорын үздік шығармалармен үздіксіз 

толықтырып отыру бағытындағы 

жұмыстарды жалғастыра беру міндет.

тілін ғана білумен шектелетін ұлттан, 

к�п тілді меңгерген ұлттар қатарына 

қосылуға деген ұмтылыс бар. Орыс 

тілімен шектелген аға буынның ор-

нына ағылшын, түрік, қытай, неміс 

сияқты шет тілдерін меңгерген жаңа 

буын келе жатыр. Бұл үдеріс барған 

сайын үдей түсетініне күмән келтіру 

қиын. 0сіресе ағылшын тілі еліміздің 

орта мектептерінен бастап, жоғары 

оқу орындарында жаппай оқытыла 

бастады. Білімді тек ағылшын тілінде 

беретін немесе оған басымдық беретін 

білім ошақтары да артып келеді. 

К � п  т і л д і  м е ң г е р г е н  е л г е 

айналуға қарай бет алғанымызды 

қазірдің �зінде батыс пен шығыс 

жұрттарының тілдерінен тікелей 

аударылған әдебиеттердің саны арта 

бастағанынан да к�реміз. Мұны ба-

рынша құптаймыз. Ал енді мәселеге 

екінші жағынан қарағанда, «К�ркем 

шығармаларды қазір шет тілдерінен 

аударумен кімдер айналысып жатыр?», 

«Олар қазақтың тілі мен әдебиетін, 

мәдениеті мен тұрмысын қай деңгейде 

біледі?» деген сұрақтар �з-�зінен 

туындайды. Неге десеңіз, әлемдік 

классиканы қазақ тіліне аударған 

жөнінде көңілге түйгендер

романдарын �збек тілінен қазақтың 

т�л шығармасындай жатық аударды. 

Кейінгі жылдары бұл іс біршама 

жанданып, т�те аудармамен айналысып 

жүрген мамандардың к�ріне бастағаны 

қ у а н т а д ы .  О л а р д ы ң  қ а т а р ы н д а 

қытай т іл інен т ікелей аударып 

жүрген Т.Зәкенұлы, Д.Мәсімханұлы, 
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ткен ғасырдың 53-жылының 

күзінде алты жастан енді асқан 

мені Сталинабад ұжымшарының 

(қазіргі Молыке  Шойман ауылы) ба-

лалары оқитын «Кеңес» жетіжылдық 

мектебінің бірінші сыныбына алып келді. 

Мектепке дейін біраз жер екен. Арыс 

�зенінің жағасындағы Шолақарық тоғайы 

маңындағы үйімізден �зімнің к�кемнің 

атына мінгесіп, сол жылы екінші сыныпқа 

к�шкен Есіркеп ағам есекпен, едәуір жол 

жүріп жеткеніміз есімде. Шамасы, мені оқу 

жылының басталып кеткеніне оншақты 

күн �ткен соң әкелген сияқты. К�кеме 

мектеп директоры 0бдікәрім Есжанов 

ақсақал: «Балаңды кешіктіріп әкелдің 

ғой, әлі жасы да жете қоймапты» дегендей 

болды. Бұл кісі – Шәуілдір ауданындағы 

іргесі сонау отызыншы жылы қаланған осы 

байырғы мектепте талай жылдан бері еңбек 

етіп келе жатқан, кезінде к�кеме де сабақ 

берген к�нек�з ұстаздардың бірі. 0йтсе де 

сонша жерден сабылып жеткен меселімізді 

қайтармай: «ағаңа тартсаң үлгеріп кетерсің, 

ол былтыр класындағы үздік оқушылардың 

бірі болды» деп арқамнан қағып, бірінші 

сынып мұғаліміне тапсырды. 

Арада аз күн �ткеннен кейін біздің 

үй шаруаға аса қолайлы атақонысымыз, 

құйқалы Шолақарық қойнауынан мек-

тепке жақындау тұста орналасқан жекжат 

туыстардың бос тұрған бір б�лмесіне 

қыстап шығу үшін к�шіп келді. Соның 

алдындағы оқу жылында сабаққа бес-алты 

шақырым жерден есекпен қатынаған 

Есіркептің әбден қиналғанын к�ргеннен 

кейін, к�кеміз Қозыке Бейсенбайұлы 

балаларын оқыту үшін мектепке жақын 

жерден үй салуға шешім қабылдапты. Қыс 

бітіп, к�ктем шығысымен-ақ Шәуілдір 

каналының оныншы шақырымындағы, 

оманарықты екі тармаққа б�ліп жатқан 

шлюз б�геті жанынан �зіміздің алты қанат 

киіз үйімізді тігіп, жаңа тамның іргесін 

к�теруге кірістік. К�кемнің қоныс үшін 

бұл жерді таңдауы да бекер емес-тін. 

Біріншіден, баратын мектебіміз 400-

450 метрдей-ақ жерде, екіншіден, �зі 

аудандық су шаруашылығы мекемесінде 

гидротехник боп істейтіндіктен, судың қай 

шаруашылыққа б�ліну қажеттігіне байла-

нысты, су м�лшерін жақыннан ертелі-кеш 

бақылап, шлюздің қақпаларын ашып- 

жауып тұруына да әбден қолайлы. 

Сол кезде шлюз жанында ірге теп-

кен біздің үй – ауылдың бір шетіндегі 

оқшаулау бой к�терген жалғыз шаңырақ 

болды. Оған дейін оманарық бойын �рлей, 

арғы жағы ауыл орталығына қарай ұласып 

кететін үйлердің, бізге ең жақын шеткісі 

– шарбағының тал-терегі жайқалып 

�скендігімен ерекшеленетін Айтахан 

атамның үйі. Жаңа қоныс орнына алғаш 

келіп киіз үйімізді тіге бастағанда, бірінші 

боп қуана «құтты болсын» айта келіп, ке-

реге керісіп, уық шаншысқандар да осы 

кісінің отбасы еді. К�зінен мейірім шуағы 

т�гіліп тұрған жасы алпысқа жақындап 

қалған Айтахан атам да, қасындағы нұрлы 

жүзді Айжамал шешеміз де біздің қоңсы 

болғанымызға соншама бір ризашылық 

пейілдерін білдіріп жатты. Есіркеп 

екеумізге ерекше емірене қарайды. «К�шіп 

келгендерің қандай жақсы болды. Мына 

балалар ұлымызбен қатар екен, енді бәрі 

бірге ойнайтын болды» дейді. Ұлым деп 

отырғандары, Есіркептің сыныптасы, келе 

сала үлкен әпкесі Дүйсенкүл мен жасы он-

дар шамасындағы кіші әпкесі Жұмагүлмен 

қатар тұрып уық шаншысуға �зінше арала-

сып кеткен, мектепте күнде к�ріп жүрген 

– Қуаныш. 

Сол күннен қоңсы қонған екі үйдің 

ұ л д а р ы н ы ң  қ ұ л ы н - т а й д а й  т е б і с і п 

�скен балалық шағы бірге �те баста-

ды. Бірге ойнаймыз, қозы-лақты бірге 

бағамыз, мектепке де жұбымыз ажы-

рамай бірге барамыз, бірге қайтамыз. 

0сіресе бір сыныпта оқитын Есіркеп 

пен Қуаныштың достығы ерекше. 0уелі 

әпкесінің соңынан еркелікпен ілесіп, 

бірінші сыныпқа бес жасында-ақ барып 

қойған Қуаныш, алғырлығы арқасында, 

бірден үздік оқып кеткен екен. 0йтеуір, 

менің білетінім, олардың сыныбында 

жетіншіні бітіргенге дейін негізінен екі 

бала ғана ылғи оқу озаты атанып жүрді. Бірі 

– Қуаныш, екіншісі – Есіркеп. Екеуінің 

балалық шақтан басталған сол достығы 

кейіннен талай жылға созылған айнымас, 

қимас жолдастыққа айналды. Айжамал 

шешеміздің де біздің татулығымызға ылғи 

ризалығын білдіріп, бәрімізді айналып-

толғанып жүргені. Үйге келіп, �зінен 

жасы әлдеқайда кіші Зұлпын келінінің 

құйған шайын ішіп, әңгіме-дүкен құрған 

кездерінде:  «Мизамға ілініп қалған 

құмалақты иіскеп жүріп к�рген жалғызым 

ғой» деп Қуанышы туралы емірене с�з етіп 

отырар еді. 

на дейін хат келіп тұрып, соңыра қайтыс 

болды деген қара қағаз жеткен. Үлкен 

ұлының қайғысы қабырғаларына батып 

қамығып жүрген ата-анасы, жасы ұлғайған 

шақтарында зор шаттыққа кенелтіп 

дүниеге келген сәбилерінің атын Қуаныш 

деп қойған... 

Үшеуміз де бастауыш сыныптарда 

жүрген кездің �зінде әдеби кітаптарды 

оқуға қатты құмарттық. Бұған сол жыл-

дарда қазақша шығармалардың к�птеп 

жарық к�ргенінің де әсері тиген болуы 

керек. Таңғаларлығы, солардың та-

лайы шалғайдағы Шәуілдір ауданының 

шағын «Кеңес» жетіжылдық мектебінің 

кітапханасына да түсіп жататын. 0йтеуір, 

біз жетіншіні бітіргенше, қазақтың к�рнекті 

жазушыларының сол жылдарда жарық 

к�рген барлық дерлік кітаптарын оқып 

шықтық. Оған қоса орыс классикасының 

ең сүбелі туындыларының да сол кезде 

қазақшаға молынан  аударылған кезеңі 

екен ғой. 0йтеуір, Пушкин,  Лермонтов, 

Гогольдің том-том шығармаларын, 

Тургеневтің «0келер мен балалар», «Дво-

рян ұясы», Толстойдың «Анна Карени-

на», «Арылу»,  Шолоховтың т�рт томдық 

«Тынық Дон» романдарын және басқа да 

аударма кітаптарды үшеуміздің жетіншіні 

бітірмей жатып-ақ оқып тастағанымыз 

есте. Қозы-лақ бағып жүрсек те, қойдың 

кезегіне барсақ та, қолымыздан кітап  

түспейтін. Шамамыз келгенше, оқыған 

шығармаларымыз туралы пікір алмасып та 

жүретінбіз. 

«Кеңес» жетіжылдық мектебін бітір-

геннен ауыл балаларының әрі қарай 

оқығысы келетіндері ,  әдетте  аудан 

орталығы Шәуілдірдегі жалғыз Жамбыл 

орта  мектебіне барады. Алайда ол т�рт 

шақырымдай жерде. Қыстың суығы мен 

лайсаңды күндері, әсіресе Арыстанды-

Қарабастың бораны соққан кездері қатынау 

бірталай ауыртпалық тудырады. Сонда 

да к�біміз ол қиындықтарды елеместен, 

оқуымызды сол орта мектепте одан әрі 

жалғастыра береміз. Ал жетінші сыныпты 

үздік бітірген Қуаныш �йткен жоқ. Ата-ана-

сы мен етжақын туыстары ақылдаса келе, 

мұндай алғыр баланың қалада оқығаны 

дұрыс деп шешті. Жалғыз ұлды қастарынан 

қанша жібергісі келмесе де оның қабілетіне 

лайық терең білім алғанын қалаған ата-ана 

Қуаныштың Жамбыл қаласында қызмет 

істейтін үлкен б�лесінің үйінде тұрып 

оқығанын мақұл к�реді.

Содан бастап біз Қуанышты тек де-

малыс кездерінде ғана к�ретін болдық. 

Ол қала мектебінде де �зінің үздік оқушы 

екенін танытып, сегізінші сыныпты кілең 

беске бітіреді. Алайда бір жылдан кейін 

жазғы демалысқа шыққан бала ауылда 

�зін қандай ауыр қайғы күтіп тұрғанынан 

хабарсыз еді. Ауылға келгенде ғана оған сол 

жылдың ақпанында анасының дүниеден 

озып кеткенін естірткен. Анасының қаза 

тапқанын, ол оқуынан алаңдамасын деп, 

кезінде әдейі хабарламаған екен.

О
л кісі кенеттен қайтыс бол-

д ы .  С о л  к ү н і  ү й  м а ң ы н д а 

ә л д е б і р   ш а р у а л а р м е н  а й -

налысып жүрген к�кемді,  Айжамал 

жеңешесі үйлерінің бұрышынан бүйірін 

ұстай, қинала бүктетіле шығып, дауыс-

тай қол бұлғап шақырыпты. «Не боп 

қалды» деп, дереу жүгіріп барса, жеңгесі 

бүйірін құшақтап бебеу қағып жатыр дейді. 

С�йлеуге шамасы жоқ, шашала беретін 

к�рінеді. Нан жауып жүріп, су ішкен 

жүрді. Балалық шақтан-ақ �з тұңғиығына 

баураған әдебиетке деген осы құштарлық, 

оның содан кейінгі барлық �мірімен етене 

қабысқан айнымас жансеріктерінің біріне 

айналды.

Техникумды үздік бітіргесін, жетпіс 

бірдегі әкесінің «балам, оқығың келсе оқы, 

маған қарайлама. Келешегіңді ойла» деп 

қолдау білдіруімен, 1965 жылы Мәскеудегі 

Скрябин атындағы атақты Ветеринария 

академиясына  оқуға түскеннен кейін де 

бұл дағдыдан қол үзген жоқ. Мәскеулік 

студенттің жастар ұйымдарының �мірі 

туралы мақалалары республикалық 

«Лениншіл жас» газетінде ауық-ауық жа-

рияланып тұрды. Сонда әңгімесі де шықты. 

К�зі ашық студентті қазақ ұлты мен тілінің 

сол кездегі жағдайы, оның келешегіне 

қатысты мәселелер де толғандырғаны 

анық. Қуаныш бір топ тілектестерімен 

бірге �здерінің алдарындағы әйгілі «Жас 

тұлпар» ұйымына еліктеп, қазақстандық 

студенттердің басын қосуға бағытталған 

«Арман» бірлестігін құрған кездерінде де, 

оның бойында әуелден ұялаған әдебиетке 

деген сол әуестік, елді с�збен ұйыта алар 

шешендік машықтарды жеңіл меңгеріп 

кетуіне септесті. 

Ж
астардың жалынды жетекшісі, 

1925 жылы Мәскеуде қай-

т ы с  б о л ғ а н  а я у л ы  т ұ л ғ а 

Ғани Мұратбаевтың жерленген орнын 

анықтау, оның басына ескерткіш ор-

нату  мәселесін к�теру  барысында, 

азаматтық, қайраткерлік  шыңдалудың 

алғашқы сатыларынан �тті. Академия-

ны үздік бітіргесін, еңбек жолын әуелі 

Алғабас (қазіргі Бәйдібек) ауданындағы 

кеңшардың бас мал дәрігерлігінен бастап, 

кейіннен облыстық жастар ұйымының 

екінші  хатшысы,  б ірнеше ауданда 

басшылық қызметтер атқарып, облыс 

әкімінің орынбасары, содан соң қатарынан 

Созақ, Сайрам, Отырар аудандарының 

әкімі болған, 2005-2017 жылдары Парла-

мент Сенатының депутаты боп сайланған 

кездерінде де оның әдебиетке деген сол 

сүйіспеншілігі бәсеңсіген жоқ. Ол ылғи да 

Қуаныштың елдің рухани �міріне, ұлт пен 

тіл тағдырына алаң к�ңілмен қарайтын 

алашшыл тұлға ретінде толысуына �зінше 

ықпал етумен келе жатқан жансеріктей боп 

к�рінеді бізге.           

 Онымен кездескен қаламгерлер қа-

уымы да к�біне басқару жүйесінің қиын 

буыны – аудан әкімі қызметін әлденеше 

жерде атқара жүріп, ел қамын жеген та-

лай ұлағатты істерімен, экономикалық 

тұрғыдағы ілкімді бастамаларымен  таны-

мал болған Қуаныштың, ұлт пен тіл мүддесі 

жолындағы күрескерлігіне, әдебиетке де, 

тарихқа да жүйріктігіне әрдайым риза 

пейіл танытып, ыстық ықыластарын 

білдіріп жатады. 

Мәселен, Шерхан Мұртаза оны: «әкім 

болған, халқына жақын болған жан, 

қазақ тілінің дамуына бар күшін сала-

тын азамат» десе; 0біш Кекілбай абыз: 

«Қай шаруаны да тастай қатыратын, ойы 

орнықты, мақсаттары арналы, с�зі жүйелі, 

ел қамын жейтін есіл ер. Сенат депута-

тына айналғанда да... �мірде к�ргені к�п, 

түйгені мол зейінді азаматтың айтары 

тіптен қордаланды. +мірдің �зі «айт, айт» 

деп ауызға салып тұрған, талай жерде аузы 

күйген құнды  мәселелерді к�терді. +мір 

жақсара түссе екен деп, ел тілегін тілеген 

жалынды азаматтың шамы ешқашан 

с�нбейді, жайнай түс, шамшырақ!» деп 

ақтарылыпты. Т�лен 0бдік: «Қуаныштың 

с�з саптауының �зінде бір ерекшелік бар. 

0серлі әңгімелерінен әдебиет саласының 

маманы ма деп те қалғандайсың. С�йлеген 

кезде  �те  дәмді  с�йлейді .  Қуаныш 

іскерлігімен де к�зге түсе білген �з ісінің 

нағыз маманы. +йткені адамгершілігі, 

жұртпен тіл табысуы жақсы болғанымен, 

іскерлік жағы ақсап жатса, ол да қиын ғой. 

Сол жағынан да Қуаныш жүрген жерінде 

�те абыройлы» деп бағаласа; дүлдүл жазу-

шы Дүкенбай Досжан: «Қуанышпен кез 

келген тақырыпта кең отырып с�йлесуге, 

с�з ұзартуға, пікір б�лісуге болады. Ескен 

желдей аңқылдап, тіл табысып кете аласың. 

К�кейіңдегі қоздаған сауалды тап басып 

тани қояды. Кітап к�рсе гүлге қонған бал 

арасындай шұқшияды. Жазушының тірі 

с�зін т�бесіне қойып құрметтей біледі»  деп 

толғаныпты. 

Балалық шағымыз бірге �ткенімен, 

техникумға түскелі ауылға жазғы демалыс 

кезінде ғана келіп жүрген Қуаныш, одан әрі 

Мәскеу кетті,  біз орта мектепті бітіргесін 

Алматыға оқуға аттандық. Содан бері бір-

бірімізді жылдап к�ре алмайтын болдық. 

Мен 1969 жылы университет бітірісімен, 

біраз курстасымызбен бірге сол шақта 

кеңес-қытай арасындағы ушығыңқырап 

тұрған қырғиқабақ жағдайға байланысты, 

екі жыл бойы Мәнжүриядағы кеңес-

нан жегілген (�зі айтқандай 25 жасы-

нан бюроға түскен) Айтаханұлының әр 

�ңірде атқарып жатқан игілікті істері 

туралы үнемі хабардар болып отырдық. 

28 жасында қазіргі Қазығұрт ауданында 

дүмдей екінші хатшы боп тағайындалды, 

30 жасында Шардара аудандық атқару 

комитетінің т�рағасы (Д.Қонаевтың оған 

айтқанындай, «республикадағы ең жас 

т�раға») боп бекіді. Одан кейін �зіне 

бұрыннан к�зтаныс Қазығұртқа атқару 

комитетінің т�рағасы боп қайта оралды. 

1988 жылы Арыс қаласына басшы болып 

келді. Қай жерде де �зінің іскерлігімен, 

біліктілігімен, экономикалық тұрғыдағы 

ілкімді бастамаларымен танылды. Ел 

мақтады, жұрт жақтады. 

Қуаныштың ерен іскерлігі Созақ 

ауданының әкімі болған 1994-1999 жыл-

дары ерекше танылғаны белгілі. Сол жылы 

Созақ �ңірінде қыс ерте түсіп, қалың 

қардың аяғы қатты аязға ұласып, жолдың 

бәрі жабылып, ел нағыз «ақ сирақ» жұтқа 

ұрынудың аз-ақ алдында тұрды. Дәл осын-

дай қысылтаяң шақ алқымнан алған – 

1994 жылдың қақаған қаңтарында облыс 

әкімшілігі ауданды тек Айтаханұлы ғана 

құтқара алады деп тауып, оны Созаққа 

әкім етіп тағайындайды. Тәуекелге бел 

буып ауданға барса, жағдай ол ойлағаннан 

да ауыр. Кеңшарлар арасында қатынас 

байланыстырғысы келетін жас ұрпақ 

үшін, қазақ тілінің болашағы зор екендігі, 

бұрынғы кезде орыс тілі қандай керек бол-

са, келешекте қазақ тілі де сондай қажет 

болатыны ұғындырылды. Осы бастан 

�збек тілімен қатар қазақ тілін де меңгеру 

үшін, балаларыңызды қазақ мектептеріне 

берсеңіздер, ұтылмайсыздар, ертеңгі күні 

Қазақстандағы жоғары оқу орнына түсуге де 

оңай болады, деген түсінік қалыптастырыла 

бастайды. Мемлекеттік тілді насихат-

тайтын әртүрлі байқаулар, «Туған жерге 

тағзым» сияқты тәрбиелік мәні зор акция-

лар, «Сайрам таланттары» атты халық 

�нері фестивальдері ұйымдастырылады. 

Сайрамның орталық алаңына Абылай 

ханның к�рнекті ескерткіші орнатылады. 

Қазақтың даңқты әулие т�бесі Мәрт�бе 

қалпына келтіріліп, тарихи-танымдық 

кешенге айналдырылады. Біртіндеп қазақ 

тілінің мәртебесі де �з қалпына келе ба-

стайды. Айтаханұлының Сайрамға сіңірген 

бұл еңбегі аудан тұрғындары тарапынан 

«мәдени революция» ретінде бағаланды. 

С
айрамнан кейін �зінің туған 

жері – Отырар ауданында 2003 

жылдың қарашасынан ба -

стап, аттай екі жыл әкім болып істеген 

кезінде де Қуаныш халық қамын ойлай-

тын жарқын істердің т�рінен табылды. 

Сортаңданып, тұздана бастаған суар-

малы жерлерді қайта қалпына келтіру 

жұмыстары қолға алынды. 2004-2007 

жылдарға арналған «К�не Отырардың 

қайта дамуы» атты бағдарлама жасалып, 

оған тиісті қаржыны б�лдірту арқасында 

ұзындығы 42 шақырымдық Алтынбеков, 

12 шақырымдық Кенжәлиев каналдары 

бетонмен қапталды. Тұзды су деңгейін 

т�мендететін арнайы су қашыртқылары 

қазылды. Соның арқасында жердің сор-

ланып, үйлердің астының зәктенуі тый-

ылды. Ағаштары қурап, қараусыз қалған 

саябақтарға қайтадан тал-терек егіліп, 

гүлзарлар жасалды.   

Қашанғы әдетінше, халықтың рухани 

дамуына қатысты мәселелерді де назардан 

тыс қалдырған жоқ. 0л-Фараби сынды 

тұлғалар дүниеге келген ұлылар мекені 

– Отырар �ңірінің тарихы тым тереңде. 

Ауданда әйгілі Арыстанбаб кесенесі, ежелгі 

Отырардың археологиялық орны бар, ол 

шәһармен қатар ғұмыр кешкен, бүгінде 

т�бе-т�бе күйінде к�рініс беретін қаншама 

қанаттас қалалардың сілемдері де жетерлік. 

Ол халықаралық туризмді �ркендетуге 

қолайлы мекен. Демек, Отырарға келген 

әрбір адам ең әуелі �ңірдің осы ерекшелігін 

бірден сезінгені мақұл. Соған орай аудан 

орталығы Шәуілдірдегі орталық алаң қайта 

күрделі ж�ндеуден �ткізіліп, ол «Отырар 

даңқы» тарихи-танымдық кешеніне айнал-

дырылды. Алаңдағы «Даңқты бабалар» сая-

жолында әл-Фараби, Арыстанбабтан ба-

стап, Фарабта туған Отырардың 31 даңқты 

перзентінің есімі алтынмен апталып жа-

зылды. Тура ортасында әл-Фарабидің 

биіктігі 17 метрлік қола ескерткіші орна-

тылды. Осы ретте Айтаханұлының баста-

масымен 2005 жылы ұлылар мекенінің та-

рихын жан-жақты зерделеген «Отырар» эн-

циклопедиясы жарық к�ргенін де айта ке-

тер едік. Нағыз ғылыми басылымға лайық 

талаптарға толығымен жауап беретін сүбелі 

еңбекте Отырар �ңірінің �ткен-кеткен 

тарихы жан-жақты қамтылғандығымен 

ерекшеленеді.

0лгінде Қуаныштың әуелден әдебиетке, 

жазуға жақын екендігін с�з еттік қой. 

Ол 2005-2017 жылдар аралығында Сенат 

депутаты болған кездерінде сол қабілетін 

әрі қарай �рістетті. Сенат мінбесінен 

қоғамның сан алуан саласына қатысты 

ойларын, ел экономикасын �ркендетудің 

ділгір түйткілдерін, ауыл халқының қамын, 

ұлт мүддесі мен тіл саясатына қатысты 

мәселелерді белсенді түрде қозғай, �ткір 

депутаттық сауалдарды жолдай  жүріп, 

к�кірегінде қоздаған ойларын қағаз бетіне 

түсіріп: «Ел мерейi жолында» (2010 ж.), 

«С�з сұраймын» (2011 ж.), «Елге қызмет – 

ең басты мiндет» (2015 ж.), «+мір белестері» 

(2017 ж.) атты кітаптарын дүниеге әкелді. 

Сол еңбектермен танысып отырғанда, 

елдің жайын, ұлттың қамын ойлауды басты 

мүдде ұстанатын Қуаныш Айтаханұлындай 

ұлтжанды қайраткердің мемлекеттік тіліміз 

туралы мынадай пікіріне жолығар едіңіз. 

«Қазір республикада халқымыздың саны 

70 пайызға жақындады. Демек, мемлекеттік 

тілде бар жерде с�йлеуге мүмкіндік мол. Осы 

мүмкіндікті пайдаланып, тіл аясын кеңіте 

берудің орнына кейбір әріптестеріміздің 

де, Сенат алдында есеп беруге келген 

министрлердің әлі де орысша сайрай 

ж�нелетіні қынжылтады» дейді ол. Қазақ 

тіліне әлі де қырын қарап, кежегесі кейін 

тартып жүрген адамдардың к�бі 1995 жылы 

бекітілген Конституциямыздың 7-бабының 

2 - ш і  т а р м а ғ ы н д а ғ ы :  « М е м л е к е т т і к 

ұйымдарда және жергілікті  �зін-�зі 

басқару органдарында орыс тілі ресми 

түрде қазақ тілімен тең қолданылады» деп, 

заңдастырылған жолдарға ж�нсіз арқа 

сүйеп жүр. Меніңше, мемлекеттік тілді 

мемлекеттік мекемелерде құрметтемеу, 

мойындамау және оның қолдану аясын 

тарылту дәл осы тармаққа келіп тіреліп 

тұр. Конституциямызның қабылданғанына 

жиырма жылдан асып кетті, қазір қазақтың 

саны ол кезге қарағанда әлдеқайда �сті, 

демек уақыты �ткен осы 2-ші тармақты 

Ата заңымыздан со бойы алып тастау әбден 

дұрыс болады» деген ой тастайды алашшыл 

қайраткер.  

«Шіркін, тіліміздің тынысы сонда бір 

ашылар еді-ау» дегеннен басқа не айтарсыз 

мұндайда.

қытай-моңғол шекараларының түйіскен 

маңында орналасқан әскери б�лімде 

офицерлік қызмет атқардым. Сол жақта 

жүргенімде, оқуын аяқтағалы отырған 

Қуаныштың академияда �зінен бір курс 

кейін оқыған Айман атты керекулік сұлуды 

1970 жылдың 1 мамыры қарсаңында ауылға 

келін етіп түсіргенін естідім. 

0улетті зор қуанышқа кенелте ақ босаға 

аттаған Айман, әуелден-ақ үлкендерді 

құрмет тұтатын инабат-ізетімен, текті 

тәлімімен, құрақтай иіліп тұратын сәлем 

салуымен күллі елдің рақметі мен құрметіне 

б�ленді. Ағайын-туыс пен ерінің мерейін 

�сіретін сүйінішті, ақылды тірліктерімен 

танылып, �зінен кейінгі келіндеріне 

үлгі-�неге болудан еш таймай, бүгінде 

Қуанышпен бірге мерейлі жасқа қатар 

келіп отыр. +зі де бүгінде ел назарында 

жүрген білікті ұл-қыз �сіріп, олардан �рген 

немерелердің алды жоғары оқу орында-

рын бітіріп жатса да, Айман ауылға жолы 

түскенде жасы егде кісілер мен үлкен абы-

сындары алдында �зін әлі де сол баяғы жас 

келін сияқты сезінеді. Мәуесі толған сайын 

иіле түсетін жеміс ағашы секілді, құрметі 

мен ілтипатын үзбейді, әрдайым аңқылдап 

жүріп, баршасын ақтарылған ықыласына 

б�леп, мерейлерін �сіріп қайтады. 

Осы ретте соңғы жылдары Қуаныштың 

�з басын «інілік парызымды атқардым» 

деп ерекше толқытқан бір сауапты ісі ту-

ралы да айта кеткіміз келеді. С�з басында 

оның соғыста қаза тапқан Уәлихан деген 

ағасының болғаны ж�нінде хабардар ет-

кен едік қой. Қуаныш �зі есейіп, еңбекке 

араласқан кезден бастап талай уақыт бойы, 

к�птеген әскери мұрағаттарға сұрау салып, 

сол ағасының дерегін еш таппай жүреді. 

Тек Ресейде 2015 жылы «Мемориал» атты 

сайт ашылғаннан кейін ғана ағасы туралы 

толық мәліметке жолығады. С�йтсе, ол 

оған дейін ағасын «Айтаханов Уәлихан» 

деп іздестірген екен. Ал ағасының аты-

ж�ні т�лқұжатында Құлмаханов Уәлихан 

Айтаханұлы деп белгіленіпті. Айтахан 

�зінің тете ағасы Құлмаханның ұлы 

болмағаннан кейін, Уәлихан дүниеге кел-

генде, оны ағасының баласы ретінде, сол 

кісінің атына жаздырған ғой. «Мемориал» 

сайтында кіші лейтенант Құлмаханов 

Уәлихан Айтаханұлының 1945 жылғы 23 

ақпанда ерлікпен қаза тауып, Кенигсберг 

провинциясы Мельзак ауданы Раушбах 

елді мекенінде жерленгені к�рсетіліпті. 

Ол жер бүгіндері Польша мемлекетінің 

аумағына қарайды екен. Ағасының жатқан 

жері анықталғаннан кейін, Қуаныш 2015 

жылдың жазында зайыбы Айман мен 

немересі +міржанды ертіп Польшаға ар-

найы барды. Соғыс аяқталғаннан кейін 

кеңес әскерлерінің мәйіті Раушбахтан онша 

қашық емес жердегі Бранево қаласындағы 

бауырластар зиратына қайта жерленіпті. 

Сондағы 8-ші жартыда жатқан ағасының 

басына Арыстанбабтағы әке-шешесінің 

бейітінен алынған топырақты апарып 

салып, Құран бағыштап қайтты. Келесі 

2016 жылдың Жеңіс күні қарсаңында, 

марқұмның басына тағы  да тағзым ете 

барып, жергілікті билік орындарының 

келісімімен ағасының аты-ж�ні жазылған 

мәрмәр тас орнатты...   

*  *  *

0лгінде айтқандай, жұмыс бабына 

байланысты әр жақта қызмет еткендіктен, 

біз бір-бірімізді �те сирек к�ретінбіз. 

Алайда басшылық жұмыстарға жастайы-

Жарылқап БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ,
«Қазақ журналистикасының қайраткері» атағының иегері 

кезде шашалып қалғанын әзер айтыпты. 

 Айтахан атам, шамасы, үйдің аржағындағы 

шарбақ жақта болса керек. Ол кісіден г�рі 

біздің үй алдында жүрген қайнысы жақын 

тұста болғасын, жан дәрмен күйде қол 

бұлғаған ғой. Айтахан ағасы екеуі дәрігерге 

к�рсетпесе болмайтынын аңғарғасын, 

к�кем дереу үйге келіп, ат арбасын жегіп, 

бебеу қаққан жеңгесін т�рт шақырымдай 

жердегі аудандық ауруханаға ала ж�неледі. 

Жазым дегенді қойсайшы, дәрігердің ай-

туынша, суға шашалған кезде соқыр ішегі 

жарылып кеткен к�рінеді. Шұғыл ота 

жасалғанымен, ол сәтсіз аяқталып, қайран 

ана ойламаған жерден к�з жұмады.

Осы жағдайдан кейін Қуаныштың 

әрі қарайғы оқу жайына тағы да �згеріс 

енеді. Жазғы демалыс кезінде әкесі, 

әпкелері және басқа да жақын ағайындары 

ақылдаса келе, анаң жоқ, әкең қартайды, 

енді сенің ертерек мамандық алып, 

отбасыңа бас-к�з болуың керек деп шешіп, 

оның сол Жамбылдағы зоотехникалық-

малдәрігерлік техникумға оқуға түскенін 

мақұл к�реді. 

Т е х н и к у м д а  о қ ы п  ж ү р і п  ж а з ғ ы 

демалысқа келген кездерінде, әдебиетке 

әуелден жақын Қуаныш жазуға бейімділік 

таныта бастады. Аудандық газетке ауыл 

жаңалықтарын ұдайы беріп тұратын бол-

ды. 0ңгіме жазуға да талпыныс жасап 

тыйылған, қар басып қалған жолды та-

залайтын техника жоқ. Тікұшақпен ау-

ылдарды, мал отарларын аралағанда ел 

ахуалының тіптен қиын екенін, жем-

ш�птің аз күнде бітетінін, отын, ұн, жанар-

жағармайдың түгесілуге шақ тұрғанын 

к�реді. Мал да қырыла бастапты.      

Ол ауданда дереу т�тенше жағдай жа-

риялап, ауыр ахуалды облыс әкімшілігіне, 

Премьер-Министрге жеделхатпен хабар-

лап, жем-ш�п, отын, азық-түліктен шұғыл 

жәрдем бермесе болмайтынын жеткізеді. 

Ауыл шаруашылығы министрлігінен ар-

найы комиссия шақыртып, республикалық 

штаб құрғызады. Сол әбжіл әрекеттің 

арқасында республиканың бес облысы-

нан жем, екі облысынан ш�п жеткізу, 

мемлекет тарапынан жанар-жағармай, 

к�мір, ұн беру мәселесі тез арада шешіледі. 

Олардың барлығы да іле-шала эшелон-

эшелон болып келе бастайды. Қаратаудың 

асуы, Шымкенттен келетін жол жабық 

болғандықтан, бәрі Жаңатас арқылы Тау-

кентке дейін жеткізіліп, шаруашылықтар 

оларды сол жерден жолды қардан ар-

шитын арнайы шақырылған қуатты 

техникалардың к�мегімен тәулік бойы 

тыным таппай  �з отарларына тасуға 

кіріседі. Солардың бәрін қақаған қыстың 

сұрапыл суығын елеместен, талай күн үй 

бетін к�рмей, қолынан рациясы түспеген 

Қуаныштың �зі тікелей бақылап жүріпті. 

Осы шалт шешім, кесек қимылдың 

арқасында ауданның енді қырылғалы 

тұрған алты жүз мың малының т�рт жүз 

алпыс мыңы аман қалыпты. Созақ елі оны 

бірауыздан: «бұл Құдайдың бізге жіберген 

құтқарушысы шығар» деп қабылдапты...

Созаққа әкім болған жылдары, бұрын 

мал шаруашылығымен ғана айналы-

сып келген ауданды, аграрлы-�ндірісті 

аймаққа, мемлекеттен дотация алмай, 

�зін-�зі асырайтын �ңірге айналдыру 

арқылы, халықтың әлеуметтік жағдайының 

жақсаруына күш салды. Елдің рухани 

�міріне, сол �ңірден шыққан арыстарды, 

әдебиет пен �нердің к�рнекті �кілдерін 

ардақтауға к�ңіл б�лу ісінде де біраз 

жетістіктерге қол жеткізіп, ел ықыласына 

одан әрі б�ленді. 

Қ
уаныш Айтаханұлының 1999-

2003 жылдары Сайрам ауданына 

әкім боп тағайындалғаннан 

кейінгі атқарған қайраткерлік қимылы 

да жұрт аузында.  Мұнда да ерекше 

ұйымдастырушылығымен танылған ол, 

салық түсімін молайту тетіктерін табу, 

шағын кәсіпкерлікті дамыту арқасында 

т�рт жылда аудан бюджетінің кірісін 1 млрд 

теңгеден, 4 млрд-қа дейін �сірді.

Сайрам – тарихы құйқалы да қордалы 

�ңір. Қазақтың Дала Парламенті атанған 

Мәрт�бе де осында. Алайда бұрынғы 

кеңес заманындағы қазақ тіліне деген 

салқын қабақ табының мұнда әлі де к�рініс 

 тауып отырғаны жаңа әкімнің назарына 

бірден ілігеді. Тәуелсіздіктен кейін орыс 

тілінің ықпалы азая бастағанымен, аудан 

халқының жартысынан астамын �збек 

халқы құрайды деген сылтаумен �збек 

тіліне басымдылық беріліп келіпті. Яки, 

мемлекеттік тіл саясатының ережелері 

ескерілмей қалған. Қазақтардың �з 

жерінде тұрып, �з ана тіліне бұлай салғырт 

қарап келгені �кінішті жағдай, әрине. 

Қуаныштың бастамасымен, алғашқы 

қадам ретінде, �збек жұртымен қоян-

қолтық түсінік жұмыстарын жүргізу қолға 

алынды. +з тағдырын Қазақстанмен 

К�кемнің айтуынша, Айтахан атамның 

Уәлихан деген үлкен ұлы болған. Бір жас 

қана үлкендігі бар, 1921 жылғы екен. Екеуі 

1940 жылы Шымкент ауыл шаруашылығы 

техникумына бірге түсіп оқып жүргенде, 

соғыс басталып, 41-жылы оны, келесі 

жылы �зін де майданға алып кеткен. Содан 

к�кеміз 44-ші жылы жараланып, елге аман 

оралған. Ал Уәлиханнан 45-жылдың басы-
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Таяуда «Қазығұрт» баспасынан 

жарық к�рген «Ақ самаурын» жинағы 

– Оралханның алғашқы кітабы. +мірде 

�зі куә болған немесе куәгерлердің �з 

аузынан естіген қызықты мезеттерді 

қарапайым ғана тілмен баяндап, әр 

оқиғадан мағыналы ой түюге тыры-

сатын жазушының қысқа әңгімелері 

тәлім мен тағылымға толы.

Кітаптың алғы с�з ін  белг іл і 

қаламгер Аманхан 0лімұлы жазған. 

Онда былай делінеді:

«Шығармашылықтағы аға буын 

�кілі болғасын ба, �зімнен кейінгі 

қаламгер інілерімнің туындыларын 

жіті қадағалап, оқып отыру әдетке 

айналған қадір-қасиет. Міне, сондай 

жас қаламгерлердің бірі – Оралхан 

Дәуіт. Ол қалыптасқан азамат қана 

емес, сонымен бірге қаламы т�селген 

журналист, к�ркемдігі мен суреткерлігі 

қатар �рілген туындылардың иесі де. 

Оның қаламгерлік белсенділігі әрі 

жауапкершілігі ерекше. Оған оны 

Гүлжиһан Қалиқызының �мірі мен 

�нері жайлы шәкірті Гүлшара  Есетова, 

�нер зерттеушісі Алтын  Иманбаева 

естелік айтты. Байқаудың қазылар 

Тау б�ктерінен тай жүгіртім жер-

де қолдың саласындай ұйыса біткен ақ 

қайыңдардың ығына тігілген, ат шапты-

рым алаңқайда жалғыз �зі менмұндалап 

тұратын он екі қанат ақ орда Қарауылдың 

игі жақсысымен лық толған. Ажарлы 

әңгімені, әсерлі әнді, �негесі �міршең 

� н е р д і  ж а т  к � р м е й т і н ,  з а м а н ы н д а 

 тумысынан талантты адамдарды бағалай 

білген атақты Шыңғыс т�ренің құт қонған 

шаңырағы бұл. 

Таяуда Алтай Қарпықты ай аралатып, 

қона жатып аралап қайтқан Орынбай 

ақын қияндағы жұрттың қалың ішін 

аралағанда к�рген небір қызықтарын 

майын тамызып әңгімелеп отыр еді. К�бен 

би бастаған игі жақсылар ақынның уәлі 

аузынан шыққан тұшымды әңгімеге тегіс 

құлақ түрген. Кенет сырттан дабырласқан 

дауыс естілді. 

– Ақан келді, Ақан сері келді, – деген 

қуанышты леп т�ңіректі түгел кернеп кет-

кендей. 

– 0п, бәрекелді, – десті отырған жұрт. 

Орта жүздің ішінде алдына ақын 

салмаған Орынбай мен жас пері Ақан 

серінің ел алдында с�з қағыстыратын сәтін 

тағаты қалмай күтіп жүрген талайлардың 

айы оңынан туғандай. 

– Болды қызық, – десті біреулер.

– Ореке, – деді Мақы т�ре, – с�з �нері 

сүйегіңе біткен сұңғыламыз едің ғой. Жас 

дүлдүл Ақанның даңқы аспандап келеді. 

Бір сынап к�рсең қайтеді? 

– 0ншейінде аттыға жол, ауыздыға 

с�з бермейтін Орекең жас баладан 

жасқанбайтын шығар, – деп ақсия күлді 

Жақып т�ре.

Сырттағы �рекпіген к�п дауыс ақ 

ордаға таяғанда сәл саябыр тапқан. Сәлден 

соң мауыты шекпен жамылған, қияқ 

мұртты, қара торы к�ркем жүзді Ақан сері 

кіріп келді. 

– Т�рге шық, сері, – деді Тоқсанбай 

би, – Орынбай ағаңның сол тізесін баса 

отыр.

0уелі қымыз жеткізілді.  Бетінде 

тобықтай майы жүзген сары қымызды Сері 

асықпай, әдеппен толғай жұтқан. Ежелгі 

�зінің сырбаз қалпымен. Тостағаннан 

сынық елі ғана түсіріп. Дәл осы сәтте 

Орынбай ақын қызыл түлкіні ілетін 

қыран бүркітше оң иығын қомдап, малдас 

құрып отырған орнында байыз таппай 

қозғала беріп еді.  Ақан ағасының шабыт 

шақырған, делебесі қозған емеурінін 

жазбай түсінді. Түсінді де с�зді �зі бастап 

жіберді:

үйреткен журналистік мамандығы. 

Ал енді шынайы да шымыр, сыршыл 

да жинақы �мірдің �зінен �рілгендей 

туындыларды жазуға қалыптастырған 

туа бітті,  бойсіңді жазушылығы. 

0сіресе ол Бейімбет Майлин бастаған, 

одан Мархабат Байғұтқа ұласқан 

ауыл тақырыбына келгенде қалам-

қарымы ерекше мінез к�рсетеді. 

Мінез  дегеніміз  –  стиль.  Яғни 

Оралханның шығармашылығындағы 

басты қасиеттердің бірі – �зінің 

стилін қалыптастыруы. Ол стиль неде? 

Және қалай �реді? Назарларыңызға 

ұсынып отырған осынау жинақтың 

алқасында Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, ҚР кинематографиясының 

үздігі, профессор Шаяхмет Имашұлы 

болды. Байқау қорытындысы бойынша  

Алмалы ауданы әкімдігінің атынан Бас 

жүлдені ұстаз Медет Қасымбаев иеленді. 

Бірінші орын  Алтынай Ақылбекке, 

екінші орын Нұржігіт Бердібек пен Мұхит 

Мэлісбековке, үшінші орын Динара 

Баймұхамбетова мен Дарын Сержанға 

берілді. Сондай-ақ кәсіподақтың атынан 

бірінші орын Дарын Сержан, екінші 

орынды Арай Қасқарауова, Нұржігіт 

Бердібек, үшінші орынды Назерке 

 Иманалиева алды. Бұл қала бойын-

ша ұстаздар жарысы болатын. Есімі 

Ассалаумағалейкүм, Орекем-ай,

Бір �зі мың кісілік берекем-ай.

Кешегі Тәні, Шыңғыс заманында,

Сауық-сайран құратын мерекем-ай.

Шақырып бізді билер келсін дейді,

Той-думан, тамашаны к�рсін дейді.

К�п жүріп, к�пті к�рген ақын еді,

Баяғы жүрісімен желсін дейді.

Орынбай ақынның к�зі Ақан серінің 

үстіне желбегей жамылған мауыты шапа-

нына түскен. Кең пішілген, етек-жеңі мол 

шапан екен. Қай жерден қапысын табамын 

деп отырған қарт ақын ж�пелдемеде с�з 

сабақтаған:

Үстіңдегі шапаның салбыраған,

0кеңнің киіміндей қолбыраған.

0р заманның киімі басқа-басқа,

Бұл киім жараспайды інім саған.

Бұл с�зге Ақан тосылған жоқ. Ағасының 

айтқан сынына табан аузында жауап берді:

Ақан да с�з табады ағасына,

Зер салар ағасының бағасына.

Баяғы ата-бабаң киім киген,

Мирас боп қалмай ма екен баласына.

Енді Орынбай тосылып қалды. Ел 

ішінде аты жаңа ғана шығып келе жатқан 

Ақаннан мұндай алымды, алғыр с�з 

күтпеген. 

«Аяқ алысы жаман емес екен» деп 

ойлады Орынбай ақын. +зінің алғашқы 

тосылуы. Енді қамшы тиген тұлпардай тұла 

бойы шабыт отынан шамырқана ширығып 

кеткен ақын домбырасын қағып-қағып 

жіберіп, ыңғайлана бергенде ас әкеле 

жатыр деген с�з киіп кетті. Ас үстінде 

айтыс-тартысқа орын жоқ. 0рі т�ренің 

шаңырағында. 0леңкедей жаланған жас 

жігіттер жез шылапшын әкеліп, қол жу-

ылды. Екі кісі екі жағынан ұстап әзер 

к�теретін астау-астау ас тартылды. Жеңді 

білектей қос қазы, туырылып жатқан жал-

жая. Ас бейбіт, үнсіз ішілді. Астан соң дәм 

қайырылып, жиналған к�п мамыражай 

кейіпке енген. Осы сәтте манағы кет-

кен есесін қайтаруды ойлаған Орынбай 

Ақанды тағы бір іліп түсті:

Дәретсіз неге керек қолды жуып,

Жасыңнан зерек едің дінге жуық.

Ақанжан, мен �зіңнен бір сұрайын,

Бас сәждеге тиді ме, �зің туып.

Сол сәтте Ақан былай деп жауап берді:

Хақтығын дін Исламның білген шығар,

Хақтықта к�ңіл жібіп, иген шығар.

Ореке, сіз сұрадың, мен айтайын,

Иншалла бас сәждеге тиген шығар. 

Ақанның с�зіне қанағаттанбаған 

Орынбай ақын уәжін �рістете түсті:

Бұған дейін мен оны білгенім жоқ, 

Ол жағына к�ңілді б�лгенім жоқ.

Бас сәждеге тиді деп сен айтасың,

Мен оны �з к�зіммен к�ргенім жоқ.

Діни оқуы мол Ақан бұл тақырыпқа 

келгенде суда жүзген балықтай еркін еді:

Жақсылар жалған с�зді дұрыс демес,

+з ағаммен айтысып қылман егес.

Бір Алла іш пен тысты �зі білер,

Пенденің к�рмектігі дәркер емес.

Бұл кез Орынбай ақынның баласы 

Омар үйленген уақыт екен. Арнайы намах-

рам тігіліпті. Жастарды бір к�ріп қайтпаққа 

бекінген Орынбай ақын намахрамның 

�н бойындағы жинақы да шымыр, 

сыршыл, шынайы, шағын әңгімелер 

соның к�рінісі. Шағын әңгімелер деп 

отырғаным, орыс прозасындағы клас-

сиктер И.Тургеневтің «Стихотворение 

в прозе» және Ю.Бондаревтің «Мгно-

вение» шығармаларындағыдай қысқа 

да нұсқа үлгіде жазылған оқиға желісі 

қызықты құралып, логикасы бұзылмай 

оқырманға жеткен Оралханның шағын 

да тартымды әңгімелері. Тіпті мұнда 

�зінің ауылындағы еңбек адамдары, 

�зімен телі-тең �скен қатарлары, 

к�шедегі кейбір қызықты оқиғалардың 

тартымдылығы сондай, оны еріксіз 

сүйсініп оқисың. +йткені оның �зегі 

– �мірдің �зі».

Автордың �зі бұл кітап туралы бы-

лай дейді: «Кейде біреулер мені «Тым 

қарапайым жазасың» деп жазғырып 

жатады. Бәлкім, шынында солай 

шығар. 0йтеуір, ақ қағазға жазған жол-

дарымды қайта-қайта оқырманның 

к�зімен оқып, «осы бір жерлерін 

түсінбей қалады-ау» деп, қайта-

қайта түзеп, оқырманға ешқандай 

қиындық түсіргім келмейтіні бар. 

Жазған дүниеме к�зі түскен жан 

бірден түсініп, астарлап айтайын 

деп тұрғанымды ә дегеннен байқаса 

екен деп ойлаймын». Расында да, 

бұл оқырманға түсінікті қарапайым 

әңгімелер. Сонысымен де қызық, со-

нысымен де тартымды.

Кітап к�пшілік оқырман қауымға 

арналған. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

еліне әйгілі �нер адамының құрметіне 

ұйымдастырылған осы кеш �зінің 

мағыналығымен әсерлі болды.

 

Еркін ҚАЛИҰЛЫ

ішіне бір кіріп шыққан. Қарт ақынның бұл 

қадамын серінің �ткір к�зі шалып қалды:

Ореке, сіз бір қайық, біз бір кеме,

Ж�ні келген бұл с�зді айттың деме,

Дін күтіп, ишан барған адам едің,

Намахрамның ішіне бардың неге?

Орынбай да қарап қалған жоқ. Қарымта 

с�зін қайырды:

Ақанжан, күш аттыда, с�з малдыда,

Мұндай қасиет болмайды жоқ-жарлыда.

Парыз, уәжіп, сүннетті тәмам қылып,

Жалғыз-ақ намаһрам деген 

с�з қалды ма.

Ақылмен іс жасапты Адам ата,

Бір Алладан басқада к�п қой қата,

Бір ғалым намахрамды рас деді,

Берейін деп балаларға тілек-бата.

Сол сәтте Ақан сері жұлып алғандай 

ағасына былай деп жауап қатты:

Ей, Ореке, әдеттен сіз таптыңыз ба,

Үлкен боп ар-ұяттан қалдыңыз ба.

Т�рдегі �з орныңда шақырғанда,

Келмей ме екен балалар алдыңызға.

Сол сәтте Орынбай жұлып алғандай 

былай дейді:

+леңнен қалған емес отағасың,

Береді жастарға әлі сыбағасын.

Жас бүркіт шыр айналып ұша берсе,

Кигізіп қоярмыз біз томағасын.

Киіз үйдің ішінде қос ақынның с�з 

сайысына разы болып отырған қалың 

топ Орекеңнің тауып айтқан с�зіне ду 

ете түседі. 0сіресе оларға жас бүркіттің 

томағасын кигізіп қоямыз деген с�зі 

ұнаған. Ақан сері де қарап қалмады. Аға-

сының уәжіне орай былай деді:

Қалмапты �леңнен рас отағасың,

Жастарға беріп жатыр сыбағасын.

Кәрі бүркіт қона алмай жерге қайта,

Біз-дағы сыпырмаспыз томағасын.

Талай жыр додасын к�рген, �ңшең 

�рен жүйрікпен с�з қағыстырған шын 

тұлпар Орынбай �кшесін басып келе 

жатқан жас талап Ақан серінің қабілет-

қарымына қатты тәнті:

Ақанжан ақын болған жан екен ғой,

Салмақтап с�з к�терер нар екен ғой.

Жауабың, айтқан с�зің бәрі дұрыс,

Ат тұяғын басар тай бар екен ғой,–

депті.

Сол сәтте Ақан да �нерін бағалай білген 

с�з зергеріне інілік ілтипат-лебізін білдірсе 

керек:

Сіздерге біздей іні жар болармыз,

Қалайша кемеңгермен пар боламыз.

Басың бұлбұл, аяғың дүлдүлім-ай,

Сізге де әлі-ақ бір күні зар болармыз.

Орынбай ақын ендігі арада інісімен ай-

тысуды артық к�реді. К�кірегінен к�ркем 

с�з �лең болып �ріліп құйылып тұрған 

інісіне былай деп бата берсе керек.

Ертеден елге мәлім Орынбаймын,

Кең сабаның сарқылмас қорындаймын.

Алдыңнан жарылқасын Ақанжаным,

Жас тұлпар шабысыңды 

мойындаймын. 

Жинаған
Байқал БАЙ�ДІЛОВ

К+КШЕТАУ

Өмірдің өзінен өрілген

Сөз сиқырын сезініп...

ОРЫНБАЙ МЕН 
АҚАН СЕРІНІҢ АЙТЫСЫ

ЖАҢА КІТАП

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ЕЛ АУЗЫНАН

Сақ дәуірінде әлемді қаныпезерлігімен 

дүрліктірген қатыбас Кир патшаның 

қоқан-лоққысынан ешшайлықпаған, сол 

қанішердің басын шауып, жер шарын �лім 

аузынан алып қалған жойдасын, жоян ба-

тыр Тұмар ханшайымның ерлігін жырлау 

арқылы, ақын Зайда Елғондинова қазақ 

қыздарының асқан намысқойлығын, 

айдыны сесті, айбыны күшті екендігін 

байқатты. Шайқаста әуселесі басылмаған, 

меселі қайтпаған Тұмар ханшайымның �р 

рухы сонау жиырма бірінші ғасырға жетіп, 

ақын Зайда Елғондинованың жырының 

негізгі ұстынына айналды.

Алтын қалпақ басында,

Жарқылы ұқсап жасынға.

Бадана киген батыры,

Ер қосыны қасында.

 «Батыр аңғал, ер к�дек»,

Қамданып жаудан ертерек.

Алтын жақты айбалта,

Қас жауына сермемек.

Екітүгей ат мініп,

Алтыннан ерді шапқызып.

К�ксүңгісін жастанып,

Ертоқымын тақ қылып, – 

д е п  а қ ы н  З а й д а  Е л ғ о н д и н о в а 

«Жорық» атты �леңінде ата-бабамыздың 

«к�ксүңгіні жастанып, ер тоқымды тақ 

қылып», «екітүгей атмініп», кірмембес 

шерікке қасқайып қарсы тұрып, тайсал-

май тап бергенін асқан шеберлікпен, ұлы 

рухпен суреттейді. К�делі, бетегелі байтақ 

даланың иесі ержүрек батырлардың 

қанымен келген ұлы тәуелсіздігіміздің 

қаншалықты құнды қазына екенін 

ақынның уытты жырларынан білеміз. 

Тұмар ханшайым күллі  бір дәуірді 

�згерткен ерлігі ерен ердің ержүректігімен 

пара-пар ұлы тұлға. 

Жамшы тонын жамылып,

Қара ойлардан сабылып.

Кірпігіне тұнған к�з жасын,

Саусағымен таң іліп.

 

Жүрегі ойдан езілді,

Таң алдында к�зілді.

Кирдің  с�зі  есінде,

«Оям» деген к�зіңді!

  

«Қасарыссаң  тіл қатпай,

Сүйретермін  тулақтай.

Маған  әйел  боларсың,

Күллі әлемді шулатпай!».

 

...Атып тұрды аһ ұрып,

Аруағын  ханша  шақырып.

Шайқасқа  кірді  тастүлек,

Тырнағын жауға  батырып, –

деп ақын Зайда Елғондинова сақ 

патшасы Томирис ханшайымның  жан 

арпалысын асқан сезімталдықпен жы-

рына тиек етеді.  Халқының, елінің 

алдындағы �те үлкен жауапкершілік, 

әлемді тітіреткен қылышынан қан тамған, 

қабағынан қар жауған Кир патшаның 

әйелсің деп есіріп, басынғаны – бәрі-

бәрі де Тұмар ханшайымның жүрегін 

тілкемдеді. Алайда Томирис ханшайым 

мойымады. Басына түскен ауыр сынақты 

к�тере білді. Намысын таптатпай, рухын 

жоғалтпады. Басынғысы келген жауыздың 

жүрегін тіліп, жон терісін айырды. Күллі 

Сақ елін қаск�йдің қанды қасасынан ада 

қылды. 

Ақынның �лең шумақтарын оқып 

рухтанасың.  Биікке,  құзар  шыңға 

ұмтыласың. Осыншама ұлан-ғайыр 

байтақ �лкені �скелең ұрпаққа аманаттап 

қалдырып кеткен ата-бабаңның  асқан 

ерлігін, тартқан тауқыметін, к�рген 

мехнатын күллі алпыс екі тамырың 

шымырлап,  жан-тәніңмен сезінесің. 

Бұл Алланың құдіреті. Бұл ақынның 

ұлылығы. Бұл ақын жырының  сонау 5-6 

ғасырдағы ата-бабамыздың сара жолын, 

дара егейлігін қазіргі ғасырға саф күйінде 

жеткізіп, ғасыр мен ғасырдың, дәуір  мен 

дәуірдің алтын к�пірі болуында.

Ақын Зайда Елғондинова Тұмар 

ханшайымның образын дәл әрі бірегей 

етіп қазақ поэзиясына алып келді. Со-

нымен қатар күллі елді қаныпезерлігімен 

дүр сілкінткен сонау гректің патша-

сы Ескендір Зұлқарнайдың Сақ жеріне 

тұтқиылдан тап бергенде 19 жасар сақтың 

батыр ұлы Спитаменнің Ескендірдің 

санын сақетермен жаралағанын, үш 

жыл бойы қарсылық к�рсетіп, ақыры 

қалың жауды тойтарғанын мынадай �лең 

шумақтарымен береді. 

Жаңбырша жауды 

аспаннан жебелері,

Тізгінін тұлпарлардың тежемеді.

Сағымына сары даланың араласып,

Желкендей желпілдеді кемедегі.

Тізгінін тұлпарлардың босатпады,

Шайқаспен �ткізді олар қос аптаны.

Омырып ат тұяғы қара жерді,

Қып-қызыл оттай қылды ошақтағы.

Қырылып сары далада жан 

кешті �мір,

Шаһитті сағымға орап әлпеште, қыр.

Атылып  дұшпанына  жолбарыстай,

Сілтеді Спитамен наркескенін.

Жер қайыстырған кірмембес шерік. 

Аспаннан жаңбырша  жауған қалжуыр, 

әндіген батырлардың жүрегіне қадалып 

жатыр. Жерді тітіреткен тұлпарлардың 

дүбірі. Сермескен семсер, қармасқан 

қанжар. Жүрегі түкті он тоғыз жасар 

баһадүр Спитамен сермескенді сұлатып, 

қ а р м а с қ а н д ы  қ ұ л а т ы п ,  а т а н ә к е с 

дұшпанның бетін қайтарып, үлкен бір 

дәуірді �згертеді. Осынау �скелең ұрпаққа 

�лең шумақтарымен �ткен ғасырлардағы 

ержүрек баһадүрдің ерлігін осы ғасырға 

саф күйінде жеткізген ақын жырының 

құдіреттілігі таңдандырмай қоймайды.  

Қамшының сабындай бескүндік 

жалғанда бәрі де �тпелі екенін ақын 

жырын оқып қатты түйсінесің. Ал с�здің 

құдіретіне, ақын жырының құдіретіне 

тең келер ешнәрсе жоқ екенін тағы да 

түсінесің. Себебі ақын Зайда Елғондинова 

Кирдің басын алған ержүрек Тұмар 

ханшайымның, Ескендірдің қалың қолын 

кері қайтарған Спитаменнің ерлігін жыр-

лау арқылы, сандаған ғасырдың тамы-

рын солқылдатып, жүрегін дүрсілдетті. 

+мірді қайта тірілітті. Ерлікті қайта 

 тудыртты. Ғасыр мен ғасырдың, дәуір 

мен дәуірдің арасын қайта жалғады. Бұл 

БЕЗБЕН

ЕҢЛІКГҮЛ
(Ақын Зайда Елғондинованың рухты жырлары хақында)

�мірде адам баласының ең биік адами 

құндылықтары ғана мәңгілік болаты-

нын тағы да ұғындырды. Бұл – ақын 

жырының құдіреті. 

Ақын Зайда Елғондинова сонау 1336-

1411 жылдары ата-бабамыздың қазіргі 

Иран, Ирак, Ауғанстан, Күрдістан, 

Армения, 0зербайжан жеріне ат ба-

сын тіреп, Ұлы Елхандар мемлекетін 

құрғанын әрі бұл мемлекеттің тұғыры 

биік, ұстыны берік іргелі ел болғанын 

былайша суреттейді: 

Балбалдар т�кті-ау 

талай шықтарын,

Сарбаздар �тті-ау талай шу салған.

Қазақтың даңқы қалай шыққанын,

Бір айтса, айтар дала бусанған.

Алдаспан ажал шын қысса-дағы,

Тұлымды ұлдар туын жықпаған.

Қорғаған олар Шыңғыс қағанды, 

Уын жұтқанда уылжып ғалам.

Елсізде қалған қирандылары,

Тіл бітсе айтар хан сарайлары.

Билеген олар Иранды-дағы,

Желпілдеп желмен он сан айдары.

Ақын жырынан ата-бабамыздың 

е р л і г і  м е н  � р л і г і н ,  а й б а т ы  м е н 

қайратын к�реміз. Ұлан-ғайыр байтақ 

�лкені дұшпандардан қорғап, бірлігі 

м е н  а д а л д ы ғ ы н ы ң ,  қ а ж ы р ы  м е н 

қайсарлығының арқасында «Мәңгілік 

ел»  атанып,  �скелең ұрпағының 

қамын ойлап, жанын құрбан еткенін, 

жарты әлемді билеп, әділдігімен, 

бекзаттығымен, ержүректігімен та-

рих сахнасында елеулі орын алған 

Шейх Хасан Бұзырық  ханның пат-

ша болса да, қаншама қысталаңнан, 

қияпаттан �ткенін, ешкімге �здігінен 

соғыс ашпағанын, білім-ғылымды 

дамытқанын ақын үлкен шеберлікпен 

суреттейді.Сыртынан сұқ қанжарын 

сұғатын сансыз зұлымдардан, пат-

ша жүрегін жаралаған жауыздардың 

ж ы м ы с қ ы  ә р е к е т і н е н  з ә р е з а п 

болған Хасанханның күйінген сәтін 

де, назаланған сәтін де ақын Зайда 

Елғондинова �леңінде д�п басып ай-

тады.  «Қансыз майданда» шайқасып 

жүріп, қансыздар мен жансыздардың 

арам пиғылын, сатқындығын, құйтырқы 

әрекетін к�ргенде ақын жүрегі үнсіз қала 

алмайды. Ерлік пен �рлік ақынға тән 

құбылыс. Мейлі, ол қанша қиыншылық 

к�ріп, қысталаңнан �тсе де, оның 

меселі қайтпайды. Оның ақын жүрегі 

тулай береді. Оның рухы �лмейді де, 

�шпейді де. +йткені ақын адалдық пен 

тереңдіктің, қайсарлық пен ұлылықтың 

символы. Ал, ең бастысы, ақын адам-

зат баласына Алланың берген ұлы 

сыйы. Ақынсыз халық – рухсыз халық. 

Ақынсыз халық – жүрексіз халық. 

Сондықтан ақын Зайда Елғондинова 

қазақ поэзиясының еңлікгүлі, яғни 

ұлы рух пен намыстың асқақ туын 

желбіреткен батылдықтың, ерліктің, 

айбаттылықтың айбыны.

Аружан БИНАЗАРТЕГІ

АЛМАТЫ



ANA TILI 9№46 (1408)
16 – 22 қараша
2017 жыл

Рахымжан ОТАРБАЕВ

ҰЛТҚА ОРТАҚ ҰЛЫ ТҰЛҒА

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

то с людьми» деген. Шегіп айтқан 

иманды с�з.

Жұмекен аға:

«Қасиетіңді сезгенменен, қадау 

шың,

Қасіретіңді ұға алмадық, жалғыз-

дық» десе, қасиетпен қатар қасі-

реттің қанаттас жүретінін, оның да бақ 

пен сордай, жоқ пен бардай еншілес 

екенін ерте түсінгеннен.

Осыны сезіну және баһи дүниеге 

�ткенше сол бір қасиетті серттен ай-

нымау қандай құдіреттілік! Ақ қағаз 

бетіне әр әріпті адалынан түсіріп, 

әптиектей әспеттеп �ту неткен ерлік!

Алланың құлы ретінде иманы 

бұйырды.

Ақындықтың ұлы ретінде жиғаны 

бұйырды Жұмекен ағаның!

Мына салтанат, мына мінәжат 

соның анық куәсі емес пе, әлеумет!

...Сол Алматы әлі күнге менің 

к�з алдымда. Күз еді.  Сары ала 

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

т�беңнен жауып тұратын. Жас едік. 

Ақыл аз да, арман к�п еді. Қазір ғой, 

ақылдың к�бейіп, арманның азайып 

кеткені. Абай даңғылындағы Баспа-

лар үйінің алдында Жұмекен ағаны 

тосып тұрдым. Айналаңды үйіріп 

майда самал еседі. Тентек бураның 

�ркеш жүніндей шашым үрпиіп, жан-

жағыма алақ-жұлақ қараймын.

Жалғыз �зі келе жатты. Үстінде 

қоңыр барқыт бешпенті,  шашы 

иығына т�гіліп, сабырлы жүзі, ойлы 

к�зіне сәл-пәл мысқыл жүгірген. 

Қазір бір құрдасына уытты әзіл айта 

қоятын сынды.

Қазақы аман-саулықтан соң бойы-

ма к�з тастап үнсіз қалды. «К�ңілі 

толмады-ау» деп ойладым. Аузы 

берік кісі еді ғой, «Отыз жылдан соң 

Қошалақтан бір бала келген екен ғой, 

– деді үміт үздіріп барып. – Жүре ғой 

менімен бірге... »

Аға алға түсті. Сары ала жапырақтар 

жауып тұр. Күз еді. Жұмекен ағаның 

айналасында алтын шуақтар үйіріліп 

бірге кетіп бара жатты.

– Жүре ғой менімен бірге... 

Ол жалқы еді. Жырда да, мына 

жарапазаншыл әлемде де. Сабырдан 

деп айтсақ қателеспейміз. Бес қаруы 

бойында тұрған батырлығы бір б�лек. 

«Ел мен жерін к�здің қарашығындай 

сақтайық» деп жырлаған ақындығы 

және бар. Шешендігі, жыраулығы, 

к�реген к�ріпкелдігі �з алдына зерттеуді 

қажет ететін дара тақырыптың бірі. 

Түркі жұртының тұтастығын ойлаған 

ойшылдығы кім-кімге де �неге. Сары 

даладағы, Сарыарқадағы қалың елін, 

қазағын қимай-қимай сағыныштың 

сазын шертіп, «Сағындым» деп күй 

шерткен Кетбұқа баба енді елімен бірге 

мәңгілікке қауышты. Кетбұқа бізбен енді 

мәңгілік бірге деп с�з алғандар батыл 

айтты. Ол шынында да солай. 

Ескерткіштің ашылу салтанатында 

Қарағанды облысының әкімі Ерлан 

Жақанұлы Қошанов, Халық қаһарманы 

Мұхтар Алтынбаев, «Қазақмыс корпо-

рациясы» ЖШС басқару кеңесінің бас 

директоры Бахтияр Қырықпышев және 

басқалар ел азаматтарына алғыс айтып, 

Елбасы мақаласының ел тарихын жасау-

да жаңа белеске жол ашқанына ерекше 

тоқталды. 0р жердің �з тарихы, �з тарауы 

бар. Қазақтың Кетбұқасына арналған 

ескерткіш тұтас елдің тұғырының биік, 

туының жоғары желбірей берерін тағы 

бір дәлелдеп бергендей. Тәуелсіз елдің 

т�рінде тұрған қазақтың Кетбұқасы бар-

да, осындай ерлерін еске алатын ұрпағы 

барда келешегіміз кемел, болашағымыз 

жарқын екені с�зсіз.

Батырбек МЫРЗАБЕКОВ,
«Қазақ газеттерінің» Қарағанды 

облысындағы 3кілі
ЖЕЗҚАЗҒАН

«Сюжеттері пышыраған мен де 

жаздым үш роман» деп �зі айтқандай, 

Нәжімеденов прозасы – оның жалпы 

прозадағы енгізген жаңалығы, ащы 

юморы, суреттеу тәсілі, к�ркемдік 

келбеті, оқиғаларды беру әдісі – ар-

найы зерттеуге, бір емес, бірнеше 

м о н о г р а ф и я  ж а з у ғ а  т а т ы р л ы қ 

еңбек. Ұлы суреткер Тахауи Ахтанов 

ағаның «0ттең, Жұмекен романдары 

�з бағасын ала алмай барады» деп 

�кінгені бар.

Иә, біз тірлікте бір-біріміздің 

қадірімізге жеттік пе, бағамызды 

білдік пе? Махамбет ақын айтқан:

«Қазанат, сені сақтадым,

Құлағың сенің серек деп.

Азамат, сені сақтадым,

Бір күніме керек деп...» деп.

Ал біз шын мәнінде Жұмекен  

поэзиясының �зін түсініп, талдап 

болған жоқпыз. Тек тамсанамыз.

Поэзия піріндей 0бділдә Тәжібаев 

«Жұмекен – біздің ендігі ашылар ал-

тын сандығымыз» деп кеткен. Сол 

алтын сандықты айқара ашпадық. 

0лі  қызықтаумен, құмартумен 

жүрміз.

Иә, Жұмекен аға десек, алдымен 

аузымызға «Менің Қазақстаным» 

әні ілінеді. Бұл ақынның т�л стилі 

емес, тек ән мәтіні. Бірақ әуенмен 

біріккенде ғажайып құдіретке ие боп, 

кеудеңе нұрлы бұлақ құйылып сала 

береді. Қараңыздаршы, «МЕ-НІҢ 

ҚАЗАҚ-СТАН-ЫМ!».

+мірде қызық та қимас тағдырлар 

бар. Жалпы тірлікте кездейсоқтық 

жоқ, бәрі де Алланың әмірімен десек, 

Жаратқан ием осылай ұйғарғанын 

пәнде басымызбен мойындауға зар-

лымыз.

Қошалақтан қоңыр мұңын, қоңыр 

домбырасын қолтықтап аттанған 

Жұмекен аға Алматыда аз-кем аялдап, 

Қарағандыға аттанады. Сол тұстағы 

замана даусы, қоғам шақыруына үн 

қатып, «Мен де шахтер боламын» 

дейді. С�йтіп, маңдайына болашақтың 

бағдаршамын қадап к�мір үңгіді.

Ал осы әннің елұран болуына 

бірден-бір тілек қосқан, с�з қосқан, 

тең авторы атанған Нұрсұлтан Назар-

баев болса, дәл сол жылы қолсозым 

Теміртауда домна пешінің мың 

градустық қызуына шарпылып, темір 

балқытып тұрды.

Шәмші аға ше? Ол жылдары сонау 

Сахалиннің қырында, Ташкенттің 

 о й ы н д а ,  А л м а т ы н ы ң  б о й ы н д а 

бір қарыс мандолинасын сыңғыр 

қақтырып, сырға тақтырып, әнмен 

�леңнің құшағына сыймай, Жұмекенге 

тән стильді қалыптастырды. Мұнда 

Гетенің  суреткерліг і ,  Блоктың 

күрделілігі, Уитменнің тереңдігі жат-

ты.

Сол заманның �зінде:

Балағынан бастайды құртатындар 

халықты,

Шабағынан бастайды құртатындар 

балықты, – десе, бұл бүгінгі жанайқай 

боп естілмей ме?

Ел мен жер тағдыры, кешегі мен 

қазіргінің тайталасы, ұлттық болмыс 

пен бояу, ата салт пен ана дәстүрдің 

келешегіне елең қаққан ақынның 

кірпігі қамаспас. Осылай он ойланып, 

жүз толғанып кеп:

Ақылдыға қайғы алдырсам деп 

едім,

Ақымақты ойландырсам деп едім, 

– деп тербеледі.

Иә, бір ақымақтан жүз ақымақ 

туады. Бірақ бір данышпаннан жүз 

данышпанның тумайтыны несі?! 

Сұрағы к�п, жауабы аз дүние сыры 

– осы.

К�ктемде к�ктеп, жаз қурап,

Жапырақ атын ақтадың.

Құлағынан басқа құны жоқ, 

О, менің ақымақтарым!

Бұл табиғат лирикасы ма? Жо-жоқ. 

Бұл заттанып, тұлғаланып кеткен ой 

түйіні еді. Астары қандай айшықты?! 

Мірдің оғындай мергеннің с�зі деген 

осы!

Абай жазды ақ к�ңілін дәптер ғып,

Қасым жазды, жүйрік деген ат 

бердік.

Ал сен кімнің р�лінде ойнайсың?

Оның бір жарқын мысалы жерінің 

асты қазына, үсті ырысты Жезқазған 

қаласында қазақтың Кетбұқасының 

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

дер едік.  Ескерткіш Жезқазған 

қаласындағы «Қазақстың Кетбұқасы» 

қоғамдық бірлестігінің тапсыры-

сы бойынша жасалды. Ескерткішті 

жасаушы авторлық топтың басшы-

сы жезқазғандық шебер О.Секеманов. 

Мүсінші – А.Нартов.  Сәулетші – 

О.Хлынов. Ескерткіштің жалпы биіктігі 

10,5 метр. Ескерткіш қаланың қақ 

ортасындағы Сейфуллин бақжолының 

б а с ы н д а ,  қ а л а н ы ң  қ а қ  т � р і н д е 

қасқайып тұр. Ескерткішті ашуға 

қалың қауым к�п жиналды. 

« Қ а з а қ т ы ң  К е т б ұ қ а с ы » 

қоғамдық бірлестігі к�п жұмыс 

атқарды. Бірлестік т�рағасы Т�леген 

Нұрмағамбетұлы Бүкіров Кетбұқа ту-

ралы жан-жақты зерттеуді еліміздегі 

танымал ғалымдармен бірлесе отырып 

жүргізуге қол жеткізді. Кетбұқа 

туралы бірнеше тарихи, 

ә д е б и  ш ы ғ а р м а л а р 

жарық к�рді. Сахнада 

Кетбұқа бейнесі к�рінді. 

Ақын жырлары баба 

рухына арналды. 

Елдің зиялы қауым 

�кілдері қазақтың 

Кетбұқасы жай-

л ы  б а р  б і л г е н -

жиғанын ортаға салып, ұрпаққа ұлттың 

үлгі алатын ұлы тұлғасының жарқын 

бейнесін жасауға бір кісідей атсалысты. 

Осының нәтижесінде Кетбұқа бейнесі 

жаңарып, жасарып, жанымызға жақын 

тартып оралды. 

Жалпы осындай үлкен игі шара-

н ы  а т қ а р у д ы ң  � з і  б ү г і н г і  б і з д і ң 

тәуелсіздігіміздің жарқын к�рінісі 

деп айтуымыз керек. Шынын айтсақ, 

дәл осындай ескерткіштерді бұрын 

кеңестік кезеңде мұндай бірлестіктер , 

жеке адамдар орнатады дегенді к�рмек 

түгілі, естідік пе? Ал бүгін тәуелсіз 

елдің ұландары батыр бабасының атын 

ұлықтап, ат үстіндегі бейнесін қаланың 

қақ т�ріне орнатты. Қаражатты да ел 

азаматтары �з қалталарынан шығарды. 

Ұйымшылдықтың үлгісі осы жерде 

к�рінді. Ұйымдастыра білудің де үлкен 

�нер екеніне к�з жетті. Тамшыдан к�л 

тұрады дегендей қалың елдің қолдауы 

Кетбұқаны к�теріп кетті. Осының ал-

дында Кетбұқаның мәңгілік мекен 

тапқан Айн-джалут жерінен әкелінген 

топырақ Жошыхан мазарының жоғары 

жағынан арнайы орынға қойылды. Онда 

«Айн-джалут жерінде жатқан Кетбұқа 

бабамыздың дене топырағы қойылған» 

деген жазу тұр. Осының �зі іргелі елдің 

�ткенін ұмытпай, ұрпағына берген 

аманатты айғақтап тұрғандай. 0рине, 

Жошы мазарының қасына Кетбұқаға 

қойылған белгінің орналасуы бекер емес. 

Атақты Шыңғыс ханның алдында «Ақсақ 

құландай» күй тартқан Кетбұқаның осал 

емес екені белгілі. Саралап келсек, қазақ 

күйінің бастауы да осы «Ақсақ құланда» 

жатқандай. Демек, Кетбұқа күй атасы 

елітіп, аршын т�стің ар жағында арам 

жүрек жататынын білмей аңқылдап 

жүрген шағы еді.

Б е с  м ы ң  ж ы л д ы қ  т а р и х ы 

таңбаланған Қытайды кем дегенде, 

елу мың император билеген шығар. 

Бірақ бірде-біреуі �зге ел жадын-

да қалмады. Ал бойы сырықтай, 

маңдайы кереқарыс, он екі тал сақалы 

бар Конфуций деген данышпанды 

жарық дүние таныды. Билеуші емес, 

әмірші емес. Не үшін дейміз? Мы-

нау күңгірттеу дүниеге ақыл-нұрын, 

жүрек жылуын, жанының жарығын 

сепкені үшін. Президент «Елім менің» 

деп тебіренсе, «Үшқоңырым» деп 

шалқыса, «Менің Қазақстаным» 

деп айбаттанса, мұны тегіннен-тегін 

дейміз бе? 0лде мемлекеттің мың 

қаралы шаруасы тұрғанда оңаша сәт 

тауып, �лең жазатыны еріккеннен бе? 

Жоқ. Бұл – қазақы қанда бар асыл 

қасиет. Туабітті тектілік.

Иә, Жұмекен аға!

Кісілік пен түсініктің қамшы 

салдырмас ақ жорғасындай боп бұл 

пәниден сіз де �ттіңіз. Болмасты бол-

дырам деп, қолтығынан жел гулеп, 

шауып жүрген біз де �терміз. 

Сіз мынау жарық дүниемен «Менің 

топырағым» атты бір томдық �лең 

жазып бақұлдасып едіңіз. Мұндай 

асыл қазына әлі күнге қазақ поэзиясы 

маңдайына бітпеген құбылыс еді. +з 

топырағыңызды �зіңіз  жамылғандай 

болдыңыз.

Бір шындық бар. Абайдың басына 

сілтенген сойыл қалған ақындарға 

да тиген десек, қиянат болып шығар 

еді. Жоқ. Олар айтарын айтып �ткен. 

Бәлкім, айғыр шабысқа түсіп, айна-

ласын даң қылатындар, қолы жыбыр-

лап, аузы күбірлеп, пайда қуатындар, 

«Қараңғы қазақ к�гіне �рмелеп 

шығып Күн болам» дегендер жолын 

кес-кестеген шығар. Бірақ арналы 

асау �зендей Қасымдарға, Жұмекенге, 

Мұқағалиларға тосқауыл қою мүмкін 

емес еді.

Нәсіп апаның есінде шығар, 

ағаның бір қолапайсыздау тігілген 

қоңыр қоян б�ркі болды ғой. Соны 

Алматының ЦУМ-ынан бірге ба-

рып алғанбыз. Ағам әрі-бері б�рік 

таңдайды, бірақ ешбірі жараспай-

ды. Сонда айтып едім: «Аға, ақылды 

басыңызға ақымақ б�рікті  киіп 

қайтесіз» деп.

Сондағы ағаның нұрланып күлгені 

әлі күнге к�з алдымда. Құдды сурет 

боп басылып қалған.

Мынау бәтуасыз дүниенің �сек-

аяңынан безінген Пушкин:

«Мы – вольные птицы, Пора, брат, 

пора» деген жоқ па?

0улие Абай «К�ңілім қалды достан 

да, дұшпаннан да» деді.

Сайранға да, ойранға да қатар 

кірген Есенин болса, «Не жалею, не 

зову, не плачу» деді.

Қасым Аманжолов «Қайда екен, 

қайда, Дариға сол қыз» деді.

Ж ұ м е к е н  Н ә ж і м е д е н о в  « А р 

жағында ұлы ызғар сезіліп тұр,

Жылтырайтын дүниенің беті ғана» 

деді.

М ұ қ а ғ а л и  М а қ а т а е в  б о л с а ,  

«Жапырақ-жүрек, жас қайың,

Жанымды айырбастайын» деді 

дәрменсіздікпен қол созып.

Жарасқан 0бдірашев «+мір деп 

�рекпіген жүрегімнің, 

Жан даусы жаңғырығып жатар 

сенде» деді.

Осы �лең тармақтарының қай-

қайсысында да мәңгіліктің, бақи 

дүниенің салқын сызы бар. 

Жаныңды түршіктіретін,  екі 

айналуға келмейтін бетбұрыс бар. Иә, 

олар бәрін білді, олар бәрін сезді. 

Ең соңғы рет ағамен екінші мәрте 

инфаркт соғып, ауруханаға түскен 

сәтінде жүздескенмін. Екі адамдық 

жайлы б�лме. Қасында қазақтың бір 

к�пей шалы жатыр. Ағайдың жүрегі, 

ал шалдың бүйрегі науқас.

Жұмекен аға  айтты:  «Маған 

жүректің шіли қымбат дәрілерін 

береді. К�бін ішпеймін. Удай ащы. 

К�пшігімнің астына тығып тастай 

беремін. 0лгіні мына шал ұрлап жеп 

қояды. Тіпті рақат болды» деп. Сосын 

мәз боп риясыз бір күлген.

Сол жолы жазған �леңі емес пе?! 

«Дәрі-ғұмыр бара жатыр д�ңгелеп» 

деп. Д�ңгеленді ғой дүние, аға, 

д�ңгеленді ғой...

...Сол Алматы әлі күнге менің 

к�з алдымда. Күз еді.  Сары ала 

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

т�беңнен жауып тұрған. Жас едік... 

Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы н а н  ш ы ғ ы п , 

Жұмекен аға жалғыз �зі бара жатты. 

Соңында ұлардай шулаған халқы. 

Бұ жолы: «Жүре ғой менімен бірге»  

демеді. Кеңсайға бет алды. Бізге қай 

сай бұйырар екен?! Балғын жүрегім 

қан жылап тұрып, сонда мына бір 

сыңар ұйқастарды жазған едім:

– Жұлдыз болып кіріп сіздің 

жүрекке,

Ж ы л а н  б о л ы п  ш а ғ ы п  а л ғ а н 

 немене?

–  Ақын болып кіріп сіздің жүрекке, 

Айдаһар боп ойран салған немене?

– Қыран құстай қолға қонып оты-

рып,

+з бақытын шоқып кеткен  немене?

Жұмекен Нәжімеденов – Абай 

атамыздан кейін талайдың жүрегі 

дауаламай қойған осындай ой фи-

лософиясын ашық игерген, айқын 

бағындырған тұлға.

К�п болған қандай жақсы?! Тас та 

айналасына таудың туысқанымын деп 

айбат шекпей ме? Селдіреген тоғай да 

қалың орманның жұрағатымын деп 

жатпай ма?

Ал жапанда жалғыз түбір біткен 

даралық ше?

Ой жалғыздығы ше?

Баяғы Григорий Распутиннің бір 

с�зі бар. «Мыслями с богом, а телом 

қалған жалғызды жеткізем деумен 

�ткен атасы жайлы «Мені �сірді қолда 

бар биігіне к�теріп» десе, бұл – иман-

дай сыр. Шықылықтаған қоңторғай 

тірлік, сүйегіңді үңгіген зар, күдердің 

үшбұрышты майдан хаты, к�рерің – 

шолақбелсенді атанған ақсақ, тоқсақ, 

саңырау, соқыр. Ел нәпақасы – жалғыз 

сиырдың айраны, жалғыз қатынның 

айқайы. Осы к�ріністің бәрі-бәрі 

кейіннен Жұмекен қаламына құдіретті 

суреттер боп құйылды. Ғажайып об-

раздар боп бірікті. Кереметтері келісім 

боп кірікті.

Мұның бәрі кәдімгі қазақы қара 

КӨРМЕ

«СУРЕТШІ УАҚЫТ АҒЫМЫНДА»

сәндік-қолданбалы �нер шеберлерінің 

жаңа туындыларына куә боласыз.     

Суретші �мір сүрген және қызмет 

еткен уақыт оның шығармашылығына 

әсер етеді. К�ркем бейнелі тілде суретші 

еңбек еткен дәуірдің қайшылықтары 

мен ырғақтары к�рініс табады. Уақыт 

�те келе бұл белгілер келер ұрпаққа  

алдыңғы буынның мақсат мен мұратын,  

жетістіктері мен жеңістерін к�рсететін 

ерекше мәнге ие болады. «Суретші уақыт 

ағымында» атты к�рме �нер иелерінің 

уақыт алдындағы жауапкершілігін осы-

лай жеткізеді. 

Дана ХАЛЫҚ

К�рме Суретшілер одағының XVIII 

съезі қарсаңындағы шығармашылық 

қызметінің есебін қорытындылайды. 

Қазақстанның әр түрлі �ңірлерінен кел-

ген кескіндемешілер мен алматылық бір 

топ суретшілердің туындылары �нерсүйер 

қауым назарына ұсынылды.    

«Суретші уақыт ағымында» атты 

к�рме тақырыбының �зі айтып тұрғандай, 

�нер шеберлерінің сюжет, жанрлар 

мен түрлерін таңдауда шектеу жоқ. 

Тарихқа және рухани құндылықтарға 

к�зқарас, ұлттық мәдени жадымыздағы 

ұстанымдарды сақтау және басқа да 

кең ауқымды мәселелер Қазақстан 

суретшілерінің назарынан тыс қалмапты. 

Пластикалық тәсілдердің саналуандығы, 

авторлық стильдің айқындығы, бейнелеу 

�нері бағыттарының барлық жағынан 

дәстүрге бейімділігі анық к�рінеді.

К�рмеде Жұмақын Қайрамбаев, 

Қадыржан Хайруллин, Қадірбек  Каметов, 

Есімғали Жұманов,  Серік Тайнов, Серік 

0лжанов сияқты суретшілердің, Темірхан 

Ордабеков,  0сия Хайруллина, Александр 

Ермоленко сынды график-суретшілердің, 

Мәлік +скенбай, Құрманғазы Қадіров, 

Хамит Біралиев тәрізді мүсіншілердің, 

Айжан Беккұлова, Сәуле Б�лтірікова 

және Зейнелхан Мұхамеджан сияқты 

Арзан, арзан, арзан, арзан актерлік, 

– деп ақын бірде айбаттанса, бірде 

«Лай судың-ай, қуын-ай, қуын-ай» 

деп шарасыздыққа ұрынады.

Тіпті жүрегі елжіреген махаб-

бат жайлы жыр жазуды Тұманбай 

құрдасына еншілегендей, �зі ол  

тақырыпқа аттап баспайды. Тек анда-

санда ғана бір тұмса сезім бас к�терсе, 

онда да:

«Қызды еске алу – бұ күнде о да 

ескі ұғым,

Ауыл барған сапарда сұрастырғам,

Алып қашты бір  жынды деп 

естідім» деп күрең қыз жайлы күрең 

мұңды жамыратып қоя береді.

«Ойлы адамға қызық жоқ бұл 

жалғанда,

К�бінің сырты бүтін, іші түтін» деп 

Абайдан қалған қысыр дәме, жесір 

мұң, данышпаннан қалған уайым 

Жұмекен ағаны айналып �тті дейсіз бе?

А л  Н ә ж і м е д е н о в т і ң  « К ү й 

кітабындай» тұтас, дәулескер ұлы 

тұлғалар мен олардың �нердегі орнын 

жырмен еншілеген бедерлі кітап бұ 

қазақта сирек.

Жалпы, Жұмекен жырын екі үлкен 

кезеңге б�ліп қараған абзал.

Бірі – жетпісінші жылдардағы 

прозаға келгенге дейінгі кезең. 

Екіншісі  – прозадан кейінгі 

шығармалар.

н мысалы жерінің

рысты Жезқазған

Кетбұқасының

н і ң  а ш ы л у ы

ш Жезқазған

тың Кетбұқасы»

нің тапсыры-

ы. Ескерткішті 

оптың басшы-

бер О.Секеманов.

ов.  Сәулетші –

тің жалпы биіктігі

іш қаланың қақ 

лин бақжолының

 қ а қ  т � р і н д е 

рткішті ашуға

алды. 

е т б ұ қ а с ы » 

 к�п жұмыс

ағасы Т�леген

ов Кетбұқа ту-

теуді еліміздегі

бірлесе отырып

ді. Кетбұқа 

ихи, 

р 

да

ді. 
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ӘСКЕРИ ӘУЛЕТ

ТУ ҰСТАҒАН ТАРХАН
Сол тойда Алаштың игі жақсылары 

Ақт�беге таяу Бестамақ ауылына жиналып, 

ұлан-асыр тойды тамашалаған болатын.

Айта кету керек, 325 жылдық тойдың 

д а й ы н д ы қ  ж ә н е  � т к і з у  ш а р а л а р ы -

на облыстың сол тұстағы әкімі Шалбай 

Құлмаханов басшылық етті. Алқалы топта 

баяндама жасаған тарих ғылымының кан-

дидаты, профессор Зәкіратдин Байдосов 

болатын.

Сонан бері �ткен ширек ғасырда �ңір 

келбеті жасарып, түрленді. Облыс әкімі 

Бердібек Сапарбаевтың тікелей ұйытқы 

болуымен аты аңызға айналған батыр 

бабамыздың 350 жылдығына әзірлік шара-

лары кеңінен �рістетілді. Бұл жолғы салта-

нат мазмұндылығымен к�пшілік жадына 

орнықты. 

Ең алдымен, Қ.Жұбанов атындағы 

Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік университетінің 

Студенттер сарайында «ХVІІ және ХVІІІ 

ғасырлардағы қазақ-жоңғар қақты-

ғыстарындағы халық батырларының ролі: 

қазақ бірегейлігінің қалыптасуы» де-

ген тақырыпта халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференция �ткізілді. 

Жиналған жұртшылық Астана, Алматы, 

Қостанай, Орал, Ақт�бе қалаларынан, 

к�рші Ресей Федерациясының Мәскеу, 

Санкт-Петербург қалаларынан келген 

к�рнекті ғалымдардың терең мазмұнды 

баяндамаларын тыңдап, аса құнды дерек-

термен ой байытты.

К о н ф е р е н ц и я  р е с п у б л и к а л ы қ 

ақын дар айтысына ұласты. Қазақстан 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  е ң б е к  с і ң і р г е н 

қайраткері, белгілі ақын-жыршы Баянғали 

0лімжанов т�рағалық еткен қазылар 

алқасының шешімімен павлодарлық 

Аспанбек Шұғатаев бас жүлденің иегері 

атанды. Бұдан кейінгі жүлделі орындарды 

астаналық Мұхтар Ниязов, атыраулық 

Шалқарбай Ізбасаров, ақт�белік Данияр 

Алдабергенов пен Нұртай Тілеуқұл б�лісті.

Сенбі  күні  той қызықтары Алға 

ауданының Бестамақ ауылында жалғасты. 

Сан тараудан жиналған үлкен-кіші 

әлеумет Елек �зенінің жағасында биік 

т�беде батыр баба кесенесіне тағзым 

етті, мемориалдық кешенді және ұлы 

тұлға мұражайын тамашалады. Ең басты 

оқиға – Ақт�бе-Атырау тас жолының 

бойында, ауыл іргесінде биіктігі 6 метр 

тұғыр үстіне орнатылған бір қолына най-

за ұстап, атқа отырған Есет К�кіұлының 

биіктігі 5,5 метрлік ескерткішінің ашы-

луы болды. Осы ретте тәрбиелік маңызы 

зор шараға �з ықыласымен демеушілік 

жасаған азаматтарды айтқан дұрыс. 

К�рсе к�з тоярдай к�рнекті монумент 

құрылысына «АкТеп» жауапкершілігі 

шектеулі серіктестігінің басшысы Нұрлан 

Сағыналин 32  миллион теңге жұмсаған. 

Ескерткіш авторы – ақт�белік мүсінші 

Ерлан Пірімбетов. «Парижская ком-

муна» серіктестігінің директоры Гаик 

Тертерян ескерткіш іргесіндегі алаңда 

отырғыштар орнатып,  жиектастар мен 

т�сеніштер т�сеуді жүзеге асырыпты. Және 

бір сүйсінерлік жай – ат үстіндегі тұлға ай-

қайраткері Нағашыбай Шәйкеновтің, 

Қобда ауданында Қобыландының, Исатай 

Таймановтың, 0лия Молдағұлованың 

ескерткіштері ашылды.

Батыр баба тойына арнайы келген жазу-

шы, композитор, музыка зерттеушісі Ілия 

Жақанов ағынан жарылып, ақтарылды. Ол 

�ңірде 1992 жылы �ткізілген салтанатқа 

қатысқанын айтып, Ақт�бе азаматтарына 

шынайы ризашылығын жеткізді.

Кез келген шаруа жұртшылықтың 

ынта-ықыласымен жүзеге асады.  Облыс 

аудандары мен Ақт�бе қаласындағы ірі 

кәсіпорындар, той �тіп жатқан Алға 

ауда нының ауылдық округтері, баһадүр 

қолбасшы шыққан Жетірудың Тама руы-

нан азаматтар киіз үйлер тігіп, дастарқан 

жайды. Бестамақ ауылында ән кернеп, күй 

шалқыды, ат жарысы, басқа да спорттық 

жарыстар ұйымдастырылды.

Бұл күннің тұрғылықты халыққа 

сыйлаған және бір қуанышы – жеке кәсіпкер 

Бектемір Есеновтің демеушілігімен 

жаңа, күніне 50 адамды қабылдай алатын 

дәрігерлік амбулаторияның ашылуы, со-

нымен бірге біраз уақыттан әңгіме болып 

жүрген 320 орындық мәдениет үйінің 

пайдалануға берілуі. К�птен пайдаланусыз 

тұрған бұл ғимаратты күрделі ж�ндеуге 

облыстық бюджеттен 106 миллион теңге 

б�лінген.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ, 
Қазақстан Республикасы 
ақпарат саласының үздігі

ШЫМЫРЛАП 
БОЙҒА ТАРАҒАН

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

Жүдебаевтар күмбірлеген күй 

тартты. Сонымен қатар тағы бір 

шәкірті Ерлан Рысқали ән шырқап, 

әсерлі кештің шырайын кіргізді. 

 Айтжан ағаның �з қызы әрі шәкірті 

Айтолқын Тоқтаған да күй тар-

тып, �нер сүйер қауымның ыстық 

ықыласына б�ленді. Жас шәкірт 

Сайын Досан да домбыраны қалай 

«с�йлете» білудің қыр-сырын ұғына 

бастағанын танытып, екі күй орын-

дап, ұстазына құрмет к�рсетті. Ал 

әнші Ырысты Сүлейменова осы 

кеште әннен шашу шашты.

Е ң б е г і н  б а ғ а л а п ,  ж а н ы н а 

қуат, к�ңіліне шабыт сыйлаған 

к�рермендер алдында Айтжан 

Тоқтаған: «Күй – қазақ мәдениетінің 

ішіндегі басты байлығы. Күй �нері 

қазақ халқының тарихымен бірге 

жасасып келеді. Сонау аласапы-

ран, шытырманды, аумалы-т�кпелі 

замандарды бастан кешті. Небір 

тар жол, тайғақ кешулерден �тті. 

Сұрапыл кезеңдердің куәгері  деуге 

болады. Күй – халық тарихын 

музыка тілімен кейінгі ұрпаққа 

жеткізуші. Табиғи, таза музыкалық 

талғаммен жеткен қасиетті хат деп 

айтуға болады. Айталық, 1937-38 

олар қауіптенбейді. Олар күйді 

тек дыбыстардың жиынтығы деп 

қараған. Ал шын мәнінде күй 

дегеніміз ол тұнып тұрған тарих. Осы 

құдіретті күйіміз сонау  замандардан 

бүгінгі ұрпаққа жетіп, халқымыздың 

рухани игілігіне айналды» деді.

Халыққа деген ризашылығын 

�нерімен білдіру  мақсатында 

 Айтжан Тоқтағанның �зі де осы 

кеште бірнеше күй орындады.

Бүгінгі таңда кейбір концерттер-

де ән мен күйді орындаудың �зін 

шоуға айналдырып жіберу әдеті 

белең алуда. Күйлер толық орындал-

майды. Бірінің басы, бірінің соңы 

тартылып, ойлы тыңдарманның 

орынды ренішін туғызатын сәттері 

де болып жатады. Ал домбыра-

шы ұстаздың шығармашылық 

кешінде қазақ күйіне ш�лдеп қалған 

талғамы биік тыңдарман қауым 

рухани байлыққа кенелді. Домбы-

ра шанағынан т�гілген күй, Абай 

айтқандай, шымырлап бойға тарап 

жатты.  

Айбатыр СЕЙТАҚ, 
журналист 

АСТАНА

Халықаралық мамандандырылған 

к�рме аяқталғаннан кейін екі ай �ткеннен 

соң «Астана ЭКСПО – 2017»Ұлттық ком-

паниясы қазір Болашақ энергиясының 

мұражайы болып табылатын «Нұр 0лем» 

павильоны, әлемдегі 13 елдің жаңғырмалы 

энергия к�здері саласындағы ең үздік 24 

жобасы ұсынылған «Үздік тәжірибелер 

аймағы», тақырыптық павильондар мен 

Қазақстанның алғаш заманауи �нерінің 

орталығы орналасқан АРТ-орталығы 

қамтылған туристік аймақ келушілер 

үшін ресми түрде ашылғаны к�пшілікке 

белгілі.

Алғашқы екі күн келушілер үшін 

тегін болды. Билеттер ресми түрде 14 

қарашадан бастап сатылды. «Нұр 0лем» 

павильонын, тақырыптық павильон-

дарды, «Үздік тәжірибе аймағын» және 

АРТ-орталығын қамтитын билеттің 

бағасы 1500 теңгені құрайды. ҰОС 

қатысушыларына, барлық топтағы 

мүгедектерге, жетім балаларға, к�п 

 балалы аналарға және 6 жасқа дейінгі 

(қоса алғанда) балаларға кіру тегін.

Сонымен қатар  1  мыңға  жуық 

авток�лікке арналған жер асты тұрағы 

қызмет етеді.

Асқар С�ЙПЕНОВ
АСТАНА

Туристік аймаққа 
келушілер көп

ЭКСПО АЙБЫН

наласында батырдың қарулас серіктерінің 

аты-ж�ні жазылған мәрмәр тастардың 

орнатылуы, к�рнекті түрде ұлттың рухани 

к�семі  Ахмет Байтұрсынұлының батырлар 

 туралы ұлағатты пікірінің жазылуы болды. 

«Кроун Плюс» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестіг інің директоры  Асылбек 

 Салжанов Елек �зені арқылы �тетін к�пір 

жақтауларын жаңартуға 1,5 миллион теңге 

б�лді.

Ескерткіштің ашылу салтанатында об-

лыс әкімі Бердібек Сапарбаев с�з с�йлеп, 

соңғы кезеңде �ңірде Елбасының «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 

асыру жолында игі шаруалар атқарылып 

жатқанына тоқталды. Шынында Ақт�бе 

үлкен құрылыс алаңына айналды. Облыс 

орталығында, аудандарда соңғы үлгімен 

сәулетті нысандар салынды, даңқты 

тұлғаларды ұлықтау шаралары жаңаша 

сипатқа ие болды. Соңғы кезеңде ғана 

Ақт�бе қаласында мемлекет және қоғам 

Ұзақ жылдар бойы аталған оқу 

орнында ұстаздық қызмет жасады. 

Қазір Астана қаласында тұрады. Ол – 

қазақтың күй �нерін терең зерттеген 

академик Ахмет Жұбановтың, жа-

зушы, ғалым Ақселеу Сейдімбектің 

ізін жалғастырушылардың бірі. +зі 

де к�птеген зерттеу еңбектерін жаз-

ды. Сонымен қатар А.Тоқтағанның 

оқулықтары музыкалық оқу орын-

дарында оқытылады.

« С а р ы а р қ а »  ұ л т  а с п а п т а р 

ансамблі халық күйін орындап, 

осы кештің шымылдығын ашты. 

Шағын экраннан деректі бейнетас-

па к�рсетіліп, Ақселеу Сейдімбек 

пен Қаршыға Ахмедияровтың сәл 

ертеректе Айтжан Тоқтаған туралы 

айтқан ой-пікірлері берілді. Екеуі 

де А.Тоқтағанның қазақ күйлерін 

зерттеудегі нәтижелі еңбегін атап 

�тті. Бейнетаспада �з толғамын 

ортаға салып тұрып Қ.Ахмедияров: 

«Күй – еліміздің таусылмайтын 

рухани қазынасы» деді. Осындай 

тарихы терең, мәні зор күй �неріне 

берген жоғары бағасын естіген 

жұртшылық �мірден озса да, артын-

да мол мұрасы қалған ерекше дарын 

иесіне үлкен қошемет білдірді.

Бұл күні домбыра шанағынан 

т�гілген күйлер т�л �нерімізге 

бейжай қарамайтын елордалық 

к � р е р м е н д е р д і ң  ж а н - ж ү р е г і н 

тебірентті. Құрманғазы, Дина, 

Дәулеткерей, Сейтек, Тәттімбет, 

Қазанғап,  Тоқа сынды халық 

композиторларының күйлері ке-

зек-кезек орындалып, тыңдаған 

адамның к�ңіл-құсын биікке 

қалықтатты. Сондай-ақ Нұрғиса 

Тілендиев, Қаршыға Ахмедияров, 

Айтқали Жайымовтың күйлері 

шертілді.  

Айтжан Тоқтағанның ұстаздық 

еңбегі туралы да тоқтала кеткен 

ж�н. Оның шәкірттері  бүгінгі 

таңда еліміздің әр �ңірінде жемісті 

қ ы з м е т  і с т е п  ж ү р .  Ж и н а л ғ а н 

қ а у ы м  а л д ы н д а  м е р е й т о й 

иесінің танымал шәкірттері �нер 

к�рсетті. Атап айтқанда, Ержан 

Тоқсабанов, Мұрат 0буғазы, Дани-

яр Байжұманов, Руслан Баймурзин, 

Батыржан Мықтыбаев, Нүркен 

0шір,  Жексенбек Нұржауов,  Арман 

жылдары әндерге тыйым салынған 

кезде  күйлер орындалыпты. 

+йткені, біздің бақытымызға 

қарай, сол кезде ұлт зиялыларын 

қамауға алып жатқан жазалаушы-

лар күйден, жалпы �нерден бей-

хабар, ештеңе түсінбейтін адам-

дар еді. Түсінбеген шығармадан 

қолбасшылығында, әскер қызметі және 

қызмет қауіпсіздігі бастығы. Оның лауа-

зымы да штатқа енгізілгеніне к�п болған 

жоқ, бір жылдың  ар жақ, бер жағы 

шығар. Бұл лауазымның жауапкершілігі 

мен міндеттері ауқымды. Аса қауіпті 

қатер – лаңкестік шабуыл сынды 

қауіптен, басқа да келеңсіздіктерге 

әскери б�лімшелердің қорғанысын 

үйлестіруге, басқаруға жауапты. Бүгінгі 

таңда Қайрат отбасында Дамир мен 

Дариға атты екі бүлдіршінін �негелі 

тәрбиелеп отырған әке.

...Қазақтың ақиық ақыны Мұхтар 

Шахановтың «Жұбайлар жырын» 

білмейтіндер кемде-кем болар. Сол 

�мірге қадам басады. Осылайша бір 

үйдің гүлі әскери ортаға тап болады.

0скери орта. 0скери тәртіп. 0скери 

қызмет. Осының бәрін жолдасының 

жанында жүріп к�збен к�реді. Ыстық-

суығына бірдей т�зеді. «Жас жұбай боп 

�мірге бір қадам басқанымыз әлі де 

есімде. Басында ортаға сіңу, ортаны білу, 

түсіну сәл қиын болды. Кейін үйренісіп 

кеттім. Қазір біте қайнасып кеттім десе 

болады» дейді Гүлден Фазылқызы. 

«Қуанышы да, қиындығы да к�п болды. 

Жас отбасы болғандықтан жатақханада 

шағын б�лмеде тұрған кездерімізді 

қазір сағына еске аламыз. Ол кезде 

енді кішкентайлы болған кезіміз. Сол 

сәбиіміздің күлкісімен, былдырлаған 

тілімен кейбір болмашы жайттар ұмыт 

болып кететін» дейді офицердің жұбайы.

Иә, әскери қызметтің аты – әскери 

қызмет. Қызмет бабына байланысты 

әскерилердің к�шіп-қонып жүретіні 

бәрімізге аян. Сондай сәтті Бақыт пен 

Гүлденнің отбасы да кешті. «+зіңіз 

білесіз, әскери адам бір жерден екінші 

жерге қоныс аударып жүреді. Тек, 

жолдасымның жұмысы ғана ауыспайды, 

ондай кезде балалардың балабақшасы, 

мектебі де ауысады. Яғни бәрімізге 

жаңа ортаға, жаңа жерге бейімделуіміз 

керек болып жатады. Ондайға да бой 

үйреттік. Отанға қызмет еткен соң 

жолдасымды біз қолдамағанда кім 

қолдайды?!». Иә, күні бүгінгі дейін бұл 

отбасының қоныс аудармаған жері жоқ.  

«К�кшетау, Алматы, Астана, Қарағанды 

қалаларында тұрдық» дейді Гүлден. 

Қазір Бақыт Ұлттық ұланның Алматы 

Бақыт – Ұлттық ұланның Қара-

кемердегі әскери б�лімінде білікті офи-

церлердің бірі, майор. Ал қыздың тұң-

ғышы Зарина болса, лейтенант, Ұлттық 

ұланның Қостанайдағы әскери б�лімінде 

тәрбие саласының қызметкері. 0лия 

болса сержант, Қаракемерде әскери 

оркестрде музыкант, ал кенже Мұрат 

та әскери ұжымда ел мерейі жолында 

қызмет етуде.

Жалпы қазекең, «адам тегіне қарап 

туады» деп, дүние философиясының 

тұңғиығына баяғы-бағзы заманда-ақ 

үңіліп қойған ғой. Тәшкенбаевтардың 

Отан қорғау жолындағы қызметте 

жүргендері де тегін емес сияқты, �йткені 

олардың аталары Жұма ақсақал қан мен 

от кешіп, сонау Берлинге дейін барған  

жауынгер еді. Ұлы Отан соғысына 

бастан-аяқ қатысқан. Бірнеше рет жа-

раланып, госпитальде жатса да қайта-

қайта алғы шепке сұранады екен. Міне, 

сол қаһарман қазақтың ұрпағы Отанын 

қорғау қызметін таңдауы тегіннен-тегін 

емес.

«Мың күн қырғын болса да, ажалсыз 

�лмейді» дейді. Атқыштар батальоны 

командирінің орынбасары болған Жұма 

ақсақал сол бір адам түршігерлік қанды  

қырғыннан елге аман-есен оралып, 

омырауы орден мен медальға толы, 

туғандарымен қауышқан екен. Кейін 

немерелеріне тауқыметті жылдардан 

үзік-үзік сыр шертіп, әңгімелейтін 

де. Сонда абыз қария «Адамға ең 

қымбаты – ол Отаны. Тек опасызда 

ғана Отан болмайды. Отанды сүю адам 

түйсігінің ең қастерлісі де. Кешегі Отан 

соғысында бізге бір мүдде – Отанды 

қорғау мақсаты қолымызға қару ал-

дырды. Ажал оғымен бетпе-бет жүрдік. 

Қаншамыз жан берді. Барлығы да 

сол Отан үшін еді. Сондықтан да елің 

мен жеріңді сүйе білу, қастерлей білу, 

жат пиғылдылардан қорғай білу – ең 

ұлық парыз бен қастерлі борыш» деп, 

үлкені мен кішісіне аталы �негесін 

айтып отыратын. Сол �негенің жемісі 

– немерелерінің Отан үшін оққа кеуде 

керер қызметте жүргендері.

Үйдің үлкені Қайраттан бастасақ. 

Ол 1975 жылы Ақмола облысы Жам-

был ауданында �мірге келді.  Қазір 

Ұлттық ұланның «Оңтүстік» �ңірлік 

қолбасшылығында әскер қызметі және 

қызмет қауіпсіздігі бастығы. 0скери 

шені – подполковник. Оның айтуын-

ша, мектеп бітіріп, болашағына к�з 

жүгірткенде атасының с�здерін есіне 

алып, әскер саласына баруға ұйғарған 

екен. 0скери оқуға тапсырса да, оған 

қол жеткізе алмаған Қайрат тағдыр 

айдап Қазақ аграрлық университетіне 

оқуға түсті. Бірақ жас жігіттің бойында 

әскери салаға деген жалындаған жігер 

с�нбеді, �шпеді де. Кейін жоғары оқу 

орнын бітірген соң қызметті басқа сала-

дан емес, тура әскери ұжымдардан іздеді. 

1997 жылы Ішкі әскердің Алматыдағы 

5449 әскери б�ліміне қызметке тұрды. 

Табанды жігіт �зінің жанына жақын 

қызметке кіріскенін жақсылыққа ба-

лады. Қателеспепті де. +зінің сүйікті 

ісінде �сіп, �ркендеді. Жалын жігерлі 

жігіт взвод басқарып, әскери істі иіріп 

ала кетті. Кейін түрлі әскери б�лімдерде 

рота,  батальон басқарды, қызмет 

жетекшісі, штаб бастығының орынбаса-

ры болды.  Орталық Қазақстандағы 3517 

әскери б�лімі командирінің орынбасары 

сынды жоғары лауазымды абыройлы 

атқарды.

Қ а й  ж е р д е ,  қ а й  о р т а д а  б о л -

м а с ы н  � з і н і ң  ж ұ м ы с ы н а  а с қ а н 

жауапкершілікпен қарап, басқарып 

отырған ұжымын тек үздіктер қатарынан 

к�рінуі үшін жаны қалмай тырысып, 

еңбек ететін Қайраттың құрметке 

б�ленуі заңды еді. Атқарған істері оның 

беделін асырып, абыройын  асқақтатты. 

Ол басқарған әскери б�лімшелердің 

қызметі қашанда алдыңғы шептен 

к�рінді.

«Бұйрық қайда болса, біз сонда» де-

ген әскери азамат емес пе. Ойы ұшқыр, 

пікірі тұшымды, белсенді офицер 2015 

жылдан бастап «Оңтүстік» �ңірлік 

әннің қайырмасындағы «...Жүректе 

от жанып, Тауларды бетке алып, Бірге 

ұшып барамыз болашаққа» деген жолдар 

жүрегі бір, тілегі бір бақытты жандар, 

Тәшкенбаевтар әулетінің келесі бір 

кейіпкері, Қайраттың інісі – Бақыт пен 

оның жары Гүлденге арналғандай...

Бақыт пен Гүлден – осыдан он бес 

жыл бұрын шаңырақ к�терген жандар.  

Гүлденнің жүрегін жас офицер бірден 

баурап алады. Ақыры, екеуі бас қосып,  

облысы Қаракемер кентіндегі әскери 

б�лімде ұйымдастыру және жинақтау 

б�лімшесінің бастығы.

«Осы жолы да биіктен к�рінсін 

деген ниетпен азаматымды қолдап, 

жанынан табылдым. Қандай қиындық 

болса да бірге к�ріп, еш мойымай, т�теп 

беруге дайынбыз. Балалар кішкентай 

болса да соны түсінеді» деді с�зінің 

соңында Гүлден Фазылқызы. Гүлден 

�зі әскери болмаса да, әскери ортадағы 

шаралардан қалыс қалып к�рген 

жоқ. Мәселен, «0ке мен ана» атты 

отбасылық байқауларға және мерекелік 

әрі патриоттық іс-шараларға белсене 

қатысады. Күні кеше әскери б�лімде 

ұйымдастырылған қайырымдылық 

кештің де бел ортасында жүрді. Сондай-

ақ,  ұлдары – Мейрам, Диас, 0лиге Жұма 

аталарының тәлім-тәрбиесін естен 

шығартқан емес. Басына бақ құсы боп 

бұйырған бұл арудың қадірін отағасы 

Бақыт та біледі. «Кешегі бір әкенің 

жұпар гүлі бүгінде менің «жангүліме» 

айналды» дейді ол. Иә, осылай бір-бірін 

сыйлап, қолдап, Тәшкенбаевтар отба-

сы әскери ортада ысылып, шыңдалып 

келеді.  Болашаққа қадам басқан 

 жарасымды жұптың ендігі мақсаты – 

ұл-қыздарын рухты, патриот ты етіп 

�сіп-жетілдіру. Отан үшін қызмет еткен 

отағасы перзенттерін адал, шыншыл 

ғып тәрбиелейтіндеріне сенімді. 

Ал Тәшкенбаевтар әулетіндегі 

қыздардың ж�ні бір б�лек. Үйдегі ер ба-

лалармен үзеңгі қағысып, Отан қорғау 

жолында жүргендері зор құрметке 

лайық, әрине.

Ел ішінде «жасық темірден шеге 

жасалмайды, жасық жігіттен жауын-

гер шықпайды» деген нақыл с�з 

бар. Негізінен дұрыс айтылған с�з. 

Баланың жасық болуы да, жасын болуы 

да ата-ананың тәрбиесінен. Демек, 

Тәшкенбаевтар әулетінде жасықтыққа 

жол берілмеген. Жүніс аға мен Айкүміс 

апамыз �скенде Отанын қорғайтындай 

патриот болсын деген ниетпен жастайы-

нан жігерін жанып, балаларын әскери 

тәртіппен тәрбиелген. Нәтижесінде, бұл 

отбасынан бес бірдей әскери қызметші 

шықты. Яғни Тәшкенбаевтар әулетінің 

тәлім-тәрбиесі к�пке үлгі демекпін. 

Арман �УБ�КІРОВ

АЛМАТЫ
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Оған  ауданның әр түкпірінен жас орындау-

шылар қатысты. Биылғы  �ткізілген байқау  

белгілі сазгер, ҚР Мәдениет саласының үздігі  

Марат Ордабаевтың шығармашылығына арнал-

ды. М.Ордабаев �лкеге танымал тұлға. 200-ге 

жуық әннің авторы. Байқауға  қатысушылар 

байқау шарты бойынша   екі ән орындады. 

Біріншісі  Марат Ордабаевтың әні, ал екіншісі 

патриоттық ән болды.  

Құрамында ҚР Мәдениет қайраткері,  әнші 

0біл Жұмағалиев бастаған бір топ �нер май-

талмандары қазылық жасады.  Олар алдымен 

қатысушы  �нерпаздың дауысына, киіміне, 

ән айту стиліне  назар аударды. Үш  сағатқа 

созылған байқау тартысты да тартымды �тті.  

Бас жүлдені тұшықұдықтық жас �нерпаз Нұрлан 

Қонарбаев иеленді. Ал екінші орыннан  шетпелік, 

Б.Жұмалиев атындағы орта мектептің оқушысы  

Талант Тайманов,  ал  үшінші орыннан  Шетпе 

гимназиясының оқушысы Жаншуақ Сағынғали 

к�рінді.  

Шара соңында кеш иесі Марат Ордабаев с�з 

алып: «Менің де орындаушыларым табылып,  

әндерім елімнің ашық аспанында қалықтап 

жүрсе маған одан артық бақыт болмас дер едім. 

Болашағынан үлкен үміт күттіретін жастарды 

к�ріп,  к�ңілім бір серпіліп қалды. Соңымыздан 

еріп келе жатқан �нерпаз жастардың к�беюі 

мен үшін зор мақтаныш.  Ұйымдастырушыларға 

алғысым шексіз» деді.

Аллаберген  ҚОНАРБАЕВ

Маңғыстау ауданы

Маңғыстау облысы

Сағи Жиенбаев атындағы облыс-

тық жас�спірімдер кітапханасы  «Бұл 

– сенің кітапханаң» тақырыбында 

танымдық саяхат  ұйымдастырды. 

Оған А.Жұбанов атындағы Ақт�бе 

музыкалық колледжінің студенттері  

қатысты.  Танымдық саяхаттың 

мақсаты  жас�спірімдердің кітап 

оқуға  деген қызығушылығын арт-

тыру, білім  меңгеруде  ақпараттық 

к�мек  беру,  кітапханаға  тарту.

Кітапханада «Қазақ музыкасының 

ғұламасы», «Кітапхана. Шеберлік. 

Шығармашылық» кітап к�рмесі 

ұйымдастырылды. Кітап к�рмесіне 

Ахмет  Жұбановтың «Ғасырлар 

пернесі», «Музыкадағы алғашқы 

адым»,  «Құрманғазы» және т.б 

кітаптары қойылды.

Студенттер кітапхана қызметкер-

лерінің  ел імізд ің  тарихы,  ұлы 

тұлғалары туралы әңгімелерін қызыға 

тыңдады. Олар �здерін толғандырған 

сұрақтарға тартымды жауаптар алды. 

Кітапхана  қызметкерлері  жастарды 

кітапхана тарихымен,  кітап қорымен, 

жұмыс  бағдарламаларымен таныс-

тырды. Студенттер «Ақ қауырсын», 

«Құрдастар», «Шебер қолдар»  клуб-

тарына мүшелікке тіркелді. 

Саяхатқа  қатысушылар «Қазақтың  

дәстүрлі 1000 күйі», «Мәңгілік  сарын» 

күйлер антологиясына қызығушылық 

білдірді.

Жас�спірімдер  осы  саяхат  аясын-

да  кітапхана  және  басылымдар  

Жас таланттар өнері«Бұл – сенің кітапханаң»
ХАТ ЖОЛДАРЫНАНШАРА

ИСЛАМНЫҢ ҰЛТТЫҚ ИІРІМІ

Осындай ерекшеліктер біздің елімізде 

исламның ұлттық нұсқасын арнайы 

жасақтауға, оның негізгі бағдарларын 

құруға сұранып тұрғандай.  Бұл тұста 

онымен келісе қоймайтын «Ислам біреу, 

оны жіктеуге болмайды» деген сияқты 

к�зқарастар қалыптасқан. Біріншіден, ол 

ұлттық қауіпсіздік пен мемлекетіміздің 

жарқын  болашағына, бейбітшіл тұрмысқа 

сенімділікті қамтамасыз етуде �зіндік 

үлесі бар қолданбалы және қашанда 

гуманистік тұрпатты теория болмақ. 

Екіншіден, Исламның ұлттық моделі 

үндескендігін, берісі Ш.Уәлиханов, 

кейіннен бүгінгі күнгі ұлт зиялыларының 

арасында «қазақ толыққанды мұсылман 

болмаған» деген сарындаc пікірлер  

кездеседі? Яғни бұл – қазақ даласындағы 

тарихи қалыптасқан «исламның ұлттық 

протонұсқасының» бұрыннан да бар 

болғандығын к�рсетеді .  Мәселен, 

Л.Құрманбаева түркі  даласындағы 

дүниетанымның рәміздік қырларын 

зерделей келе,  ІХ-ХV ғасырларда 

исламдық рәміздер мен  тәңіршілдік 

т а ң б а л а р д ы ң  қ а т а р  ж ү р г е н д і г і н , 

Қазақстанға «�з» исламына бағдар 

ұста нуға тура келеді және ол «қазақы» 

болғанымен, дәстүрлі исламнан алшақтай 

қоймайды. 

Алтыншыдан, бүгінгі діни ахуалда, 

«былай тартсаң �гіз �леді, былай тартсаң 

арба сынадының» кері келіп тұрғандықтан, 

әзірге бұдан басқа баламалы жол жоқ 

екені белгілі. Осындай ахуалды жете 

түйсінген отандық зиялыларымыздың 

кейбірі бұндай нұсқаның қажет екендігін 

атап к�рсетуде. Бұл құбылыстың �зі 

«ұлттың психологиялық қорғаныш 

тетігінің» қызметінен туындаған маңызды 

әлеуметтік әрекет.  0бсаттар қажы 

Дербісәлі де мұсылмандық әйел киімдері 

туралы пікірінде олардың ұлттық реңкте 

болуы тиіс екендігін атап к�рсетті. 

Қазіргі таңда, мәселен, имамдар 

арабтардың діни киімін сол қалпында 

адекватты түрде  қабылдаған жоқ, 

оған ұлттық оюларды енгізе отырып, 

талғамымызға ыңғайлап алды.  Ендеше, 

Исламның ұлттық нұсқасы жалпы алғанда: 

«ұлттық+�ркениеттілік+исламдық=зай

ыр лылық» деген тізбекті қағидаға (алго-

ритмге) келіп тоғысуы тиіс және радикал-

ды ағымдардан қорғанудың иммунитеті, 

саяси бағдар, азаматтық ұстаным бо-

лып құрылуы қажет. Ендеше, аталған 

нұсқаның жалпы теориялық-әдіснамалық 

негіздерін былайша ұсынбақпыз:

1. Ұлттық идея аясына енетіндей болуы 

тиіс. Себебі халқымыз мыңдаған жылдар-

дан бері дағдылы ұстанған діни сенімдер 

ұлттық идеяның руханияттық саласының 

құрамында сақталады.  Сондықтан ислам 

діні де барлық ұстанымдары жағынан 

ұлттық идеяға қайшы келмей, оны 

толықтыруды жүзеге асыруға қызмет 

етуі тиіс. Бұл тұста ұлттық идея мен ис-

лам дінінің мазмұндарын тура сәйкес 

деп түсінуге болмайды, қиысатын және 

қиыспайтын жақтары бар екендігін ашып 

айтуымыз керек. Академик 0.Нысанбаев 

та қоғамның діни және ұлттық сипатын 

араластырмау керектігін нақты дәйектеді.

2. Ұлттық салт-дәстүр мен әдет-

ғұрыпты басшылыққа алатындай бо-

луы қажет. «Бұндай дәстүр исламға 

жат», «шариғатта бұлай айтылмаған» 

деген сияқты тайыз тыйым салулар 

болмауы қажет. Себебі дәстүрлі ислам 

шарттарындағы рухани құндылықтар 

біздің ғұрыптық-салттық институтымыз-

да  әу бастан-ақ бар немесе керісінше 

исламдық салттар салт-дәстүрімізді 

толықтырушы жүйе болып келеді . 

 Ендеше, исламдық талаптар мен әдет-

ғұрыптың қайшы жақтарын ашып 

к�рсетіп, оны кіріктіру мен келістіруді 

оңтайлы тәсілдермен жүзеге асыру керек.     

3. Бүгінге дейін сақталып келе жатқан 

исламнан бұрынғы ұлттық діни сенім 

ғана сақталып қалған, сондықтан осы 

солғынданған кейпінің �зі белгілі бір 

дәрежеде қызмет атқарып тұр.  

4. Заманауи �ркениеттілік талаптар-

дан тыс қалмайтын болуы тиіс. Барша 

адамзат ұсынып отырған �ркениеттік 

шарттарына ислам діні қайшы келмей, 

қайта оны барынша қолдап, сенім мен 

сезім тұрғысынан айғақтап отыруы қажет. 

+ркениеттік оңды талаптар мен жағымды 

құндылықтардың рухани, экономикалық, 

саяси, әлеуметтік, тіпті тұрмыстық 

жақтарының барлығын мойындайтын 

және пайдаланатын нұсқа қажет. 

5. Жат діни радикалдық ағымдық 

тармақтардың ешқайсысын мойын-

дамайтын және жоққа шығаратындай 

мазмұнды қамтамасыз етуі тиіс. Осы тұста 

Қ.Лама-Шарифтің: «Жергілікті деңгейде 

халық арасында діни радикализмді 

қабылдамаудың нұсқауларын одан әрі 

қалыптастыру бойынша жүйелі жұмысты 

қамтамасыз ету орынды деп ойлаймыз» 

деген ой тұжырымының қаншалықты 

маңызды екендігін пайымдай ала-

мыз. Себебі  адасу мен шатасу нақ осы 

жағымсыз пиғылдардан – фанаттықтан 

бастау алады. Сондықтан бұл нұсқа �зінің 

қағидаларын жат ағымдардан  анық ай-

рылатындай қылып бағдарлап, �зіндік 

ұстанымдары арқылы олардан қорғанып 

және қорғап тұратындай болып құрылуы 

тиіс. Сонымен қатар белгілі бір деңгейде, 

олармен күресе алатындай әдіснамалық-

теориялық жақтары �те мығым болуы 

қажет. Сондай-ақ діни қауымдастық пен 

дінтанушылар ұсынып жүрген бағыттың 

мәтін жалпы шикізаттық объект қана, 

түсіндірушінің білімі мен �зінтану 

деңгейіне байланысты ұғынылатындығы 

айтылады. Шындығында, бұл мәтіндер 

�те к�не болғандықтан, кейде, тым 

жалпылама болып келеді де, әртүрлі 

түсіндірмелерге мүмкіндік ашады. Міне, 

радикалды жат ағымдар осыны оңай 

пайдаланады, �зінің мақсатына қарай 

ыңғайлап бұрып алып кетеді.  Сондықтан 

исламның ұлттық нұсқасы шынайы, 

оңтайлы, тиімді, зайырлы түсіндірмені 

ғ а н а  ұ с т а н ы п ,  с о д а н  а й н ы м а у д ы 

басшылыққа алуы қажет.

7. Ислам философиясы мен дүние-

таным идеалдарын �мір шындығынан 

 а й ы р а  б і л е т і н д е й  б о л у ы  т и і с . 

Философияның кейбір  бағыттары 

дүниетаным шеңберін кеңейту мен 

рефлексияға арналған, бұндай ұстанымдар 

нақты практикалық �мірде қоданыла 

бермейді. Мәселен, суфизм адамзаттың 

рухани идеалының және екінің бірінің 

қолынан келе бермейтін Құдайды шексіз 

сүюдің идеалы, аскеттік �мір стилі. Осыған 

байланысты «Қалай �мір сүру керек» деген 

нақты сауалдың туындауы да заңды. Осы 

мәселе, Ж.Баласағұнидің «Құтты білік» 

атты дастанында анық таразыланады: 

Оғдүрміш пен Огдүлмиштің пікірталасы 

арқылы аскеттік және зайырлы �мір 

стилінің баламалы таңдау мүмкіндігі сара-

ланады және келер ұрпаққа �з ұстанымын 

анықтауды ұсынғандай сыңай танытады.  

Сопылық ұстаным да дін философия-

сы арнасында құпталғанмен, фанаттық 

бағдарлы болғандықтан, баршаға және 

зайырлы қоғамға арналмаған. Бірақ 

ол баршаға емес, жекелеген таңдаулы 

адамдарға ғана тағайындалған эзотерия 

екендігін де, жалпылама идеал болып 

құрылғандығын да естен шығармауымыз 

керек.

8. Еліміздің саяси-әлеуметтік, мәдени-

экономикалық, рухани-құқықтық стра-

тегиясы мен тактикасына еш қайшы 

келмейтін болуы керек және белгілі бір 

деңгейде �зінің әрекет ету жазықтығында, 

мүмкіндігінше,  оны қолдап отыруы 

тиіс.  Сонымен қатар бүгінгі ислам 

мемлекеттеріндегі дінге байланысты 

қақтығыстар мен жанжалдарға араласпай-

тындай бейтарап қатынаста болу керек. 

«Дінге сену әркімнің жеке басының ісі», 

«дінде зорлық жоқ» деген қағиданы тек 

теория жүзінде емес, практикалық түрде 

де мығым ұстануды үнемі назардан тыс 

қалдырмауы қажет. 

9. Исламның тек құлшылық жағы-

на ғана баса назар аудармай, оның 

дүниетанымдық-ғылыми-білімдік-

этикалық тұстарын басшылыққа алуы 

тиіс. Кейбір зерттеушілер атап к�рсетіп 

жүргендей, тек киім үлгілерімен ғана 

шектелмеу қажет, форма қуушылықтың 

психоаналитикалық астарларын да сезіну 

керек. Қоғамымызда сезім күші мен сенім 

ықпалындағы емес, мәселені парасат-

ты, зайырлы, зиялы тұрғыдан шешетін 

тұлға дайындалуы керек. Себебі бізге 

қазіргі кездегі кейбір «майдан даласына 

айналған» мұсылман мемлекеттерінің 

тағдырының  еш қажеттігі жоқ екендігі 

баршаға аян. Демек, орта ғасырдағы 

араб-мұсылмандық ренессанс дәуіріндегі 

әлемге әйгілі болған түркілік ойшылдар 

кезеңіндегі (әл-Фараби, М.Қашқари, т.б.) 

ағартушылыққа басымдық берген ислам 

қажет. Яғни исламды тек жалаң құлшылық 

діні ретінде бағалау емес, оның ілім мен 

білімге, даналық пен адамгершілікке 

шақыратын үлгісін  баса ұсыну керек, 

с�йтіп, сайып келгенде, «интеллектуалдық 

ұлт» ұстанымына келіп түйіс уге тиіс. 

Бұндай интеллектуалдық пен діннің 

кіріктірілуі С.Нұрмұратов атап к�р сетіп 

жүргендей, рухани  интеллектуалды ұлт  

бағдарымен жалғасын табуды қалайды.

10. Ғылым этикасының арнасындағы 

ғалымның жауапкершілігіне сәйкес, 

дінтанушы мамандар, дін философта-

ры-социологтары мен діни философ-

тар-социологтармен қатар, қоғамдағы 

зиялы қауым �кілдері және біршама 

ықпалды әлеуметтік  қауымдастық 

болғандықтан діни к�шбасшылар (имам-

дар, діни саладағы білім берушілер, т.б.) 

мен беделді дін �кілдері (қажылар) де 

деонтологияланған болуы тиіс. Яғни 

исламның ұлттық нұсқасына сәйкес, 

қоғамдағы теріс діни ықпалдар мен 

жат ағымдардан сақтану, адамгершілік 

құндылықтарын қалыптастыру, саяси-

әлеуметтік прогресс, т.б. жағдайларда 

дін �кілдерінің белгілі бір деңгейде 

ресми емес болса да, ішкі әлеуметтік 

жауапкершілігі мен азаматтық парыздары 

қамтылуы керек. 

Осы орайда, Елбасы Н.Назарбаевтың 

еліміздегі ресми дін �кілдеріне үлкен 

жауапкершілік жүктеліп отырғанын, 

зайырлы қоғамдағы дінбасыларының 

�зіндік парасатты парыздары болуы 

тиіс екенін баса айтуы ел болашағы 

мен мемлекетіміздің рухани-мәдени 

� р к е н д е у і н д е  о л а р д ы ң  м а ң ы з д ы 

ж ә н е  қ о з ғ а у ш ы  б у ы н  е к е н і н  ж і т і 

пайымдағандығының к�рінісі .  Бұл 

қағидаттар сайып келгенде, зайырлы 

мен діни фанаттарды ажырататын, осы 

талаптарға сай келмесе, қалыпты діни 

ұстанымда емес екендігін белгілейтін, 

�з ін-�зі  тексеретін «тест»  түрінде 

де орнығуы тиіс деп айта аламыз. Со-

нымен қатар, біз к�рсетіп отырған 

исламның ұлттық нұсқасы автордың 

жеке к�зқарасы ретінде тек отандық 

ғылыми қауымдастық пен дінтанушы 

мамандардың ойталқысына ұсынылып 

отырғанын атап �ткіміз келеді.    

Берік АТАШ,
философия ғылымының докторы

жалпылама нұсқа, теориялық бағдар, 

концептуалды идея және ғылыми-зиялы 

ойталқыға арналған жоба болып табыла-

ды. Яғни бұл қоғамдық,  бұқаралық санада 

құпталмаса, �здігінен-ақ ығыстырылып 

қалатын жай ғана идея деген с�з. 

 Экстремизм мен терроризмнің алдын алу  

жағдайында, қазіргі �ркениеттің  негізінде 

жатқан құқық, мораль, философия, діннің 

кейбір іргелі түсініктерін қайта қарастыру 

да маңызды түпмәселе дер едік. Оның 

үстіне діни экстремизм мен терроризм 

ахуалы, шындығында, «санадағы діни 

құндылықтарды қайта бағалау»  кезеңінің 

туындап келе жақанын білдіреді және 

дінтануды реконструкциялауға жетелейтін 

сыңайлы. Бұндай діни тараптағы келеңсіз 

к�ріністер мен жаңа діни ұйымдардың 

пайда болу қатерлерін тек тыйым салумен 

ғана шешуге болмайтындығын, ұлттық 

идея мен идеология, ұлттық бірегейлену 

сияқты табиғи қажетті беталыстар арқылы 

реттеу керектігі туралы тұжырымдар 

негізсіз емес.  

Үшіншіден, оны тек біз ғана ұсынып, 

жаңалық ашпақ ниетте емеспіз. Бұндай 

нұсқа мыңдаған жылдар бойы сабақтасып 

келе жатқан  ата-бабамыздың діни 

бағдарында бұрыннан-ақ орныққан. 

Мәселе, оны қайта қалпына келтіруде бо-

лып отыр. Қазақ халқының діни сенімінің 

тарихтағы келбеті, шындығында,  ислам 

діні қазақ даласына енгеннен кейін, осы 

исламның, тәңіршілдіктің, шамандықтың, 

ата-баба аруағына табынудың  кірік-

тірілген-жымдастырылған синтездік 

үлгісін �здігінен-ақ қалыптастырған. 

Осы к�птүрлілік, құрамындағы қай-

сыбір діннің басымдық алуы арқылы 

фанаттыққа ұрынбауының қорғаныш 

тетігіне айналған тәрізді. Бүгінгі күнгі 

«зайырлы» деп аталып жүрген үлгі 

халқымызда олай аталмаса да, бұрыннан-

ақ құрылған модель. Демек, қазақ халқы 

исламның �зіне ыңғайланған мазхабта-

рын (Ханафи, Матруди) қабылдай оты-

ра, оны да т�л дүниетанымға бейімдеп 

жіберген сыңайлы немесе «этнокон-

трислам» деп атауға болатын нұсқаны 

ресми емес түрде жасап шығарды. Және 

оның ұлттық діл мен архетиптер аясында 

бүгінгі күнге дейін заңды құбылыс ретінде 

биопсихоәлеуметтік тұрғыдан сабақтасуы 

заңды. 

Неліктен салт-дәстүріміз бен әдет-

ғұрпымыздың кейбір к�ріністері ша-

ри  ғатта «айтылмаса» да,  мыңдаған 

жылдар бойы жүзеге асып келді? Не 

себепті  салт-дәстүр құрылымында 

тәңіршілдіктің, шамандықтың, ата- 

баба аруағына табынудың элементтері 

барынша тиянақты түрде сақталып 

қалған? Неліктен әрісі М.Қашқаридан 

бастап ислам мен түркілік ділдің �зара 

кейіннен де инкорпорацияға ұшыраған 

ескі рәміздердің ұзақ уақыт бойы �з 

мағынасын сақтап келгендігін атап 

�теді. Ал Г.Шәймерден қазақ халқының 

к�шпенді �мір салты мен бұрынғы 

сенімдері исламды саясаттандырмағанын, 

араб рухындағыдай шынайы мұсылман 

болмағандығын атап �тсе, М.Шайкемелев 

қазірг і  еліміздег і  исламдық сенім 

халықтық салттармен, дәстүрлермен 

�зара байланысты �зіндік бір симбиозды 

құрайтындығын тұжырымдайды.   

Т�ртіншіден, қазіргі кезде ислам дінін 

ұстанған мемлекеттердің діни-рухани 

саламен байланысқан саяси-әлеуметтік 

ұстанымдары да әртүрлі болып келетіндігін 

түйсінуіміз қажет. Нақтырақ айтқанда, 

бүгінгі біздің қоғамға сіңіріліп отырған 

ислам сенімінің к�птеген қырлары  «...

әлдеқандай біреулердің исламдық үлгісі» 

екендігін негізге алсақ, �зіміздің үлгіні 

табиғи-тарихи, руханиятты-сұранысты 

түрде қажет етіп отырғанымызды несіне 

жасырамыз. Бізге үздіксіз діни қақтығыс 

пен соғыс жағдайында �мір  сүріп 

отырған мемлекеттердегідей ішкі діни 

тұрақсыздыққа бағдарланған  немесе 

�ркениеттің талаптары мен прогрестің 

жағымды-тиімді  қырларына тер іс 

к�зқараспен қарайтын саясаттандырылған 

исламның қажеті жоқ. О.Хульткранцтің 

«дін экологиясы», Ж.Ваарденбургтің 

неофеноменологиясы сияқты дінтану 

әдіснамасына келіп тоғысатын пікірлерді 

басшылыққа алсақ,  мұсылман дінінің 

жалпы теориялық негіздері емес, бұл 

жерде оның Қазақстандағы қабылдану 

ерекшеліктері мен санамыздағы келбеті 

қандай екені маңызды. Олай болса, біз 

ұсынып отырған жобаның �зі түпнұсқамен 

бірегейлендіруді әрі діни қоғамдық 

сананың радикалды қырларынан арылу-

ды к�здейді.  

Ендеше, исламның ұлттық нұсқасы 

мұсылман дінін �згерту немесе жаңа-

шаландыру, жаңа иждиһат болып табы-

латын модернизация емес. Керісінше, 

ұлттық құндылықтарды қайта жаңғырту 

мен бірегейленудің табиғи эволюциялық 

реставрациясы болып табылатынын 

және жат ағымдардан қорғанудың 

«классикалық иммунитеті» болып, ресми 

емес түрде болса да, қабылданатынын-

бекітілетінін  атап �ткіміз келеді.   

Себебі дәстүріміздің исламдық емес 

элементтеріне қарсы келу, мыңдаған жыл-

дар бойғы сақталып келе жатқан дәстүрді 

«бүгін мен жоқ қыламын» деген түсініктің 

�зі трагикомедиялы жағдай, жалпы та-

рих алдындағы күнә.  Сол «деструктивті 

пиғылды Меннің» отыз-қырық жылдық 

саналы ғұмыры мен мыңдаған жылдар 

бойғы тарихтың тайталасуы «қанденнің 

пілге үргенімен бірдей» комедиялық 

туралы мәліметтер  алып, �з риза-

шылықтарын  білдіріп, кітапхана-

мызға  т іркеліп,  жаңа кітаптар 

алды. Қызмет к�рсету б�лімінің 

меңгерушісі Ләззат Сағындыққызы 

жас оқырмандарға тілегін білдіріп, 

кітапханаға тұрақты оқырман болуға 

шақырды.

Гүлжан RТЕГЕНОВА,
  кітапханашы

АҚТ+БЕ

қыры туындайды.  Себебі тарих бүгінгі 

әрбір адамның Менінің бар болуының 

алғышарты, ата-бабаларымыздың шы-

найы �мірі және баршамызды �зінің 

қойнауына тастайтын руханияттық-

тәжірибелік-айғақтықпен жабдықталған 

асқақ та қастерлі жады кеңістігі болып 

табылады. Бұл оның трагедиялық қыры.        

Бесіншіден, біз бұны бүгін ұсынбасақ, 

ұлттық рух пен руханияттың ішкі қуаты 

�здігінен-ақ осындай нұсқаны (оны 

арнайы нұсқа, модель деп атамаса да) 

стихиялы жүзеге асыруы ықтимал және 

оның белгілері қазіргі кезде байқалып 

отыр. Бірақ күн  санап  к�бейіп келе 

жатқан  адасқандардың тағдыры мен 

болашағын ойласақ, ұлттық нұсқаны 

ұсынудың �зектілігі, оны жедел іске асыру 

кезек күттірмейтін мәселе екені түсінікті 

жайт. Немесе біздің құндылықтарымыз 

бен мүддемізге сай келмейтін парадигма  

сырттан таңылуы мүмкін. Сондықтан 

шарттарының тиімді, пайдалы, ұтымды 

қырларын ұмыт қалдырмау қажеттігі 

туындайды. Себебі сан мыңдаған жыл-

дар бойы қалыптасып, жүйеленіп, 

сұрыпталып, тиімсіздері ығыстырылып, 

оңды, жағымды жақтары дамытылып 

келген сенімдер халқымыздың шынайы-

табиғи ұлттық болмысының нақты к�рінісі 

болғандықтан, оның дүниетанымдық-

практикалық қырларын ескеріп отыруы-

мыз қажет. Бір ғана мысал, туған жерді, 

елдің геофизикалық кеңістігін қорғау 

патриотизмін қамтамасыз ету қызметін 

атқарған, табиғатқа деген экологиялық 

және эстетикалық сана қалыптастыруда 

маңызды болып саналған – Жер-Ананы 

(Ұмай ананы) құрмет тұтуды «ширк» 

деп түсініп, орнына бұның қызметін 

толық атқаратын басқа баламаның 

ұсынылмауынан не ұтамыз. Бүгінгі 

таңда Ұмай ана культі солғынданып, 

оның тек жоғарыда аталған қызметтері 

бірі – Ислам дінін насихаттау экстремизм 

мен терроризмге қарсы күрестің әсерлі-

ықпалды тәсілі бола алмай отырғандығын 

атап �туіміз керек. Нақтырақ айтқанда, 

бұл нұсқа А.Косиченконың: «Неге ради-

калды уағызшылар  (Құранды бұрмалай 

отырып)  адамның санасын теракт жасауға 

дайын етіп шығарады да, ал «сабырлы 

исламның» атынан с�йлейтін имам-

дар Құранды ашық және дәл тәпсірлей 

отырып, бұл бұзылған сананы тазарта 

алмайды? Неге олай?» деген сауалы-

на нақты жауап беретіндей, әлеуметтік 

жауапкершілікпен қарайтындай болуы 

тиіс.  

6. Құран мен хадистер және басқа 

да �зімізге лайықты болып келетін 

діни мәтіндердің әртүрлі керітартпа 

түсіндірмелеріне жол бермей, оларды 

бір оңды  призмадан ғана қабылдауды 

басшылыққа алатындай болуы қажет. 

Кейбір герменевтиктердің  пікірінше, 
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қонтайшы құйтырқы әрекетке барып, 

сайқал тәсілге к�шеді.  Сардарлары-

мен ақылдаса келіп, күшпен алмасын 

түсінген ол айламен  жеңуді ойлайды. 

С�йтіп, соғыстың үшінші күні садақ 

оғын қарша боратып, оғландарымызды 

қоғадай жапырған қалмақтардың айла-

сы асады. Он мың адырнадан атылған 

к�бе бұзар жебелер үш жүз жігіттің 

сауытын с�гіп, кеудесінен �тсе де жер 

құшуға асықпаған батырлар ақтық 

демдерін іштеріне тартып, соңғы 

шайқастарында к�рсеткен ерліктері 

аңызға бергісіз оқиға. «Ер сүрінсе 

еңкеймес жығылар тік» демекші, 

тізелері бүгілмеген, бастары иілмеген  

қазақтардың мәйітінен де сескен-

ген қонтайшы олардың денелерін 

б�лшектеп, боршалап, жан-жаққа 

сүйреп апаруды бұйырады. Содан ол 

жер «Борша т�бе» деп аталып кеткен 

к�рінеді.  Бұл қырғыннан «Ақбоздара» 

атының арқасында аман қалған Қақал 

әулие түнімен жау ордасын аралап, 

онсыз да құты кеткен қалмақтарды 

шетінен бауыздап, жеңіске масаттанған 

мінген Қақал әулие т�бе ұшынан қарап 

тұрған деседі.  Содан бері ел басына за-

уал т�нсе «Борша т�беден» Ақбоздара 

кісінейді деген сенім қалған. 

1909 жылға дейін қазіргі Қабанбай 

ауылы да «Борша» деп аталған. Аталмыш 

ауылға кіреберісте орналасқан т�бенің 

тарихы осындай. Елінің азаттығы, 

жерінің бостандығы, қызының ертеңі, 

ұлының болашағы үшін қайтпас 

сапарға аттанған бабаларымыздың 

ерлігі ұрпаққа �неге екендігі шындық. 

О с ы н д а й  қ а һ а р м а н д а р ы м ы з д ы ң 

қ а н ы м е н  ж а з ы л ғ а н  � т к е н і м і з д і 

ұмытпау басты парызымыз. Ұлт де-

генде ұлағатты с�з айтуға ұмтылатын 

Елбасымыздың арқасында тарихымыз 

қайта түгенделіп, ұмытуға болмайтын 

ұлы тұлғалардың есімі жаңғыруда. Дәл 

осындай тағылымды оқиғалардан дәм 

алып �скен жастар ұлағатты, ұлықты, 

ұлтжанды болып ержететіндеріне 

сенімім кәміл.

Алмат ЕСЕНБЕКОВ

Алматы облысы

�йел, ана, әже – осынау үш ауыз 
с3з бір-бірімен тығыз байланысты. 
�йел – шаңырақ шаттығы, ана – 
балаларының қамқоршысы, әже – 
әулеттің ұйытқысы. Осы үш міндетті 
абыроймен атқарған ана қашанда 
елге сыйлы, құрметті. 
Біз с3з еткелі отырған ардақты ана 
Камилә Омарбекова отбасының ғана 
емес, қоғамның да қамын жеген, жас 
ұрпақ тәрбиесіне айтулы үлес қосып, 
ұлттық салт-дәстүрді жалғастырып, 
қол3нерді 3міріне 3рнек етіп жүрген 
жан. Бір басына сан түрлі 3нерді 
тоғыстырған ана қол3нермен қатар 
ән айтуды, дәмді ас пісіруді, атқа 
отыруды, велосипедпен жүруді серік 
етіп, жас ұрпаққа үйретіп келеді. 
Бүгінде Достық үйі жанындағы Ана-
лар кеңесінің, Талдықорған қалалық 
«�желер» ансамблінің мүшесі. Ар-
дагерлер үйінде қыздарға қол3нердің 
қыр-сырын меңгертіп жүрген ұстаз.  
 
Камилә Омаралықызының қыздарға 

айтар кеңесі к�п, үлгі-�негесі мол. 

Ол кісімен етене жақын танысып, 

сұхбат  тасқанымызда бірден-ақ бірнеше 

�нерді қатар меңгеруінің, оның ішінде 

қол�нерге бейім болуының себебін 

сұрадық.

– Бала күнімізде анамыз үйде  кесте 

тігеді. Оған қарап қызығып, менде 

қолыма ақ мата, ине-жіп алып, кесте-

леймін. Мәкен Мұхаметжанқызы де-

ген ұстазым болды. Ол гүлдеп тіккен 

кестелеріме қарап мені «Гүлші қыз» 

деп атайтын. Кестелерімді к�рме лер-

ге қоятын. Қол�нерге деген қызығу-

шылығым осылай басталған еді.  Ал 

әкем бес жасымда атқа мінуді үйретті. 

Ол да менің �мірімде елеулі орын алды. 

Қазір 60-қа келсем де әжемін деп атқа 

отырудан бас тартқаным жоқ. Керісінше, 

қаланың қыздарын атқа мінуге үйретіп, 

қазақ үшін қасиетті жылқы малын на-

сихаттап жүрмін. 0н �неріне келуіме 

мектептегі ұстазым Бақтияр Бозов деген 

ағайдың әсері мол болды. Ол кісі баян-

да ойнайтын. Сонда Бұлбұл Дәулетова 

деген сыныптасым екеумізге «Менің 

Қазақстаным» әнін айтқызатын. Ол 

сары, мен қара торы қызбын. «Сары 

қыз, қара қыз, кәне, шығыңдар» дейді. 

«Біз алтын күн аспаны» деп әуелете 

ж�нелеміз. Қазір Бұлбұл екеуміз кездесіп 

қалсақ, кезінде біз айтатын ән еліміздің  

0нұранына  айналды деп мақтанып 

қоямыз, – деп ағынан жарылды.

Осылайша  қыздың к�кейінде 

бүр жарған �нерге деген ынтықтық 

жас кезінде де жарқырай к�рінді. Ол 

мектеп бітірген жылы К�к�зек қой 

кеңшарында алғаш рет «Гүлдер – 74» 

комсомол жастар бригадасы құрылды. 

Сонда еңбек ете жүріп, ән айтып, 

ауданда �ткен байқауға да қатысады. 

Онда бірінші орын иеленіп, қызыл 

кілем сыйлыққа алады. Осы кезде к�зге 

түскен жалынды жас ауылдық кеңес 

депутаттығына ұсынылады. С�йтіп, 

небәрі 17 жасында қоғамдық �мірге 

белсене араласа бастайды. Қол�нерден  

қол үзбеген Камилә Омаралықызы 

Сарқан қаласындағы кілем цехы-

на жұмысқа кіреді. Ол кезде кілемді 

қолмен тоқиды, оның қиындығына 

ҚОЛӨНЕР – НӘЗІК ЖАНҒА ТӘН ӨНЕР

АТАДӘСТҮР

УНИВЕРСИТЕТ МЕРЕЙТОЙЫ

БАБАЛАРҒА ҚҰРАН БАҒЫШТАЛДЫ
Технология кеңістігінде күн кешкен 
әрбір азамат жоғары оқу орнына тап-
сырмас бұрын, оның  ішкі мәдениеті 
мен жеткен жетістігіне к3з тігеді. Бұл 
тұрғыда оқу ордасының бағындырған 
биігі ауыз толтырып айтарлықтай. 
Талай  азаматтарды тәрбиелеген 
қара шаңырақ білім бәйгесінде 
қалыс қалған емес. Жарты ғасырға 
жуық тарихы бар шағын шаһардың 
шыңында қазақтың Ілиясы қол 
бұлғап тұрғандай. 

Биыл Талдықорған қаласындағы 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мем-

лекеттік университетінің құрыл ғанына 

45 жыл. Осыған орай, білім ордасы 

мерейтойын атап �тті. Шараға облыс 

әкімі Амандық Баталовтың �зі қатысып, 

университет ұжымы мен білімгерлерін 

құттықтады. 

Аталған мерейтойға тарту ретінде 

университет ішінен биотехника ғылы ми 

орталығы ашылды. Мұнда алтын алудың 

биотехнологиялық әдісін әзірлейді. 

Сондай-ақ биотехнологтар асептикалық 

және сирек кездесетін �сімдіктердің 

түрлерін к�бейтумен айналыспақ. 

Жаңа ғылыми орталықтың ашылуына 

қатысып, атқарылатын жұмыс барысы-

мен танысқаннан кейінгі салтанатты 

жиында с�з алған Амандық Ғаббасұлы 

уни верситет түлектері �ңірді дамытуда әр 

салада еңбек етіп жүргенін тілге тиек етті.

– Университетте заман талабына 

сай жас буынды оқытып, тәрбиелеу ісі 

жақсы жолға қойылған. Алдағы уақытта 

да келелі істеріңіз к�п әрі жемісті бола 

берсін. Сапалы ұрпақ тәрбиелеп, елдің 

ертеңі үшін аянбай тер т�гіп жатқан 

сіздерге алғысым шексіз, – деп ізгі 

тілегін білдірді. Сондай-ақ �ңір бас-

шысы университет ректорына 35 млн 

теңгенің сертификатын табыстады.

Мерейтой қарсаңыңда университет-

тің бұрынғы ректоры, бүгінде «Нұр Отан» 

партиясының «Білім беру» бағыты бой-

ынша партиялық кураторы 0бдіманап 

Бектұрғанов атындағы жаңа кабинет 

ашылды. Сондай-ақ білімгерлер к�птен 

күткен, журналистика мамандығына 

арналған оқу телестудиясы �з жұмысын 

б а с т а д ы .  З а м а н а у и  қ ұ р а л д а р м е н 

жабдықталған телестудия арнайы 

бағдарламасын да түсіріп үлгеріпті.

Жиын барысында университет 

оқы  ту шылары білім берудегі қосқан 

үлестері үшін облыс әкімінің Құрмет 

грамо тасымен, Ы. Алтынсарин атын-

дағы т�сбелгімен, «ҚР ғылымы ның 

дамуы  на сіңірген еңбегі үшін» және 

«Білім беру ісінің құрметті қызмет-

кері» т�сбелгілерімен марапатталды. Ал 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мем ле-

кеттік университетінің дамуына қосқан 

сүбелі үлесі үшін Амандық Баталовқа 

«Жетісу мемлекеттік универ си тетінің 

Құрметті профессоры»  атағы берілді.

Мұхтар КҮМІСБЕК

Алматы облысы

«Ескергенді ескеремін» деген екен 

әулие  Ескелді би. Кесене шырақшысы 

Бақберген Жүнісбаев   әулие жайлы 

келушілерге  мол мағлұмат берді.   Ел-

жұрт Ескелді дүниеге келгенде Т�ле биден 

сүйінші сұрапты. Сонда Т�ле би: «Тілекті 

Алла ескерді, Жалайыр еліне ес келді, 

Баланың аты Ескелді болсын, Елінің есіне 

ес қосып, халқының қамын ойлайтын 

азамат болсын!» деп батасын беріпті. Бір 

басында би, батыр, әулиелік  қасиеті бар 

аса кемеңгер, тарихи тұлға  ел мүддесі 

үшін �зінің күш-жігерін аямай, ел бірлігін 

сақтау мақсатында әділетсіз жауға қарсы 

тұрып, жоңғар-қалмақ басқыншыларымен  

ш а й қ а с қ а н .  Ш ы р а қ ш ы  Б а қ б е р г е н 

Жүнісбаев шешендігімен аты шыққан 

бабамыздың соңында қалдырған  тәлімді  

с�здерін келушілерге үлгі-�неге ретінде  

айтты.  Атаға арнап, Құран бағыштады. 

Шара барысында Айту би кесенесіне 

баруға жол түсті. Айту би – Балпық 

әулиенің тәрбиесін к�рген шәкірті. Ол 

небір қиын дауларды шешіп, ойшыл 

шешендігімен алғыр би дәрежесіне 

к�терілген. «Болашаққа бағдар: руха-

ШАРА

ТАҒЗЫМ

қолдаудың мемлекеттік бағдарламалары 

бойынша кеңес береді,  бастапқы бизне-

ске сүйемелдеу мен жобаларды «Даму» 

қорының қаржы құралдары бойынша 

қолдау жүргізеді. 

Орталықта кәсіпкерлік, жер қаты-

настары, мемлекеттік сәулет және 

құрылыс бақылауы б�лімдері және 

табиғи монополиялар субъектілерінің 

�кілдері де қызмет к�рсететін болады. 

«КҚКО бір терезе қағидасы бойын-

ша жұмыс атқарады. Осы орталықта 

кәсіпкерлерге бизнес-жоспар әзірлейді, 

мемлекеттік қолдау шаралары бойын-

ша кеңестер,  мемлекеттік  орган-

дар �з қызметтерін ұсынатын болады. 

Кәсіпкерлерге барлық қызмет түрлері 

к�рсетіледі.  Ендігі таңда аталмыш 

КҚКО-ны Қапшағай мен Қаскелең 

қалаларында ашуды жоспарлап отыр-

мыз» дейді Алматы облысы Кәсіпкерлер 

палатасының директоры Нариман 

0білшайықов. 

Шара қатысушылары мен қонақтары 

үшін жергілікті �ндірушілердің к�рмесі 

ұйымдастырылды. Онда «Алматинские 

краски» ЖШС, «Хамле Компани ЛТД» 

ЖШС, «Метакон» ЖШС, «Қайнар АКБ» 

ЖШС, «Жаркент крахмал-сірне зауыты» 

ЖШС және басқа да кәсіпорындар �з 

�німдерін ұсынды.

Айта кетейік, Кәсіпкерлерге қызмет 

к�рсету орталығында «Бизнес мектеп» 

компонентінің «Бизнес кеңесші», «Биз-

нес +су», «Тәлімгерлік қағидаттарын 

қолдана отырып жобалық оқыту», «Жас 

кәсіпкер мектебі» жобалары бойынша 

оқыту семинарлары �ткізілетін болады. 

Нұрлан ҚҰМАР

ТАЛДЫҚОРҒАН

«Бұған дейін к�рмелер, форумдар 

және басқа да ірі шараларды �ткізетін 

орын болмады. Сондықтан біз К�рме 

павильонының құрылысын бастадық. 

Енді бұл жерде аталмыш іс-шаралардың 

барлығын ұйымдастыратын боламыз. 

 Сонымен бірге орталықта «Атаме-

кен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

облыстық филиалы жұмыс атқарады. 

Аймақ кәсіпкерлері үшін барлық қажетті 

қызмет ұсынылады» деп атап �тті облыс 

басшысы Амандық Баталов. 

О р т а л ы қ т а  с е г і з  т ү р л і  қ ы з м е т 

к�рсетіледі .  Олар – бухгалтерлік 

және салықтық есеп жүргізу, сондай-

ақ статистикалық есептілік жасау; 

кедендік рәсімдер; кәсіпкерлердің 

ж ә н е  к ә с і п к е р л і к  б а с т а м а с ы  б а р 

тұрғындардың �тінімдерін сүйемелдеу; 

заңгерлік  қызметтері ;  маркетинг 

қызметтері; ақпараттық технологияларға 

қызмет к�рсету; мемлекеттік сатып алу 

мәселелері; мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестік саласындағы кеңестер. 

Сондай-ақ «Даму» қорының маман-

дары бизнес �кілдеріне кәсіпкерлікті 

КӘСІПКЕРЛЕРГЕ 
ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТЕДІ

Солардың бірі ретінде асау толқыны 

тулаған, асқар таулары аспан сүйген 

айдынды Алак�л ауданының аумағында 

орналасқан «Борша т�бені» атауға бо-

лады.  

Ғасырлар қойнауына зер салып, 

зерделейтін болсақ бұл киелі мекеннің 

қазақ тарихында алатын орны ерек. 

Баһадүр бабаларымыздың  қайсарлығы, 

батылдығы мен батырлығы әйгіленген 

жер. +здерінен отыз есе к�п қалмақ 

қолына жалғыз ат, жалаң қылышпен 

қарсы шапқан қазақ қаһармандарының 

ажалмен арпалысқан т�бесі.

Тарих беттерін парақтайтын болсақ 

осыдан екі жарым ғасыр бұрын �мір 

сүрген Қаракерей Қақал әулие бастаған 

ел Жоңғар Алатауын б�ктерлей мал 

қамын күйттеп, к�ктеуде жатқанда 

тұтқиылдан шабуылдаған қалмақ 

қ о н т а й ш ы с ы  қ а п ы с ы з  о т ы р ғ а н 

халықтың т�рт түлігін айдап, қыз-

келіншегін байлап әкетеді. Намы-

сымен нар сүйреген баһадүр баба-

мыз осы мезетте қару к�тере ала-

тын үш жүз жігіттің басын қосып, 

он мыңнан астам жаудың жолын 

б�геуге аттанады.  Ескі дала заңына 

сай алғашқы екі күн қос қанаттың 

батырларының жекпе-жегімен �теді. 

Бірнеше қайталап айқасқа шықса 

да аттан құламаған азаматтары-

мыз ерліктің ерен үлгісін к�рсетіп, 

қалың қолдың дегбірін қашырады. 

Осал қарсылас жолықпағанын сезген 

қарамастан бірден-ақ меңгеріп алады. 

Қағылез қыздың талабына үлкендер 

сүйсіне қарайды. Камилә апай оны-

мен тоқтамай тоқыма �нерін үйренеді. 

С�йтіп, Қапал ауылындағы тоқыма 

цехында 21 жыл еңбек етеді. Соны-

мен қатар осында к�ркем�нерпаздар 

ү й і р м е с і н і ң  ж е т е к ш і с і  б о л а д ы . 

Кейіннен тоқыма цехы жабылған соң 

Талдықорған қаласына қоныстанып, 

1996 жылдан бастап Достық үйінің 

ұйғыр орталығында, 2011 жылдан 

зейнетке шыққанға дейін облыстық 

Қазақстан халқы Ассамблеясына 

қарасты қазақ салт-дәстүр орталығында 

қол�нер шебері болады. Қазір зей-

нетте жүрсе де қоғамдық жұмыстан 

қалмай, қалада �тетін іс-шаралардың 

бәріне қатысады.  Қалалық «0желер» 

ансамблінің, Аналар кеңесінің мүшесі. 

Ал Ардагерлер үйінде қыздарға қол�нер 

үйретіп, қазақ халқының салт-дәстүрін 

жас ұрпақ бойына сіңіруде атқарып 

жатқан еңбегінің �зі жеке дара айтуға 

тұрарлық. 

Мұнда шебер ұстаз түрлі қол �нер 

бұйымдарын, атап айтар болсақ, ке-

сте, ою-�рнекті к�рпеше-жастықша, 

киізден жасалған ат, түйе ойыншық-

тарын,  моншақтан тоқылған гүл, 

әшекей заттарды жасатып, қыздарды 

әсемдікке баулуда. 

– Біздің еңбегіміздің сапалылығы 

сонда, бәрін ине-жіппен қолдан тігеміз. 

Тігін машинкасын, желім, басқа да 

жабыстырғыш заттарды  қолданбаймыз. 

Қазір к�біне оюды ойып алып, машин-

камен басып жүргізе салады. Ол оңай, 

әрине. Ал �з қолыңмен тіккен бұйым 

басқа. Бар к�ңілің, ықыласың сонда 

болады. Қолмен тіккенде миың да 

тынығады. Тек сол жасап отырған ісіңді 

ғана ойлайсың. Шалманың әр бұрышы 

бірдей болу керек, бір жіппен бір жіптің 

жарасуы, матаның түстері үйлесуі шарт. 

Соның бәрін бағамдайсың. 

Жалпы қол�нер – қыз балаға тән 

�нер. Қол�нерді үйренемін деп келген 

қыздардың бірінші кезекте қолының 

икемділігіне қараймын. Талаптанған 

баланы шеттетпеймін, бәріне бірдей 

үйретемін. Ішінде жай к�ру үшін  немесе 

үйренгісі келіп ынталанып келетін 

қыздар болады. Бірақ қол�нерге бейімі 

барлар жалғастыра береді де, ине-жіпке 

икемсіздер бір-екі рет келген соң  �здері 

де жуықтамайды. 

Қол�нерге келіп жүрген қыздар үш 

жылдан бері атқа отыруды да үйреніп 

жүр. Қазақтың қызы тек қана іс тігіп 

қоймаған, керек кезінде атқа да мініп, 

жерін жаудан қорғаған. Осы қасиеттерді 

қыздардың бойына сіңірсек, қазақтың 

батыл, қайсар қыздарының қатары 

к�п болады деп ойлаймын. Бұл баста-

ма  Ассамблеяда қызмет етіп жүрген 

кезімде Ғабит Тұрсынбайұлының 

ұсынысымен жүзеге асқан болатын. 

Бүгінде сәтті жалғасын табуда, – дейді 

Камилә апай. 

Тәрбиеге ерекше мән беретін ана 

шәкірттеріне қазақ қызының к�ркем 

мінезі, ибалылығы жайында толғамды 

әңгіме айтудан еш жалықпайды. 

Сондықтан да болар,  шаштарын 

 жайып жүретін қыздар Камилә апайды 

к�ргенде жинай қояды. Бұл турасында:

– Қазақ қызы ешқашан шашын 

жайып жүрмеген, ол – жаман ырым. 

Шаштарыңды жинап, �ріп қойсаңдар, 

қалай жарасымды к�рінеді әрі жақсы 

�сетін болады деймін. Ата-аналардың 

�зі «шаштарын сізге келгенде ғана 

жинамай, басқа уақытта да жинап 

жүрсінші деп айтып қойыңызшы» 

деп жатады. Үйден шығарда айнаға 

қараңдар, киімдерің олып-солпы бо-

лып, с�гіліп, жібі салбырап тұрмасын 

деймін. Тіпті дұрыс жүру керектігіне 

дейін айтып отырамын. Жыртық киім, 

шалбар кимеңдер деймін қыздарға. 

Менің екі ұл, бір тал қызым болса да 

оларға қатал қарадым. Ол кезде де 

сәнді, жыртық киімдер болды. Бірақ 

сәнге еліктеп кетуіне жол бермедім. К�п 

дүние отбасылық тәрбиеге байланысты. 

Ана ненің дұрыс, ненің бұрыс екенін ай-

тып, дер кезінде тыйым жасап отырса, 

бала соған құлақ асады. Кейбір қыздар 

анасының тәрбиесі болмаған соң біздің 

с�зімізді тыңдамауы да мүмкін. Кейбірі 

ақыл айтсаң, жек к�ріп те қалады, 

соған қарамай балалардың бірінің 

болмаса бірінің құлағында қалар деп 

бар білгенімізді үйретіп, дұрыс жолға 

бағыттауға тырысамыз, – дейді ана. 

Қол�неріміз, салт-дәстүріміз ұмыт 

қал масын, жас ұрпақ жадында жаңғырсын 

деп жүрген Камилә Омаралықызының 

�негелі жолы к�пке үлгі. 0же болдым, 

енді үйде жанымды бағып жатайын деп 

емес, білгенімді жас ұрпаққа үйретейін 

деп жүрген, он саусағынан �нер тамған 

әженің жас буынға берері әлі де мол. 

Ананың ақыл-парасаты, іске бейімділігі, 

шеберлігі бүгінгі қыздарымыздың бойы-

нан табылып жатса нұр үстіне нұр болмай 

ма? Мұны ата жолының ұмыт қалмай 

жалғанғаны десек болады.

А. ТОПАНТАЙҚЫЗЫ

Алматы облысы

елді дүрліктіреді. Бастан-аяқ қанға 

боялған батырды к�ргендер оны 

аруақ, пері деп ойлап, асып-сасады. 

Тіпті кейбір жүзбасылар, мыңбасылар 

жеке-дара қашып кетуге де тырысып, 

қалың қол б�ліне бастайды. Бұны 

естіген қонтайшы бүкіл даланы от 

жақтыртып, алау тұтатып аласта-

тады. Сол сәтте адал арғымағына 

ни жаңғыру» жобасы аясындағы 

тарихи орындарды аралаған  керу-

ен ат басын Балпық би әулиенің 

кесенесіне бұрды. Бұдан кейін Жол-

барыс батыр, Қарымбай әулиелердің 

кесенесіне барып, Құран бағыштады.  

Балалар әулие-әмбиелер  жерленген 

кесенелерді аралау барысында  рух-

танып, бір серпілді. Қаланың қым-

қуыт тірлігінен сыртқа шығып, еркін 

тыныстады. +здеріне киелі орындар-

ды аралауға мүмкіндік жасаған  ел 

ағаларына алғыстарын білдірді.   

Г. МҰҚАШҚЫЗЫ

Алматы облысы

Қаратал ауданы
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ҚазҰУ – ел мүддесі үшін  бі лікті 

мамандарды сапалы даярлауды 

қамтамасыз ететін ғылыми-инно-

вациялық инфрақұрылымға ие Ота-

ны мыздың жетекші университеті. 

З а ң д ы  т ұ л ғ а  е с е б і н д е г і  б і л і м 

шаңырағы �з қызметін әлемдік 

тәжірибе мен ЖОО дамуының за-

манауи тренді болып табылатын 

кластерлік тәсіл негізінде құра 

отырып, «Қазақстан – 2050» Стра-

тегиясында Президенттің білімге 

негізделген экономика құру саяса-

тын жүзеге асыруда, халықаралық 

білім беру кеңістігінде бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру бағытында 

табысты атқарып жатыр. Оның 

нәтижесі біздің университетке соңғы 

үш жыл ішінде серпіліс жасап, QS 

халықаралық рейтингінде тұрақты 

орынға ие болуға мүмкіндік берді. 

«Great Value Colleges» танымал 

халықаралық ұйымы зерттеулері 

қорытындысы бойынша әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ 31 орынға ие болып, 

әлемнің технологиялық жағынан 

дамыған ең озық 50 университеті 

қатарына енген. Сондай-ақ ҚазҰУ 

– жаңа білім, озық идеялар мен тех-

нологиялар жүзеге асатын ғылыми-

білімнің инновациялық ірі орталығы. 

Президент Жолдауында қойылған 

тапсырмалар: әлемнің үздік ЖОО-ла-

ры рейтингісіне ену, инновациялық 

қызметті жүзеге асыру және ғылыми 

зерттеулердің нәтижесін �ндіріске 

енгізу университет үшін басты бағыт 

болып табылады. Осы мемлекеттік 

маңызды тапсырмаларды жүзеге 

асырудың және ҚазҰУ-да жаңа 

з а м а н  у н и в е р с и т е т і н  қ ұ р у д ы ң 

методологиялық негізі ретінде биылғы 

жылы «Al-Farabi university smart city» 

бірегей ғылыми-инновациялық 

жобасы бастау алды. Жаңа үлгі 

негізінде ұлы ойшыл әл-Фарабидің 

қайырымды қалатуралы ілімі жа-

тыр. Технологиялық және рухани-

адамгершілік тұжырымдардың бірігуі 

нәтижесінде ғылыми, білім беру және 

әлеуметтік мәселелерді шешу үшін 

заманауи тәсілдер қолданылатын 

болады. +ткен күнге к�з жүгіртсек, 

Ел Президентінің �зі Нұрсұлтан 

 Назарбаев әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінде бол-

ды. ҚазҰУ ректоры академик Ғалым 

Мұтанов Мемлекет басшысын ЖОО 

жетістіктерімен және келешек даму 

жоспарымен егжей-тегжейлі таныс-

тырып, мемлекеттік жеке әріптестік 

негізінде 500 млн АҚШ долларынан 

астам шетелдік инвестициялар тар-

тылып отырған медика-биологиялық 

және инновациялық кластерлерді 

құру бойынша жобалардың жүзеге 

асырылуы жайлы айтып берді. ҚР 

Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 

университетке сапары барысында 

Қазақстандағы жоғары оқу орын-

дары тарихында тұңғыш рет жүзеге 

асқан медициналық диагностикалық 

орталықтың тұсауын кесіп, ұжым 

жұмысына сәттілік тіледі. Соны-

мен қатар ҚазҰУ ректоры  Елбасын 

университеттегі  инновациялық 

кластердің жұмысымен таныстырды.

ҚазҰУ-да медика-биологиялық 

кластер құру бастамасы қойылған. 

Жобаның мақсаты: ҚР денсаулық 

сақтау және білім беру жүйесінің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру, 

еліміздің медицина саласындағы 

ғылыми-кадрлық әлеуетін дамыту, 

халықаралық әріптестікті кеңейту, 

инновациялық медициналық тех-

нологиялар трансферті, ғылыми-

зерттеу және білім беру қызметтерінің 

м е д и ц и н а л ы қ  қ ы з м е т  к � р с е т у 

�ндірісімен бірігуі. 2015 жылдың ма-

мыр айында медика-биологиялық 

кластер құрудың екінші кезеңі – 500 

орынға арналған заманауи клиника 

мен ғылыми-зерттеу лабораториясы 

құрылысына кірісу жоспарлануда. 

Мемлекеттік-жеке әріптестік негізінде 

20,3 млрд. теңге шетелдік инвести-

ция тартылуда. Оның жүзеге асуына 

халықаралық консорциум – «Енсе» 

университеті, «Кангнам Северанс» 

клиникасы және «POSCO» қаржылық-

�ндірістік тобы (Оңт.Корея) қатысуда.

ҚазҰУ-дың тағы бір к�лемді 

жобасы – «Алатау» инновациялық 

технологиялар паркімен әріптестік 

арқылы іске асатын «Инжиниринг 

және ғылымды к�п қажет ететін тех-

нология» инновациялық кластерін 

ж а с а у .  Т е х н о п а р к т і ң ,  б и з н е с -

инкубатордың, �ндіріс орталығының, 

Ғ З И  з е р т т е у  к о р п у с т а р ы н ы ң 

ж ә н е  1 5 0 0  о р ы н д ы  с т у д е н т -

тер мен жас ғалымдарға арналған 

ыңғайлы жатақхана құрылысына 

9,5 млрд. теңге қаржы құйылады. 

Жобаның мақсаты: ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын �ткізгенге, жоғары тех-

нологиялы трансферті және ғылыми-

инновациялық қызметтегі коммер-

циализациялауда, ғылымның инте-

грациясы, білім беру және ұлтаралық 

деңгейдегі инновациялық �ндірісте 

заманауи инфрақұрылым жасау.

Осындай нәтижелі жұмыстарды 

ж ү з е г е  а с ы р а  о т ы р ы п ,  0 л -

Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті 0лем университеттері 

консорциумының (WUC) толық-

қанды мүшесіне айналды. Еліміздің 

білім беру саласының мойындалған 

к�шбасшысы �зінің жоғары беделі 

мен халықаралық талаптарға сай 

дәрежесін тағы бір дәлелдеді.

0лем университеттері консор-

циумы ғаламның жетекші ЖОО-

лары мен ғылым мен білім беру 

саласындағы халықаралық ұйым-

дарды біріктіреді. Оның міндеті 

адамзаттың маңызды мәселелерін 

шешуде университеттердің р�лін 

арттыру, қол жетімді және сапалы 

білімді жан-жақты қолдау, білім беру 

жүйелерін жетілдіру болып табы-

лады. 0сіресе, студенттер әлеуетін 

арттыруға, олардың теориядан алған 

білімдерін іс жүзінде қолдануына 

ерекше к�ңіл б�лінеді. Айта кетерлігі, 

әр мемлекеттен тек бір ғана универ-

ситет WUC мүшесі бола алады.

0л-Фараби атындағы ҚазҰУ – 

осындай жаһандық халықаралық 

білім беру қауымдастығына мүше 

болу мәртебесіне ие болған Орта 

Азиядағы алғашқы және жалғыз 

университет. Соңғы жылдары ЖОО 

жетекші рейтингтерінде қарқынмен 

а л ғ а  ж ы л ж у д а ,  х а л ы қ а р а л ы қ 

ынтымақтастықты кеңейте отырып, 

әлемдік деңгейдегі форумдар мен 

конференциялар �ткізуде. WUC 

мүшесі бола отырып ҚазҰУ енді 

әлемнің атақты ЖОО-ларының ғана 

емес, Бүкіләлемдік �нер және ғылым 

академиясы, Халықаралық Жасыл 

Крест, Халықаралық университет 

президенттерінің ассоциация сы, 

Мәдени дипломатия институты, 

Александрия кітапханасы және басқа 

да беделді ұйымдардың әріптесі 

болып табылады. Бұл үрдістің �зі 

әлемде Қазақстанның жоғары білім 

беру жүйесінің имиджі мен бәсекеге 

қабілеттілігін к�теруге болашақта 

ықпал етері даусыз.

Т.ХАКИМОВА, Ж.СПАБЕКОВА, 
Л.РАХЫМЖАНОВА,

әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың механика-

математика факультеті,
 информатика кафедрасы

Білікті мамандар даярланады

Словенияда 3ткен прези-
денттік сайлауда қазіргі ел 
басшысы Борут Пахор жеңіске 
жетті. Сайлау комиссиясының 
мәлімдеуінше, Пахор 53 пайыз 
дауыс жинаған.  

Оның қарсыласы Кам-

ник қаласының мэрі  Марьян 
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 пайыз даусына ие болды. 

Саяси додаға қатысушылардың саны 42 пайызды 

құрады. Сарапшылардың айтуынша, бұл – Сло-

вения 1991 жылы тәуелсіздігін алғаннан бергі ең 

т�менгі к�рсеткіш. Ал жеңіске жеткен Пахор �зін 

қолдағаны үшін жақтастарына алғысын білдірді. 

Айта кетейік, Словенияда президент сайлауы-

ның бірінші кезеңі 22 қазанда �ткен болатын. Ол 

кезде додаға қатысқан 9 үміткердің бірде-біреуі 

межелі 50 пайыз дауысты жинай алмай, кейін 

науқанның екінші кезеңі �тті.

Сирияда «Ирак пен Ле-
вант лаңкестік ұйымының» 
с о д ы р л а р ы  Д е й р - э з - З о р 
аймағындағы �бу-Кемаль 
қаласын басып алды. 

Ақпарат құралдарының 

хабарлауынша, үкімет әскері 

қазір «Хезболла» тобының 

еріктілерімен бірігіп, ша-

һарды қайтарып алуға күш 

салып жатыр. Қала шетінде кескілескен ұрыс 

жүруде. 

Айта кетейік, осыдан бірер күн бұрын Ресей 

Қорғаныс министрі Сергей Шойгу Сириядағы 

лаңкестердің соңғы бекінісі Абу-Кемаль қаласын 

бақылауына алғанын мәлімдеген. Азат ету опе-

рациясы ресейлік ұшақтардың әуеден қолдау 

к�рсетуімен жүзеге асырылды. Алайда бастапқыда 

шаһардан қашқан содырлар қайта шабуылға 

шығып, оны тартып алған. Бұл мәліметті Сирия 

әскерилері де растады.

И с п а н и я  П р е м ь е р - М и н и с т р і  М а р и а н о 
 Рахой Каталониядағы дағдарыс басталғалы бері 
Барселонаға алғаш рет ат басын тіреді. 

Саясаткердің мұнда келудегі басты мақсаты 

�зі жетекшілік ететін партияның сайлауалды 

науқанына қатысу болған. Жақтастарының алдын-

да с�з алған Мариано Рахой жергілікті халықты 

дауыс беруге бірауыздан қатысып, аймақтың 

тұрақтылығын сақтауға үлес қосуға шақырды. Биз-

нес �кілдерін кәсібін Каталониядан алып кетпей, 

әрі қарай дамыту қажеттігін атап �тті. Айтуынша, 

21 желтоқсанда мезгілінен бұрын �тетін парламент 

сайлауы �ңір �міріне қайта жан бітіруі тиіс. 

Каталония кикілжіңі басталғалы бері аймақтан 

екі мың т�рт жүз кәсіпкер кетіп қалғандығын айта 

кеткен ж�н.

Филиппиндегі Оңтүстік-Азия елдерінің ХХХІ 
саммитіне әлем саясатының сахнасында жүрген 
к3шбасшылар келе бастады. 

Ел астанасы Маниладан жақын маңайда 

орналасқан халықаралық «Кларк» әуежайына 

 Канада, Лаос, Малайзия, Жаңа Зеландия, Сингапур, 

Таиланд және Жапония Премьер-Министрлерінің 

ұшақтары келіп қонған. Ұйымдастыру комитетінің 

айтуынша, саммитке 19 елдің басшылары мен 

�кілдері қатысады. 

Кездесуге қатысушылар экстремизммен 

күрес, экономикалық даму және аймақтың 

инфрақұрылымын жетілдіру жайын талқылайды. 

Сондай-ақ кездесу барысында қабылданатын 

құжаттың бірі еңбек мигранттарының құқығын 

қорғау мәселесіне байланысты. Бұл Оңтүстік-

Ш ы ғ ы с  А з и я  е л д е р і н д е г і  б о с қ ы н д а р д ы ң 

әлеуметтік жағдайын оңалтып, әділ сот т�релігі 

мен медициналық қызмет түрлеріне қол жеткізуге 

мүмкіндік береді.

Uber компаниясы Ұлы-
б р и т а н и я  с о т ы н д а  т а ғ ы 
жеңілді. Британ трибуналы 
онлайн такси қызметінің еңбек 
дауына қатысты шағымын 
тағы қанағаттандырмаған.

Даудың басы Uber ком-

паниясында жүргізуші бо-

лып істейтіндердің еңбек 

құқығының сақталмауынан 

басталды. Яғни жергілікті билік компаниядан 

жүргізушілерге ақылы еңбек демалысы мен 

денсаулығына байланысты демалыс тағайындап, 

елдегі ең минималды жалақы ережесін сақтауды 

талап еткен. Ал Uber компаниясы жүргізушілерінің 

тәуелсіз жұмыс істейтінін, онлайн қосымша 

оларға тек жүргінші тауып беруге к�мектесетінін 

алға тартып отыр. Енді компания жоғарғы сотқа 

шағымдануы мүмкін. Егер бұл әрекетте нәтиже 

бермесе, Корольдіктегі іскерлік құрылымын 

түбегейлі �згертуге мәжбүр болады. Ал тұманды 

Альбион тұрғындары нақты шешім қабылданғанша 

такси қызметін кедергісіз қолдана бермек.

 �зірлеген Бағдагүл  БАЛАУБАЕВА 

СЛОВЕНИЯ

СИРИЯ

ИСПАНИЯ

ФИЛИППИН

АЛЬБИОН

Президент сайлауы өтті

Қаланы лаңкестер басып алды

Бизнестің дамуына мүдделі

Көшбасшылардың басын қосады

Компания сотта жеңіліс тапты

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

БІЛІМ

өмірін арнаған

енді ғана ел-жұрт кеңінен біле бастаған 

журналымызды Ұлман апайымыз 

әлгіндей әрекетімен мектептегі басқа 

сынып оқушылары да жаздырып ала-

тын жағдайға жеткізді. 0рбір басылы-

мы қолға тиісімен ол мектепке 400-ге 

жуық данасын апарып береміз. Балғын 

оқырмандар �зімді де жақсылап танып 

алған. Жүздері гүл-гүл жайнап сонада-

йдан қарсы алады. Жадырап, жамыраса 

сәлемдеседі. «Журнал әкелдіңіз бе?» 

дейді жан-жағымнан қаумалап. 

Балалар оқиды екен. Оқығанда 

қандай!  0сіресе Ұлман апайдың 

Тілендиев, Қадыр Мырза 0лі, Тұманбай 

Молдағалиев, екінші дүниежүзілік 

соғыстың  батырлары Рақымжан 

Қошқарбаевпен, Қасым Қайсенов, 

Олимпиада чемпионы Жақсылық 

Ү ш к е м п і р о в  ж ә н е  б а с қ а л а р м е н 

болған қызықты ұшырасулары оған 

қатысқандардың бәрінің жадында. 

– Талғат, әлемнің «екінші Арис-

т о т е л і »  а т а н ғ а н  ә л - Ф а р а б и д і ң 

�міріне  арналған әңг імелер  �те 

ұнады. Оны журналдың қанша саны-

на бермекшісіңдер? – деп бір жолы 

телефон шалды. Бұл оншақты жыл 

шамасы бұрынғы әңгіме еді. 0лгі 

материалдардың авторы Құрманбай То-

лыбаев ағамыздың қатты сырқаттанып 

жүрген уақыты. 

– Ол жағы Құрманбай ағаға байла-

нысты, – дедім бірден. 

– Біздің мектебіміз ұлы ғалым-

шәкірттерінің ықыласын айтыңыз. 

0рбір оқушының с�мкесінде «Жыл – 

он екі ай» жүреді. Жаңа саны қол дарына 

тиісімен онда жарияланған материалдар 

негізінде арнайы сабақ �ткізеді. Сон-

дай сабақтың біразына шақырылып, 

қ а т ы с т ы м  д а .  О с ы л а й  ж ү з д е с е , 

әңгімелесе жүріп Ұлман Досайқызының 

қандай ұстаз екенін білген үстіне біле 

түстім. 70-ші жылдардың бас кезінде 

Шет тілдер институтының неміс тілі 

факультетін тәмамдапты. Жолдама-

мен Арыс ауданындағы �зі білім алған 

орта мектепте ұстаздық қызметін 

бас тапты. Қоғамдық жұмыстарға да 

құлшына араласқан. Мектеп комсо-

мол ұйымына жетекшілік етіп, к�зге 

түскен. «Сендердің Дандай ағаларың 

кездеспегенде аудандық комсомол 

комитетінің хатшысы болып, одан 

кейін ұстаздық жұмыстан басқа салаға 

ауысып кетер ме едім, кім білсін?» деген 

еді бір әңгімесінде күле с�йлеп. Сондай 

кездердің бірінде �зі оқытатын неміс 

тілі оқулығын жазумен айналысқанын 

да аузына алған. Бесінші сыныпқа 

арналған сол кітабын к�ргенім де 

есімде. 80-ші жылдардың соңына салым 

елдің ағылшын тіліне деген ұмтылысы 

күшейеді. Міне, сол уақытта Шона 

ағамыздың, қайтсем қазақ мектептерін 

к�бірек аштырамын деп, күндіз-

түні тыным к�рмей, жанына ниеттес 

інілерін ілестіріп Алматыны шарқ ұрып 

шарлап жүретін кезі. «Орбита» ықшам 

ауданында тұратын ата-аналардың 

белсене араласуымен №145 орыс орта 

мектептің жанынан да алғашқы қазақ 

сыныптары ашылады. «Балаларымның 

алды оқуға жарап қалған. Бір жағы со-

ларды ойлап, бастауыш сынып мұғалімі 

болғанды қолай к�рдім» деген-ді апай-

ымыз. 

Ол бір алматылық қазақтардың 

ұл-қыздарын қазақша оқытуға деген 

ықыласы айрықша ауған кезең еді. 

білетін талай ақын-жазу шы лардың ұл-

қыздарын оқыттым. Кейін Орысбай 

0бділдаев, 0міртай Б�риев, Сәрсенбі 

Дәуітов және басқа қаламгерлердің �з 

балаларына ғана емес, немерелеріне де 

сабақ бердім, – деуші еді Ұ.Досайқызы.

Дәл қазір әңгімеме ілік етіп отырған 

Ұлман апайымыз �з мамандығына құлай 

берілген ғажап ұстаз болатын. Бір күнін 

бір күніне ұқсатпай, �згеше етіп �ткізуге, 

алдындағы сүйікті шәкірттерінің 

жүрегіне жол тауып, от беруге барын 

салатын. Сол үшін әр аптаның жос-

парын ата-аналармен де ақылдаса 

отырып мұқият түзетін. Алматыдағы 

театрларда қандай қойылымдар бо-

лып жатыр, мұражайларда �ткізілетін 

к�рмелер, Жазушылар одағындағы 

ақын-жазушылардың мерейтойла-

рын әрдайым назарында ұстайды. 

Сондай-ақ �з сыныбы ішінде және 

күллі мектеп ауқымында әйгілі �нер 

саңлақтары, ғалымдар, спорттың таны-

мал тұлғаларымен �ткізетін кездесулері 

ше?! Бүгінде к�зі жоқ, атақ-даңқы 

дүние әлемді шарлап кеткен Нұрғиса 

Мектептер жетіспейді. Теріс ниетті 

ағайындарымыз оған жол бермеуге ба-

рын салып, тыраштанады. К�рінбейтін 

күрес,  бадырайып байқалмайтын 

адуын арпалыс іштей жүріп жатты. 

№145 мектепте де бұл жағдай қатты 

ширықты. Тіпті орыс, қазақ сыныпта-

ры оқушылары арасында қақтығыстар 

орын алғаны газет беттерінде жазылды. 

С�йтіп жүріп, жыл сайын бір саты-

дан жоғарылатып, орта білім беретін 

аралас орта мектепке айналдырды. 

Қазақ ұстаздарының қатары да к�бейіп, 

қазақ сыныптары мен онда оқитын 

оқушылардың саны орыстардан еселеп 

асады. Осылай ығыстыра-ығыстыра, 

ақыры биліктегілерді орыс сыныпта-

рын іргелес мектептерге б�ліп, оны таза 

қазақ мектебі етіп шығаруға мәжбүр 

етеді. 

– Осы мектепте есімдерін ел жақсы 

Той иелеріне арналған жылы лебі-

зімді білдіріп, орныма отыра берген 

кезімде іргелес үстелдегі қап-қара 

шашы күлтеленген, жүзі нұрлы әйел 

күлімдей қарап: 

– Айналайын, Талғат, «Жыл – он 

екі айды» шығарып жүрген сен екенсің 

ғой. Үлкен сауапты істі қолға алыпсың. 

Біз ол кітапты оқып �сіп едік. 0лі 

күнге дейін соларды сақтап, сабағымда 

сәтімен пайдаланып жүрмін. Мына 

тойда отырғандардың арасынан сенің 

журналыңды іздейтіндер болса, соның  

біреуі мен шығармын, – деді. 

– Мұғалімсіз бе, апай? – дедім, 

�зімнен жасы үлкендігін сезініп.

– Университетте �здеріңді оқыт қан 

Дандай ағайыңның жұбайы мын. «Ор-

бита» ықшам ауданындағы әл-Фараби 

атындағы №145 орта мектептің баста-

уыш сынып мұғалімімін. Енді бұдан 

кейін жиі жүздесетін болармыз. Себебі 

менің шәкірттерім шетінен кітапқұмар. 

Қызық үшін, бір күні журналыңды алып 

келші, кездестірейін, – деді. 

Маған да керегі оқырман ғой. Біреу 

емес, бір сыныптағы барлық оқушыны 

ұстаз апайы солай мақтаса, қалай бар-

майын, араға екі-үш күн салып, «Жыл 

– он екі айдың» қолда бар сандарын 

алып жетіп бардым. Үшінші сынып-

та оқитын, к�здері от шашқан ұл-

қыздарды к�рдім. Тартынып, тежелмей 

�здерін еркін ұстайды екен. Бұл енді әу 

бастан осылай басталып, қалыптасқан 

ұстаным жемісі. Талай мектептерде 

болып, байқап жүрмін ғой, Ұлман 

Досайқызының сыныбы �згеше екен. 

Сыныпқа кірген бетте тынысым кеңіп 

сала берді. Ұлттық үлгіні к�рнекілік 

жағында ерекше бағдар етіп ұстайтыны 

да ә дегеннен к�зге ұрып тұрды. 

Содан кейін ол  мектепке екі 

бардым, үш бардым, барған  сайын 

журналымның жаңадан жарық к�рген 

санынан к�птеп апарамын. Ұлман 

апайымыз басылымымыздың нағыз, 

шынайы жанашырына айналды. Бір 

жолы мектеп директорының б�лмесіне 

әдейілеп ертіп апарып, таныстырды. 

«Мемлекеттің қаржыландыруымен 

шығатын газет-журналдар аз емес. 

Талғат отыз жыл шығып, одан соң 

он жыл тоқтап қалған «Жыл – он екі 

ай» күнпарақ-кітабына екінші �мір 

сыйлады.  Оны әдеби-танымдық 

күнпарақ-журнал жасады. Қазақы, 

халықтық басылым жасады. Жур-

налды ұлттық тәлім-тәрбие, білімнің 

қайнар к�зі деуге әбден болады» 

деді �з ойын ағынан жарыла айтып. 

«Айтуыңызша, ешқашан ескірмейтін, 

ішіндегі  материалдары әбден екшеліп 

жасалатын журнал к�рінеді. Енде-

ше биыл кітапханамызға бір данасын 

жаздыртайық, – деп директор іліп 

әкетті. – Мерзімдік басылымдарға 

жазылу науқаны жүріп жатыр емес пе. 

Үйге жаздыртып аламын, �зімнің жеке 

журналым болсын дейтін оқушыларға 

жағдай жасаңыздар». 

М і н е ,  с о л  у а қ ы т т а  ж а р ы қ қ а 

шыққанына екі-үш жыл болып, енді-

бармен шығатынымды, аяғыма оған 

үйлес аяқ киім ілетінімді шешетін �зі 

еді. Одан айырылған күні не істерімді 

білмей абдырап қалдым...

Ұлман апайымыз мектепте үздік 

оқыған. +те белсенді болып, қоға мдық 

жұмыстарды қыздырған. Институтта 

да, одан кейін ауылдағы мек тепте 

жүргенде де жалынды істе рімен да-

раланып к�зге түскен.Басшылардың 

аудандық комсомол комитет іне 

хатшылыққа шақыруына басты се-

беп ұйымдастырушылық қабілетінің 

мықтылығынан болса керек. Алайда 

ол кісі �з жүрек қалауымен таңдаған 

мұғалімдік мамандығын бәрінен 

биік қойыпты. Сол жұмыста жүріп те 

қоғамға, елге, пайдалы к�п істер тынды-

ратынын әдемі ұққан. Бар күш-жігерін, 

жинақтаған білімі мен ақыл, парасатын 

�скелең ұрпақ тәрбиесіне арнаған. 

Отбасылық �мірін, аналық міндетін 

де ұмытпаған. Осындай шешімге ақыл 

тоқтатып барып, жүрек қалауымен 

Дандай ағамыз екеуі тағдырларын 

тоғыстырады. 

– 1975 жылы үй болдық.  Бір 

кісі дей бақытты тірлік кештік. Аб-

зал, Айнұр, Елжандай ұлдар мен 

қызымызды �мірге әкелдік. Елжа-

нымыздан желкілдей жетіліп келе 

жатқан бала кезінде к�з жазып қалдық. 

Мен де қиналдым. 0сіресе анасының 

аңырап қал ғаны бәрінен ауыр бол-

ды, – дейді ағамыз. Ұлтшылдығын, 

жерге, елге б�лінгендерді иттің етінен 

жек к�ретінін айтады. Ана тілінен 

ауытқып, орысша шүлдірлейтіндерді 

мүлде ұнатпайтын еді дейді. 

«0ркім �з еңбегін бағалауы ке-

р е к »  д е й т і н  е д і  Ұ . Д о с а й қ ы з ы . 

С�йтіп, ұстаздық қызметінің қадір-

қасиетін асқақ етуінің арқасында 

есепсіз еңбегінің тәтті дәмін татып 

Ы.Алтынсарин медалімен марапаттала-

ды, білім берудің к�шбасшысы атағын 

алады. 

«Ұлман апай мектебіміздегі  ардагер 

ұстаздардың бірі еді. Бәріміз үлгі 

ететінбіз. +зі білім берген балаларының 

оқуын мектепті бітіріп шыққанға дейін 

қадағалап, жанашыр болатын» дейді 

әріптестері. 

Сондай қасиетінен шығар, Ұлман 

Досайқызы қатты қиналып, ауыр 

сырқаттың азабын тартып жатса 

да, алдындағы оқытқан 11-сынып 

оқушыларының тест сынақтарын 

тапсыру нәтижесін естігісі  келіп 

елеңдеумен болыпты. Бәрі жоғары 

балл жинағанын білгенде к�зі шырадай 

жаныпты. 

– Бұл оның �міріндегі бақытты 

сәттерінің бірі еді, – дейді Дандай аға. 

– Ұлман сондай бақытты мезеттердің 

талай-талайын бастан кешті. +зінің 

ұл-қыздарын қалай жақсы к�рсе, �зі 

оқытқан шәкірттерінің бәрін де дәл 

солай жақсы к�рді. 0сте ұстаздық ма-

хаббат деген осы шығар.

– Дұрыс айтасыз, аға, – деп құп тай 

бас изедім мен. 

К�з алдымда ұрпаққа �мірін ар-

наған Ұлман Досайқызы к�ріп жүр ге-

німдегідей күлімдеп тұрды...

Талғат АЙТБАЙҰЛЫ,
жазушы

АЛМАТЫ

ның атында ғой. Директормен келісіп, 

шағын болса да әл-Фараби бабамызға 

арналған мұражай ашсам ба деп едім, – 

дейді �з ойынан хабар беріп.

Қараңызшы, ешкімнің нұсқа уын-

сыз-ақ, �з ықыласымен қолға алып, 

жүзеге асырсам деген ісі қандай! Бүкіл 

мектеп үшін тәрбиелік, тағылымдық 

мәні зор шаруаға білек  сыбана кіріскен 

мұндай кісіні қуана қолдау керек қой. 

Сол с�зін естіген мектеп басшылары 

да, ұстаздар ұжымы да дәл солай етіпті. 

– 0л-Фарабидің �з шығармала рына 

қоса ол туралы да жинап жүрген құнды 

кітаптарым к�п болатын. Апайың соның 

бәрін менен сұрамай-ақ, �зі жасақтаған 

және кетер-кеткенше жетекшілік 

жасаған мұражайға апарып қойыпты, – 

деп еске алады Дандай Ысқақов ағамыз. 

– Екеуміз 42 жыл бір шаңырақ астында 

жарасып ғұмыр кештік. Үй тірлігіне ара-

ластырмады. Баратын жерім –кітапхана 

мен қызмет істейтін оқу орындарым. 

Сенсең, киіміме қарап к�рген пенде 

емеспін. Күнделікті қандай к�йлек 

киіп, галстук тағып, костюм-шал-
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Сыртта бүгін де күн бұлттанып тұр, 

ара-тұра түнерген аспан т�гіп-т�гіп 

�тетін. Іштей қапаланып келе жатқан 

жас жігіт �зін �зі жұбатты. 

– +мір жоғары оқу орнымен бас-

талмайды және аяқталмайды. Бір 

ыңғайы болар.

Ертістің жалдап тұрып жатқаны 

Панфилов саябағы жанындағы шағын 

сарай. Қожайындары үш қыз �сіріп 

отырған ерлі-зайыптылар, сарайға 

қарсы орналасқан жеке, сәулетті 

қонысжайда тұрады. К�рші үйдің �зі 

сияқты пәтершісі, к�шеде кездескенде 

әрдайым амандасып жүретін Қыдырәлі 

қарсы жолықты. Арыс қаласындағы 

орта мектепті биыл бітірген бозымның 

назары салыңқы, әңгімесіне қарағанда 

кезекті емтиханынан құлап қалыпты. 

Ертең республикалық комсомол коми-

тетіне бармақшы, сол жерде Теміртау 

қаласында жұмыс істегісі келетін ын-

талы жастарды тізімге алып жатқандай, 

ұлттық кадрларды даярлау мақсатында 

қазақ  жастарына бірінші кезекте 

жағдай жасалатындай. 

– Бірге барайық, – деп ұсыныс 

жасады Ертіс. Рухы қайта оянғандай 

Қыдырәлінің қуанышы бетіне ойнап 

шыға келді.  Ертеңіне сыртқы сипаты 

к�рнекті ғимараттың бір б�лмесінде 

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

нұсқаушысы қабылдады. Түрі орыс 

ағайынға ұқсас болғанымен қазақ тіліне 

судай, туған бауырларындай іштартып 

с�йлейтіні байқалып тұр.

– Ірі �неркәсіп орталығына ба-

расыңдар, �ндірістік оқу орны ой-

ларыңда жүрсін, – деді тиісті қағаз-

дарды толтырып болғасын. Сұхбат 

соңында жастар ризашылықтарын 

біл дірді, екеуіне Теміртау қаласындағы 

Қа зақстан Магниткасы зауытына ком-

со молдық жолдама берілетін болды.

Пәтерлері іргесіндегі су бұрқақтары 

атқылаған кешкі бақта егде жастағы 

адамдар сирек,  жүздері  нарттай 

жанған ғашықтар жүреді қол ұстасып, 

қолтықтасып.  Кешкі Алматы сұлу, 

к�зді арбап ала ж�нелетін қала оттары  

әйгілі К�кт�бе тұсында к�к жүзіндегі 

ірілі-ұсақты жұлдыздармен жалғасып 

жатқандай к�рінетін. 

Теміртау қаласына он күннен кейін 

жол түсті. Екінші Алматы вокзалы 

қара-құрым адам. Негізінен жоғары 

оқу орындарындағы емтиханда жол-

дары болмаған, Қазақстанның түрлі 

облыстарынан келген жас талап. 

Республика жастарының жетекшісі 

мінбеге к�терілді. С�здері кесек-кесек, 

т�гіліп тұр, жол жүретін жәмиғатқа сәт-

сапарын айтты. Уақытша тұрғызылған 

мінбердің тұрқы биік, тағы бір жолдас-

тар жұлқынып с�йлеп жатыр.

Күндізгі сағат он екіде жастар эше-

лоны жолға шықты, бас-басына екі 

вагоннан бекітілген орталық комсо-

мол ұйымының �кілдері дәтке қуат. 

Солардың біреуі Ертіс пен Қыдырәлі 

жайғасқан вагондағы жастарды тізім 

бойынша тексеріп жүр, тізімдегі 

әрбір жас Теміртауда жұмысқа орна-

ласқанша, жатақханамен қамтамасыз 

етілгенше бірге болмақшы. 

Жүрдек жолаушы пойызының алғаш-

қы ұзақ аялдағаны Шу стансасы. Ертіс 

азық-түлік алуға вагоннан түскен бойда  

ажары ай мен күндей қыз кездесе кетті. 

– Ағатай, амандығыңызды тілеп 

жүрейін, қуырған балық, к�к�ніс 

алыңызшы, – деп бастады әңгімесін. 

Ертіс ж�н-жоба сұрасты.

– Атың кім, айналайын?

– Ақиіс.

– +мір-жасың ұзақ болсын, Ақиіс. 

Шудан әрі-бері �ткенімде �зіңді  сұрап 

жүремін. 

– Рақмет, ағатай, мен сұратпай-ақ 

�зім тауып аламын.

Ертіс қуырған балық, к�к�ніс, 

күлше нан алды әлгі қыздан, ізет-

ибасы тал бойына жарасатын бойжет-

кен екеуі пойыз қозғалғанша оңаша 

әңгімелескен, бір-бірімен қимас 

адамындай қоштасты. Ақиіс содан 

қайтып кездеспей-ақ кетті. Бір есеп-

тен неге қайта кездесуі керек? Жастық 

дәуренінде кездейсоқ ұшырасқан, 

бір-біріне к�ңілі құлаған ұл мен қыз аз 

ба? Сол асықтар тағдыр жазуы сияқты 

ешқашан жолдары түйіспейді. Осы 

пікірді ұқсас, балама жағдайды басынан 

кешкен әрбір адам қуаттайтындай. 

Теміртау сол заманда жас, к�ркем 

қалалардың бірі, оқтай түзу к�шелері, 

жаңа ғимараттары, орталық алаңы 

еріксіз к�з тартады. Ертіс  Қыдырәлімен 

бірге жалғыз терезесі – трамвайлары 

үзілмейтін кең к�шеге қарайтын оңаша 

б�лмеге жайғасты. Тұратын жатақтары 

шағын к�лге жақын,  қыздар к�рші 

жатақханаға орналасты. Алғашқы күні 

құстары к�п  к�л жағалауында серуен 

Азат ӘКІМ

болаттың сұранысқа бай �німдері 

шетелдерге  жіберілет інін  айтты 

жұмыс орнымен таныстырып жүрген 

мастер Володя. Бір таңғаларлығы, 

аумағы үлкен цехқа жеті-сегіз жайдақ 

платформаларды тіркеген  жүк пойызы  

емін-еркін кіріп-шығып жатады. Жаңа 

жұмыс киімдерін, сондай-ақ жуынып-

шайынатын жерде киім ауыстыратын 

бір-бір жәшіктің кілттерін қолдарына 

ұстатты. Түн ортасында аяқталатындай 

екі ауысымдық жұмыс. Қаланың басты 

к�шелерімен жиі жүретін трамвай 

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

«Листопрокатный цех». 

Бригадир Есен мінезі кеңпейіл 

жігіт ағасы, жұмыстарының жай-

жапсарынан хабардар етті.  Ертіс 

қалыңдығы бір елі, т�ртеуден десте-

ленген болат тілкімділерін арнайы 

жұмыс құралымен ұзындығының екі  

тұсынан, енінің үш жерінен құрыштай 

берік таспалармен буып-түйеді. Білек 

күші талап етілетіндіктен әріптестері 

сайдың тасындай жұмысшылар.  

Қыдырәлі маркировщик. Салмағы, 

�лшемдері, қайда дайындалғаны, қайда 

жеткізілетіні к�рсетілген түрлі трафа-

реттерге ақ бояу бүріккіш құралымен  

ақпарат түсіреді.

Цех конвейерінің гүрілдеген са-

р ы н ы ,  қ у а т т ы  с о қ қ ы  а р қ ы л ы 

�ткірдің жүзімен болатты кескендегі 

тарсыл-гүрсілі құлақ тұндыратыны 

соншалықты, кейде маңдайындағы 

жалғыз шамы жарқыраған жүк пойызы 

бір дыбыс шығармастан цехқа кіріп келе 

жатқандай болатын. Зілмауырдың �зін 

де к�теретін магнитті жымқырмалары 

бар екі кран цех т�бесінде ойнақ 

салып жүреді. Конвейер бойымен 

ағылып жатқан, ыстық буы сағымдай 

бұлдыраған болат к�шкіні белгілі бір 

�лшем қалыбында кесілгесін буып-

түйетін орынға жиыстырады әлгі екі 

кран. Бір күні Қыдырәлі әңгімеге тарт-

ты.

– Есек ақыратындай,-дейді аң-таң 

күйі.

Ертіс үзілді-кесілді пікірін білдірді.

– Қайдағы есек? Зауыт түгілі қалада 

т�ртаяқты мал к�рдің бе? 0рнәрсе 

к�зге елестейтіні сияқты кейде елес-

дыбыстарды естігендей боласың.

Үш күн �тісімен түскі үзілісте жүк 

пойызы кіріп-шығып жататын үлкен 

қақпатұсты Ертіс қызықтағысы кел-

ген. Жолда шоқша сақалы бар қазақ 

шалдың сүт құйылған ш�лмектерін, 

қолдан жасаған қаймағын цехта жұмыс 

істейтін әйелдер сатып алып жатқанын 

к�рді. Сол арада бір қалтарысқа байлап 

қойған есегі әлдене есіне түскендей 

ақырып қоя бергені. Қай күнгі әңгіме 

бекер айтылмапты, езу тартып күлген 

Ертіс Қыдырәлі туралы жақсы бір 

ойларға беріліп кетті, бозбала білмекке 

құмар, күнделікті ананы-мынаны сұрап 

отыратын әдеті. 

да жоқ тілдесу жол ашқан, бірін-бірі 

ұнатып қалған екі жас кездескен жерде 

сәлемдесіп жүруге уағда байласыпты.

* * *

Бірте-бірте зауыт жұмысының 

күн тәртібіне бойлары үйреністі. 

Таңертең қоңыраулы сағат шырыл-

дамай жатып ұйқыларынан оянатын 

екеуі жұмыстарына жұрттан бұрын 

барады. Бірде жатақханаға қайтып келе 

жатқандарында Қыдырәлі тың әңгіме 

қоздатты, цехта бірге жұмыс істейтін 

қарақалпақ қызы Рабия Ертіспен 

танысып-білісуге ойы кетіпті.

– 0ңгімелескісі келетіндей, – дейді.

– +зі айтты ма?-деп сұрақ қойды 

Ертіс.

– Жоқ, құрбы қызы Ирина айтты.

Жұма күні жұмыстан қайтқанында 

Ертіс Рабияны пәтеріне  шығарып 

салды. Қаладан оқшау орналасқан за-

уыттан жаяу келгесін жол-ж�некей 

жәй-жапсар сұрасты. Былтырдан бері 

зауытта жұмыс істеп жүрген Рабия бір 

б�лмелі пәтер жалдайтын к�рінеді. 

Жатақхана ұнамайтын сияқты. 0ке-

шешесі Н�кіс қаласының іргесінде 

тұратынын айтты. 

Ілгеріде цех асханасында бірін-

б і р і  б і р  к � р г е н н е н - а қ  а ң ы р ы п 

қалғандары есінде. Арбалып қалған 

екеуі тоқайласқан сәтте тоқтап тұрды. 

Тәңірдің ықыласы түскен кездесу 

үстінде біреуі тіл қатуы керек еді, қатты 

толқыған екі жас іштей түсініскендей 

үн-түнсіз тарқасты.

 Енді, міне, екеуі қол ұстасып келе 

жатыр. Сіркіреп жаңбыр жауа баста-

ды. Бір-бірінен сұрайтын, сырласатын 

әңгіме к�п болғанымен Рабияның 

пәтеріне ілезде жетіп келгендей 

к�рінді. Жас адамдар жаңалыққа құмар.  

0рбір аптаның сейсенбі, бейсенбі 

күндері жұмыс ауысымына қарай 

кейде түске дейін, кейде кешкісін 

екеуі классикалық билерді үйрететін 

зауыт жанындағы үйірмеге барып 

жүрді. Демалыс күндері тиіп тұрған 

Қарағанды қаласына қыдырыстап 

қайтатындары балдан да тәтті сезім-

сүйіспеншіліктерін бекіте түсті.

 Күндер �тіп жатты. Құрбысы 

пәтеріне шақырғанында Ертіс қонып 

келетін болды.  Еңбек озаты, әрдайым 

қоғамдық жұмыстың басы-қасынан 

табылатын Рабия хор қызындай. Қыс 

ортасында Рабия комсомол жұмысына 

ауысты, оның мән-жайына кейінірек 

азды-к�пті тоқталармыз. Намысы 

�ткір. Жұмыста мінезі біртоға,  ал 

үйде жүргенінде жайнап сала береді. 

Ертіспен бірге ішкен бір шынаяақ шай 

да дәмді к�рінетінін әзіл-шыны аралас 

айтып отыратын.

***

Ертіс пен Қыдырәлінің ұнататыны 

зымырап �те шығатын бірінші ауы-

сым жұмысы. Кешкісін «Комсомол» 

кинотеатрында жастар Марғұланмен 

жиі кездеседі, аққұба келіншегі үнемі 

бірге жүреді жанында.Есімі Шайза. 

Сәнді киімдері жарасты жас жұбайлар 

кинотеатр к�рермендері арасында 

ерекшеленіп тұратын үйрек-қаздың 

ортасында жүзіп жүрген қос аққудай. 

Алматыдан келген екеуі де ВТУЗ-да 

оқытушылар. Теміртау қаласына жаңа 

тыныс әкелген  бір эшелон жастардың 

ішінде қазыналық пәтерді алғашқы 

алғаны осы жас мамандар. Оқу десе 

ішкен асын жерге қоятын Қыдырәлі 

Марғұланнан күндізгі б�лімге оқуға 

түсудің тәртібі мен талаптарын  кезде-

скен сайын сұрап жүреді. 

Арқаның қысы суық. Дүйсенбі 

күні  Ертіс пен Қыдырәлі әдеттегідей 

–Бойжеткенмен қалай танысу 

керек?-дейді қызығып.

–Оның жолдары к�п шығар.0уелі 

амандас. «Менің атым Қыдырәлі, ғафу 

етіңіз,  есіміңіз кім болады?»-деп бастап 

к�р. К�ргенді, инабатты қыз болса, 

әңгіме жалғасын табар. 

Бірде күннің қапырық ыстығы 

кешкісін де қайтпай қойғасын к�з 

б а й л а н ғ а н д а  Қ ы д ы р ә л і  с ы р т қ а 

шығып кетті. Үміт шетсіз-шексіз, к�л 

жағасында ұзақ серуендейді жалғыз 

�зі. Келесі жылы инженер-механик 

мамандығы бойынша ВТУЗ-ға оқуға 

түсу есіл-дерті. 0ке-шешесі, қатар-

құрбылары студент Қыдырәліні қалай 

қарсы алатыны қиялына жан бітіреді де 

екі қолын к�кке созып жалбарыныпты.

– +тініп сұраймын, осы ойымның 

жүзеге асуына к�мектесіңізші, Жасаған 

ие! 

– К�мектесемін! – деген құдыретті 

дауыс естіле қоймайды.

– Ай жарқырап тұр. Су жағасында 

жалғыздан-жалғыз тұрмын. Адал мүмін 

ретінде �мір-бақи құлшылық етіп 

�темін, Жаратқан! Ең болмаса бір 

періштеңізді жіберіңізші! Бір белгі 

беріңізші!-дейді шабыттанып, дауыстап 

с�йлеп.  Байқамағаны ғой, к�лдің түнгі 

жылы суына шомылып жүрген,  әлгі 

с�здеріне жағалаудағы бұта-шілік ара-

сында сықылықтап күлген екі қыздан 

қатты қымсынсын кірерге тесік таппай.  

Ертеңіне үлкен азық-түлік дүкенінде 

ж о л ы ғ ы с қ а н  к е ш е г і  қ ы з д а р д ы ң 

сүйкімді біреуі амандасқасын:

– Құдайдың к�ңілі жібіді ме?-деп 

сұрайды күлімсіреп.

– Үлкен-кіші бір Аллаға сенеді. 

Менің атым Қыдырәлі, ғафу етіңіз, 

есіміңіз кім болады?

– Несібелі,-дейді бойжеткен.Ойда 

ұ й қ ы л а р ы н а н  е р т е  о я н д ы .  Т а ң 

қараңғысы, сыртта бет қаратпайтын 

ақтүтек боран. К�шеде адам қарасы 

некен-саяқ, тоқтамастан екі күн, екі түн 

жауған қардан ышқынған жел �ті алай-

түлей. Карметкомбинаттың бірнеше 

қабат кеңсесіне барып тірелетін 

орталық к�шені тазалауға кіріскен, 

шамдары жарқыраған үш трактордан 

басқа қоғамдық к�лік атымен жоқ. 

Жаяулатқан екеуі Карметкомбинаттың  

кеңсесі жанынан зауытқа кіргесін бір-

бірімен жалғасып жатқан түрлі цехтар-

ды жағалап жүріп жұмыс орнына жетті. 

Зауытта адам сирек. Листопрокатный 

цехта мастер Володя мен бригадир Есен 

жүр кезекшілік қызмет атқарып. Азан-

қазан болып жататын цех қаңырап тұр, 

жым-жырт.

–Ау, сендер естіген жоқсыңдар 

ма? Жергілікті радио торабынан ке-

шеден бері жедел хабар қайта-қайта 

оқылуда. Зауыт т�рт күн бойы жұмыс 

істемейді. Қашан боран мен аяздың 

беті қайтқанша Карметкомбинаттың 

б а с ш ы л ы ғ ы  о с ы н д а й  ш е ш і м г е 

тоқтады,-деді сәлемдерін алған Есен. 

Ертіс ақталып жатқандай с�йледі.

–Ешқандай хабарымыз жоқ, радио-

мыз да жоқ.

–Жатақхана коменданты радио-

мен қамтамасыз етуге тиісті. Осыны 

айтыңдар. Болмаса сатып алыңдар, әрі 

кетсе үш сом шығар.

0ңгімеге Қыдырәлі араласты.

–Есен аға, киім ауыстыратын жерде 

бір затым бар еді. Соны алуға бола ма?

–Жеке заттарың болса, рұқсат 

Құдайдан.

Листопрокатный цех асханамен, 

жуынып-шайынатын орынмен кең, 

жарық жерасты жолымен жалғасып жа-

тыр. Ер адамдар б�лімінде жас мысық 

күнін кешетін, аты Вася. Жұмысшылар 

асханадан ауыс-түйіс тамақ әкеліп 

құрды, жалға алған қайықпен к�лдің 

тереңін қызықтап жүзді. 

Кең к�шенің арғы бетінде «Ком-

сомол» кинотеатры қол бұлғайды. 

Осы кинотеатрда Қазақ мемлекеттік 

университетін бітірген, Алматыдан 

бірге келген жас жігіт жолықты. +зі 

философия маманы. Ізгі тәлім-тәрбиесі 

азды-к�пті с�йлескеннен-ақ байқалып 

тұратын Марғұланмен жол-ж�некей 

танысып-біліскесін Ертіс амандық-

саулық сұрасты.  Зауыт жанындағы 

жоғары техникалық оқу орнына (ВТУЗ) 

оқытушылық жұмысқа қабылданған 

Марғұланның к�ңіл хошы жақсы. Ертіс 

зауыттың қандай цехына жұмысқа 

тұратындары бір-екі күнде шешілетінін 

құлаққағыс етті.

Ертеңіне Қыдырәлі екеуінің Лис-

топ рокат цехында жұмыс істейтіні 

белгілі болды, аталған жұмыс орны 

зауыттағы сап түзеген цехтар тізбегінің 

соңғысы. Осы жерде жоғары сапалы 

береді, ыдысына таза су құяды әлсін 

әлі. Жұдырықтай доппен ойнағанды 

жақсы к�ретін Вася, еден үстімен 

ытқытып жіберген допты қуып жүргені. 

Қыдырәлінің  айтқан бір заты осы 

мысық екен, қойнына салып алды.

–Т�рт күн ішінде аштан �ліп қалар, 

боран мен аяз басылғасын қайтадан 

әкелерміз,-дейді.

С о л  к ү н і  к о м е н д а н т ш а  ә й е л 

бергенқарапайым радио б�лмені жай-

натып жіберді. Екеуінің жанына тағы 

бір адам қосылған сыңайлы, күнделікті 

жаңалықтары, концерттері қандай!..

***

Тағдыр қатар түскен бойы жарысып 

жататын, енді бірде тұс-тұсына тарап 

жататын жолдарға ұқсайтыны рас. 

Кейін Ертіс Алматыда оқып жүргенінде 

Қыдырәлімен хат жазысып тұрды. 

Қыдырәлі �зі армандаған ВТУЗ-ға 

сырттай оқуға түсті, сүйікті қалыңдығы 

Несібеліге үйленді. Алматыдан барған 

бір эшелон жастардың алпыс-жетпіс 

пайызы Теміртауда тұрақтап қалған, 

солардың бірі – жолдас-жораларына 

сыйлы, зерек, бетінен иманы т�гіліп 

тұрған Қыдырәлі. 

Зауыт �мірі адамды шыңдайтыны 

ақиқат. Тапсырылған жұмысты мұқият 

атқару, бейім-білігіңді жетілдіру, бір 

с�зді болу жас жұмысшының абы-

ройына сын. Жаңа жыл мерекесінен 

кейін цех ұжымы ереуіл жарияла-

ды. Негізгі талап жалақыны �сіру. 

Кәсіподақ ұйымы ереуілшілер ара-

сында іріткі салуға әрекеттеніп бақты, 

қазақ жас тарымен жүргізілген оңаша 

әңгіме-дүкеннен кейін Ақт�бенің жігіті 

 Ершора бәрінің атынан жауап берді.

– К�ппен бірге боламыз, ортақ 

шешім осындай.

Бір күн бойы пышақ кескендей 

тыйылды қайнап жататын жұмыс. 

0ріптестерін екінші ауысым жұмыс-

шылары да қолдайтындықтарын 

білдірді. Екінді әлетінде цех ішінде 

айтыс-тартысы к�п  үлкен жиын �тті. 

Ереуілшілердің талабына орай жыл 

ішінде айлықты к�теру мәселесін 

кезең-кезеңімен шешуге уәде берілді. 

Ұлы Отан соғысының ардагері, ұжым 

ортасында абырой-беделі зор цех 

бастығы не с�зінде тұратынын, не 

қызметінен кететінін қадап айтқасын 

жұртшылық сабасына түсті. 

 Ереуіл кеңес қоғамында т�тенше 

оқиға. Цехтағы кәсіподақ, сондай-ақ 

жастар ұйымдарының басшылары 

орындарын босатты. Рабияның цех 

комсомол ұйымының хатшылығына 

тағайындалатыны осы тұс.  Кар-

меткомбинат әкімшілігі тарапынан 

жұмысшылардың еңбек және тұрмыс 

жағдайына тұрақты к�ңіл б�лінді. 

Ішкі мүмкіндіктер іске қосылды. Қыс 

аяғында жас коммунистер мен ком-

сомол хатшыларының жиналысын 

�ткізетіні туралы зауыттың партиялық 

ұйымы алдын ала хабардар етті . 

Күн тәртібі – жас жұмысшылардың 

әлеуметтік жай-күйі. Дүйсенбі күні 

таңертең Ертіс те бірге жүрді Рабия 

қолқа салғасын, цехтағы жұмысы ол 

аптада екінші ауысымда басталатын. 

Зауыт  кеңсесінің ғимараты алдын-

да �здері құралыптас жастар бір топ 

болып әңгімелесуде, ертелетіп кел-

гендер оншақты адам. Іле-шала Кар-

меткомбинат партия ұйымының бас-

шысы к�лігінен түсіп жатты.  Жұрттың 

бәрімен жылыұшырап амандасты, 

жиналғандар түрлі ұлттың �кілдері, 

біразын танитындай, кейбіреуінен 

қайда жұмыс істейтінін, ныспысын 

сұрап қояды.

– Нұреке, Нұрсұлтан аға! – деп  

қазақ жастары мәз-мәйрам.

Сырттай болса да аты-ж�ні таныс 

басшының езу тартқандағы күлкісі, 

тұла-бойынан есіп тұратын жан жылуы 

�зіне тартып тұратыны к�зге түсті.  Ара-

тұра жарасымды әзіл тастаса, жұрттың 

к�ңілі одан сайын к�теріліп сала береді. 

Жастардың басқосуына тікелей қатысы 

болмаған соң Ертіс оқшау тұрды және 

сәлемдесуден неліктен тосылып 

қалғаны жұмбақ. Осы адам күндердің 

күнінде Қазақстан сияқты үлкен елді 

басқаратынын,  Елбасы болатынын кім 

ойлапты ол заманда?!.

* * *

Ерте шыққан к�ктемнің мол жау-

ын-шашыны сірескен қардың к�бесін 

с�гісімен күн жылынып сала берді, к�л 

жағасына қылтиған к�к шықты. К�ктем 

туысымен к�шелер құлпырып сала 

беретіні, адамдардың жүзінен жақсы бір 

к�ңіл күй сезіліп тұратыны бұрыннан 

бар құбылыс. Құрбысы айтқасын 

Ертіс Рабияның пәтеріне біржолата 

к�шіп алды. Ортақ ой-тілек – бір 

біріне қолқанат, ес-пана болу, бақытты 

күндері болашақта бақытты �мірге 

ұласатынына бір түйір күмән жоқ. 

Дастарқан басында к�зге к�рінбейтін 

аппақ періште үнемі екеуінің жанында 

отыратын сияқты, жарық дүние, �мір 

ғажап екенін сыбырлап айтып оты-

ратындай. Арман к�п, екеуі Алматы 

қаласында оқығысы келеді, арнайы 

кесте жасап, тұрақты түрде дайындалып 

жүрді тиісті емтихандарына. 

Білімдінің алды жарық. Соны-

мен бірге  жаста оқыған оқуың тасқа 

жазғанмен бірдей. Шілде айының 

екінші онкүндігінде ұл мен қыз жұмыс 

орнымен біржолата есептесті. 0йгілі 

«Берендей» мейрамханасында қоштасу 

кеші �тті. Қыдырәлі мен Несібелі, ма-

стер Володя, Ирина, Ершора және Есен 

ағалары келді бірінен соң бірі. Басқа 

да қонақтар болды. Сүттен ақ, судан 

таза к�рінді замандастарының ақжол 

тілектері. Алыстап кеткендерінде 

Теміртау Ертіс пен Рабияның түстеріне 

кіріп жүрді,  екі  жасты ғайыптан 

к е з д е с т і р г е н  қ а й ы р ы м д ы  қ а л а  

сағыныш сезімін оятатындай.

Армандары әлдилеген екеуі Ал-

маты қаласына к�ңілдері алып-ұшып 

жетті. Жадыраған жаз айы. Ертістің 

к�зіне ыстық, ақ тиіні асыр салып 

жүретін Панфилов саябағы  жанынан 

жалғыз б�лмелі, жайлы, жабдықталған 

пәтер жалдап тұрды. Басын қар жапқан 

Алатау, К�кт�бе, К�кбазар Рабияға 

айрықша ұнап қалыпты.

–Айтқаның рас болып шықты, 

к�кпеңбек, к�ркем қала,-дейді жай-

наған к�здері ұшқын шашып. Рабия 

Алматы медициналық училищесіне, 

Ертіс гуманитарлық жоғары оқу 

орнының тарих факультетіне құжат-

тарын �ткізді. 

Е м т и х а н  п ә н д е р і н е  ж а т п а й -

тұрмай дайындалу қажытқанда екеуі 

ара-тұра бой сергітеді. Жексенбі күні 

орталық бақта, ашық аспан астындағы 

дәмханада отырды. Қатар-к�рші 

жайғасқан, екі үстелді қосқан, орта -

ларындағы  үш қыздың бірінің туған 

күнін тойлап жатқан жастардың әндері 

к�ңілді. 0сіресе атақты әншілер Рашид 

пен Мүсілім Абдуллиндер жиі орын-

дайтын «Жарқырайды Теміртаудың 

оттары» әні ерекше баурап әкетті. 

Теміртауда �ткен күндері қозғау салған 

шығар, Рабия мен Ертіс к�к жүзінде 

қол ұстасып самғап жүргендей күй 

кешті.

Тәңірінің алды кең, емтихандарын 

ойдағыдай тапсырған екеуі оқуларына 

қабылданғандарын қуаныштары 

қойындарына сыймай есітті. Бүкіл 

әлем жайнап, жасарып сала берді. Ра-

бия дәрігерлік училищесін бітір генінше 

саябақ жанындағы пәтер лерінде тату-

тәтті күн кешті. Жақсы күндері к�п 

болыпты, жақсы күндерді, әдетте, �тіп  

кеткесін бір-ақ білетінің белгілі. 

Ж а с  а д а м д а р  б і р і н - б і р і  қ а с -

қабағынан ұғу үшін, әрине,уақыт 

қажет, �мір тәжірибесі аз жерде ыдыс-

аяқ сылдырамай тұрмайды. Кейде  түсі -

ніспей қалғандарында жарты күн не-

месе бір күн бойы үн-түнсіз жүр гендері. 

Ертістің табиғаты кең, бүлінген ештеңе 

жоқ, бәрі орнына келетініне сенімі мол.

–Бағана к�зім ілініп кетіпті. Түсім-

де қатты қиналып жүргенімде сен 

келіп к�мектестің-деді бірде. Осын-

дай с�здерімен қалыңдығын бәтуаға 

шақыратындай. Ақыры тар т�секте 

құшақтары айқасқанда енді ешуақытта 

шәй деспейтін секілді к�рінеді. Бір күн 

емес, бір жыл тілдеспегендей әңгіме 

тиегі ағытылады.

Бойына біткен қасиет,  қандай 

іске де ықтиятты Рабия  үздік оқыды, 

жиі айтатын с�зі ынтымақ, ынсап, 

к�лде нең пәле-жала т�ңірегінде. Ұсақ-

түйек әңгіме де жеткілікті. Кешкі шәй 

үстінде:

– Адам дауысы к�п нәрсені аңғар-

та  ды, – деді күлімсіреп. Дауысы ұнай-

тын   дығын, ұнамайтындығын сұрап тұр.

– Сүйкімді дауыс! – деп ойында-

ғысын айтты Ертіс. 

*  *  *

Берекесі  мол күзде неке қию 

рәсімі �тетін болды. Ертістің сүйінші 

хабары елдегі ата-анасын, ағайын-

туысты қуантты. Екі жастың бір-біріне 

қоятын талаптары үлкен, осындай 

талап-тілекке лайықты болу ілгері 

күндерге жетелейтін. Бейғам, алаңсыз 

�мір-ай!.. Үйлену тойларына қамшы 

сабы қалғанында әзәзіл араласты. 

Оның егжей-тегжейі кімге керек? Ертіс 

жойқын ағыс қақпақылына түскендей 

бір батып, бір шығып ығып ала ж�нелді, 

к�зінің жасы тыйылмаған Рабия екі-үш 

күн ішінде қолына дипломы тиісімен 

туып-�скен еліне кетті. Сол жолы 

жолдары айрылысуына екеуі бірдей 

кінәлі к�рінген, уақыт түзету енгізетін 

шығар, Ертіс осы күні �зі ағаттық 

жасағандай сезінетінін қайтерсіз.К�ңіл 

кірі айтса кетеді. Мәселенің салдары-

на емес, себебіне үңілу, сабырлылық 

жетіспейтін жастарды қайта жарасты-

ратын ізгі адам кездескенінде, бәлкім, 

тағдыр басқаша қалыптасар ма еді, кім 

білсін.

Ойлап қараса, есіктен алқын-

жұлқын кіріп келген жастығы, к�п 

аялдамастан,езуіне күлкі үйірілген  

сүйікті қалпында қайта шығып кетіпті. 

Үн-түнсіз шығып жүре бергенімен 

қ у а н ы ш ы  м е н  қ ы з ы ғ ы н   қ а л а й 

ұмытарсың сол жылдардың?!. Ұмыту 

мүмкін бе? Теміртау қаласы, Қыдырәлі 

бауыры,  студенттік  орта,  аяулы 

қарақалпақ қызы  қадау-қадау күйінде 

жадында сақталып тұр. 

Бәрібір қоштаспай кеткен жастық 

дәурені  к�рген түс сияқты, кездейсоқ 

ұшырасып қалатын  елесі жоқ. Ия, 

уақыт бір аунап түссе, �згермейтін не 

бар? Рабияның сүйкімді дауысы да 

кейде әнтек соғып �тетін желдің күбір-

сыбырына айналып кеткендей.
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Яғни ғасырлар бойы дамыған кесте 

�нерінің даму жолын археологиялық 

қазбадан табылған бұйымдар дәлелдейді. 

+нер зерттеуші М.Грязнов 1929 жылы 

Таулы Алтай  �ңірінің екінші  Пазырық 

қорғанында �ткен археологиялық экс-

педиция қазба  жұмысына жетекшілік 

еткен болатын. Қазбадан табылған 

кілемшелердегі (тұскиіз) сюжеттік 

композицияда �сімдік тектес �рнектер 

кестеленіп тігілген. 

К�не заманнан қалыптасып, да-

мыған қол�нер туындыларында орта 

ғасырларға дейін тірі  жандыларды, 

белгілі бір сюжеттік к�ріністерді бейне-

леген болса, ислам діні енгеннен кейін 

бар тірі жандылар бейнесі схемалық 

формада ою-�рнек аталымына айнал-

ды. Бұл жағдай кестелі кілемдерде  да 

байқалады.  Мәселен, екінші Пазырық 

қорғанынан табылған тұскиізде салт  

атты сарбаз хан алдына келіп тұрған 

сюжеттік к�рініс кестеленген. Сюжет-

те салт атты сақ сарбазының әлпеті, 

киген киімі, тақта отырған ханның 

кестеленген шапаны анық берілген. 

Бұл бұйым таулы Алтай �ңірін ме-

кендеген тайпалардың �мір-тіршілігі 

мен мәдениетін, �нерін танытады. 

Бізкесте әдісімен жібек матаға тігілген 

мұндай тұскілемдерде  жібек пен 

алтын, күміспен �ңделген жіптерді 

қолданғандығы бүгінде мұражай 

қорынан к�руге болады. Кестелі 

бұйымдар әрбір үйдің жабдығының 

құрамына кіреді және міндетті түрде 

жасауға жасалады. Қазақ елі аумағында 

кестелеу дәстүрі ХІІІ ғасырдың �зінде  

бастау алады. Мұражай экспонатта-

рына қарап, қазақтың кестелеу �нері 

ХІХ ғасырда ерекше орын алғандығын 

к�руге болады. 

Негізінен жүннен иірілген жіп, 

мақта жіп, жібек жіп, күміс жіп, алтын 

жіп және зерлі жіппен кестелейді. 

Бұдан б�лек інжу, маржан, седеп, феру-

за, шытыра-моншақтар қолданылады. 

Осының бәрі Орта Азия, Шығыс 

Түркістан, Ресей жәрмеңкелері  мен 

ауыл аралаған саудагерлерден алына-

ды. 

Қолданбалы �нердің  барлық 

түрлерінен кесте тігу қазақ әйелінің 

орамалдың алақаны, жастық жапқыш, 

кежім, сәукеле, т.б.  т�гіп қондырылады. 

0рәдік кесте  тақия, балақ, �ңір, жаға, 

етекке және кең қоныш етіктердің 

бұрыш-бұрышына қондырылады. 

Ауқатты адамдарға арналып жа-

салған алтын, күміс жіптермен әше-

кейленген кестелердің тартым дылығы 

ерекше. Бұл әдіс ХІХ ғасырға жата-

тын салтанатқа арналған киім-кешек, 

т�секжапқыш, тұскиіздерді безендіруге  

пайданылады. Аса қымбат әрі тамаша 

бұйымдар сәнділігімен қатар сенім бой-

ынша молшылық шақырады. «Күміс 

– тазалыққа, алтын – байлыққа» де-

ген халық с�зі күмістің сәулесі үйді 

ж а м а н д ы қ  а т а у л ы д а н  т а з а л а с а , 

алтынның жарығы баршылық, береке, 

байлық шақырады деген нанымнан 

шыққан. 

Алтындап,  күмістеп т ігу  сән-

салтанат бұйымдарына тән. Бұл үшін 

к�бінесе барқыт, пүліш, атлас, қырмызы 

сияқты бағалы материалдар пайдала-

нылды. Мұндай тігістерге, әсіресе �зіне 

арналып жасалған алтын және  күміс 

жіптер қолданылады. Кейде алтын, 

күміс түстес жіңішке жиек саулар (зер) 

пайдаланылады.  Бағалы затты ысырап-

сыз пайдалану  үшін оның �рнегі мен 

тігіс жіптерін санау керек. +йткені бұл 

жұмыс �зге тігістерден г�рі ауыр келеді. 

Алтындап тігуге к�біне бедерлі, бедерсіз 

басып тігу әдісін қолданады. Алтын-

дап тігу кестесіне маржандап тігуді де 

аралас жүргізеді. Мысалы, қыздардың 

қамзолдарының омыраулары, �ңірлері 

және тағы да сол сияқтылар осылай 

тігіледі. 

Шеберлер к�ркемдеп тіг ілген 

бұйымдардың біртұтастығына түстердің 

үйлесімділігі, нобайы ның ұқсастығы 

және оюлардың пластикалық ортақ 

бағыты арқылы  қол жеткізеді, мұны 

әйелдердің белдемшесінен к�руге бола-

ды. 0р аймақта �зінше  к�ркемделетін 

әйелдердің баскиімі – сәукеле, киме-

шек, тақия, т.б. тартымдылығымен 

к�зге түседі. 

З о о м о р ф т ы қ ,  � с і м д і к  т е к т е с 

ою-�рнектермен кестеленген қазақ 

халқының ұлттық киімдері (шапан, 

айыр қалпақ, тон, шалбар, кимешек, 

сәукеле және т.б.) композициялық 

жағынан ерекше. Мәслен, ер адамның 

шапанының тек жота б�лігінде ғана 

�рнек жиынтығы шеңберленіп келіп, 

ал қалған жерлері �рнекпен жалғаса 

к�мкеріліп кес теленсе, кейбір шапан-

дарда жаппай  жекеленген шеңберленген 

�рнектер тігілген. Сондай-ақ  белгі 

ретінде қолданылған �рнектер де  

қолданылады. Яғни алыс сапарға 

тадан, ақ  жібектен жүргізген желекті 

осы қатырғыға бекітеді. Мұны  бер-

гек деп атайды. Кейде бергекке тоты 

құстың бірер тал  қауырсынын тігінен 

қыстырып бекітіп қояды, оны қарқара 

дейді. Сәукеленің арт құлағы шашқап 

тәрізді белге дейін жетеді. Оның сырты-

нан жауып қойған шашақты әшекейлі 

жібек мата бар, ол к�йлектің етегі 

құсап, жерге сүйретіліп жүреді.

Кимешектің жағын, хатипа тақия-

лардың маңдайын, қамзолдар мен 

шашбауларды, жаға-жеңдердің ал-

тынмен кестелеу салты бұл күнде де  

ұнасымды деп танылып жүр. Ескі дерек-

терде алтын кестесімен қазақ үйдің үзік-

туырлығы сияқты �те к�лемді жиһаздар 

да кестеленгендігі айтылады. 

Бас киімдердің жаппай к�п тараған 

түрі – тақиялар. Оны негізінен жылы 

кездері тұтынса, қарт кісілер үйдің 

ішінде жылдың барлық мезгілінде кие 

береді. Ал суық күндері тақиялардың 

сыртынан тері бас киімдер киіледі. 

Тақиялар домалақ пішінді, бір түсті 

барқыт, пүліштен, алтын және күміс 

түсті жіптерден кестеленіп тігіледі. 

Е р л е р  к и е т і н  т а қ и я д а  т е ң г е , 

моншақ, тана болмайды. Оның есесіне 

олар «мүйіз», «ат ерін», «шырмауық» 

сияқты �рнектермен кестеленеді, 

«таңдай», «ирек»,  «қабырға» тігіс-

тері мен әдеміленіп сырылады. Кейде  

тақиялардың дәл т�бесінде  сол матаның 

�зінен істеген түйіртпек шошағы бола-

ды. Оған бозбала, т.б. шашақ, үкі күлте, 

шоқ тағып сәндеп киеді. 

К�ркемдік шешімдерінің алуан-

дағы, шеберлердің даралығы, ой қазы-

насының байлығы айқын к�рінетін 

қазақ кестелері әрбір руға, тайпаға, 

аймаққа тән �зіндік ерекшеліктерімен 

оқшауланады.

�.ИСАЕВА, 
тарих ғылымының кандидаты

А.ЖҰМАҒАЛИЕВА,
Ақт3бе облысы Шұбарқұдық 

гимназиясының тәрбие ісі ж3ніндегі 
орынбасары

шығатын адамның шапанына түйетабан 

және құсқанат �рнегі салынып ке-

стеленсе, жас жігіттердің киімдеріне 

қ ұ с қ а н а т ,  қ ұ с т ұ м с ы қ  � р н е к т е р 

қолданылады. Ол еркін бол, алдыңда 

кедергі болмасын деген мағынада. 

К�бінесе біз кестемен сырт киімдерді, 

ал бастырма кесте  түрімен бас киімдерді 

к�ркемдеп тіккен. Мысалы, сәукелені 

қарас тыратын болсақ, мұнда бір ғана 

бас киім емес, екі жақтауынан және 

артынан түсіп тұратын құлақшалары, 

үшбұрыштанып келген орамал жаулығы 

�сімдік �рнегі  салынып кестеленеді. Ал 

кейбір сәукеленің б�ріктелген жағы мен 

т�бесі күмістеліп келіп, ортасы бастыр-

ма әдіспен зерленеді.

Сәукеле әйелдің бас киімдерінің 

ішіндегі ең әшекейлісі де, күрделісі. 

Сәукелені ұзатылатын қыздар мен сол 

қызға еріп жүріп сыңсу айтатындар ки-

ген. Қалыңдық  күйеудің  еліне барғанда 

да сәукелесімен барған. Келіншек  оны 

той �ткенше киіп отырып, той �ткен 

соң сәукелені іліп қойып, оның орнына 

бергекті желек киетін.

Сәукеленің негізі  оның т�бесі. 

Т�бе не талдырма етіп қозы жүнінен 

арнайы басқан ақ киізден, не арасы-

на қыл салып сырыған асыл  матадан 

істеледі. Содан кейін т�бені кесте-

леген, шет-шетіне құндыз  жұрын 

тастаған немесе алтын, күміс оқамен 

зерлеген тыспен тыстайды. Сәукеле 

т�бесінің биіктігі екі сүйем, кейде одан 

да биік болады. Т�бенің �н бойын ал-

тын, күміс, меруерт, маржанмен, асыл 

тастармен �рнектеп, алтын жіппен  

әшекейлейді.  Т�бесінде алтынмен, 

күміспен әшекейленген қатырғы бо-

лады. Тізілген моншақты, асыл ма-

 

к�ркемдік ойын жеткізудің бірден-

бір қолы жететін оңай түрі. Шығар-

машылықтың даралығы, орындау 

әдісінің айтарлықтай оңайлығы қиял-

дың шарықтауына шек қоймайды.  

Кестенің біз кесте, баспа жылтыр, 

тамбурлы  кесте, албыр кесте, кенебе 

ине, т.б. түрлері белгілі. Біз кестенің 

шым кесте және әредік кесте деп атала-

тын екі түрі бар. Біз кесте д�ңгелек не-

месе т�рт бұрышты етіліп кергіш ағашқа 

керілген матаның бетіне түсірілген 

ою-�рнек бойынша қармақты бізбен 

�ткермелеп шалу арқылы кестеленеді. 

Шым кесте – тігілетін матаның  ашық 

жерін қалдырмай немесе ашық орын-

ды �те аз қалдырып, тұтас  кестеле-

ген шымқай кесте. 0рәдік кестеде 

матаның әр жері әшекейленіп, б�лек-

б�лек  �рнек салынады. Шым кесте 

тұскиіз, сандыққап, мақпал шапан, 

Қарақия аудандық білім  б�лімінің «Қарақия аудандық білім 
үйлестіру орталығы», «Қарақия  аудандық  білім  б�лімінің «Мек-
тепке дейінгі тәрбие мен оқыту орталығы», «Қарақия  аудандық  

білім  б�лімінің «№2 бастауыш мектебі», «Қарақия  аудандық  білім  

б�лімінің «№9 бастауыш мектебі»,

«Қарақия  аудандық  білім  б�лімінің «Аққұдық орталау орта 
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемелерінің бос тұрған 

директор лауазымдарына конкурс жариялайды.

Кандидатқа қойылатын негізгі талаптар:
 1) қажеттi бейiн бойынша бiлiмi;

2) кәсiби даярлық деңгейi;

3) біліктілік талаптарына сәйкестігі.

Лауазымдық міндеттері:
Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және басқа да 

нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. Мемлекеттік 

жалпыға міндетті білім беру стандартын педагогикалық 

және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске асыруды 

ұйымдастырады. Бағдарламалар мен жұмыс жоспарын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға міндетті оқытумен 

қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға міндетті оқытумен 

қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесін ғылыми-әдістемелік 

және материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және 

жетілдіреді. Қазіргі заманғы ақпараттық  технологиялардың да-

муын қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, 

балалар ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру 

құқығына берілген лицензиясына сәйкес оқушылар, 

тәрбиеленушілер контингентін қалыптастырады, оқушылар 

мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік қорғауды қамтамасыз 

етеді. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балалардың арасынан шыққан тәрбиеленушілердің 

заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, баспаналық, 

еңбек және басқа да) қорғайды, олардың туысқандық 

байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау бойынша 

шаралар қабылдайды. Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 

алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру ұйымы 

қызметкерлерінің �мір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға 

қажетті  жағдай жасайды. Белгіленген заңнама шегінде білім 

беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл 

сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық 

қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-материалдық 

базаның сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі 

еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-гигиеналық режимді, 

еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін сақтау үшін жауап 

береді. 

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді 

және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 

қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын 

бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жа-

сайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Белгіленген тәртіп 

бойынша қызметкерлерді аттестаттауға дайындауға қатысады. 

Қызмет барысында айырықша к�зге түскен оқытушылар мен 

білім беру ұйымдарының қызметкерлерін �зінің құзіретіне қарай 

марапаттауға және к�термелеуге ұсынады және �з құзіретінің 

шегінде жаза қолданады.

Жұртшылықпен, ата-аналармен (немесе оларды алмастыру-

шылармен) байланысты жүзеге асырады. Мемлекеттік және басқа 

да ұйымдарда білім беру ұйымының атынан �кілдік етеді, қажетті 

есеп құжаттарын дайындау мен  ұсынуды қамтамасыз етеді. 

Білуге міндетті:
Қазақстан Республикасының  Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының Еңбек кодексін, Қазақстан Республикасының 

«Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы бала  құқықтары», 

«Қазақстан Республикасындағы  Тіл туралы»,  «Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Неке және отбасы туралы», 

«Қазақстан Республикасында мүгедектігі бойынша асыраушы-

сынан айырылу жағдайы бойынша және жасына байланысты 

берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы»,  «Кем-

тар балаларды  әлеуметтік  және медициналық-педагогикалық 

түзеу арқылы қолдау туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет 

туралы», «Кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық 

бұзушылықтар мен балалардың қадағалаусыз және панасыз 

қалуының алдын алу туралы» заңдары және басқа да білім беруді 

дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын нормативтік 

құқықтық актілерді, педагогика мен психология негіздерін, 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартын, педаго-

гиканы, педагогикалық психологияны, педагогикалық ғылым 

мен практиканың жетістіктерін, менеджмент негіздерін, қаржы-

шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, еңбек туралы, еңбекті 

қорғаудың, техника қауіпсіздігі және �ртке қарсы қорғанудың 

ережелері мен нормаларын, санитариялық ережелер мен норма-

ларды.

Лауазымдық  жалақысы  қызмет атқарған жылдарына қарай 

107796,85 теңгеден 130670,22 (113393,53 - 137483,57) теңге 

аралығында.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
1. қоса берілетін құжаттардың тізбесі к�рсетілген конкурсқа 

қатысу туралы �тініш;

2. жеке басын куәландыратын құжат к�шірмесі;

3. кадрларды есепке алу ж�ніндегі толтырылған жеке парақ 

(нақты тұратын мекен жайы мен байланыс телефондары 

к�рсетілген);

4. лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес  білімі 

туралы құжаттар к�шірмелері;

5. Еңбек қызметін растайтын құжаттың к�шірмесі;

6. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық 

құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республика-

сы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 

жылғы 23 қарашадағы №907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық 

актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6697 болып тіркелді) 

бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама.

Конкурсқа қатысушы, болған жағдайда оның біліміне, жұмыс 

тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпаратты 

(біліктілігін арттыру, ғылыми дәреже мен атақ беру, ғылыми жа-

рияланымдар туралы құжаттардың к�шірмелері, алдыңғы жұмыс 

орнындағы басшылық берген ұсынымдар және т.с.с.) ұсынады.

Конкурс 3ткізу орны:  
Конкурсқа қажетті құжаттар конкурс �ткізу туралы хабарла-

ма жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына 

мекен-жайға тапсырылуы қажет:

Маңғыстау облысы  Қарақия ауданы Құрық ауылы Досан 

батыр  к�шесі,   

№2 үй «Қарақия аудандық білім б�лімі»  мемлекеттік  мекемесі.

Анықтама алу үшін телефон: 8(72937)2-13-54, 8(72937)2-22-61

Факс 8 (72937) 2-22-61.

Электронды пошта: karakia_raion.mangystau.gov.kz

«ҚАРАҚИЯ АУДАНДЫҚ БІЛІМ БӨЛІМІ»  МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Фридрих Шиллер (1759-1805) «Қарақшылар», 
«Зұлымдық пен махаббат», «Фиеско» пьесаларын 30 
жасқа дейін жазған.   

Неміс жазушысы Томас Манн (1875-1955) «Буд-

денброктар» романын 26 жасында дүниеге әкелген. 

Ағылшын жазушысы Чарльз Диккенс (1812-

1870) 24 жасында «Пиквик клубының жазбалары», 

25 жасында «Оливер Твист», 26 жасында «Николас 

 Николсби», 27 жасында «Ескіліктің жаймасы» роман-

дарын жазған. 

Француз математигі әрі әдебиетшісі Блез Паскаль 

(1623-1662) 16 жасында «Паскаль теоремасын ашса», 

19 жасында есептеу машинасын ойлап тапқан. 

И.В.Гете (1749-1832) «Гец фон Брелихинген», 

«Ифигения» драмаларын 30 жасында жазған.

Кішкене ғана тостаған, 

Жер дүниені бастаған. 

Түсіне дүрбі кірген,

Қарға мойнына дүрбі ілген.

Дүрбіні бір күн ілген,

Бір күн ілмеген.

(К�з)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Отызға толмай орда бұзғандар
ҰЛЫ АДАМДАР ӨМІРІНЕН 

Адамзат жаралған кезден 
бастап күнпарақ («календарь») 
қажеттігі туа бастаған. Алайда 
жазу-сызуы жоқ, жартылай 
тағы күйде 3мір сүрген адам-
дар күнпарақ жасай алмағаны 
белгілі.   

Дегенмен, күнделікті тірлік 

оларды табиғат сырына үңілуге 

м ә ж б ү р  е т т і .  Б і р т е - б і р т е 

табиғаттың жаз, күз, к�ктем, қыс секілді маусымдарға 

б�лінетінін, �здеріне қажетті �сімдік, ш�п атаулыны 

қай уақытта жинап, қай уақытта аң аулау қолайлы 

екендігін айқын ажырата алатын дәрежеге жетті. Сол 

кездегі жаратылыс құбылыстарын уақыттарға б�луді 

ғалымдар «халықтық табиғи күнпарақ» деп атады.

Күнпарақтың тарихы
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Пирамида дегенде к3з алдымызға бірден Мысыр 
елі елестейді емес пе?! Ал жақында АҚШ және Еуропа 
зерттеушілері Антарктидадан «пирамида» тапты.  

Мұнда бір емес, үш нысан бар екен. Бірі – мұхит 

жағасында, қалған екеуі жағалаудан 16 шақырым 

алыста орналасқан. 0зірге зерттеушілер бұларды 

пирамидаға ұқсас нысан ретінде алыпты. Ал 

алып құрылыстың нақты не нәрсе екені ғылыми 

экспедицияның толыққанды зерттеуінен соң белгілі 

болмақ. 

Антарктидада 
пирамида болған ба?

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

Тұскілемдердің гобелен деп аталуы Париждегі 
мата бояйтын кәсіпорынның негізін салушы Гобелен 
отбасының есімінен шыққан.  

Гильотин атауы �з бастамасын дәрігер Гуило-

тин  нің фамилиясынан алады. Ол гильотинді 1789 

жылға дейін Францияда қолданылып келген жендет 

балтасының орнына неғұрлым адамгершілікті құрал 

ретінде қолдануға кеңес берген. 

Магнолия гүлі �з атын француз ботанигі Пьер 

Магноланың фамилиясынан, шрапнель – британдық 

артиллерия офицері Генри Шрапнельдің фамилиясы-

нан келіп шыққан.

Белгілі сөздердің төркіні 
АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Вьетнамның Фонгня-Кебанг  
ұлттық саябағында орналасқан 
Шондонг үңгірі әлемдегі ең 
үлкен үңгір болып саналады. 

Оның тереңдігі – 200, ені – 

150 метр, ал жалпы ұзындығы 

– 5 шақырымды құрайды. 

Алып үңгірдің к�лемі – 38 мил-

лион текше метрді құрайды. 

Шондонг вьетнам тілінен 

аударғанда «таулы �зен үңгірі» дегенді білдіреді. 

Ғалымдардың зерттеуінше, бірегей үңгір жер асты 

суларының жарықтар арқылы жер қыртысын үздіксіз 

шаюынан 2,5 миллион жыл бұрын пайда болған.  

Жергілікті тұрғындар  үңгірге 1991 жылы кез болды, 

бірақ үңгірді зерттеу жұмыстарын 2009 жылы ғана 

Говард Лимберт бастаған ағылшын спелеологтары 

жүргізді.

Африканың тереңдігі 1,5-2 метрлі су қоймаларында 
салмағы 3000-3200 келі болатын ірі, жұп тұяқты 
жануарлардың бірі – бегемот тіршілік етеді. 

Бегемот шошқа туыстас хайуан. Ол құрлықта 

ебедейсіз болғанмен суда �зін жақсы сезінеді. 

Жергілікті халықтар бегемоттың етін жейді, оның 

етінің дәмі бұзаудың етіне ұқсас болады. Орта 

салмақты бір бегемотты сойғанда одан 520 келі таза 

ет, 30 келі май, 280 келі сүйек алынған, оның терісі 248 

келі, бауыры 27 келі, жүрегі 8 келі, тілі 5 келі, �кпесі 

9 келі болыпты. Осындай алып денелі жануар тек 

�сімдіктермен ғана қоректенеді.

Ең үлкен үңгір

Суда еркін сезінеді

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 
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Қ а з а қ  б е й н е л е у  � н е р і н і ң  а с а 

к�рнекті �кілі, Қазақ КСР-інің еңбек 

сіңірген �нер қайраткері, Қазақ КСР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 

«Құрмет» орденінің иегері, Тәуелсіз 

«Тарлан» сыйлығының лауреаты 

0бдірашит Аронұлы Сыдыхановтың 

(1937-2011) туғанына биыл 80 жыл 

толып отыр. Осы мерейтойға орай 

0.Қастеев атындағы Мемлекеттік �нер 

музейі суретшінің жүзден аса туындыла-

рынан құрылған жеке шығармашылық 

к�рмесі ұйымдастырылды. 

0.Сыдыхановтың шығармашылық 

жолы 60-шы жылдардың ортасын-

да басталды. Кескіндемеші Алма-

ты к�ркемсурет училищесін бітіріп, 

«Қазақфильмге» суретші қызметіне 

келеді. Сол уақыт аралығында ол �зінің 

рухына жақын «алпысыншы жылғылар» 

деп аталатын қазақ суретшілерінің 

тобына қосылады. Бұл Қазақстан бей-

нелеу �неріндегі ерекше ағым болатын. 

Олар академиялық және идеологиялық 

ережелерге бағынбай, к�ркем�нер 

мектебінің ұлттық қағидаларын құруға 

әуестенген еді.  

Кинода жұмыс істеуден б�лек, 

0бдірашит Сыдыханов қондырғылы 

кескіндемемен де айналысады. 1970-ші 

жылдардың басында Сыдыхановтың 

батыстық мәнерде орындалған бірнеше 

реалистік туындысы жарыққа шықты: 

«Темекі жинауда» (1971), «Тоғызыншы 

ықшам аудан» (1972), «Ақындар дауы-

сы» (1969), «К�терілгендер» триптихі 

(1916) және «Алма жинау» (1973). Бұл 

туындылар қазіргі уақытта 0.Қастеев 

атындағы �нер музейінің тұрақты экспо-

зициясында «60-жылғылар» ағымының 

жарқын мысалы ретінде к�рсетілуде.

Кейіннен, 1990 жылдардан бастап 

қаламгер �зінің бейнелеудегі стилін 

�згертеді. Оны қазақтың рулық белгілері 

– таңбалар қызықтыра бастайды.  

Рулық белгілерді зерттей отырып, бір 

қарағанда �те қарапайым таңбалардың 

аса маңызды тарихи және мәдени 

астарларын түсініп, кенеп бетіне түсіре 

бастайды. Соның ішінде қазақтың 

аңызға айналған бейнелері суретшінің 

таңбалы кескіндемеге к�шуіне негіз 

болды. Сыдыханов �з тәжірибесінде 

күрделі белгілерді қолдана бастайды. 

Бұл жұмыстарына ол дәнді дақылдарды, 

бұршақтар мен жұмыртқа қабығын, 

сондай-ақ басқа да заттарды пайдалана 

отырып, аралас техниканы қолданысқа 

енгізеді. 

+нертанушы Райхан Ерғалиевамен 

сұхбатында: «Мен үшін сурет әлемінде 

ең бастысы – түс» дейді 0бдірашит 

Сыдыханов. Яғни бейнелеу �нерінде 

бірінші кезекте әсер беретін, визуал-

ды түрде эмоцияға б�лейтін, сезу 

мүмкіндігін беретін дүние – түс. 

Кескіндемешінің туындыларындағы 

түстер үлкен мағыналы нышан р�лін 

атқаратын, адамзаттың бастапқы 

кезеңімен, ата-тегімен және олардың 

ойлау қағидасымен үндестіретін хатқа 

айналып жатады. Бояу суретші үшін 

адамның жан-дүниесін, сезімдері мен 

ойын еркін бере алатын маңызды әрі 

қажетті құрал.  

Жалпы суретшінің  шығарма-

шылығы, �нері �зіндік қолтаңбасымен 

– таңбаларды зерттейді. Суретші осы 

кітапты оқып, Л.Гумилев, П.Успенский 

еңбектерін зерделей  бастайды. Ізденісін 

тереңдете келе Шығыс ілімдеріне, 

сопылық пен Ошо, Дао мен Дзен фило-

софиясы кітаптарын оқи бастайды. 

Осы зерттеулердің нәтижесінде «Ай 

қасқыры» (1994), «Дзен таңбасы» (1996), 

«Белгі» (1990), «Дулат таңбасы» (1990), 

«Дзен бұқасы» (1990), «Арал» (1990), 

«Қобыз қыз» (1992), «Мәңгүрт белгісі» 

(1991), «Пайғамбар» (2002), «Күнбасты 

бала» (2002) және т.б. к�птеген таңбалық 

шығармалары жарыққа шығады. 

Осылайша, 0.Сыдыханов �нерінің 

шығармашылық шыңы таңбалау әдісін 
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ТОПЖАРҒАН

Мектеп қабырғасында жүргенде-
ақ Балалар шығармашылығына 
арналған Халықаралық «Бозторғай» 
байқауының, Нұрғиса Тілендиев 
атындағы респубикалық күйшілер 
байқауының жүлдегері  Ислам 
Сәрсенбек бүгінде  әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің техникалық физика 
факультетінің 3-курс студенті. 

+нерлі жігіт жақында Грузияның 

Поти қаласында �ткен Халықаралық 

фес тивальда ұлттық аспап аталымы 

бойынша Гран приді жеңіп алды. Грузия 

жерінде Құрманғазының «Сарыарқасы» 

мен Дәулеткерейдің «К�рұғлы» күйі 

шалқып, алыс-жақын шет елдерден 

келгендерді, музыка мамандарын тәнті 

етті. 

Осы орайда ҚР-ның Мәдениет 

қайраткері, «Ерен еңбегі үшін» ме-

далінің, «Құрмет» орденінің иегері, 

«Бозторғай» және «Шаттық» халық-

аралық конкурстарының директоры 

Қарлығаш 0бдікәрімованың сіңірген 

еңбегі зор. 

Бірде Исламды «Айг�лек» бала-

л а р  б а й қ а у ы н а н  б а й қ а п  қ а л ғ а н 

Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі 

Рақым Тәжібаев болашағынан үміт 

күтуге болатынын айтыпты. Ал осы-

дан кейін әнші Майра Ілиясова «Ай-

налайын даусыңнан» атты жобаға 

қатысуға шақырыпты. Қонақ ретінде 

бірнеше күй тартқан балғын балаға 

к�рермендер қатты риза болады. Артын-

ша Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі 

Айгүл Үлкенбаеваның �нер мектебіне 

барып бағын сынайды. Ал 2013 жылы 

Астананың 15 жылдығы мерекесіне орай 

арнайы шақыртумен Елбасының ал-

дында �нер к�рсетеді. Осыдан кейін-ақ 

�нерлі жігіт Израиль, Испания, Фран-

ция, Таиланд, Индонезия елдерінің 

қалаларында �ткен халықаралық �нер 

байқаулары мен фестивальдарына 

қатыса бастайды. 

С�йтіп, балаларға арналған «Ата-

дан мұра», «Рауан», «Күншуақ», «К�ш 

 керуен» секілді еліміздегі айтулы дода-

ларда үздік к�рінген Ислам бүкіләлемдік 

балалар мен жас�спірімдер арасында 

шет елдерде �ткен конкурстардан да 

жүлдесіз оралған емес. 

Заман ағымын жақсы түсінген 

 Ислам Сәрсенбек мектепті бітіргеннен 

кейін �нер жолын емес, технология, 

инновацияға негізделген мамандықты 

таңдапты. 

– Арманым к�п. Оларды әзірше 

ешкімге жария еткім келмейді, – дейді 

қарапайым жігіт ағынан жарылып. 

0рине, әдебиетті, �нерді, мәдениетті 

түсінетін жігіттің болашағы жарқын                       

боларына біз сенеміз.

Салтанат ҚАЖЫКЕН

ҚАП ТАУЫНАН ЖҮЛДЕМЕН ОРАЛДЫ

қоюландыра отырып, жанама есте 

сақтау дабылы, белгі ретінде беруге 

бейім. Суретші мұнда бірде терең ойлы 

философқа, зерттеуші ғалымға айнал-

са, енді бірде шебер сиқыршы болып 

к�рінеді.   

0йгілі қылқалам шебері Матисс 

«суретшіде белгілер к�п болған сайын, 

соғұрлым ол бай» деген екен. Сыды-

ханов туын  дыларындағы белгілерге 

қарап,  оның сез імге,  �мірге  де-

ген к�зқарасының терең, қиялының 

қаншалықты бай екеніне к�з жеткізуге 

болады. Құдды бір �з ағымымен �мір 

сүріп жатқан ғалам, планета дерсің.  

+нер – тек рухани құбылыс емес, 

ол тұрмыстан, дәстүрден, күнделікті 

�мірден тыс �мір сүрмейді. Ол барлық 

нәрсемен қарым-қатынаста жүреді. 

0бдірашит Сыдыхановтың кенептері 

қайталанбас асыл дүние. +нертанушы 

Баян Барманқұлова: «Шебердің кес-

кіндемелік шешімдерінің батылдығы 

қиялдарды дүрліктіреді, қайран қал-

дырады, �неріне бас иетіндер санын 

арт тырады. Ол қазақша бояуы бар әлем 

адамы. Сайын даладағы алып бәйтерек» 

деп суретшінінің �зін қазақ даласының 

аңызына теңейді.   

Қазіргі  таңда ұлттық жаңғыру ая-

сында саналуан құндылықтарымызды, 

р у х а н и  б а й л ы ғ ы м ы з д ы ,  ұ л т т ы қ 

мәдениетімізді ұғыну, зерттеп бағалау 

кезек күттірмейтін маңызды іске айна-

лып отыр. 0бдірашит Сыдыхановтың 

�нері,  бірден танылатын �зіндік 

қолтаңбасы, ұлттық коды қазақ бей-

нелеу �нерінің тарихында мәңгі 

сақталады. Кенеп бетінде қазақ елінің 

аңыздары мен белгілеріне жан бітірген 

суретшінің шығармашылығы �нер 

әлемінде қайталанбас дүние болып қала 

бермек.

Ақбота ІЛИЯСЖАНҚЫЗЫ, 
3нертанушы

ерекшеленуде, қандай да бір стильде 

немесе жанрда жұмыс жасауда ішкі 

толғанысын, ойы мен әсерін бей-

нелеумен шектеліп қана қоймайды,  

шығармашыл адамның қоршаған ор-

тасы, отбасы, Отаны, қоғамда болып 

жатқан түрлі оқиғалар да үлкен әсерін 

тигізеді. Соған сәйкес, қазақ елінде 

болған үлкен белесті қозғалыс 1986 

жылғы оқиға, оның нәтижесі 1991 

жылы Тәуелсіз Қазақ елінің дүниеге 

келуімен айқындалғаны белг іл і . 

Осы кезең барлық суретшілердің 

шығармашылығына ықпалын тигізді, 

халықтың тарихы мен дәстүріне деген 

қызығушылық арта түсті. Осы кезде 

М.Тынышпаевтың «Қырғыз-қазақ 

халқының тарихына материалдар» атты 

1925 жылы шыққан кітабы қайта басы-

лып шығады. Кейіннен қуғын-сүргінге 

ұшыраған ғалым бұл кітабында қазақтың 

тарихын, оның ішінде рулық белгілерін 

қолға алғаннан басталады. Дәл осы 

таңбалар арқылы ол �зінің ойын, 

қиялы мен сезімін, философиялық 

к�зқарасын кенеп бетіне түсіріп отыр-

ды. Суретшінің ең басты құралы – түс. 

Ол түстерді барынша еркін қолданады. 

0рбір бейнелеген туындысындағы 

таңбалар шынайы, бастапқы түпнұсқа, 

�згермеген таза қалпында сақталады. 

Соның әсерінен пайда болған түстер 

таза, м�лдір болып келеді, к�рермен 

к�зіне оттай басылады. 0р бейнелеген 

таңбаға, бейнеге сәйкес суретші оның 

тарихына, жалпы образына сәйкес 

түстерді қолданады.   

Автордың пайымдауынша, «сурет-

шінің сенімділігі оның  шығар ма-

шылығында, к�ркемдік әлеуетінде». 

Яғни онда қазақ халқының    ауыз 

әдебиетіне, аңыз-әңгімелеріне тән, 

дәстүрлі қолданбалы-сәндік �неріне 

сәйкес �мірді форма ретінде емес, 

Кітаптарын 
сыйға берді 

Кездесу барысында кеш қонағы 

Б а я н ғ а л и  0 л і м ж а н о в  к і т а п х а н а 

ұжымының қызметкерлеріне алғысын 

айтып, 12 томдық кітабын сыйға тарт-

ты. Аталған шарада ақынға қойылған 

сұрақтар да аз болмады. С�зге жүйрік 

ағамыз тыңдармандарымен ашық-

жарқын әңгімелесті. Оның сыршыл 

�леңдері, әңгімелері кешке қатысқан 

к�рермендерді ерекше сезімге б�леді. 

Ақынның  Жақсылық Айжанов, Нұрлыбек 

Қалауов сынды қаламгер замандастары да 

с�з с�йлеп, айтыстағы тапқырлығына 

ерекше тоқталып, әлі де жақсы туындылар 

жазуына тілектестігін білдірді. 

Ш а р а  б а р ы с ы н д а  о қ ы р м а н д а р 

ж ы р ш ы л ы қ  қ а с и е т і  б а р  Б а я н ғ а л и 

Тоқанұлынан «Манас» жырынан үзінді 

айтып беруін де �тінді. Жырдың орындалу 

ырғағына қарай қолын сермеп айтуы да, 

тыңдарманын тәнті етті. Кеш соңында 

кітапхана директоры Несібелі Жұмағұл 

ақынға шығармашылық табыс тілеп, 

ұжым атынан сый-сияпат к�рсетті.  

Талғат ТІЛЕУЛЕСОВ,
кітапхана қызметкері 

Ақт�беде �ткен республикалық 

ақындар айтысында сан мәрте халықтың 

ыстық ықыласына б�ленген ақынды 

жанкүйер қауымы қол соғып, қошеметпен 

қарсы алды. Айтыстың алдаспаны-

на айналған ағамыз 216 рет айтысқа 

қатысып, 20 айтыстың бас жүлдесін 

иеленген. Манастың мың жылдығына 

арналған Халықаралық манасшылар 

конкурсының арнайы жүлдесінің иегері. 

Қырғызстан Мәдениет министрлігі мен 

Композиторлар одағы тағайындаған 

А.Малдыбаев атындағы халықаралық 

сыйлықтың лауреаты (1995). «Ерен еңбегі 

үшін» медалімен марапатталған. 

Ол «Қиқыматтың хикаялары» (1982), 

«Ұя» (1985), «Жынды Қаратайдың қасиеті» 

(2000), «Қиқыматтың қиссасы» (1989), 

«Ауылдың ақ самалы» (2003), «Алаш 

пен Манас» (2004), «0зіл шуағы» (2004), 

«Деген екен» (2005) атты кітаптардың, 

«Құдалық», «Қожанасыр», «Қайран 

кемпір-шалдар-ай», «Еркегі бар болғыр», 

«Жолбарыс пен Пони», «Алтын ноқта», 

«Қазақы сайлау», «Жас қазақ», «Қазаннан 

келген қызғалдақ» атты пьесалардың 

авторы. 
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