
11-бет

РУХАНИЯТ DANALYQ MA’I’EGI

Bul jasqa kelgens’e jaqsy o’tkizdik pe, jaman 

o’tkizdik pe, a’i’tey’ir birtalai’ o’mirimizdi o’tkizdik: 

alystyq, julystyq, ai’tystyq, tartystyq – a’y’res’ilikti ko’re 

– ko’re keldik. Endi jer ortasy jasqa keldik: qajydyq, 

jalyqtyq: qylyp ju’rgen isimizdin’ ba’rinin’ bai’ansyzyn, 

bai’lay’syzyn ko’rdik, ba’ri qors’ylyq ekenin bildik. Al, 

endi qalg’an o’mirimizdi qai’tip, ne qylyp o’tkizemiz? 

Sony taba almai’ o’zim de qai’ranmyn. 

El bag’y’? Joq elge bag’ym joq. Bag’y’syz dertke 

us’yrai’yn degen kisi baqpasa, ne albyrtqan, ko’n’ili 

basylmag’an jastar bag’amyn demese, bizdi qudai’ 

saqtasyn!

Mal bag’y’? Joq, bag’a almai’myn. Balalar 

o’zderine keregins’e o’zderi bag’ar. Endi qartai’g’anda 

qyzyg’yn o’zin’ tu’gel ko’re almai’tug’yn, ury, zalym, 

tilemsekterdin’ azyg’yn bag’yp beremin dep, qalg’an az 

g’ana o’mirimdi qor qylar jai’ym joq.

G’ylym bag’y’? Joq, g’ylym bag’arg’a da g’ylym 

so’zin so’i’ leser adam joq. Bilgenin’di kimge 

u’i’retersin’, bilmegenin’di kimnen surarsyn’? Elsiz 

– ku’ndizde kezdemeni jai’yp salyp, qolyna kezin 

alyp otyrg’annyn’ ne pai’dasy bar? Mun’dasyp, s’er 

tarqatysar kisi bolmag’an son’, g’ylym so’zi – bir tez 

qartai’tatug’yn ku’i’ik.

Sofylyq qylyp, din bag’y’? Joq, ol da bolmai’dy, 

og’an da tynys’tyq kerek. Ne ko’n’ilde, ne ko’rgen 

ku’nin’de bir tynys’tyq joq, osy elde, osy jerde ne qylg’an 

sofylyq?

Balalardy bag’y’? Joq, bag’a almai’myn. Bag’ar edim, 

qalai’s’a bag’y’dyn’ ma’nisin de bilmei’min, ne bolsyn 

dep bag’am, qai’ elge qosai’yn, qai’ haraketke qosai’yn? 

Balalarymnyn’ o’zine ilgeri o’mirinin’, biliminin’ 

pai’dasyn tynys’tyqpen ko’rerlik oryn tapqanym joq, 

qai’da bar, ne qyl derimdi bile almai’ otyrmyn, ne bol dep 

bag’am? Ony da ermek qyla almadym.

Aqyry oi’ladym: osy oi’yma kelgen na’rselerdi 

qag’azg’a jaza berei’in, ak qag’az ben qara si’any ermek 

qylai’yn, kimde – kim is’inen kerekti so’z tapsa, jazyp 

alsyn, i’a oqysyn, keregi joq dese, o’z so’zim o’zimdiki 

dedim de, aqyry osyg’an bai’ladym, endi munan basqa 

es’bir jumysym joq. 

ABAI’
Birins’i qara so’z
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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Бүгінгі санда:

Аралас неке

Тұңғыш елші

«Жас қалам»
немесе жұртшылыққа танымал

 ән тарихынан

3-бет

13-бет

15-бет

Шынымен де, жаңғыруымыз 

керек. Халқымыздың бойында, 

дүниетанымында бар құндылық тар ды 

жаңғыртуымыз қажет. Жаңғыру не-

ден басталады? Жаңғыру ең алдымен 

�ткен тарихыңды танудан басталады. 

Жоғалтқан ұлттық құндылықтарыңды 

табудан басталады. Жаңғырудың бар-

ша рухани болмысы тіпті ғасырларға 

ұласар қуат-қайнарымен де астасып 

жатуы да ғажап емес. Осындай та-

рихи сәтті басымыздан кеше оты-

рып, ұлттық жаңғыруға тірек бола-

тын негізгі мәселелерді де талқылап 

отырудың мән-маңызы ерекше бола-

тыны с�зсіз. 

Біз тарихы терең ел екенімізді 

әлемге танытуға тиіспіз. 'лбетте, 

оның барлығы тіл арқылы, �нер 

мен мәдениет арқылы жүзеге аса-

ды. Құдайға шүкір, біз мұндай құн-

дылықтардан кенде емеспіз.  Ең 

�кініштісі, солардың барлығын түп-

түгел меңгеріп, толыққанды танып, 

біле алмай келе жатқанымыз. Бәріне 

уақыт керек. Ең бастысы – дұрыс 

ұйымдастырылған, түп нәтижесі 

баянды болатын кешенді шаралар 

қажет. Бағыты айқын ел, бүгін не 

істейтінін, ертең қандай қам-қарекет 

жасайтынын қапысыз білетін ел 

уақытша қиындықтарға мойынсұнып, 

бағытынан жаңылып қалмасы анық. 

Кейде еріксіз ойланасың, неліктен 

әлемдегі кейбір халықтардың тілдері 

соншалықты танымал, к�птеген 

тілдердің ішінде дара тұр деп. Бірақ 

мұның анау айтқандай к�п құпиясы 

немесе сыры жоқ. Ең бастысы – сол 

елдің, сол халықтың �згелерден оқ 

бойы озық шығуында. Рухани-мәдени 

кеңістігін ойдағыдай қалыптастырған, 

барлық саланы �ркениеттік дәрежеге 

сай дамытқан және соның барлығын 

�здерінің мемлекеттік тілдерінде 

жасаған. Осындай себептер олар-

дың тіліне �зге жұрттардың зор 

қызығушылығын оятып келеді. 

«Ұлы Жібек жолы» жаңғырмақ 

МӘДЕНИЕТ ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

Экспедицияның жетекшісі әлемге 

әйгілі жиһанкез Яцек Палкевич 

бұған  дейін  Гоби және  Сахара 

ш�лдерін басып �тіп, Намибиядағы 

Сүйек жағалауы және ұлы Амазонка 

�зенінің бастауын анықтаған ғалым. 

Осы экспедиция барысында ол 10 

мың шақырымға жуық жерді Қытай, 

Қырғызстан, @збекстан, Қазақстан 

және Ресей, Беларусь пен Польша 

арқылы �туді жоспарлап отыр.  

«Ұлы Жібек жолы» к�не заман-

да тек қана сауда жолы болған жоқ. 

Ол Еуразия елдерінің мәдениетін 

байланыстырған бірегей бағдар 

еді. @зінің қайталанбас тарихымен 

«Ұлы Жібек жолы» мені бұрыннан 

қызықтыратын. «Жаңа Ұлы Жібек 

жолы» халықаралық экспедициясы-

мен біз осы жолды жүріп �тіп, тарихты 

жаңғыртқымыз келеді» дейді ол. 

Яцек  Палкевич  Қазақстанға 

бірнеше рет келгенін, мұндағы халық-

тың бабалар мұрасы мен дәстүріне 

ерекше адалдығын байқағанын ай-

тады. «'лем елдерін аралап жүріп, 

�ткенге деген осындай құрметті к�ре 

бермеймін. Еуропа бүгінгі таңда 

Қазақстан секілді алып мемлекет бар 

екенін, оның  Астанасын танып білді. 

10 жыл бұрын бұл мемлекет туралы 

к�пшілік біле  бермейтін. Орталық 

Азияда Қазақстанның к�шбасшы 

екенін жақсы біледі» дейді жиһанкез.     

Экспедиция  2018 жылы Қытайдан 

аттанып, Польшада мәресіне жетеді. 

Дана ХАЛЫҚ

Мықты елмен кім әріптес болғысы 

келмейді. Кім олардың жетістік 

құпиясын білгісі келмейді дейсіз. 

Демек, ондай елдің тілін үйренуге 

�згелер де талпынады. Олай болса, 

әрбір елдің кемел жетістігі оның тілдік 

факторларымен да айқындалып оты-

рады. Тіл бар жерде ғылым бар, тіл бар 

жерде �ркендеу бар. 

Президент  �з  мақаласында: 

«Күллі жер жүзі біздің к�з алды-

мызда �згеруде. 'лемде бағыты әлі 

бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең бас-

талды. Күн санап �згеріп жатқан 

дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен 

дүниетанымымызға әбден сіңіп 

қалған таптаурын қағидалардан 

арылмасақ, к�ш басындағы елдер-

мен тереземізді теңеп, иық түйістіру 

мүмкін емес. 

(Жалғасы 6-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

ОРПАДАН 
БАСТАЛҒАН ЖОЛҚА

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

ТЕК-ТАМЫРЫМЫЗДАН 
қол үзбейміз десек...

КІТАП – БІЛІМ БҰЛАҒЫ

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

ANA TILI
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Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

далану арқылы әскери қызметшілердің 

тұрғын-үй мәселесін шешуге бағытталған 

шаралар ж�нінде мәлімдеді.

Сондай-ақ Қорғаныс министрі Мем-

лекет басшысына Қазақстан армия-

сын материалдық-техникалық тұрғыда 

жабдықтау және 2017 жылы ел жастарын 

әскери-патриоттық рухта тәрбиелеу 

бағытында атқарылған жұмыстар ж�нінде 

мәлімет ұсынды.

Кездесу қорытындысы бойынша 

Қазақстан Президенті бірқатар нақты 

тапсырма берді. 

* * *

Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 

Назарбаев «Шеврон» компаниясының 

директорлар кеңесінің т�рағасы және бас 

атқарушы директоры Джон Уотсонмен 

кездесті.

Кездесу барысында тараптар Қазақ-

стан ның «Шеврон» компаниясымен 

мұнай-газ саласындағы ынтымақтастығын 

одан әрі нығайту мәселелерін талқылады. 

Мемлекет басшысы мұнай-газ саласына 

қатысты жобаларды бірлесе іске асырудың 

тиімділігін айтып, Джон Уотсонға осы 

жұмыстарды атқаруға қосқан үлесі үшін 

ризашылық білдірді. 

 – Қазақстан «Шеврон» компания-

сымен ерекше қарым-қатынас орнатты. 

Біз ширек ғасырдан астам уақыттан бері 

бірге жұмыс істеп келеміз. Мен бірлесе 

атқарған жұмыстарыңыз үшін сізге алғыс 

айтқым келеді. Біз сіздермен �зара тиімді 

ынтымақтастық орната білдік, – деді 

Қазақстан Президенті. 

Джон Уотсон Қазақстан мен «Шев-

рон» компаниясының ынтымақтастық 

мәселелерін талқылап, оны әрі қарай 

дамытуға қатысты пікір алмасуға мүм-

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

БАСҚОСУ

БӘРЕКЕЛДІ!

НЫШАН

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

МАРАПАТ ИЕЛЕРІН
 АНЫҚТАДЫ

ТЕҢГЕНІҢ ТАРИХЫ 
ТАНЫСТЫРЫЛДЫ

САНАНЫҢ АШЫҚТЫҒЫ БАҚ НАРЫҒЫН ДАМЫТУ 
ЖӘНЕ УАҚЫТПЕН ҮНДЕСУАссамблеяның ІІІ Халықаралық медиафорумы өтті

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік хат-
шысы Гүлшара (бдіқалықованың т+рағалығымен 
Қазақстан Республикасының Президенті 
жанындағы Мемлекеттік наградалар ж+ніндегі 
комиссияның отырысы +тті.

Басқосуда мемлекеттік органдардың, ұйымдар 

мен қоғамдық  бірлестіктердің мемлекеттiк на-

градалармен марапаттау ж�ніндегі ұсыныстары 

қаралды. Комиссия Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік наградаларын белгілеу және жою тура-

лы ұсыныстарды, награда мәселелері ж�ніндегі заң 

жобаларын және басқа да нормативтік құқықтық 

актілерді, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

наградаларымен марапаттау туралы ұсынымдарды 

қарайтын Қазақстан Республикасының Президенті 

жанындағы консультативтік-кеңесші орган болып 

табылады. 

Жиын қорытындысы бойынша Комиссия 

мүшелері марапаттау үшін Мемлекет басшысына 

ұсынылатын кандидаттарды анықтады. Мемлекеттік 

наградаларды тапсыру рәсімі қалыптасқан дәстүрге 

сәйкес Тәуелсіздік күні қарсаңында �теді.

С.Жиенбаев атындағы Ақт+бе облыстық 
жас+спірімдер кітапханасы №39 қазақ орта 
мектебінде «Теңге мен танылған елміз»  танымдық 
викторина ұйымдастырды.

Шараның мақсаты  – жастарды ұлттық валюта 

– теңгенің шығу, қалыптасу тарихымен таныстыру. 

Жастарды туған жеріне, Отанына сүйіспеншілігін 

ояту. Патриоттық рухқа, �з мемлекетіне деген 

құрмет сезімдеріне тәрбиелеу.Шараға №39 орта 

мектебінің оқытушылары, мектеп кітапханашылары 

мен жоғары сынып оқушылары, «Құрдастар» 

клубының мүшелері қатысты. Оқушыларға қазіргі 

кезде айналыста қолданылып жүрген банкноттар 

жайлы, теңге, монетаны жасаудағы дизайнер-

лер мен қылқалам шеберлерінің еңбегі айтылды.

Танымдық викторинаға Хамида Даутова, Қайырбек 

Аманжолұлы, 'ділет Жандырбай, Гауһар Есенғарина 

және т.б. оқушылар қойылған сауалдарға орнықты 

жауап берді.«Теңге – Қазақстанның ұлттық валюта-

сы» бейнежазбасы, «Ақша – уақыт тынысы» слайды 

к�рсетіліп, «Теңге – мемлекет келбеті» кітап к�рмесі 

ұйымдастырылып, библиографиялық шолу жасалды. 

к ін  д ік  туғызғаны үшін Нұрсұлтан 

Назарбаевқа алғыс айтты. 

Кездесуде Джон Уотсон Мемлекет бас-

шысына 2018 жылдың ақпан айынан бас-

тап компанияның бас атқарушы директо-

ры болатын Майкл Виртті таныстырды. 

* * *

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Мемле-

кеттік қызмет істері  және сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

т � р а ғ а с ы  Қ а й р а т  Қ о ж а м  ж а р о в т ы 

қабылдады. Кездесуде Қайрат Қожамжаров 

Мемлекет басшысына агенттіктің биылғы 

10 айда атқарған қызметінің нәтижелері 

ж�нінде баяндады. 

Нұрсұлтан Назарбаев қоғамда сыбай-

лас жемқорлыққа т�збеушілікті қалып-

тастырудың маңыздылығын атап �тті. 

– Мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы заңды қабылдаған кезде 

кімде-кім сыбайлас жемқорлық қылмысын 

жасаса, ешкімге де жеңілдік жасалмай-

тынын және жазадан құтылмайтынын 

ескерткен болатынмын. Соңғы жылдары 

бұл бағытта к�п жұмыс атқарылды, – деді 

Қазақстан Президенті. 

Елбасы бюджет қаржысын тиімді 

әрі ашық пайдалану қажеттігін айтты. 

Қ.Қожамжаров Мемлекет басшысына 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты 

жүргізу барысында қабылданып жатқан 

шаралар ж�нінде мәлімдеп, оның іске 

асырылуына халықаралық сарапшылар 

қауымдастығы тарапынан жоғары баға 

берілгеніне назар аударды.

 – Биылғы 10 айда 3400 қылмыстық іс 

қозғалып, оның бір мыңы сотқа берілді. 

15 миллиард теңге к�лемінде келтірілген 

шығынның 11 миллиарды мемлекетке 

қайтарылды. Құны 7 миллиард теңгеден аса-

'л-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінде «Сананың 

ашықтығы» атты Қазақстан 

х а л қ ы  А с с а м б л е я с ы н ы ң  І І І 

халықаралық медиа-форумының 

жалпы отырысы �тті. Форумға 

ҚХА Т�рағасының орынбасары-

Хатшылық меңгерушісі Дархан 

Мыңбай, Ақпарат және комму-

никациялар вице-министрі Алан 

'жібаев, ҚазҰУ-дың ректоры 

Ғалымқайыр Мұтанов және Гер-

мания, Латвия, Ресей, @збекстан 

елдерінен келген сарапшылар мен 

ақпарат сала  сының мамандары, 

этномәдени бірлес тіктер және 

БАҚ �кілдері қатысты. 

Ф о р у м н ы ң  м а қ с а т ы  – 

қоғамның рухани жаңғыруы 

ж ә н е  с а н а н ы ң  а ш ы қ т ы ғ ы н 

қалыптастыру, ұлттық бірегейлікті 

нығайтудағы БАҚ-тың р�лі, 

с о н д а й - а қ  к � п ұ л т т ы  қ о ғ а м 

жағдайында бұқаралық медиа 

мәдениетін дамыту және кәсіби 

этика мәселелерін талқылау. 

Халықаралық басқосуды ҚХА 

Т � р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы -

Хатшылық меңгерушісі Дархан 

Мыңбай құттықтау с�зімен ашты: 

–  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в т ы ң 

Қ а з а қ с т а н д ы қ  қ о ғ а м  ү ш і н 

бағдарламалық құжатқа айналған 

«Болашаққа  бағдар:  рухани 

жаңғыру» атты мақаласында 

к�терілген қоғамдық сананы 

жаңғырту бүгінгі күннің �зекті 

Пікір алмасу барысында БАҚ 

нарығын дамыту бойынша бірқатар 

маңызды ұсыныстар ортаға салынды. 

Қазақстан баспас�з клубы ұйымдас-

тырған алқалы жиынға Ақ парат және 

коммуникациялар министрі Дәурен 

Абаев қатысып, журналистердің сау-

алдарына жауап берді. ҚР-ның БАҚ 

туралы заңнама сы ндағы �згерістерге 

сәйкес, ресми сауалға мемлекеттік ор-

гандар 15 күн ішінде жауап беруіне бо-

лады. Ал ресми айтылған мәлімдемеге 

қатысты түсініктеме 2 күннің ішінде 

дайын болуы тиіс. «Соңғы 2-3 жылда 

министрлікке түсетін сауалдардың 

саны 75%-ға артты. Бұл �те к�п. Ол 

үшін министрлік қызметкерлері 

тәулік бойы БАҚ сұрақтарына жауап 

берумен айналысуы керек. Сауал 

мерзімін ұзарту арқылы сапалы және 

толық жауап алуға болады» деді ми-

нистр. Егер жауап белгіленген мерзім 

ішінде берілмесе, сотқа жүгінген 

ж�н. «Заңға түзетулер жан-жақты 

қарастырылып жатыр. Мемлекеттік 

органдар, ҮЕҰ бірігіп талқылады. 

Қазір депутаттар 15 күннің орнына 7 

жұмыс күнін белгілеуді ұсынып отыр» 

деді министр. 

Құрылтайдың негізгі панельдік 

отырысында медианарықтағы жүйелі 

�згерістердің елдің жалпы экономи-

калық және саяси жүйесіне ықпалы с�з 

болды. Спикерлер медиа-нарықтағы 

нақты жағдай ж�нінде жасалған тал-

даулар мен сараптамаларымен таныс-

тырды. 

« Қ а з а қ с т а н  с � з  б о с т а н д ы ғ ы 

және интернет бостандығы рейтингі 

бойын ша т�менгі орында тұр. Егер 

Польша мен қазақстандық БАҚ-

тың сипатын салыстырсақ, отандық 

тын мүлікке тыйым салынды, – деді агенттік 

т�рағасы. 

* * *

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назар-

баев «Royal Dutch Shell» концернінің бас 

атқарушы директоры Бен ван Берденмен 

кездесті. 

Кездесу барысында тараптар еліміздің 

мұнай-газ секторындағы қазіргі ахуал мен 

ынтымақтастық перспективаларын, соның 

ішінде Қарашығанақ пен Қашаған жобала-

рын одан әрі дамыту мәселелерін талқылады. 

Мемлекет басшысы «Royal Dutch Shell» кон-

церні халықаралық ЭКСПО-2017 маман-

дандырылған к�рмесін ұйымдастыруға 

белсенді атсалысқанын айтып, компания 

басшылығына ризашылық білдірді. 

Бен ван Берден Нұрсұлтан Назарбаевқа 

кездесуге мүмкіндік туғызғаны үшін 

алғыс айтып, Қазақстан жұртшылығын 

халықаралық к�рменің табысты �туімен 

құттықтады. 

– Сізді ЭКСПО к�рмесінің табысты 

�туімен құттықтаймын. Мен к�рмедегі ең 

тартымды павильон – «Нұр 'лем» сфе-

расында болдым. Одан алған әсерім де 

керемет, – деді концерннің бас атқарушы 

директоры. 

Бен ван Берден биылғы 18 қарашада 

аталған кен орындарына қатысты �німді 

б�лу туралы келісімге қол қойылғанына 

20 жыл толғанын айтып, оларды іске асы-

руда Қазақстан Президентінің ерекше р�л 

атқарғанын атап �тті. 

– Бұл жобалар �те жақсы және тиімді 

болып шықты. Барлық шығындар дер 

кезінде �телді, енді табыс табу үшін жұмыс 

атқарылуда, – деді Мемлекет басшысы.

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

ӘСКЕРИЛЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК 
ЖАҒДАЙЫНА МӘН БЕРІЛДІ

Кезінде Алаш қаласы атанған Семейде 'лихан 

Б�кейханға еңселі ескерткіш орнатылды, Астанада 

Алаш к�семінің есімі үлкен даңғылдардың біріне 

берілді, Батыс Қазақстанда Алаш мұражайы ашылды.  

Қорыта айтқанда, Алаш мұрасын, оның арыстарын 

ұлықтауда қоғамдық ұйымдар мен мемлекеттік ор-

гандар ұйымдаса отырып біршама шаралар атқаруда.

Бірақ Алаштың маңыздылығы биылғы жүз 

жылдықты атап �тумен ғана шектелмейді. Алаштың 

мәні мен құдіреті – ұлттың рухы мен еліміздің 

қанына сіңген темірқазықтай биік те берік ұғым. 

Жақында Астанада �ткен «Рухани жаңғыру: 

Алаш және азаттық идеясының сабақтастығы» атты 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция-

сы ның қатысушыларына жолдаған құттықтауында 

Елбасы Алаш ұлт-азаттық қозғалысының сипатына: 

«Алаш қозғалысының ХХ ғасырдың басындағы қазақ 

халқының саяси-әлеуметтік құқықтарын қорғау, 

ұлттық бет-бейнесін сақтап қалу жолындағы күресі, 

азаттық үшін күрестің жарқын беті болып табылады» 

деп баға берді. Ендеше, Алаш жолын елімізде де, 

халықаралық деңгейде де зерделей түсудің, Алаш 

идея ларын, әсіресе, жас ұрпаққа таратудың маңызы 

зор.

Оның үстіне Алаштың туының астына тек саясат-

керлер ғана емес, к�зі ашық, к�кірегі ояу талантты, 

дарынды, к�кжиегі кең азаматтар бас қосқаннан 

кейін, Алаштың әсері тек саясатқа ғана емес, со-

нымен қатар білімге, ағартушылыққа, мәдениетке, 

әдебиетке зор ықпал етті. 

Қазақстанның Азаттығы жолына бар �мірін 

арнап, саналы түрде құрбандыққа барған Алаш 

арыстарының мәңгі �шпес істерінің құндылығы,жүз 

жылда бір аталып �тетін шара болып қалмауы керек. 

Келесі жылы қазақ поэзиясының хас шебері Мағжан 

Жұмабаевтың туғанына 125 жыл толады. 

Ел тарихындағы тығырыққа тірелген тұста 

айтылған ақиық ақын Мағжанның жырларының 

жаңғырығы біздің заманға жетіп, егемен еліміздің 

еркін ойлы жастарын елшілдікке, патриоттыққа 

шақырып тұр емес пе?! 

Біз бүгін, ақынның �з с�зімен айтсақ, «арыс-

тандай айбатты», «жолбарыстай қайратты», 

«қырандай күшті» жастарға сенген біртуар тұлға 

Мағжан сенімінің аманатын ақтауымыз үшін 

биылғы Алаштың 100 жылдық мерейтойы келесі 

жылы Мағжан оқуларымен жалғасын тапса дейміз. 

Мағжан оқулары алдағы жылы бүкіл республи-

ка аумағында �ткізіліп, ал оның қорытындысы 

Мағжан Жұмабаевтың  туған �лкесі Қызылжарда  

жасалғаны  ж�н. Ал болашақта Мағжан оқулары, 

атау лы күндерде ғана емес, жыл сайын тұрақты 

�ткізіліп тұрса нұр үстіне нұр болар еді.

Берік ДҮЙСЕНБИЕВ,
ҚР Парламенті

Мәжілісінің депутаты

МАҒЖАН ОҚУЛАРЫ 
ӨТКІЗІЛСЕ...

ПІКІР

ӨНЕРТАПҚЫШ ТУЫНДЫСЫ

ГЕРМАНИЯДАН 
ЖҮЛДЕЛІ ОРАЛДЫ

Павлодарлық бағдарламашы Ернар Шамбаев 
планшеттер мен смартфондарға арнап, 
тоғызқұмалақ ойынының мобильдік қосымшасын 
жасап шығарды. 

Аталған бағдарлама кәсіби спортшылар мен 

жаттықтырушылар үшін де таптырмас к�мекшіге 

айналмақ. Мобильдік қосымша арқылы кез келген 

жерде тоғызқұмалақты ойнай беруге болады. Ав-

тор бұл жобаны дайындауды 1999 жылдан бастап 

қолға алғанын айтты. «Ол кездегі компьютерлердің 

мүмкіндігі аз болғандықтан, жасанды интеллект са-

ласында білімім шамалы еді. Бағдарлама тек үшінші 

сатыда жұмыс істеп тұрған. 2010 жылы Серік Ақтаев 

және Диана Кенина деген тоғызқұмалақ ойыншыла-

рымен кездесіп, олар маған бағдарлама жасау туралы 

кеңес берді. Арада біраз жылдар �ткеннен кейін, 

биыл бағдарламаны жан-жақты дамытып, мобильдік 

қосымша етіп шығардым» дейді Ернар Шамбаев.

Жуырда Германияда +ткен 66-шы халықаралық 
Мангейм-Хайдельберг (International Filmfestival 
Mannheim-Heidelberg) кинофестивалінде «Орал-
ман» фильмі үздік жетістіктері үшін арнайы 
жүлдемен марапатталды. 

Одан б�лек, аталған шараның ұйым дас тыру-

шы лары кинотуындыны Гер манияда прокатқа 

шы ғаруға ұсыныс жасады. «Қазақфильм» киносту-

диясы түсірген режиссері Сәбит Құрманбековтің 

«Оралман» фильмі аталған кинофестивальдің негізгі 

бағдар ламасына іріктелініп алынған болатын. Биыл 

байқаудың бас жүлдесіне 22 елден 21 картина таласқа 

түскен. «Мәдени және діни �згешеліктеріне қа ра-

мас тан, �з еліне қайта оралған отбасының драма лық 

оқиғасы эмоционалды әсерлі баяндалғаны үшін 

марапатталады» делінген фестивальдің ресми сай-

тында. 

Байқаудың «Үздік толықметражды фильмі» атты 

бас жүлдесі режиссер Вито Пальмиеримнің «Техаста 

к�рісерміз» атты италиялық картинаға бұйырды. 

Ал филиппиндік режиссер Багане Фиол түсірген 

«Ормандағы серуен» фильмі фестивальдің арнайы 

жүлдесімен марапатталды.

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і  ә с к е р и 

қызметшілерді  әлеуметтік тұрғыда 

қамтамасыз ету шараларының жүзеге 

асырылуына ерекше назар аударып, осы 

бағыттағы жұмыстарды жалғастырудың 

маңыздылығын атап �тті.

Қорғаныс министрі Мемлекет бас-

шысына еңбекақыны к�бейту ж�нінде 

шешім қабылдағаны үшін  әскери 

қызметшілердің ризашылығын жеткізді. 

Бұдан б�лек, Сәкен Жасұзақов Елбасыға 

жалдамалы тұрғын-үй мен тұрғын-үй 

құрылыс жинақ жүйесінің тетіктерін пай-

мәселесі болып отыр. Біз әлемдік 

қауымдастықтың бір б�лшегі 

ретінде әлемде болып жатқан 

үрдістерден тыс қалмай, жаңа 

т е х н о л о г и я л ы қ  д ә у і р  а л ы п 

келген �згерістерге дайын, озық 

тәжірибе мен үздік жетістіктерді 

қ а б ы л д а у ғ а  а ш ы қ  б о л у ғ а 

тиіспіз. Бұл табысқа жетудің 

кілті. Биыл �ткен Еуразиялық 

медиа форум, «ЭКСПО-2017» 

халықаралық к�рмесі, сондай-

а қ  Қ а з а қ с т а н д ы қ  м е д и а -

альянстың құрылуы журналистер 

қ а у ы м ы н ы ң  б а р ғ а н  с а й ы н 

бірігуге бет алғанын к�рсетеді. 

Қазақстан халқы ассамблеясының 

құрамындағы мәдени бірлестіктер 

де бұл үдерістен тыс қалмай, 

біртұтастық пен теңдік идеясы 

негізінде белсенді үлес қосуда. 

Телеарналар, газет-журналдар 

мен әлеуметтік желілер – жалпы 

ақпарат саласының �зара ұйысуы, 

ықпалдасуы қажет. Бұл ретте 

Ассамблея қызметі үлгі бола 

алады, – деді ол. 

Форум барысында отандық 

және  шетелдік  сарапшылар 

БАҚ жұмысына байланысты 

тақырыптар т�ңірегінде шебер лік 

сыныптары мен TEDx форма-

тындағы конфе рен циялар �ткізді. 

Германия дан келген филосо-

фия док торы, мәдениетаралық 

ком му никациялар, әлеуметтік 

психология саласындағы халық-

аралық сарапшы Константин 

басылымдарда польшалық БАҚ-қа 

қарағанда сын к�бірек» дейді «Нархоз» 

университетінің ректоры Кшиштоф 

Рыбиньски. «Медиа Альянс» басқарма 

т�рағасы А.Байтасов мемлекеттік тап-

сырыс, жемқорлық, сот жүйесіндегі 

әділеттің жоқтығы БАҚ-тың �суі мен 

оның қоғамға ықпалын тежеп отыр 

деген пікірін ортаға салды. 

«Дәстүрлі БАҚ-тың цифрландыруға 

к�шуі Қазақстан ғана емес, бүкіл 

әлемдік ақпарат құралдарына тән 

үрдіс. Бұл салалық нарықтың дамуы-

на қосымша міндеттер жүктейді» 

дейді америкалық NBS және CBS 

агенттіктерінің репортері әрі продюсері 

Барбара Рейлтц. Оның айтуынша, 

америкалық телеарналарда да ойын-

сауық мазмұнындағы бағдарламалар 

басым. Сондай-ақ «әлеуметтік желілер 

мен теледидарда жалған жаңалықтар 

к�лемінің артуы қоғамның БАҚ-

қа сеніміне селкеу түсіруде» дейді 

америкалық журналист. 

Құрылтай сессияларында журна-

лист кадрларды дайындау мәселесі де 

қызу талқыға салынды. Қазіргі уақыт 

журналистерден әмбебап маман болуды 

талап етеді. БАҚ мамандарын даярлай-

тын оқу орындары нарыққа бейімделіп, 

студенттерді заманауи �зекті және 

жаңа материалдар негізінде оқытуға, 

теория мен практиканы ұштастыруға 

айрықша мән беруге тиіс. Маман да-

ярлау ісіне асқан жауапкершілікпен 

қарау талап етіледі. Сондай-ақ �зін 

прагматикпін деп есептейтін әрбір 

журналист к�п тіл білуге міндетті. Бұл 

ақпаратты бірінші к�зден, түпнұсқа 

тілден алуға мүмкіндік береді. 

Д.ХАЛЫҚ

Шамбер қазақ мәдениетін әлемге 

таныстыру, ондағы мемлекет пен 

БАҚ-тың р�лі тақырыбын талқыға 

салса, Т.Жүргенов атындағы 

ҚазҰ@У-нің доценті, журналист 

Айгүл Мүкей бұқаралық медиа 

саласындағы тұлғаның қалып-

тасуы мәселесін қозғады. Лат-

виядағы Холокост және гетто 

музейінің басқарма т�рағасы және 

PR-директоры Владимир Решетов 

ж а һ а н д а н у д ы ң  э т н и к а л ы қ 

топтарға ықпалы туралы айтты. 

Сондай-ақ форумда әлемдік 

бұқаралық медиа үрдістері, БАҚ-

ты дамытудың қазақстандық 

тәжірибесі, журналистердің заңды 

құқықтары мен мүдделерін қорғау 

мәселелері де қозғалды. 

Неміс журналисі К.Шамбер 

қазақстандық мәдениетті на-

сихаттауда шетелдік тәжірибені 

қолдану ж�нінде жақсы ойлар 

айтты. Алматыда туған Кон-

стантин қазақ мәдениетін бір 

кісідей біледі. Оның айтуын-

ша, қазіргі кезде дамыған ел-

дер мәдениетті коммерциялауға 

к�шкен. Мәдениет те �нім, та-

уар. Мәдениетті мемлекет емес, 

шығармашылық адамдары жа-

сайды. Ал оны дамытуда қоғам, 

мемлекет және бизнес деген 

үштағанның р�лі зор. «Еуропада 

Қазақстанның рухани-мәдени 

қазынасы, к�рнекті жерлері ту-

ралы ақпарат жетіспейді» деді 

К . Ш а м б е р .  ' л е у е т і м і з  б а р , 

бірақ оны жеткізе алмай отыр-

мыз. Сондай-ақ неміс журналисі 

аудиторияның жас ерекшелігін 

ескеру, ағылшын тілімен шек-

телмей, басқа тілдерде де ақпарат 

беруді ұсынды.

Дина ИМАМБАЕВА
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ШАРА

Шетпедегі Маңғыстау техникалық 
колледжінде күнделікті тұрмыста орын 
алатын әртүрлі т+тенше сипаттағы 
жағдайлардан сақтандыру және олардың 
алдын алуға арналған д+ңгелек үстел 
+ткізілді. 

«Қолдау Қазақстан» үкіметтік емес ұйымы 

мен аудандық жастар ресурстық орталығы 

бірлесіп �ткізген шараға Маңғыстау 

аудандық т�тенше жағдайлар б�лімінің ма-

маны Бақытжан @мірзақов пен аудандық 

жастар орталығының басшысы Аллаберген 

Қонарбаев, аудандық Салауатты �мір салтын 

қорғау орталығының психолог маманы Жа-

нар Қылышбаева және ҮЕҰ �кілі Лаура До-

сметова мен  колледж студенттері қатысты. 

Д�ңгелек үстел барысында с�з алған 

Маңғыстау аудандық т�тенше жағдайлар 

б�лімінің маманы Б.@мірзақов �мірде 

кездесетін   оқыс жағдайлардың, жазатайым 

оқиғалардың  алдын алу шараларын 

ұйымдастыру бойынша кеңестерімен 

б�лісті. Мәселен, қыс мезгілінде табиғи 

г а з д ы  п а й д а л а н у д а  ұ қ ы п т ы  б о л у ғ а 

шақырды. Сонымен қатар техникалық 

қауіпсіздік талаптарының сақталмауынан 

авток�ліктердің абайсызда �ртенуіне 

қатысты жағдайлардың жиі орын алатынын 

қаперге салды. Шара барысында психолог 

маман Ж.Қыдырғалиқызы астан немесе 

газдан уланып қалған адамға алғашқы 

психологиялық к�мек к�рсету мәселелерін 

қозғады. 

Ш а р а  с о ң ы н д а  А . Қ о н а р б а е в  п е н 

Л.Досметовлар с�з алып, «Сақтансаң 

сақтармын» деген ата-бабамыздан қалған 

с�з бар екендігін ескертіп, �мірдің қай 

сәтінде болмасын  кез келген жағдайға дай-

ын болып, қауіпсіздік шараларын жүйелі 

ұйымдастырып отыру керектігін айтты. Ауыл 

жастары �здерін қызықтырған сауалдарға 

жауап алды. 

САҚТАНСАҢ, САҚТАЙДЫ!

ТАЛҚЫ

ҚҰРМЕТҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

Орталық Комитеті Орталық Азия бюросының 

мүшесі, Түркістан майданы революциялық-

әскери кеңесінің мүшесі. 1922-1928 жылдары 

КСРО Орталық Атқару Комитеті жанындағы 

Орталық баспа басқармасының т�рағасы. 

1928-1936 жылдары сол кездегі ең жоғары 

дипломатиялық атақ – КСРО Бас консулы, 

Т�тенше және @кілетті �кіл деген лауазым-

дармен Кеңестер Одағының Сауд Арабиясы 

корольдігіндегі елшісі қызметін атқарған. Ол 

Джиддада тіркелген Батыс Еуропа елдері ди-

пломаттарымен қоян-қолтық жұмыс істеп, сол 

кезеңде туындаған күрделі мәселелерді оңтайлы 

шешіп отырған. 1936-1937 жылдары КСРО 

Ұлттар Кеңесі жанындағы Орталық тіл және 

жазу ғылыми-зерттеу институтының ғылыми 

қызметкері» дегендей қысқа ғана мәлімет 

берілетін. Ол Мәскеу мен Ленинградтың (қазіргі 

Санкт-Петербургтың) жоғары оқу орындарында 

шығыстану пәнінен дәріс оқып, Мавр атындағы 

ғылыми-зерттеу институтында «Түркі тілдерінің 

етістігі» тақырыбынан зерттеу жұмысын 

жүргізеді. 1937 жылдың 17 шілдесінде НКВД 

тарапынан қамауға алынып, пантүркілік насихат 

жүргізді деген жалған жаламен 3 қарашада ату 

жазасына кесіледі. Үкім сол күні үш сағаттан 

соң орындалады. Осы қаралы хабарды естіген 

Сауд Арабиясы корольдігі Кеңестер Одағымен 

дипломатиялық қарым-қатынасты мүлде үзіп 

тастайды. Бұл үрдіс араға жарты ғасырдай уақыт 

салып барып қайта жалғасқан. 1958 жылы 

28 қаңтарда Нәзір Т�реқұлов ж�ніндегі үкім 

бұзылып, қылмыс құрамы жоқ болғандықтан іс 

тоқтатылады.

Н ә з і р  Т � р е қ ұ л о в  –  қ а л а м ы  ж ү й р і к 

к�семс�зші, саяси памфлеттер жазған білікті 

басшы (Орынбор қаласында жарық к�рген 

«Қазақ мұңы» газетінің редакторы), баспа-

гер, ақын, аудармашы болатын. 2007 жылы 

Алматыдағы «Ел-шежіре» баспасы «Алаш 

мұрасы» сериясымен Нәзір Т�реқұловтың т�рт 

Мақсат – ашаршылық пен тоталитарлық сая-

сат жылдарында жазықсыз жапа шеккен тұлғалар 

рухына тағзым ету еді. Сол арқылы елдікті аңсап 

�ткен және сол жолда �зін құрбан еткен Алаштың 

біртуар асыл перзенті, к�рнекті мемлекет және 

қоғам қайраткері, дипломат Нәзір Т�реқұловты 

қалың жұртшылыққа кеңінен насихаттау, оның 

�мірі мен қайраткерлік қызметін тереңірек 

танып-білу, тарихтан тағылым алу болған. Нәзір 

Т�реқұловтың ата-бабасы – Оңтүстік �ңірінің, 

дәлірегі Түркістан қаласының іргесіндегі Қанд�з 

ауылының перзенттері. Олар мақта саудасымен 

айналысқан дәулетті отбасы мүшелері болатын. 

1892 жылы қазан айында бұл шаңырақта Нәзір 

есімді сәби дүниеге келген. Азан шақырып 

қойған аты Нәзім екен. Балалық, жастық шағын 

Қоқан қаласында �ткеріп, жәдит мектебінен, 

орыс-түзем, сегізжылдық коммерциялық 

училищелерден, Мәскеудегі  коммерция 

институтының экономика факультетінен дәріс 

алған энциклопедиялық білім иесі. Қазақ, орыс, 

�збек, араб, парсы, неміс, барлығы сегіз тілде 

емін-еркін с�йлеп, жаза білген.

@з ғұмырын халық азаттығы жолына арнаған 

Нәзір 1916 жылы сәуір айында институттағы 

оқуын ІІІ курстан тастап кетеді. С�йтіп, 

Земство одағына (Батыс майдан комитеті 

– Минск ауданы мен Барановичей ауданы) 

түркістандықтармен жұмыс ж�ніндегі нұсқаушы 

болып жұмысқа кіріседі. Минскіде астыртын 

«Еркін дала» ұйымын құрады. 

@кінішке орай, кеңес �кіметінің тұсында ол 

жайында �те аз біліп келдік. Энциклопедиялық 

анықтамаларда: «Нәзір Т�реқұлов (1892-1937) 

– кеңестік мемлекет және партия қайраткері, 

тілші маман. 1918 жылдан РКП(б) мүшесі. 

Түркістандағы Қазан т�ңкерісі және Азамат 

соғыстарына қатысушы. 1919-1922 жылдары 

Түркістан Компартиясы Орталық Комитетінің 

жауапты хатшысы, Түркістан Республикасы 

Орталық Атқару Комитетінің Т�рағасы, РКП(б) 

том шығармалар жинағын жарыққа шығарған. 

Оның бірінші томына зерттеулер мен мақалалар, 

екінші томына орыс тіліндегі баяндамалары, 

с�здері мен хаттары, үшінші томына баяндама-

лар, естеліктер мен зерттеулер, т�ртінші томына 

орыс тіліндегі материалдар мен құжаттар енген. 

К�рнекті мемлекет және қоғам қайраткері, 

елші, саясат ғылымының докторы Тайыр 

Мансұров Нәзір Т�реқұлов жайында жазылған 

«Полпред Назир Тюрякулов – дипломат, поли-

тик, гражданин» ( Москва, издательство «Реал-

Пресс», 2003), «Нәзір Т�реқұлов» (Алматы, 

«Қазақстан» баспасы, 2007), «Нәзір Т�реқұлов – 

Кеңес Одағының Сауд Арабиясындағы елшісі» 

(Алматы, «Зерде» баспасы, 2011), «Познание 

личности, Полпред СССР Назир Тюрякулов 

(Москва, издательско-производственный 

центр «Русский раритет», 2014) секілді бірнеше 

ғылыми және к�ркем кітаптардың авторы. Об-

лыс әкімі Жансейіт Түймебаев алыс-жақыннан 

шырайлы Шымкент шаһарына ат басын тіреген 

қадірменді қонақтарды арнайы қабылдады. Ол 

�з с�зінде алқалы жиынның табысты �туіне 

тілектестігін жеткізді: 

– Бүгін міне, рухани астанамыз – Түркістан 

қаласында аса к�рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері, дипломат Нәзір Т�реқұловтың 

125 жылдық мерейтойына арналған «Алаштың 

асыл перзенті» атты халықаралық ғылыми-

тәжірибелік конференциясын �ткізгелі отыр-

мыз. Қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби, білікті 

дипломат елшіміздің есімі к�зі тірісінде-ақ 

халықаралық деңгейде танылып, жоғары 

бағаланғанын бәріміз жақсы білеміз. Алдағы 

уақытта қайраткердің дипломатиялық мұрасын 

ғылыми тұрғыдан зерттеуге ерекше мән беруіміз 

қажет» деді �ңір басшысы. 

Түркістан қаласындағы Қожа Ахмет 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік 

университетінің мәдениет орталығына келген 

қадірменді қонақтар алдымен тақырыптық 

кітап к�рмесімен танысты. К�рнекті мемлекет 

және қоғам қайраткерінің �мірі мен қызметі 

туралы «Нәзір Т�реқұловтың жарық жұлдызы» 

атты деректі фильмнің к�рсетілімін тамаша-

лады. С�з орайы келгенде оны облыс әкімінің 

тапсырысымен Саяси қуғын-сүргін музейінің 

қызметкерлері дайындағанын тілге тиек ете 

кетейік.

Пленарлық жиналысты облыс әкімінің 

орынбасары Ұласбек Сәдібеков қысқаша с�з 

с�йлеп ашты. Қазақстан Республикасы Сыртқы 

істер министрі Қайрат 'бдірахмановтың конфе-

ренция қатысушыларына деген ыстық ықыласқа 

толы тілегін осы министрліктің Ерекше тап-

сырмалар ж�ніндегі елшісі Жалғас 'білдаев 

жеткізді. Ол облыс әкімі Жансейіт Түймебаев 

пен Нәзір Т�реқұлов атындағы Халықаралық 

қ а й ы р ы м д ы л ы қ  қ о р ы н ы ң  п р е з и д е н т і 

'бдіжаппар Сапарбаевтың к�рнекті мемле-

кет және қоғам қайраткері Нәзір Т�реқұлов 

атындағы т�сбелгімен марапатталғанынан ха-

бардар етті. Академик, экономика ғылымының 

докторы 'бдіжаппар Сапарбаев, мемлекет және 

қоғам қайраткері Қуаныш Айтаханов с�з с�йлеп, 

Нәзір Т�реқұловтың елшілік, қайраткерлік 

қасиет- қабілеттері туралы айтып �тті. 

Басқосу барысында Қазақстан Республи-

касы Президенті жанындағы Мемлекеттік 

басқару академиясы Дипломатиялық инсти-

туты тілдер саясаты бойынша комитетінің 

меңгерушісі, ассоциациялық профессор 

Нәзигүл Т�ленбергенова, @збекстан Респу-

бликасы Ғылым академиясы Тарих инсти-

тутының профессоры, тарих ғылымының 

докторы, профессор Қахрамон Раджапов, 

Тәжікстан Рес публикасы Ғылым академиясы 

Ахмад Дониш атындағы тарих, археология 

және этнография институтының аға ғылыми 

қызметкері, тарих ғылымының докторы 

Фозил Абдурашитов, Сауд Арабиясындағы 

Мемлекеттік араб-орыс ақпарат орталығының 

директоры, профессор, тарих ғылымының 

докторы Маджид ибн Абдуль-Азиз ат-Турки, 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық 

қазақ-түрік университеті тарих кафедрасының 

профессоры Хазретәлі Тұрсұн арнайы баян-

дама жасады. Олар Нәзір Т�реқұловтың тек 

қазақтың ғана емес, жалпы Орта Азиядан 

шыққан алғашқы дипломат екенін кеңінен 

әңгімеледі. Н.Т�реқұлов КСРО мен Сауд Ара-

биясы корольдігі арасына алтын к�пір болып, 

�з елінің беделін к�тергенімен және ұлт ру-

ханиятына сіңірген ұшан-теңіз еңбектерінен 

жарқын мысалдар келтірілді. 

Пленарлық мәжілістің соңында арнайы 

қаулы қабылданды. Кейіннен конферен-

ция секциялық мәжілістерге ұласты. Онда 

«Нәзір Т�реқұловтың �мірі мен қоғамдық-

саяси қызметінің тарихы», «Латын графика-

сына негізделген қазақ әліпбиі және Нәзір 

Т�реқұлов», «Нәзір Т�реқұлов – журналист, 

баспагер және лингвист ғалым», «Қазақстан 

дипломатиясы және  Нәзір  Т�реқұлов» 

тақырыптарында кеңінен әңгіме �рбіді.

Конференцияға  қатысушылар Нәзір 

Т�реқұловтың қызы 'нелдің бейітінің басына 

барып, Құран бағыштады. 

Жиынға қатысушылар кешкілік Райымбек 

Сейітметов атындағы Түркістан сазды драма 

театрына жиналды. Мұнда олар саяси-қуғын 

сүргін құрбандары мен Нәзір Т�реқұловқа 

арналған сахналық қойылымды тамашалады.

(бдісаттар (ЛІП
ШЫМКЕНТ 

Қаламгердің «Адам» атты 

әңгімесі Ауған соғысының шын-

дығын әшкерелеп, автордың со-

циализм дәуірінде тиісті орын-

дардан біраз «сыбаға» алғаны 

есімізде. 

« П е р і ш т е »  д е п  а т а л ғ а н 

әңгімеде экологиялық аймақтағы 

жантүршігерлік оқиға –тоғыз 

ай, тоғыз күн к�терген перзентін 

жарық дүниеге әкелген Ана арлан-

қасқырмен беттеседі. Емізіп, 

ана сүтін аямайды. Перзентім 

ұл болса деп күткен ананың ар-

маны қасқырдың арланы боп 

�мірге келеді. Медициналық ере-

же бойын ша оны бірден �лтіру 

керек. «Ең болмаса орманға апа-

рып тастасаңдаршы, қасқыр асы-

рап алсын» деп есеңгіреген ана 

періште – перзентін к�ре алмай 

жаны ышқынады. «Мауглиді 

а с ы р а ғ а н  қ а с қ ы р  қ ұ р л ы 

болмағанымыз ба?!» деп, ана мен 

балаға ұйықтататын дәрі салып 

тұрып, мультфильмді к�п к�ретін 

медбике қыз солқылдап жылай-

ды. Экологиялық аймақтағы 

�мірді к�ркем бейнелеген әңгіме 

шет-жұрттық оқырмандарды да 

әсерге б�леді.

«Мылқау етікші» әңгімесі 

болса,  �мірден баз кешкен 

Ауған соғысына қатысушы 

К е ң е с  О д а ғ ы н ы ң  Б а т ы -

ры мылқау етікші �зіне келіп 

аяқ киімін ж�ндетіп жүрген 

мылқау қызбен тіл табысып, 

некесі қиылған күні кеудесіндегі 

А л т ы н  Ж ұ л д ы з д ы  ж ұ м ы с 

үйшігіндегі босағада тұрған 

қоқыс салғышқа лақтырып, жан-

дүниесі жеңілдейді. Ол �зін енді 

ғана бақытты санайды. Алтын 

Жұлдыз бұған ештеңе сыйла-

маса, мылқау қыз �зін түсінген 

дүниедегі бір пенде. Бұлар ерлі-

зайыпты болған күні қанша адам-

ды �лтіріп, кеудесіне таққан сол 

Алтын Жұлдыз күл-қоқыстың 

ішінде к�рінбей жатты.

Сондай-ақ «Құлыпашар» 

мен «Мұнар күн» әңгімелері де 

адам заттың күнгей к�ріністерін, 

әсіресе, Желтоқсан к�терілісінің 

себебін іздеуге арналған. Атал-

мыш әңгімелер бұрын орыс 

тілінде жария ланса, алдағы 

уақытта ағылшын тілінде жеке 

кітап болып жарық к�реді.

(білмансұр ЖАСАН

ЕУРАЗИЯЛЫҚ 
ӘДЕБИ БАЙҚАУДЫҢ 
ЛАУРЕАТЫ АТАНДЫ

ӨНЕРДЕГІ ЕЛЕУЛІ ЕСІМ

сіңірген артисі Рамазан Стамғазиев, 

«Халық» б�лімінің 3-курс студенті 

Айдана Асанбаева халық әндері мен 

қазақ композиторларының әндерінен 

шашу шашты.

Эстрада-цирк колледжінің «Хо-

реография» б�лімінің студенттері 

«Шашу» биін тарту етсе, «Халық» 

б � л і м і н і ң  ұ с т а з д а р ы  Н ұ р л а н 

Түменбаев,  Айсарбек Акияшев 

және колледж студенттері Тоқан 

Қайрат,  Назерке Нұржанқызы, 

Жұмаділ Серікболұлы халық күйлері 

мен қазақ композиторларының 

шығармаларынан «Күй тартыс» 

орындады. «Қуыршақ театры артисі» 

мамандығының студенттері  де 

�нерлерімен тамсандырды. 

Сонымен қатар колледж ұстазы, 

ҚР еңбек сіңірген қайраткері Сәкен 

Майғазиев «Асыл ана», Гүлжиһан 

Ғалиеваның шәкірті, ҚР Халық артисі 

Сара Тыныштығұлова «Ұстазым» 

әндерімен және ҚР еңбек сіңірген 

қай рат кері Бейімбет Демеуовтың 

дирижерлығымен «Жеке ән салу» 

б�лімінің студенттер хоры «Туған 

ел» әнімен к�рермендерді тәнті етті. 

«Актер» б�лімінің студенттері к�ркем 

с�з оқыса, Нұрлан Байк�зовтің 

ж е т е к ш і л і г і м е н  с т у д е н т т е р д е н 

құралған «Этно-эстрадалық оркестрі» 

«Айттым сәлем, Қаламқас», «@з елім» 

әндерін сүйемелдеді.

М е р е к е л і к  к е ш т і ң  с о ң ы н д а 

Эстрада-цирк колледжінің директоры 

Дәлел Уашев концертті тамашалаған 

қонақтарға және қолдау к�рсетіп 

атсалысқан азаматтарға алғысын 

білдірді. 

Сая ЖАҚАНОВА, 
Ж.Елебеков атындағы 

республикалық эстрада-цирк 
колледжінің оқытушысы

ҚР Мәдениет және спорт министр-

лігінің жауапты хатшысы Қуатжан 

Уәлиев, П.Чайковский атындағы Ал-

маты музыкалық колледжінің дирек-

торы Біржан Хасанғалиев, А.Селезнев 

атындағы Хореография колледжінің 

директоры Ая Жәкенқызы және 

О.Таңсықбаев атындағы сәндік 

қолданбалы �нер колледжінің дирек-

торы Сейітқали Шалабаев құттықтау 

с�з с�йледі.

Кеш барысында «Гүлжиһан Ғалиева» 

атты кітаптың тұсауы кесіліп, деректі 

фильм к�рсетілді. Қазақ циркінің ди-

ректоры әрі к�ркемдік жетекшісі Бақыт 

Б�кебаев Гүлжиһан Ғалиеваның �мірі 

мен шығармашылығы туралы баяндама 

жасады. 

Эстрада-цирк колледжінде Гүл-

жиһан Ғалиеваның �мірі мен қай-

таланбас мол рухани мұрасын жас 

ұрпаққа дәріптеу мақсатында �нер 

колледждері студенттері арасында IІ  

Халықаралық к�ркемс�з шеберлері 

байқауы �ткізілген болатын. Осы 

байқаудың бас жүлде иегері «Актер» 

б�лімінің 3-курс студенті 'сет Камила 

Гүлжиһан Ғалиеваның монологын 

оқыды. Г.Ғалиеваның шәкірттері ҚР 

Халық артистері Қажыбек Бекбосынов, 

Қапаш Құлышова және ҚР еңбек 

ТҮРКІТАНУДАҒЫ ТЫҢ 
ІЗДЕНІСТЕР

Алматыда Халықаралық ТҮРКСОЙ 
ұйымы және әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті, Ыстанбұл 
университеті мен А. Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының бірлесіп 
ұйымдастыруымен «Қазіргі заманғы 
түркітану» атты халықаралық ғылыми-
теориялық конференция +тті.  

Келелі жиынның ашылу салтанатында 

Түркі академиясы халықаралық ұйымының 

(TWESCO) басшысы Дархан Қыдырәлінің 

арнайы құттықтау хатын ұйымның ғылыми 

қызметкері Жанат Момынқұлов оқып берді. 

Конференцияда қазіргі филологияның 

�зекті мәселелері және аударма теория-

сы; рухани мәдениет және философия 

мен тарихқа заманауи к�зқарас; шет тілін 

оқыту әдістемесінің инновациялық техно-

логиялары тақырыптарына арналған ба-

яндамалар жасалды. Сондай-ақ Қазақстан 

Президенті Н.'.Назарбаевтың «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасында к�рсетілген ла-

тын әліпбиінің кейбір түркітілдес республи-

каларда қолданылу ерекшеліктері, қазақ тілін 

латын әліпбиіне к�шірудегі �зекті мәселелер 

де осы жиын барысында талқыланды.

КЕШ

Н.Тілендиев атындағы Жамбыл облыстық 
мектеп-интер натында ақын, ҚР-ның 
еңбегі сіңген қай раткері Қайырбек 
Асановтың «Адалдық – асыл мұратым!» 
атты шығармашылық кеші +тті. 

Мектеп-интернат директоры Эльмира 

Жақсылықова кешті с�з с�йлеп ашып, 

қаламгерге шексіз құрметін білдірді. Мұнан 

соң балалар Қ.Асановтың асқақ рухты, �ршіл 

�леңдерін жатқа оқыды. Оқушылар арасында 

Фатима Сағындықтың, Құралай Жақанның, 

Санжар Мықтыбектің талабы таудай екен. 

Ақынның «Туған елім», «Туған жерім», 

«Сарыарқа» (К.Ахметованікі), «Ауылыма», 

«Алатау», «Нысап», «Күз», «Айша бибі» 

атты �леңдері балғындардың к�ңілінен 

шымырлап тарап, жырсүйер жүрекке 

жетіп жатты. Қайырбек ақынның с�зіне 

жазылған 'уесхан Салабековтің бірнеше 

әндері орындалды. 'сіресе, Халықаралық 

байқаулардың жүлдегері, мектеп түлегі 

Ермахан Байсейіттің орындауындағы әндер 

тыңдарманға ерекше әсер етті. Бұдан кейін 

кеш иесіне оқушылар тарапынан сұрақтар 

қойылды. Қайырбек Асанов кішкентай 

оқырмандарының сауалына жан-жақты 

жауап берді. 

«АДАЛДЫҚ –
АСЫЛ МҰРАТЫМ!»

���ыш елшіТ
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Сәуле БЕКТЕМІРОВА, 
филология ғылымының 

кандидаты, доцент

Қазіргі заманға сай қоғамды ақпарат-

тандыруда оқытушылардың біліктілігі 

ақпараттық-коммуникациялық техно-

логияны қолдануынан к�рінеді. Бүгінгі 

таңда ақпараттық-технология кез келген 

мамандандырылған қызмет аясының, 

соның ішінде, лингвистиканың да 

б�лінбес б�лшегіне айналды. 

Лингвистика  мен ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың 

тоғысы нәтижесінде пайда болған 

қолданбалы лингвистика (ағыл. Apply 

Linguistics) – машиналық аударма жасау, 

автоматты түрде ақпарат іздеу, жазу-

ды ойлап табу және жетілдіру, ауызша 

с�йлеудің транскрипциялық жүйесі 

мен б�где тілден кірген с�здердің 

байланысты бағдарламалық құралдарды 

дайындау және т.б.

Жалпы лингвистика, сондай-ақ жеке-

лей алғанда компьютерлік лингвистика 

да әртүрлі типтегі тілдермен, олардың 

жеке деңгейлерімен жұмыс жасайды. Тіл, 

жалпы түрде, кейбір социумда қарым-

қатынас үшін қолданылатын таңбалар 

жүйесі ретінде анықталады.

Латын әліпбиіне к�шудің тиімділігін 

жасанды тілдер тұрғысынан да түсіндіруге 

болады. Яғни жасанды тілдер табиғи тілді 

қолдану тиімсіз немесе мүмкін емес 

салаларда жасанды түзілетін таңбалар 

жүйесін білдіреді. Жасанды тілдер �з 

ішінде мамандандырылмаған немесе 

халықаралық және мамандандырылған 

эсперанто, волапюк және т.б. тілдер 

болып б�лінеді. Соңғысына XVI ғасырда 

қалыптаса бастаған математика, логика, 

химия және т.б. ғылым тілдері және 1940 

жылдардан бастап адам мен компью-

тер арасындағы диалогты жеңілдетуге 

байланысты адамзат қызметінің арнайы 

салаларында таралған адам-машиналық 

қарым-қатынас тілдері жатады.

Адам-машиналық қарым-қатынас 

тілдеріне мысал ретінде қарапайым 

символикалық кодтау жүйесінен бастап 

(ассемблерлер) мамандандырылған 

бағдарламалау т ілдері  С++, Java, 

Python, ErLang және т.б. алынады. 

1980 жылдарға қарай әлемде 500-ге 

жуық бағдарламалау тілдері бар болған. 

Бағдарламалау тілдерінің жалпы саны 

бірнеше мыңға жетсе де, қазіргі кезде 

бастапқы м�лшері белсенді қолданыста 

жүр. Бұл фактілер адам-машиналық 

қарым-қатынас мәселелерінің �зектілігі 

мен оны шешудің к�птеген жолдарының 

бар екендігін к�рсетіп отыр.

Сондықтан әлемдік электрондық 

жүйеге латын әліпбиі арқылы к�шудің 

негізгі қажеттіліктері анықталды:

1) Лингвистикалық қажеттілік: Қазақ 

әліпбиіндегі дыбыстар құрамын қайта 

қарап, оның табиғи заңдылықтарын 

сақтау. Бұған латын әліпбиіне к�шу 

арқылы жетуге болады. 

2) Техникалық қажеттілік: жүздеген 

бағдарламалау тілдерін, деректер база-

сын басқару жүйесі, мәтін редакторлары, 

тоғыз т�л әрпіміздің кодтау кестесінде 

жоқтығы компьютерде жұмыс істеуде 

қиындықтар туғызады. Бұл мәселені 

латынға к�шу арқылы реттеуге болады. 

3) Саяси қажеттілік: Латынға к�шсек, 

батыс елдеріндегі қазақтардың елге ке-

луге деген ниеттері пайда болып, сәл де 

болса қазақ ұлтының санын к�бейтуге 

септігі болады және түркі тілдес елдер-

мен белгілі бір дәрежеде қарым-қатынас 

жасалады.

 4 )  Ж а һ а н д а н у  т ұ р ғ ы с ы н д а ғ ы 

қажеттілік: ұлттық құндылықтарды 

сақтай отырып, �ркениетті ел қатарына 

қосылуда тілді сақтап, дамыту, кез кел-

ген ел мамандарымен бәсекеге қабілетті, 

әлемдік білім,  ғылым, техниканы 

меңгеруіне жол ашуға мүмкіндік жасай-

ды. Интернетке латын әліпбиімен енсек, 

әлем қазақтарымен байланыса аламыз. 

5) Экономикалық қажеттілік: Қазіргі 

кирилл-қазақ әліпбиіне қарағанда, 

жаңа әліпби қай жағынан болса да 

тиімді болмақ, біріншіден, таңба саны 

аз болғандықтан, оқу-жазуда уақыт 

үнемделеді; екіншіден, бастыруға ма-

териал аз шығындалады; үшіншіден, 

қаржы жағынан әлдеқайда тиімді.

Демек, табиғи адамзаттық тілдің пай-

да болуы, қалыптасуы мен қызметінің 

заңдылықтарын қарастыратын линг-

вистика ғылымы латын тілі әліпбиінің 

қазіргі ақпараттық-коммуникациялық 

технологиядағы орнын жоғарыдағы 

ғылыми мәселелермен байланысы жағы-

нан дәйектейді. 

Лингвистика  немесе  т іл  б іл імі 

дәстүрлі түрде адамзат тілін зерттейтін 

ғылым. Лингвистер тілдің қалыптасуы 

(одан фонетикалық,  лексикалық, 

грамматикалық деңгейін және мәтін 

деңгейін ерекшелеу), тілдің әлеуметтік 

түрленуі, тілдік айтылымдардың туында-

уы және түсіну сұрақтары, әртүрлі типті 

қоғамдағы тіл қызметінің принциптері, 

тілдің пайда болуы мен дамуы және 

оның басқа аспектілеріне қатысты 

мәселелермен жұмыс істейді.

Тілдің зерттелу аспектісіне, ұлттық 

салт-дәстүрі мен ғылыми әдістемесіне 

сәйкес лингвистиканың әртүрлі салала-

ры жеке-жеке қарастырылады, мысалы, 

құрылымдық лингвистика, әлеуметтік 

лингвистика, психолингвистика және т.б.

Ақпараттық технологияларды қолда-

нумен тығыз байланыстағы лингвис ти-

каның б�лімін анықтау үшін теориялық 

және қолданбалы лингвистиканың ара-

сын дағы айырмашылықтарды білген ж�н.

Қолданбалы лингвистиканың жазу-

ды құру және жетілдіру ауызша тілдің 

транскрипциялық жүйелерін құру шет 

тілдік с�здердің транслитерациялық 

жүйелерін құру; стенография жүйелерін 

МЕМЛЕКЕТТІК
 МАҢЫЗДЫ ІС

ЖҰМЫЛА КІРІСЕЙІК JUMYLA KIRISEI’IKҚазақстан Республикасы Президентінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
(ЛІПБИІ

ӨМІРДІҢ ӨЗІНЕН 
ТУЫНДАҒАН ҚАЖЕТТІЛІК
«Жаңа ақпараттық технология-

лар ғасыры» деген атты иеленген ХХІ 

ғасыр электронды есептеуіш машина, 

электрондық оқулықтар, интерактивті 

қ ұ р а л д а р ,  с о н д а й - а қ  ғ ы л ы м  м е н 

қоғамының барлық салаларын қамтитын 

IT технологиялар мен ақпараттық 

Ғ а л а м т о р  к о м м у н и к а ц и я с ы  ә л е м 

елдерінің к�птеген мәселелерде еріксіз 

я амалсыз тоғысуына (интеграциясына) 

алып келді. @йткені кез келген елге, 

мемлекетке «қазіргі жаңа ақпараттық тех-

нологиялар жаңалықтарынан сырт қалу, 

оған ілесе алмау – ғылыми-техникалық 

және экономикалық жағынан құлдырау» 

екені түсінікті. Осы тұрғыдан алғанда, 

бүгінгі күні тілдің «адамдар арасындағы 

басты қарым-қатынас құралы» болу 

қызметінен б�лек «адам – машина» 

қарым-қатынасының құралы болу 

мүмкіндігі алға шықты. 

Елбасы Н.'.Назарбаев бұдан б�лек 

латын әліпбиінің ұлттық тіл мүдде 

үдесінен шығудағы орны туралы алғаш рет 

1996 жылы Халықтар Ассамблеясының 

ІІІ сессиясында: «Латын қарпіне к�шу 

қазақ тілін басқа этностар �кілдерінің 

игеруіне, Қазақстанның әлемдік ақпарат 

кеңістігіне, технологиялық тұрғыдан бей-

нелеуге, сондай-ақ түркі тілді дүниемен 

мәдени тұрғыдан бірігуіне неғұрлым 

тиімді к�мек к�рсетер еді» деген ойы осы-

дан он бір жыл �ткен соң, 2006 жылдың 

ХІІ сессиясында: «Бір кездерде туындаған 

латынға к�шу мәселесіне қайта оралуы-

мыз қажет. Бүгінгі күні коммуникативтік 

кеңістікте латын графикасы басымдылық 

танытып отыр. К�птеген елдердің, 

оның ішінде, бұрынғы Кеңес Одағы 

құрамындағы кейбір елдердің латынға 

к�шуі тегін емес» деп осы мәселенің 

ғылыми жағын зерттеп к�руге нақты тап-

сырма берді. Ақырында латын әліпбиіне 

к�шуге байланысты Елбасы Жарлығы 

шықты. Қоғам бұл шешімге қолдау 

білдіруде. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республи-

к а  с ы н ы ң  м е м л е к е т т і к  т і л і ,  с о н ы -

мен қатар Ресей, @збекстан, Қытай, 

Моңғолия сияқты елдерде тұра тын 

қандастарымыздың ана тілі. Сон дықтан 

да оның әліпбиі қазақ тілінің т�л фоне-

тикасына құрылса құба-құп. Себебі тіл 

тазалығы, дыбыстардың анық дыбыста-

луы, с�здердің табиғаты �згермеуі қазақ 

тілінің болашағын айқындайтын негізгі 

фактор. Ал латын әліпбиі қазақ тілінің 

құрылымын �згертпей, тіл үндестігі – 

сингормонизмді сақтап, тіл заңдылығын 

қалыптастырады.

Егер тарих таразысына салсақ, 

қазақ жазуы осыған дейін бірнеше рет 

�згерістерге ұшыраған. 1929 жылға дейін 

Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. 

ХХ ғасыр басында Ахмет Байтұрсынұлы 

ұсынысымен қазақ фонетикасының 

ерекшеліктері ескеріле жасалған, араб 

графикасына негізделген «т�те жазу» 

�мірге келді. Қазіргі кезде Қытай еліндегі 

қазақтар осы жазу үлгісін әлі күнге дейін 

қолданады. 1929 жылдан 1940 жылға 

дейін латын графикасы енгізіліп, 1940 

жылдан қазірге дейін кирилл әліпбиі 

қолданыста. 

«Біз бұдан былай да ұдайы түрде 

мемлекеттік тілді дамыту ж�ніндегі 

кешенді шараларды жүзеге асыратын 

боламыз. Қазір 2025 жылдан бастап қазақ 

Q a z a q  t i l i  –  Q a z a q s t a n 

Respy’bli’kasynyn’ memlekettik tili, 

sonymen qatar Resei’, O’zbekstan, 

Qytai’, Mon’g’oli’a si’aqty elderde turatyn 

qandastarymyzdyn’ ana tili. Sondyqtan 

da onyn’ a’lipbi’i qazaq tilinin’ to’l 

foneti’kasyna qurylsa quba-qup. Sebebi til 

tazalyg’y, dybystardyn’ anyq dybystaly’y, 

so’zderdin’ tabi’g’aty o’zgermey’i qazaq 

tilinin’ bolas’ag’yn ai’qyndai’tyn negizgi 

faktor. Al, latyn a’lipbi’i qazaq tilinin’ 

qurylymyn o’zgertpei’, til u’ndestigi – 

si’ngormoni’zmdi saqtap, til zan’dylyg’yn 

qalyptastyrady.

Eger  tar i ’h  tarazysyna sa l saq, 

qazaq jazy’y osyg’an dei’in birnes’e ret 

o’zgeristerge us’yrag’an. 1929 jylg’a dei’in 

Qazaqstanda arab jazy’y pai’dalanyldy. 

HH g’asyr basynda Ahmet Bai’tursynuly 

usynysymen qazaq foneti’kasynyn’ 

ereks’elikteri eskerile jasalg’an, arab 

grafi’kasyna negizdelgen «to’te jazy’» 

o’mirge keldi. Qazirgi kezde Qytai’ 

elindegi qazaqtar osy jazy’ u’lgisin a’li 

ku’nge dei’in qoldanady. 1929 jyldan 1940 

jylg’a dei’in latyn grafi’kasy engizilip, 

1940 jyldan qazirge dei’in ki’ri’ll a’lipbi’i 

qoldanysta.

«Biz budan bylai’ da udai’y tu’rde 

memlekettik tildi damyty’ jo’nindegi 

kes’endi s’aralardy ju’zege asyratyn 

bolamyz. Qazir 2025 jyldan bastap qazaq 

транслитерациялық жүйесін құру, 

к�зінде ақауы бар адамдарға арналған 

жазу жүйесін жасау, жаңа бұйымдар мен 

зат атауларының даму үдерістерін зерт-

теу және қалыптасу ережелерін үйрету, 

арнайы лингвистикалық анықтамаларды 

құру тәрізді қазіргі заманғы практикалық 

міндеттерді шешу үшін оның мүмкіндік-

те рін пайдалану негізінде тіл теория-

сы мәселелерін қалыптастырудағы тіл 

білімінің бағыты. 

К о м п ь ю т е р л і к  л и н г в и с т и -

ка/Computational Linguistics (ағыл. 

computer < лат. computare санау, есеп-

теу) – қолданбалы лингвистиканың 

құрам дас бір б�лігі. Арнаулы және басқа 

компьютерлердің әртүрлі интеллектуал-

ды қызметтерде кең түрде қолданылуына 

о р а й  д ү н и е г е  к е л у і  ж ә н е  д а м у ы . 

Компьютерлік лингвистиканың негізгі 

зерттеу мақсаты – компьютерлендіру-

д і ң  л и н г в и с т и к а л ы қ  м ә с е л е л е р і н 

шешу, яғни ЭЕМ-мен жұмыс істеуге 

ар налған жасанды тілдер құрылымын 

анықтау, ақпараттық банктерді құру, 

қалыптастыру. Мәтіндерді �ңдеу үшін 

машинамен с�здіктерді, алгоритмдерді 

құрастыру, әртүрлі тілдік үдерістерді 

моделдеу және басқа мәселелерді табиғи 

тілдің семантикалық заңдарын ескере 

отырып шешу.

Л и н г в и с т и к а д а ғ ы  а қ п а р а т т ы қ 

техноло гиялардың қолданылу мүмкін-

діктерін оқу аталмыш ғылым саласына 

с ә й к е с  н е г і з г і  ұ ғ ы м д а р д ы  б і л у д і 

бағамдайды. Олардың арасынан лингвис-

тика (тіл, лингвистика, компьютерлік 

лингвистика және т.б.) мен информатика 

(ақпарат, алгоритм, модель және т.б.) 

саласына жататын ұғымдарды б�ліп 

қарастыруға болады. Бұл ұғымдармен 

танысуды лингвистер, шет тілдерінің 

оқытушылары және аудармашылардың 

тікелей қызметтерінің кәсіби жағын 

с и п а т т а й т ы н  л и н г в и с т и к а л ы қ 

терминдерден бастаған ж�н.

әліппесін латын графикасына ауысты-

ру ж�ніндегі жұмысты бастау керек» 

деген еді Елбасы 2012 жылы желтоқсан 

айындағы халыққа Жолдауында. Қазір 

әзірлік жұмыстары қарқынды жүріп 

жатыр. Кейбір  газеттер мен телеар-

налар логотиптерін, атауларын ла-

тын графикасында басып шығарып, 

тәжірибе жүзінде қолдануда. Мысалы: 

«Qazaqstan», «Agjol» логотиптері бастапқы 

таңбалануын �згерткен. Жер-жерлерде, 

ауыл-аймақтарда латын қарпіне к�шу 

тақырыбында түрлі жиындар �ткізіліп, ізгі 

іс кеңінен насихатталуда. 

Бүгінде к�ршілес мемлекеттер – 

@збекстан, 'зербайжан, Тәжікстан ла-

тын қарпіне к�шті. Жаңа графикаға 

к�шу – қиындық тудырады деген с�здің 

шындыққа жанаспайтындығын олар іс 

жүзінде дәлелдеді. Бүгінде білім беру 

саласы жаңалықты жатырқамай, бұл мем-

лекеттер оқулық мәселесін де бір жүйеге 

келтірген.

Сондықтан заман талабына сай латын 

графикасына к�шуден үркектеудің ж�ні 

жоқ. Жаңа бастамалар мемлекетті жаңа 

белестерге жеткізіп,  дамудың даңғыл 

жолына түсіретіні анық. Латын графика-

сына к�шу туралы іске бір жұдырық болып 

жұмыла кіріссек,  біз алмайтын қамал жоқ. 

Майра АЛДАБЕРГЕНОВА

a’lippesin latyn grafi’kasyna ay’ystyry’ 

jo’nindegi jumysty bastay’ kerek» – degen 

edi Elbasy 2012 jyly jeltoqsan ai’yndag’y 

halyqqa Jolday’ynda. Qazir a’zirlik 

jumystary qarqyndy ju’rip jatyr. Kei’bir 

gazetter men telearnalar logoti’pterin, 

atay’laryn latyn grafi’kasynda basyp 

s’yg’aryp, ta’jiri’be ju’zinde qoldany’da. 

Mysaly: «Qazaqstan», «Agjol» logoti’pteri 

bastapqy tan’balany’yn o’zgertken. 

Jer-jerlerde, ay’yl-ai’maqtarda latyn 

qarpine ko’s’y’ taqyrybynda tu’rli ji’yndar 

o’tkizilip, izgi is ken’inen nasi’hattaly’da.

Bu’ginde ko’rs’iles memleketter - 

O’zbekstan, A’zerbai’jan, Ta’jikstan 

latyn qarpine ko’s’ti. Jan’a grafi’kag’a 

ko’s’y’ – qi’yndyq ty’dyrady degen 

so’zdin’ s’yndyqqa janaspai’tyndyg’yn 

olar is ju’zinde da’leldedi. Bu’ginde bilim 

bery’ salasy jan’alyqty jatyrqamai’, bul 

memleketter oqy’lyq ma’selesin de bir 

ju’i’ege keltirgen.

Sondyqtan zaman talabyna sai’ latyn 

grafi’kasyna ko’s’y’den u’rkektey’din’ 

jo’ni joq. Jan’a bastamalar memleketti 

jan’a belesterge jetkizip, damy’dyn’ 

dan’g’yl jolyna tu’siretini anyq. Latyn 

grafi’kasyna ko’s’y’ ty’raly iske bir judyryq 

bolyp jumyla kirissek, biz almai’tyn qamal 

joq.

Mai’ra ALDABERGENOVA

Университет ректоры Қуат 

Баймырзаев �з с�зінде ағымдағы 

жылдың қазан айында латын 

қарпіне негізделген қазақ әліпбиі-

нің соңғы жобасы ұсынылып, 

ел ішінде қызу талқыланғанын 

жеткізді. «Сол соңғы нұсқаға орай 

ғалымдар, тілтанушылар, саясат-

керлер, жастар, Қазақстан халқы 

ассамблеясының �кілдері ортақ 

мәмілеге келді. Жалпы, бұл қоғам 

болып қолдау тапты. Елбасымыз 

қазақ тілі әліпбиін латын графи-

касына к�шіру туралы Жарлыққа 

қол қойып, латын графикасы-

на негізделген қазақ тілі әліпбиі 

бекітілсін деп қаулы етті. 'ліпби 

ауыстыру жай ғана таңба ауыстыру 

емес. Бұл – түптеп келгенде сана-

ны �згертуге талпыныс, жаңаша 

�мір сүруге деген ұмтылыс» деді 

Қ.Баймырзаев. Сондай-ақ ол еліміз 

армандаған т�л жазуымызға қол 

жеткізгендігімізді, жаңа әліпби – 

ұлы дәуір бастауына апарар сара 

жол болмақ екендігін де айтты.

Оқу орнының оқытушылары, 

студенттері бас қосқан алқалы 

жиын да «Жаңа әліпби жаңа дәуір 

бастауы» атты ақпараттық топ 

мүшелері латын графикасы туралы 

ой-пікірлерін ортаға салды.

Жиынның алғашқы с�зі Ал-

маты облысының тілдерді дамыту 

ж�ніндегі басқармасының басшы-

сы Айдар Башбаевқа берілді. Ла-

тын графикасына к�шуге қатысты 

орамды ойымен б�ліскен топ 

жетекшісі күні кеше Үкімет үйінде 

ҚР премьер-министрі Бақытжан 

Сағынтаевтың т�рағалығымен 

қазақ тілі әліпбиін латын графи-

касына к�шіру ж�ніндегі Ұлттық 

комиссиясының бірінші отыры-

сы �ткендігін, отырыс барысын-

да қойылған міндеттерді жүзеге 

асыруда т�рт арнайы жұмыс то-

б ы н  қ ұ р у  т у р а л ы  ш е ш і м н і ң 

қабылданғандығын айтты. Атап 

айтқанда: орфографиялық (қазақ 

әліпбиін латын графикасына 

к�шіруде орфография мен орфо-

эпия ережелерін дайындау үшін); 

әдістемелік (латын әліпбиін үйрету 

және оқыту әдістемесін жасап, 

оны білім беру жүйесіне біртіндеп 

енгізу үшін); терминжасам (ла-

тын графикасының негізінде қазақ 

құру; зағиптарға арналған жазу жүйелерін 

құру; ғылыми-техникалық терминология-

ны бірыңғайлау, біріздендіру және стан-

дарттау; мәтіндерді шет тілдік формаға 

(аударма) дұрыс аудару әдістемесін құру; 

машиналық аударманың лингвистикалық 

негіздерін жасау; құжаттарды автоматты 

индекстеу және аннотациялау; мәтіннің 

автоматты анализі; мәтіннің автоматты 

синтезі; ақпаратты автоматты іздеуге 

арналған с�здік-тезаурустарды жасау 

сияқты дәстүрлі бағыттары мен міндеттері 

шешімінде латын тілі әліпбиінің аса 

оңтайлы екені дау тудырмайды. 

Компьютерлік лингвистика компью-

терлік құралдар – бағдарлама ларды, 

кез келген жағдайдағы тіл қолданысын 

моделдеуге арналған мәліметтерді 

ұйымдастыру және �ңдеу технологияла-

рын, сондай-ақ лингвистика мен онымен 

шектес пәндерде тілдің компьютерлік 

моделін қолдану саласы.

Компьютерлік лингвистикада тілдің 

күрделі құрылымына сәйкес тілдің 

жеке деңгейлерімен қатар қойылатын, 

тілдік хабарламалардың туындауы мен 

қабылдану үдерістері немесе тілге бай-

ланысты басқа да адамзаттық қызмет 

түрлеріне қатысты түрлі  бағыттар 

қалыптасып, дамуда. Компьютерлік 

лингвистиканың бағыттары:

қолдау;

іздеу жүйелерін құру;

лерді құру;

атрибуциялау мен дешифрлеу;

құру;

лин гвистиканың мәселелерін шешуге 

тілінің терминологиялық база-

сын жүйелеу үшін); сараптамалық-

техникалық (латын графикасын 

ІТ-технология талаптарына сәйкес 

келтіру үшін).

– Латын әліпбиіне к�шу – 

мемлекеттік маңызды іс, ұлттық 

мүддеге арналған бағдарлама. 

Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у ы м ы з д ы ң 

темірқазығы болып отырған ла-

т ы н  қ а р п і н  � м і р г е  е н г і з у д е 

халықтың қарқынды қайраты ке-

рек, – деген Айдар Карбозұлы бұл 

болашаққа батыл қадам жасап, 

елімізді т�рткүл дүниеге танытып 

келетін Елбасының тағы бір тари-

хи бастамаларының бірі және дер 

кезінде тіліміздің болашағы үшін 

жасалған ғылыми шара екендігін де 

тілге тиек етті.

Басқосуда «Нұр Отан» пар-

тиясы Алматы облыстық филиа-

лы т�рағасының бірінші орын-

басары Ғалиасқар Сарыбаев, 

облыстық «Жетісу»  газет інің 

б а с  р е д а к т о р ы  ' м і р е  ' р і н , 

«Кәсіпкер» журналының бас ре-

дакторы Гүлжиян Сүлейменова, 

о б л ы с т ы қ  Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы 

А с с а м б л е я с ы н ы ң  х а т ш ы л ы қ 

меңгерушісі Ғабит Тұрсынбай, 

облыс әкімі аппаратының бас 

инспекторы Сағыныш Намаз-

шамова, І.Жансүгіров атындағы 

ЖМУ-дің қазақ тілі мен әдебиеті 

кафедрасының меңгерушісі Айна 

Рахимова с�з алып, жаңа әліпби 

жайында тереңнен ой қаузады.

Ж и ы н д а  т о п т ы ң  б е л с е н д і 

мүшелері таңба ауыстыру қазақ 

ж а з у ы н а  р е ф о р м а  ж а с а у д ы ң 

алғышарты және т�те жолы болып 

табылатындығын айтты. Сондай-

ақ алдыда ауқымды жұмыс күтіп 

тұрғанын, болашақты баянды 

етуде жасалып жатқан маңызды 

қадамға, ел игілігі жолындағы ортақ 

іске жұмыла күш салу керек деді. 

Қазақ тілін латын әліпбиіне к�шіру 

жұмыстары кезең-кезеңімен жүзеге 

асырылатыны белгілі. Қоғам тара-

пынан бұл іске кеңінен атсалысып 

отырған азаматтар мен ұйымдар үн 

қосып, латын әліпбиі мемлекеттік 

тілімізді �ркендетуге негіз болаты-

нын айтуда. 

А.ҰЛТАНБЕКОВА
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БАЛДЫЗ ҚАЛЫҢ – қалыңмалы 

т�лен геннен соң қалыңдық қайтыс 

болған жағдайда қазақ дәстүрі бойынша 

қалың дықтың сіңлісін (балдызын) алу 

кезінде т�ленетін қосымша қалыңмал. 

Алайда, бұл ақы күйеу қайтыс болған 

қалыңдығына ұрын барған болса ғана 

т�ленеді. Егер бұрынғы қалыңдығына 

ұрын келмеген болса балдыз қалың 

т�ленбейді. 

БАЛДЫЗ К@РІМДІК – күйеу жігітке 

балдызын к�рсетіп, таныстырғанда қыз 

жеңгесіне беретін күйеудің кәдесі. Күйеу 

жігіт пен болашақ балдыздың арасын-

да кейін ерекше туыстық жақындық 

қалыптасатындықтан күйеу  жіг іт 

тиісті кәдені ешқандай ың-шыңсыз 

беретін болған. Балдыз к�рімдік неке 

тойы үрдісінде атқарылатын сан алуан 

ғұрыптың бірі.

БАТАЯҚ  – құда түсе келгенде жігіттің 

әкесі жіберетін сый мал. Дәулетіне қарай 

жігіт жағы Батаяққа арнап бір жылқы не 

бір түйе немесе түліктерді бір-бір тоғызға 

толтырып береді. Осымен қоса жол-жора 

құрметіне күйеу жағынан келген бас құда 

қалыңдыққа арнайы тарту-таралғы және 

кекіліне үкі тағылған жылқы сыйлаған. 

Батаяқ алып келген кезде құдалар киітке 

не беретіндігі туралы келісіп, қыз әкесі 

құдалардың киіт алып келу уақытын 

белгілейді. Қазақта, дәстүр бойынша, 

құрбандыққа ғана ақсарбас қой сой-

ылады. Дегенмен, құда түсу тойында 

құдалардан бата алу үшін ақсарбас шалы-

нады, осы құрбандық арқылы ақ ниетпен 

басталған істің жақсылықпен аяқталуын 

тілеп ниет етеді. Құрбандық малдың таза 

қаны ағаш аяққа (ыдысқа) толтырыла-

ды. Екі жақ та (құдалар) аяқтағы қанға 

оң қолдарын малып, құдалық туралы 

келісімді антпен бекітеді.

БОСАҒА АТТАР – қазақтың дәстүрлi 

некелесу жосынында атқарылатын 

ғұрыптардың бірі. Күйеу жігіттің алғаш 

рет қайын атасының үйіне кірген кезінде 

атқарылатын рәсім. Қыз ұзату тойы 

кезiнде қалыңдықты алып кетуге келген 

құда-құдағилар құйрық-бауыр жеген 

соң жас күйеу қайын атасының үйiне 

шақырылып, алғаш рет босағасын аттай-

ды. Содан соң қайын ата, енесiне тәжiм 

етіп, олар батасын берiп, маңдайынан 

сүйедi. С�йтіп қайын атасының үйiнен 

арналып сойылған малдың етiнен күйеу 

сыбағасы – т�с пен асық жiлiктен алғаш 

рет ауыз тиедi. Келген құда-құдағилар 

шымбайлы құданың, яғни қыздың 

әкесiнiң үйiне кiрерде жолын б�геген 

күтушi әйелдерге «табалдырық аттар» 

кәдесiн бередi, бiрақ, күйеуден қайын 

атасының үйiне кiргенде ондай кәде та-

лап етiлмейдi.

БОСАҒА МАЙЛАУ – дәстүрлi неке 

салтында атқарылатын ғұрып. Жастар 

жеке отау құрғанда немесе үйдi жаңалап 

ауыстырған кезде жақын-жуықтары 

құтты болсын айта келіп, жолы үлкен 

егде тартқан игі жақсының бірі жаңа 

үйдің босағасына «отау к�терген немесе 

жаңа салған үйге береке мен құт май-

дай жұғымды болсын, к�птің үйі бол-

сын» деген тiлекпен май жағады. Босаға 

майлаған адамға тиесiлi кәдесi берiледi.

БОСАҒАҒА ІЛУ – дәстүрлі некелік 

қаты настың қалыптасу барысында 

атқары латын ғұрып – кәде атауы. Той 

тараған соң бір түннен кейін қалыңдық 

барар еліне аттанғанда, күйеудің жұрттың 

соңынан қалып, сәл аялдап, қайын 

өзтанымөзтаным

Бетті дайындаған 
Айгүл (МІРБЕКОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының жетекші ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

Нақты емес жағымды жаңалықты иесіне жеткізген адамға 

берілетін кәде түрі. Ол ұзын құлақтан естігенін жеткізуі де мүмкін. 

Дәстүрлі ортада жақсы хабар айтып жеткізген адамға бұлайша т�лем беру 

– жаңа затқа, киімге к�рімдік, байғазы беру сияқты әлеуметтік қатынастарды 

реттейтін, ынталандыру мәнді қызмет атқарады. Құлақ сүйінші беру негізінен 

жоғалған, ұрланған малдың хабарын жеткізген адамға берілетін алғашқы 

сыйлық. Яғни хабаршы жоғалған малды к�рмей, оның қайда екенін естуі 

бойынша жеткізсе, құлақ сүйінші алған. Ол бәлен жерде, бәленнің 

малының, үйірімен бірге жүр деген мәліметі рас болып шыққан 

жағдайда аз-маз сый-кәде алады. Егер жоғалған малды табуға, не 

ұрының мойнына қойып беруге уәде етіп, сүйінші алған 

адам, уәдесін орындамаса, алған сүйіншісінің 

белгілі бір б�лігін қайтаруы тиіс.

ҚҰЛАҚ СҮЙІНШІ
Сіз білесіз бе?

атасының үйінің босағасына бір шапан 

іліп кететін салтын босағаға ілу деп атай-

ды. Мұнда күйеу баланың «осы үйдің 

босағасынан қол үзбеймін», «мен де осы 

үйдің бір баласымын» деген ишараты 

бар. Ауқатты адамдар босағаға ілуге үрім-

жұрағаты мол болып �ссін деген ниетпен 

бие байлаған. Бұл ғұрып кейбір �ңірлерде 

ілу деп қана аталады.

АЙБАНА / АЙЫП АНАСЫ – күйеу 

жігіттің қалыңдығына ұрын барғанда 

атасының үйіне апарып беретін сый 

кәдесі .   Сыр қазақтарының неке 

ғұрпында бұл кәде орнына к�біне бір 

түйе жүрген.

АЛДЫНАН ШЫҒАР /  КҮЙЕУ 

К@РДІ – дәстүрлі үйлену салтында күйеу 

жігіт арнайы келген кезде күйеу тарапы-

нан атқарылуға тиісті жосын атауы.

Күйеу жігіттің келгенін естіген 

қалыңдық әпкесі, жеңгесі және ауылдың 

бойжеткендері күтіп алып, алдынан 

шығады. Олар қолдарына құрт, май, 

бауырсақ және т.б. дәм алып шығады. 

Содан соң күйеу жігіт қолы аяғына жет-

кенше үш рет иіліп сәлем береді. Сәлемді 

қабыл алғандар «к�п жаса», «жасың 

ұзақ болсын», «тәңір жарылқасын» деп 

алғысын білдіреді. Бұл жосынның кең 

таралған атауы күйеу к�ру (к�рді) деп те 

аталады.

А Л Т Ы  ( Т О Ғ Ы З )  Қ А Т Ы Н 

ЖОРТАҚАЙ – дәстүрлі неке салтын-

да күйеу жолдас тарапынан берілетін 

кәде түрінің атауы. Қыз жеңгелерінің 

күйеу жігіттің қасына еріп келген күйеу 

жолдастан «жортақайын», яғни кәдесін 

талап етеді. Күйеу жолдас жортақайын 

бермесе, алты қатын (шынында онан да 

к�п) жабылып тартып алуға тырысады. 

Жетісудің кейбір жерлерінде құдандалық 

салтында ойналатын ойын түрі де алты 

қатын жортақай деп аталады. Осы тек-

тес басқа да ойындардың негізгі мәні 

кәде алу үшін жасалады. Сондықтан 

тиісті кәдесін беріп құтылады. Мысалы, 

келген құдаларын күтуші әйелдер кіші 

құдаларды әжуалап, бетіне айран, ұн жағу 

кәдесін жасайды. Мұндайда кіші құдалар 

әйелдерге сыйлықтарын береді. Кәде 

сыйын бермей бұлтарса, құда жағының 

біреуін еңбектетіп қойып, алты әйел ат-

тай мінген ишарасын жасайды. Солтүстік 

�ңірде осының параллелі ретінде құданы 

арбаға жеккен. 

АТ БАЙЛАР / К@ПШІК ҚЫСТЫРАР 

– кәде түрі. Күйеу жігіт қалыңдығының 

ауылына тұңғыш барғанда орындалатын 

рәсім. Жүйрік немесе жорға ат мініп, 

серіктерімен қыздың ауылына жақындап 

келген күйеу ауылға жарты шақырым 

қалғанда атынан түсіп, оны жолдаста-

рымен ауылға қарай жетектетіп жібереді 

де, �зі сол жерде қалады. Жолдастары 

ауылға күйеу жігіттің келгенін хабар-

лап, атын қалыңдықтың туған әкесіне 

не жақын туыстарының біріне береді. 

Аттың тізгінін ұстаған адам міндетті 

түрде қыз болу керек және ол күйеу 

жігіттен ат байлар кәдесін талап етеді. 

Күйеу жігіт екінші рет келгенде оның 

киіз үйі ауылға жақын тігіледі және «ша-

тыр байғазы» кәдесі алынады. Кәдесі 

ретінде мата немесе жағалы киім берілуі 

мүмкін. Бұл кәде Оңтүстік Қазақстанда 

«к�пшік қыстырар» деп те аталады. 

Бұдан соң, ауыл әйелдері, қыздары мен 

жігіттері күйеуді қарсы алуға шығады. 

Қалыңдықтың �зі, әпкесі мен шешесі 

ауылда қалады.

АЯҚ ЖҮГІРТУ – күйеу жігіттің 

қалың дық жаққа жаяу ат жетектеп 

АЙТТЫҚ – айт күні айттық деп 

с ұ р а ғ а н  а й т т а у ш ы  ( а й т ш ы л а ғ а н ) 

адамдарға берілетін сыйлық, кәде. Оны 

ақшалай да, заттай да беруге болады. Бұл 

айтты да, дәстүрді де, сұраған адамды да 

құрметтеудің белгісі. Ел ішінде айттың 

айттық сый деген атауы да кездеседі. 

С о н д а й - а қ  а й т т ы қ –  а й т  к ү н д е р і 

қыдырып, айтшылап барған үйдің ба-

лаларына беретін түрлі ойыншық, ақша, 

қант, кәмпит сияқты балалар қызығатын 

заттар. айттық беру – мерекенің мерейін 

асырып, тату-тәттілікті, береке-бірлікті 

нығайтудың, әсіресе балаларды мәз-

мейрам етіп қуантудың дәнекері. Үйге 

айтшылап сәлем бере келген туыстардың 

балаларына айттық беріледі.

АЛЫМ  –  қазақтың  байырғы  неке-

отбасылық дәстүріндегі, қыз ұзату 

рәсіміндегі кәде түрі, «қызқашар» рәсімі 

жасалған үйдің әйеліне берілетін сый. 

Қалыңмал т�легеннен кейін белгіленген 

қыз ұзату күні қыздың жеңгелері басқа 

ауылға алып кеткен қалыңдықты іздеп 

тауып, күйеудің жолдас жігіттері тар-

тыс бастайды, түрлі кәделер береді. 

Ертедегі деректерге қарағанда, әдетте, 

біраз уақытқа созылған, кикілжіңнен 

соң жігіт жағы қалыңдықты алып кетер-

де қалыңдықтың жеңгелері оны кілемге 

отырғызып шығарып салады. Жігіт жағы 

қызқашар жасаған үйдің әйеліне алым 

кәдесін береді. Алым небәрі бір-екі 

к�йлектік мата ғана.

БАУТАҒАР – дәстүрлі аңшылық 

дәстүрінде кездесетін рәсім, аң олжасын 

байлаған адамға берілетін сый. Байлау-

шыдан аң олжасын алған адам алғыс 

айтып, оған ақша немесе бір затын 

ұсынатын болған. Баутағар бермеген 

адамға екінші рет олжа байламайды. 

Дәстүрлі ортада баутағар кәдесін бер-

меген кісінің малы шығынға ұшырайды 

деген наным бар

БЕСЖАҚСЫ – қазақтың дәстүрлі 

мүліктік қатынастарында ерекше мәнге 

ие сый, тарту, айып жүйесінде оның 

құрамын анықтайтын ұғым. Ол тоғыз 

беpу салтына қатысты жиі айтылады. 

Бесжақсы с�зінің �зі ерте кезде ең 

жоғары, қымбат деген �лшемдік ұғымды 

білдірген. Yш тоғыздың iшiнде бесжақсы 

болуы шаpт. Сол бесжақсыға «жанды 

тоғыздан» қаpа наp, емшегi тұтам бие 

немесе қазанат, «жансыздан» қалы кiлем, 

алмас қылыш не түзу мылтық, тәуip киiм 

(қымбат iшiк, жiбек шапан т.б.) жатады.

ҚАПҚАСАЛАР – үйлену барысында 

атқарылатын кәделердің бірі, қайын 

атасының күйеу балаға беретін сыйы. 

Қалыңдығын алуға келген күйеу барлық 

жосын-жоралғылармен яғни құдалық 

кәделерімен, үлкендерге арналған сый-

сияпатымен, той малымен келеді. Той 

басталады. Қыз �з үйінен аттанар ал-

дында оның әкесі барлық құдаларға киіт 

кигізеді. Күйеу баласына да сыйлық 

береді. Бірақ ол киіт емес, «қапқа салар» 

деп аталады.

О л  б а ғ а л ы  к и і м ,  қ ы м б а т  е р 

атқары латын қазақтың дәстүрлі неке-

отбасылық қатынасындағы жосын. Яғни 

күйеудің қайын жұртына алғаш баруына 

орай атқарылатын ғұрып. Қалыңмалдың 

едәуір б�лігі берілген соң қыз жақтың 

күйеу балаға есік к�руге, яғни келіп-

кетіп тұруына рұқсат беріледі. Байырғы 

ортада қалып тасқан салт бойынша есік 

к�руге шақырылғанша күйеудің күн 

жарықта келуі әдепсіздікке саналған. 

Сондықтан күйеу қас қарая, «күйеу 

келетін уақытта» келеді. Есік ашар 

жосыны атқарылған соң ғана күйеу 

жігітке қыз ауылына келіп тұруына 

рұқсат етіледі. Алайда, бұл күйеудің ата-

енесінің үйіне кіруі дегенді білдірмейді. 

К е й б і р  � ң і р д і ң  с а л т ы  б о й ы н  ш а 

қалыңдық пен күйеу жігіт ерлі-зайыпты 

атанғаннан кейін (неке қиылған соң) 

күйеу қайынатасының үйіне барып 

жүздесіп, кәде-сый жасайды. Есік ашар 

кәдесіне бір жақсы ат немесе түйе тарту 

еткен. Күйеу жігіт босағадан оң аяғымен 

кіріп, үш рет иіліп тағзым етіп сәлем 

тоқым, ер адамға қажетті  жарақ 

түрлері, т.б. қажетті дүние немесе 

мал болуы да мүмкін. Қапқасаларға 

беретін дүние қайын атаның дәулеті 

мен мырзалығына, абырой-беделіне 

сай жасақталады. Аталмыш салттың 

бұлайша аталуының себебі дәстүрлі 

наным-сенімдегі ыдыс-аяқ түрлерінің 

этномәдени мәнге ие болатындығына 

байланысты. @йткені қазан, келі-

келсап сияқты басқадай ырымдық 

мәнге ие ыдыстар қатарында қаптың 

да �зіндік орны бар. Астық, дән сияқты 

адам игілігіне жұмсалатын дүниелер 

салынатындықтан жалпы ыдыс атаулы 

ерекше қастерленеді.

ҚЫЗК@РСЕТЕР – қалыңдығын 

к�руге алғашқы рет келген күйеуден 

қалыңдық жеңгелерінің алатын кәдесі. 

Кейбір деректерде қызк�рсетер кәдесін 

күйеу жігіттің жолдасы беретіндігі ай-

тылады. Екі жақтың құдалары келісіп, 

қалыңмал мәселесі шешілгеннен кейін 

күйеу жігіт қайынатасының аулы-

на кісі жіберіп, қызды к�руге ниет 

білдіреді. Егер қалыңдықтың әкесі 

ризашылығын танытса, күйеу жігіт 

қызк�рсетер кәдесін алып,  келе 

беруіне рұқсат алады. Ал қарсы болған 

жағдайда, қалыңдық әкесінің қызын 

к�рсетпей қоюға құқы бар. Келуге 

рұқсат алған күйеу жігіт салтанатты 

киініп, үш-т�рт жолдасымен қайын 

жұртына аттанады. Күйеу үлкендердің 

к�зіне түспей, ауыл сыртында �зіне 

арнайы тігілген күйеу шатырға түседі. 

Ауылға жақындаған кезде күйеу жігіт 

аттан түсіп, қалыңдық жеңгелеріне 

тәжім етеді. Қалыңдықтың екі жеңгесі 

күйеу жігітті қолтықтап, күйеу шатырға 

әкеліп, қызк�рсетер кәдесін сұрайды. 

Кейде ең алғашқы рет келгенде �зі 

күйеу шатырда қалып жора-жолдаста-

рына кәдесін беріп, қалыңдық ауылына 

жібереді. Қызк�рсетер кәдесіне бір ірі 

қара, шамасы жеткендер екі ірі қара 

береді. 

ҚЫЗК@ТЕРЕР – күйеу жігіттің 

ұрын барғанда қыз жеңгесіне беретін 

кәдесі. Қалың малдың келісілген б�лігі 

берілген соң күйеу жігіт жора-жол-

дастарымен қалыңдықтың ауылына 

аттанады. Ауылдың сыртына келіп 

түскен күйеу жігітті қалыңдықтың 

жеңгелері қарсы алып, күйеу шатырға 

әкеледі.  Ел жатып, жұрт тынышталған 

кезде қалыңдықтың жеңгелерінің бірі 

қалыңдық пен күйеу жігіттің кездесуін 

ұйымдастырып, дәнекерлік қызметі 

үшін жеңгейлікке кәде сый алады.

ҚЫЗҚАШАР – дәстүрлі ортада қыз 

ұзатылар алдында жастардың басын 

қосып, арнайы �ткізетін ойын-сауық 

салты. Қызқашардың шығу т�ркіні 

экзогамдық неке негізінде істі екі 

елдің тартыс, айтыс, жанжал арқылы 

шешуінен туындаған. Нәтижесінде екі 

тайпаның соңынан бітісіп, құдандалы 

болу �те ертеден сақталған архаикалық 

ғұрыптың қалдығы.

береді. Сәлемдесіп болған соң күйеуге 

қалыңдықтың анасы сүт ұсынады. Сүтті 

ішіп болған соң енесіне арналған сыйын 

тарту етеді. Енесі күйеу жігітке алдын 

ала қыздырылып май құйылған ожауды 

ұсынады. Күйеу жігіт ожаудағы майды 

отқа құяды.

ЕСІК К@РСЕТУ – жаңа түскен 

келінді күйеудің ағайын-туыстарының 

арнайы шақырып, сый к�рсету рәсімі. 

Келін түскеннен кейін оны күйеуінің 

туған-туысқандары үйлеріне «есік 

к�рсетіп», дәм татуға шақырады. Жас 

келін арнайы кәде, тарту алып барады. 

Ол кәдені «отқа салар» деп атайды.

ЖАМБАССИПАР – үйлену салты 

барысында атқарылатын кәделердің бірі. 

Ауылға келіп жүрген күйеуге қалыңдығын 

оңаша әкеліп табыстырғаны үшін жеңгеге 

күйеудің беретін сый кәдесі.

ЖАНАМА ЖАҚСЫ – қалыңмал 

ішіне кіретін, қыз жаққа сый ретінде 

берілетін қосымша мал, яғни осындай-

да атқары латын кәденің атауы. Бұл – 

күйеу жігіттің әкелген кәделерінің үстіне 

қызын мәпелеп �сіргені үшін той малы 

деп әкесіне, сүтақы деп анасына беретін 

сыйы. Мұны жанама ат, жанама түйе деп 

те атай береді. Жанама жақсының к�лемі 

әр жерде әртүрлі және құдалар жағының 

әлеуметтік тұрмысы, хал-жағдайына 

қарай да әртүрлі қалыптасқан.

Ж А П С А Р  –  ү й л е н у  б а р ы с ы н -

да  күйеуге  қатысты атқарылатын 

жосындардың бірі. Үйлену тойының 

екінші күні қайынатасы күйеубаланы 

бірінші рет үйіне шақырады. Т�рге 

отырғызбай, босағадан кейінгі екі 

керегенің ортасына Жапсардың қасына, 

бұрышқа отырғызады. Бұған қарап екі 

жақтың арасындағы дәнекерді, байла-

нысты бейнелейтін символдық мәнге ие 

ғұрып екендігін байқауға болады.

ЖЕЛІ ТАРТАР – күйеудің қалың-

дыққа ұрын барған кезінде күйеу мен 

оның жағынан барған құдалардан 

алынатын кәде. Қыздың жағы келген 

құдалардың немесе күйеу жігіт пен оның 

жора-жолдастарының алдынан желі 

арқан (ала арқан, бақан) секілді киелі са-

налатын заттарды жерге тастап, �здеріне 

тиесілі кәделерін алады. Желі арқан (ала 

арқан, бақан) �сіп-�нудің, �ркендеудің 

символы ретінде ерекше құрметтелген. 

Сондай-ақ бұл келген құдалардың, 

қалыңдықтың жолы ашық, кедергісіз 

болсын деген ниеттен туған. Осыған орай 

ел арасында «Қыз жасаусыз болмайды, 

күйеу кәдесіз болмайды» деген с�з орам-

дары кездеседі.

ЖҮКЖИНАР – жасауды теңге 

буып-түюге к�мектескен әйелдерге 

б е р і л е т і н  к ә д е л і  с ы й .  Ж а с а у д ы 

дайындауға жақын деген ағайын-

туғанның әйелдері қолғабыс жасайды. 

Қыз жасауы жинақталып дайын болған 

кезде қыз шешесінің абысын-ажындары 

сияқты жақын туған-туыстары келіп 

к�реді. Жасаудың кем-кетігін түгендеп 

болған соң, ұзатар күн жақындағанда 

жасауды теңге буып-түйеді. Яғни осы 

кезде қолғабыс еткен ішіндегі жасы, 

жолы үлкен әйелдің біріне осы кәдені 

ұсынады. Бұның мәні таңдаулы осы 

адамның жасын, жолын берсін дегенді 

білдіреді. Жүкжинарға қолғабыс жасаған 

қалған әйелдерге әшекей бұйымдары, 

шыт-орамал, кездеме беріледі. Артынан 

дастарқан жасалып, жиналғандар ас 

қабылдайды.

келгенде әзілдесіп к�ңіл к�терген қыз 

жеңгелеріне беретін кәдесі. Ауылға бір 

шақырымдай қалғанда күйеу баланы 

қалдырып, ауылға келген атқосшылардан 

күйеу келгенін естіген қыздың жеңгелері 

дәм салынған табақпен алдынан шығып 

күтіп алған. Күйеудің қасына келген 

әйелдер ас салынған табақты оған үш рет 

ұсынып, үш рет кері тартып алғаннан соң, 

тек т�ртінші ретте дәм татқызған. Ас-тұз 

әкеліп, күтіп алғандарына риза болған 

жаңа күйеу әкелген кәдесін әйелдерге 

таратып беру рәсімін істейді. Қыздың 

үйіне келгеннен кейін де қымыз құйып 

беріп отырған әйел қолын жеңіне тығып 

алып, жігіт ыдысты ала бергенде тартып 

қалады. Осылайша үш рет қайталайды. 

Үшінші мәртеде ғана ыдысты ұстатады. 

Бұл үшін де жігіт «аяқ жүгіртер» кәдесін 

береді.

БАҚАНАТТАР – қалыңдығын алуға 

келген күйеуден жол-жоралғы алу үшін 

жасалатын ырым. Бұл ғұрыпты кіші 

тойда, яғни күйеу есік аша келгенде жа-

сайды. Күйеу баланың келетінін білген 

жеңгелер киіз үй есігінің алдына бақан 

тастайды, бақанды аттауға болмайтынын 

жақсы білетін күйеу жігіт жеңгелеріне 

бақанаттар кәдесін беріп, бақанды ал-

дыртып, сонан соң ғана «бісміллә» деп 

табалдырықты аттайды.

БАҚАН ҰСТАТАР / ТҮНДІК АШАР 

– күйеу мен қалыңдықтың жүздесуі 

алдында істелер рәсімдердің барлығы 

атқарылып біткен соң, күйеу үйге 

кірген бетте қолына бақан ұстатып, 

түн ортасында отаудың жабулы тұрған 

түндігін ашқызу дәстүрі. «Жеке отау 

болдың, �з түндігіңді �зің ашып, отыңды 

жақ, отбасыңды жылыт» деген мәнді 

білдіретін жосын.

ЕНТІКПЕ К'ДЕ – дәстүрлі неке-

құдандалық салтындағы рәсім, күйеу 

жігіт қалыңдық ойнауға келгенде ал-

дынан жүгіре, ентіге шыққан қыз-

келіншектердің «ентіктігіп жеттім» деп 

күйеу жігіттен алатын кәдесі. Ауыл сыр-

тына келіп түскен күйеуді осылайша 

қарсылап, кәдесін алған соң, бір отау үйге 

алып келіп отырғызып қояды да үстіне 

қалыңдықты әке-шешесінің үйінен 

ұрлап әкеліп кіргізіп, тағы да жеңгелік 

кәдесін алады. Бұл мата, сақина, жүзік, 

білезік, кейде 20-30 аршын шыт мата 

түрінде де беріле береді.

ЕСІК АШАР / ЕСІК К@РУ / ҮЙГЕ 

КІРЕР – әулетке жаңа мүше ретінде 

қосы лып отырған күйеуге қатысты 

«ҚЫЛЫҒЫҢА САЙ 
КӘДЕЛІ БОЛ»

ДӘСТҮРЛІ БАТА ТҮРЛЕРІ 
Соғым батасы

Соғым шүйгін болсын.

Қазаның тоқ болсын,

Уайымың жоқ болсын.

Дастарқандарың кең болсын!

Бізге бергеннің есесін берсін,

Есенің де тәңірі, бірнешесін берсін!

Жаңа айдың батасы

Ай к�рдім, аман к�рдім,

Ақиреттік заман к�рдім.

Жаңа айда жарылқа,

Еcкi айда еcipкe!

Айымыз аман, жылымыз 

түгел болсын!

К�ші-қон батасы

К�штерің к�лікті болсын

Жолдарың к�рікті болсын

Қоныстарың құтты болсын

Босағасы мықты болсын

Ару-сырқаудан аман болыңдар

Бастырыңа айырылмас бақ қонсын

Мейірбанды Алла сендерге жақ болсын!
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Жайлы – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропогидроним. Қараш Жай-

лы қазған құдық. 

Жайылма – құдық. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. «Қар, жаңбыр суы к�п жинала-

тын жерден қазылған құдық». 

Жақсы бай – құдық. Қарақия ауданын да 

орналасқан. Татар гидронимиясын зерт-

теген. Ф.Г.Гарипова бай – «�зен, құрғақ 

�зен», ал Орталық Азия топонимиясында: 

«құрғақ арна» «сусыз аңғар» мағынасында 

қолданылады» деп к�рсетеді (Ф.Г.Гарипова, 

26). Сонда атаудың мағынасы: «сусыз, құрғақ 

арнадағы сулы кұдық». 

Жақсы Маңғытай – құдық. Қарақия ау-

данында орналасқан. Атау жақсы (сын есім) 

және Маңғытай (зат есім) с�здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «Маңғытайдың 

суы мол құдығы». 

Жақсы су – құдық. Қарақия ауданында ор-

наласқан. Атау жақсы (сын есім) және су (зат 

есім) с�здерінің тіркесуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «суы ішуге жарамды құдық». 

Жақсы тамды – бұлақ. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау жақсы (сын есім) 

және тамды (сын есім) с�здерінің тіркесуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «тамның 

жанындағы суы мол, тұщы бұлақ». 

Жалбас – құм. Бейнеу ауданында ор-

налас қан. Атау жал (зат есім) және бас (зат 

есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағы насы: «биік болып үйіліп жатқан құмды 

жер». 

Жалғантау – тау. Биіктігі – 331метр. 

Маңғыстау ауданында орналасқан. Атау 

жалған (сын есім) және тау (зат есім) с�здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: «алып, 

биік, үлкен тау». 

Жалғаной – шатқал. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау жалған (сын есім) және ой 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «үлкен ой». 

Жалғызағаш – қоныс, қора. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау жалғыз (сын 

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

арқылы жасалған. Мағынасы: «жалғыз ағаш 

�сіп тұрған қоныс». 

Жалғызақ – қоныс. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау жалғыз (сын есім) және ақ 

(етістік) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Ақ – «ағу» етістігінің қызметінде жұмсалып, 

тарихи тұрғыдан су дегенді білдіреді. Сонда 

атаудың мағынасы: «жалғыз аққан суы бар 

қоныс». 

Жалғызеспе – құдық. Терендігі – 4,5 

метр. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Атау жалғыз (сын есім) және еспе (зат 

есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «жалғыз тайыз құдық». 

Жалғызмола – мола. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау жалғыз (сын есім) және мола 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «жалғыз моласы бар т�бе». 

Жалғызт+бе – арал. Түпқараған ауданында 

орналасқан. Атау жалғыз (сын есім) және т�бе 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «жазық жердегі оқшау жатқан 

д�ңес жер». 

Жалғызшағыл – құдық. Бейнеу, Маңғыстау 

аудан дарында орналасқан. Мағынасы: «�сім-

дік �скен құмды т�беден қазылған жалғыз 

құдық». 

Жалғызшымырау – құдық. Бейнеу ауда-

нында орналасқан. «Сол жерден қазылған суы 

мол, жалғыз терең құдық». 

Жалпақ Сайра – жер аты. Мағынасы: 

«жалпақ қойнау, екі таудың арасындағы 

шатқал» . 

Жалпақт+рткіл – т�бе, мола. Биіктігі – 

188 метр. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

Атау жалпақ (сын есім) және т�рткіл (зат 

есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «енді келген т�рт бұрышты тау». 

Жалпақши – алқап. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау жалпақ (сын есім) және ши 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «қалың ши �скен алқап». 

Жалтыр – Бейнеу ауданындағы жер аты. 

Мағынасы: «�сімдік �спеген жер». 

Жаман айрақты – тау. Биіктігі – 148 метр. 

Маңғыстау ауданында орналасқан. Атау жаман 

(сын есім) және айрақты (сын есім) с�здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Атау таудың екіге 

б�ліне аласа болып жатуынан және ешқандай 

�сімдік �спейтіндігіне байланысты қойылған. 

К�нетүркі тілінде (оғыз) айрақ «арқар» деген 

мағынаны білдіреді. Арқарлы, яғни арқары 

к�п, аласа тауға қатысты айтылып, атау Жа-

ман Айрақты болып қалыптасқан. 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 
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негізгілеріне тоқталайық. Негізгі мәселе – тілдің 

�міршеңдігі, үнемі және әрдайым сұраныста бо-

луы, қолданушылар санының к�п болуы. Ғылым 

мен білімнің, бизнестің, технологияның, т.б. 

әлеуметтік салалардың тіліне айналуы.

Қазақ халқының негізгі рухани құндылық-

тары тілі арқылы қалыптасып дамыды. Тіл 

ұлт жүрегінің бір б�лшегі. Тілді қасиет деп 

түсінбейінше, оның алдындағы қызметте 

айтарлықтай салмақ та болмайды. Қазір әлемді 

«жаһандану үдерісі» қарқынды жүріп жатқаны 

белгілі. Бұл әрбір халықтың ұлттық мәдениетіне, 

оның мазмұнына айтарлықтай кері ықпал етеді. 

Ал тіл туралы айтар болсақ, жаһандану – ұлт 

тіліне де қауіп т�ндіреді. Демек, мұндайда біз 

�з тілімізді он есе, жүз есе қорғауға күш салуы-

мыз керек. Қазір тіл мәселесінде жайбарақат 

отыратын заман емес. Мәселені тамыршыдай 

тап басып, кірпік қақпай, к�з ілмей отыратын 

заман. Шекараның күзетшісі болатыны сияқты, 

тілге де күзетші керек. Ал түп мәніне үңіліп 

қарасақ, тілдің басты күзетшісі халықтың �зі 

болуы тиіс. Шынтуайтына келгенде, тілден 

асқан байлық жоқ. Бүгінгі «байлық» деп 

жүргеніміздің бәрі тілдің жанында жай нәрсе 

болып қалуы мүмкін. @йткені тіл ұлттың басты 

байлығы ғой. Бір-бірімізбен қазақша с�йлесіп, 

қазақша түсінісіп отырғанымыз қандай бақыт. 

Мұндайда тек-тамырдан қол үзілмейді, ұлттық 

жадымыз сақталады, рухымыз �шпейді, санамыз 

тұмшаланбайды, болмысымыз бұзылмайды.

Екінші айтатын мәселе, ХХІ ғасыр қазақ тілі 

үшін ең маңызды ғасырлардың бірі болып тұр. 

Бұл ғасырдың сынағынан аман-есен �ткен соң 

тіліміз мәңгілік елдің мәңгілік тілі болып қала 

беретіні с�зсіз. С�здің реті келіп тұрғанда айта 

кетейік, кез келген тілге әр заманда, әр уақытта 

үлкенді-кішілі қауіптер т�нетіні белгілі. Тілге 

т�нген қауіпті алдын ала білген ел ғана �з тілін 

аман сақтайды. Тіл с�йлеушінің санымен ғана 

емес, санасымен де �лшенетінін ұмытпайық. 

Олай болса, сан да, сапа да дұрысталуы керек. 

Бала үшін ана сүтінен қымбат нәрсе болмайтыны 

сияқты, ұлт үшін ана тілінен қымбат нәрсе бол-

мауы тиіс. Асылында, тіл ұлтты рухани дерттен 

сақтайды. Ұлттың ғұмыры тілінің ғұмырымен 

�лшенеді. Біз тілімізбен ғана бағалы боламыз. 

Ана тіліміз ғана біздің ұлттық келбетімізді 

қалыптастырып, сақтайды. 

Мына мәселені де ескере жүруіміз керек: �зге 

тілде тәрбие алып �скен бала – �зге ұлттың �кілі 

сияқты болып шығады. @се келе, ондай баланың 

ой-санасы, жан-дүниесі, мінезі, болмысы 

түсті. Ең бастысы – тарихи шешім қабылданды. 

Қазақ тілінің жаңа тынысы ашыла бастайты-

нына кәміл сенуге болады. Латын әліпбиіне 

к�шуіміз тіліміздің даму к�кжиегін кеңейтері 

анық. Сонымен қатар латын әліпбиінің мәселесі 

қоғамда белгілі бір дәрежеде қазақ тіліне деген 

қызығушылықты арттырды. @йткені 

к�птеген елдерде қолданылып 

ж ү р г е н  л а т ы н  ә л і п б и і н і ң 

таңбасы ешкімге де жат емес. 

К�з үйренген таңба. Оған 

�зіміз күнделікті �мірде 

қолданып, пайдаланып 

жүрген техникалардың 

да тигізер әсері мол. 

Б а р л ы қ  ж а з у л а р , 

�з іміз  жиі  айтатын 

әлемдік брендтер ла-

тын әліпбиімен таңба-

л а  н а д ы .  Е н д і г і  к е -

зекте ана тіліміздің де 

жаңа сапалық деңгейге 

к�теріліп, дүниежүзілік 

ақпараттық кеңіс тікте латын 

әліпбиінің негізінде қолданыс 

табатын болса, бәсекеге қабілеттілік 

дегеніміз осы болып шықпай ма. Қазақ 

тілін тар аяда ұстауға болмайды. Ол міндетті 

түрде �зге тілдермен ықпалдаса отырып, дамуға 

тиіс. Сонда ғана оның к�кжиегі кең болады. 

Жалпы, әр тілдің �зіне тән ішкі қуаты, күші 

болады. Оны кеңінен пайдаланып отырған ел-

дер бар да, �з тілінің сан қырлы мүмкіндіктерін 

толыққанды жүзеге асыра алмай отырған ел-

дер де бар. Біз бәлкім екінші топқа жататын 

шығармыз. @йткені ұлтымыздың барша аза-

маттары �з ана тілінде 100 пайыз таза с�йлей 

алмай отырғаны дәлелдеуді қажет етпейді. 

Мына мәселені де ескеруіміз керек сияқты. 

С�йленбеген тіл зерттеушілер мен ғалымдар 

айтып жүрген «�лі тілге» айналады. Тіліңді 

түбегейлі ұмыту да осындайдан басталады. 

Қазіргі таңда �з тілін мүлдем ұмытқан, сана-

сынан шығарып тастап, �з санасынан �зге 

тілге орын беріп қойған қарак�здеріміз туған 

тілдеріне орала ала ма? Үміт үзуден аулақпыз, 

бірақ мәселенің күрделі екенін түсінеміз. Енді 

не істемек керек? Мемлекеттік тілімізді дамыта 

беруіміз керек. Бұл бағытта ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының жеткіліксіз болып жатқанын 

байқау қиын емес. Жекелеген зерттеушілер 

осы мәселеге азды-к�пті к�ңіл б�ліп, ден 

қойып келеді. Бірақ мемлекет тарапынан 

к�рініс тауып, қамтыла бермейді. Оны, әдетте, 

біз БАҚ бетінде талқылаймыз. @ркениетті 

елдер ешкімнен менің тілімді үйрен, біл деп 

сұрамайды, �тінбейді. Ол елдерде тіл үйренуге 

деген зор қажеттілік бар. К�рдіңіз бе, сондай 

ортаға тап болған соң қажеттілікті сезінесіз. Бұл 

қарап тұрсақ, үлкен мемлекеттік меха-

низм. Тілді �ркендетудің тиімді 

жолы. Онда жүздеген ұлттар 

мекендейді. Ал қоғам бір 

тілді. Біздің елдегі жағдай 

бір есептен басқаша екені 

рас. Біз кешегі Кеңес 

Ода ғының бұғауы нан 

шы ғып, �з тәуел сізді-

гімізді  жариялаған 

елміз. Бірақ басымыз-

дан �ткен кезеңдер-

ден қалған түсінік, 

б о й ы м ы з ғ а  с і ң г е н 

м е н т а л и т е т  � з г е  д е 

құндылықтар қазақ тіліне 

деген әртүрлі к�зқарастар 

легінің пайда болуына әсер 

етті. Бұл енді тарихи тұрғыдан 

талдайтын мәселе болған соң, 

әзірге ол жағына бармай-ақ осымен 

шектелейік. 

Бүгінде мемлекеттік тілдің маңызын к�пшілік 

түсініп қалды деп айтуға негіз бар. Себебі қазақ 

тіліне деген ықылас пен ниет бұрынғыдай емес. 

'сіресе, жастардың арасында бұл үрдіс жақсы 

қолдау тауып жүргенін байқаймыз. Осы ретте 

бір мысалды айта кетсем. Жуырда әлеуметтік 

желіде сол жас азаматтар бір-біріне үндеу тастап, 

«қазақша с�йлесейік, ұялмайық, акцентпен 

болса да с�йлейік» десті. Аталған бастама тіл 

үйренуге ниеті бар, азды-к�пті қазақша білетін, 

бірақ таза с�йлей алмағаннан кейін белгілі бір 

дәрежеде сонысынан қысылып-қымтырылатын, 

сонымен қатар орысша араластырып с�йлейтін 

азаматтардың арасында кеңінен насихатталып, 

игілікті сипат алды. Мұндай бастамаға �зге ұлт 

�кілдері де атсалысып, қазақша с�йлесейік 

деген ойларын білдірді. Бейнежолдауларды 

тыңдап отырып, қазақ тіліне деген құрметтің 

артып келе жатқанына к�зіңіз жетеді. Жастар 

қауымы табиғатынан бастамашыл, ортаға 

жақсы идея, �міршең ұсыныс тасталса оны 

жалғастырып әкететін қасиетімен ерекшеленеді 

емес пе?! Осындай к�зқарас қазақ тілінде 

с�йлеуге шақырғанда айқын к�рінді. Бұл нені 

білдіреді? Бұл қоғамда мемлекеттік тілге де-

ген азаматтық сананың �сіп келе жатқанын 

білдіреді. Кейбіреулердің «Мен осы елде туып-

�стім, осы елде білім алдым, демек, мен қазақ 

тілін білуім керек» деген с�здері патриоттық 

сана-сезімнің қалыптаса бастағандығының да 

бір белгісі.

Кез келген адам тіл үйренгенде оның алдында 

орыстілділер айтатындай, «психологический 

барьер» болады. Яғни, тілді жаңадан бастап 

үйреніп жүргендіктен с�йлеуге деген сенімсіздік 

туындайды. Қазақ тілінде де солай. С�йлеуге 

ниетті азаматтар қатары к�п, бірақ «таза с�йлей 

алмаған үшін» таза с�йлейтіндердің тарапынан 

сынға ұшырайды. Сосын с�йлеуді мүлде қойып 

кетуі де мүмкін. Мұндай жағдай болмас үшін 

қазақша с�йлеуге деген ниеті мен талпынысы 

бар азаматтарды кеудесінен итермей, қайта 

қ о л д а п ,  қ о л п а ш т а п  о т ы р у  к � з қ а р а с ы н 

қалыптастыруымыз керек тәрізді. Бәлкім, осы 

бағытта тиісті жұмыстар атқарылса, мемлекеттік 

тілде с�йлейтін азаматтардың қатары еселеп 

артуы да бек мүмкін. Мәселен, ағылшын тілін 

барлығы бірдей дәрежеде с�йлейді деп айту 

қиын. Біреуі жақсы, біреуі орташа, орташадан 

т�мен болса да, осы тілде с�йлеп жүргендер 

к�п. Одан ағылшын тілі қанатын кеңге жайып 

отырғанын к�ріп отырмыз. Демек, қазақ 

тілін үйренушілерге деген қарым-қатынас 

дұрыс болуы керек. Ондайлардың с�йлеудегі 

кемшіліктерін бетіне басып, меселін қайтарып 

тастауға асықпаған абзал. Қазір біз үшін әрбір 

с�йлеуші маңызды. Осындай қадам арқылы ғана 

біз тіліміздің мәртебесін к�теріп, биіктетеріміз 

анық. Ал тілді меңгергеннен кейін оны әрі қарай 

жетілдіру, ұштай түсу – басқа мәселе. Ол �з 

уақытымен бола беретін үдеріс. 

Қазір біз ана тілімізге, оның келешек 

тағдырына, болашағының баянды болуына 

ерекше жанашырлық танытып отырғандаймыз. 

Себебі ұлттың тілсіз болмайтынын, тілсіз �мір 

сүруі мүмкін емес екенін кез келген саналы 

азамат түсінері анық. Осындайда жазушы 'біш 

Кекілбаевтың «Тек кез келген басшы ғана 

емес, кез келген азамат тіл тағдырын мемлекет 

тағдырымен астастыра қарауға үйренуі қажет» 

деген с�зі ойға оралады. Алға қарай қарышты 

қадам жасаған мемлекеттің де �з мемлекеттік тілі 

қажетті талап деңгейінде �ркендемесе, бұл да сол 

мемлекеттің ілгері жылжуына, толыққанды әрі 

т�рт құбыласы түгел ел атануына айтарлықтай 

зор мүмкіндіктер туғызбайтыны с�зсіз. 

Кез келген мәселеге бүгінгі және келешек 

уақыт тұрғысынан қарауға болады. Олай бол-

са, біз �з тіліміздің тағдыр-талайына бейжай 

қарай алмақ емеспіз. Бұл – шындық. Тура-

сын айтқанда, тіл – халықтың �зегі, болмы-

сы, байлығы. Қарапайым ғана мысалмен ой 

сабақтасақ, дүниеде �з тіліңнен айырылып 

қалу қандай үлкен қасірет десеңізші. Тіл – 

қолдан құрастыра салатын, бір зауытта жасай 

салатын зат емес қой. Ол халықпен, ұлтпен 

бірге жаратылатын, қанатын сол халықпен 

бірге кеңге жаятын құбылыс. Туған тілін �з 

халқы қаншалықты құрметтейтін болса, сол 

халықтың да дәрежесі соншалықты биік бола-

ды. Бүгінгі біздің бойымыздағы кемшілігіміз 

– �з тілімізді �зіміз құрметтей алмай келе 

жатқанымыз. Қазақ қоғамында осы сана-сезімді 

қалыптастыруға күш салуымыз керек. Ана 

тіліміздің қадір-қасиетін бәріміз бір адамдай 

сезінсек ұтылмаймыз. Біздің азаматтарымыздың 

�зге тілге қатты мойын бұрып кеткендері сонша, 

тіпті сол с�йлеп жүрген тілін туған тілі ретінде 

қабылдап жүр. Бұл – тіл үшін қауіпті мәселе. 

Демек, олар үшін ана тілі не, �зге тіл не, бәрі 

бірдей к�рінеді. @з тілінен алыстау, қол үзу, шет 

қалу, қалыс қалу тәрізді мәселелер осындайда 

басталары анық. 

Қорыта айтқанда, қазақ тілінің – мемлекеттік 

тіліміздің �ркендеуіне әрбір азамат �зінің сүбелі 

үлесін қосса, тарих алдында атқарған қасиетті 

парызы болар еді. 

Дәуіржан ТZЛЕБАЕВ

ТЕК-ТАМЫРЫМЫЗДАН 
қол үзбейміз десек...

қазақылықтан алыс болады. Демек, сол балаға 

тәлім-тәрбие берген әр отбасы ұлтына лайықты 

ұлан тәрбиелеп бере алмасы анық. @йткені 

тәрбиенің ең күштісі, ең жақсысы бұл ана тілінде 

берілген тәрбие мен білім. Оны ешқандай техно-

логия алмастыра алмайды, орнын да баса алмай-

ды. Тілде бәрі бар. Ұлттың сана-сезімі, болмысы, 

мәдениеті, салт-дәстүрі, тарихы, діні, т.т. Бұл 

құндылықтардың бәрі де тілде сақталады. Ал 

енді ойлап қараңыз, туған тілді ұмыту, туған тілді 

жоғалту орны толмас қасірет әкеледі. Бір с�збен 

айтқанда, тілге жана шырлық әрқайсымыздың 

жүрегімізде болмайынша, бұл саладағы істеріміз 

к�п нәтиже де бере қоймайтыны анық. 

Күні кеше Елбасының Жарлығымен латын 

әліпбиіне к�ше бастауымыздың бір ғанибет 

тұсы да осында шығар: ана тіліміз �з дамуында 

бүгінгі заманның талап-тілектерін ескере кел-

генде бір саты, бәлкім бірнеше саты жоғарылай 

кешенді, іргелі зерттеулер жүргізілмейінше, 

�зекті мәселелердің шешім табуына жол аша 

алмаймыз. Ғылыми терминмен айтсақ, «социо-

лин гвисти калық», «психо-лингвистикалық» 

және т.б.зерттеулер к�птік етпес еді. Осындай 

бағыттар арқылы кем-кетік неде, жетпей жатқан 

тұстары қайсы, нені толықтырып, нені ілгерлету 

қажет деген сауалдарға тұшымды жауаптар та-

былар еді. Мемлекеттік тіл – мемлекеттің баса 

назар аударып отыруы тиіс �зекжарды мәселесі. 

Қабылданған заңдарды, бағдарламаларды місе 

тұтып жүре беруге болмас. Бүгінгідей жедел әрі 

тез �згеріп жатқан �мірде к�п нәрсені қазіргі 

уақыт, шынайы (реалды) �мір шындығымен 

санасып атқаруға тура келеді.  Мысалы, 

мемлекеттік тілдің маңызын арттыру үшін 

оған деген қажеттілікті тудыруымыз керек. 

Қажеттілікті қалай тудыруға болады? Мұндай 

мәселелер, әрине, заңда, басқа да құжаттарда 

«БАЛАМ ҚАЗАҚША 
ОҚИ АЛМАЙДЫ»

Үлкендер үнемі: «Біз орысша оқыдық. Қайбір жетіскеннен 

оқыды дейсің. Амалдың жоқтығынан ғой. Сол кездегі саясат ана 

тілімізді ұмыттыру болды. Бірақ біз ел ұйқыға кеткенде қазақ 

кітаптарын оқуды ұмытқан жоқпыз» дейді. Күні бүгінге дейін 

ол с�здерді жиі естіп те жүрміз. Ал қазір ше? @з ана тілімізде 

білім алуымызға, емін-еркін ойымызды бір-бірімізге жеткізуге 

не кедергі? @з тілімізде с�йлеуімізге, толыққанды білім алуымыз 

үшін тосқауыл бар ма? Барлық сұрақтың жауабын «жоқ» деген үш-

ақ әріп алмастырып тұр емес пе? Ал біздің соншалықты сағызша 

созылуымызға тіпті, себеп те жоқ. Тіл білемін, оқимын, үйренемін 

дегендер үшін барлық жағдай жасалуда. Алайда оны пайдаға асы-

рып жатқан ата-аналардың аздығы к�ңілге кірбің ұялатады. 

Мысалы, жақын танысымыздың т�рт жасар баласы бірауыз 

қазақша білмейді. Есесіне �зге тілді жеті атасындай біледі. Анасы 

мұны жетістікке балайтынын қайтерсіз. Ол кісі: «Бірде қазақ тілі 

пәнінің мұғалімі т�рт шумақ �лең жаттауға беріпті. Жаттау былай 

тұрсын, қазақша оқи алмайды» дегенін естігенде жағамды ұстадым.

К�ршілер, балабақшадағылар: «Баланың тілі қай тілде шығады сол 

топқа беру керек. Оны шатастырмаңдар. Болашағын ойлаңдар» 

деп білгішсініп «ақыл» айтқан екен. @з баласының �мірін �згенің 

пікірімен санасып, �зге тілді топқа беріп, бүгінде жеткен биігіне не 

қуанарын, не жыларын білмей мең-зең болған ата-аналар да бар 

қоғамда. Араларында «Балам қазақша оқи алмайды» деп қынжы-

латындары да кездесіп қалады. К�пшілігі «баламыз орыс тілін білсе 

жерде қалмайды» деген арзан с�зді желеу ететіні намысқа тиеді. 

Еңлік САҒЫНДЫҚ

АШИДЫ ЖАНЫҢ...

ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ  
«ЖЕЗКИІГІ»

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасында белгілі қазақ ақыны, мемлекет 
және қоғам қайраткері Кәкімбек Салықовтың 
85 жылдығына арналған «Қазақтың жезқанатты 
жезкиігі» атты тақырыпта д+ңгелек үстел +тті.

Оны Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы 

т�рағасының бірінші орынбасары Ғалым 

Жайлыбай жүргізіп отырды. Бұл басқосудың 

ерекшелігі – жиналған қауымға К.Салықовтың 

�мірі мен шығармашылығын насихаттауға 

арналған «Жезкиік» қоғамдық қорының �мірге 

келгендігі жария етілді.

С � з  с �й лег ен а қ ы н-ж а з у ш ы л а р М а р а л 

Сқақбай, Марфуға Айтқожина, Софы Сматаев, 

Ұлықбек Есдәулет, Берік Шаханов, Кәдірбек 

С ег із ба ев,  Ба қ ы т ж а н Қ а н а п и я нов,  к ү й ш і 

Шәміл 'білтай және басқалар кеш кейіпкерінің 

азаматтығы, қайраткерлігі, ақындығы ж�нінде 

кеңінен әңгімеледі. Қоғам қайраткері С.Сматаев: 

«Болмысы б�лек тұлға еді. Қазаққа тұтқа болатын 

азамат еді» десе, ақын Ұ.Есдәулет �лең-жырдың 

айрықша түрі – сонетті қазақ поэзиясына алып 

келудегі Кәкімбек ақынның еңбегін ерекше атап 

�тті. 

– Кәкімбек Салықовтың есімі елімізге жақсы 

белгілі. Елдік маңызы зор жауапты қызметтер 

атқарды. Қалаға, облысқа басшылық жасады. КСРО 

Жоғарғы Кеңесінің депутаты болды. Маңызды 

қоғамдық ұйымдарға жетекшілік етті. Қандай 

қызметті атқарса да іскерлік, адалдық танытты. 

К�рнекті қазақ ақыны деңгейіне к�терілді. 

Жұртшылық сүйсіне оқитын к�птеген кітаптары 

жарық к�рді. Оның есімі халқымен бірге мәңгі жа-

сай береді, – деді академик Аманжол Қошанов. 

Ақын Ғалым Жайлыбайдың естелігі  де 

жиналған қауымның назарын аудартты. 'сіресе 

оның К.Салықовқа арнаған �леңі к�ңіл толқытады. 

Бұл жырды с�збен �рнектелген азамат портреті 

деу ге болады.

Басқосуда әнші Ғалым Мұхамедин және 

Құрманғазы атындағы Ұлттық консерваторияның 

�нерпаздары к�пшілікке Кәкімбек ағаның 

�леңдеріне жазылған әндерді тарту етті.

Расында да Кәкімбек Салықов ұлтымыздың 

біртуар азаматтарының бірі еді. Ол қайраткер 

ретінде де тиісті биіктен к�рінді, ақын ретінде 

де тамаша туындыларымен ел-жұртын қуантты. 

Жиынға  қатысып,  с�з  с�йлеген жазушы 

М.Сқақбай �зі білетін К.Салықовтың с�зіне жа-

зылған 160 әннің бар екендігін айтты. Бұл бер 

жағы ғана. Санамаласақ бұдан да к�п. Дарынды 

композитор Н.Тілендиевтен бастап к�птеген 

сазгерлер ақын �леңдеріне ән арнады. Солардың 

ішінде «Жезкиік» әнінің орны тіптен б�лек. Осы 

туындысымен-ақ ардақты азамат қазақ �неріне 

�зінің атын �шпестей жазып кетті.

Отырыс соңында с�з алған ақынның қызы Май-

ра Кәкімбекқызы жиналғандарға ризашылығын 

білдіріп, «Жезкиік» қорының алда атқарар жұмыс 

жоспарына тоқталды. 

Нұркен ЖАНД(УЛЕТҰЛЫ

ҚҰРМЕТ

(Басы 1-бетте)

@згеру үшін �зімізді мықтап қолға алып, за-

ман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің 

жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек» 

деп жазды. Мұндағы негізі мәселенің �зегі – 

бәсекеге қабілетті ұлтқа айналу. 

Жалпы, ХХІ ғасыр – ғаламат �згерістер 

ғасыры. Дүние к�з алдымызда �згеріп, мың 

құбылып, түрленіп жатқаны с�зсіз. Техника, 

технология күрт дамып, ілгері кетті. Оның 

барлығы күнделікті �мірге әсерін тигізуде. Де-

мек, бәсекеге қабілетсіз нәрселердің барлығы 

қайраңға шығып қалған қайықтай күй кешері 

хақ. Бұл орайда тіліміздің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру жайын да ойлап қойсақ абзалырақ 

болар еді. Тілдің бәсекеге қабілеттілігі не-

мен �лшенеді дейтін мәселеге келер болсақ, 

әңгімеміз тым әріге ұзап кетуі мүмкін. Ең 

Қазақ халқының 
негізгі рухани 

құндылық тары тілі арқылы 
қалыптасып дамыды. Тіл ұлт 

жүрегінің бір бөлшегі. Тілді қасиет 
деп түсінбейінше, оның алдындағы 

қызметте айтарлықтай салмақ та 
болмайды. Қазір әлемде «жаһандану 

үдерісі» қарқынды жүріп жатқаны 
белгілі. Бұл әрбір халықтың ұлттық 

мәдениетіне, оның мазмұнына 
айтарлықтай кері ықпал етеді. 

Ал тіл туралы айтар болсақ, 
жаһандану – ұлт тіліне де 

қауіп төндіреді. 
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ЖАС ЖУРНАЛИСТЕР 
ДӘРІСХАНАСЫ

КӨШЕЛЕРГЕ 
ЖАҢА АТАУ БЕРІЛМЕК

ҮЗДІК ЖОБАЛАР 
АНЫҚТАЛДЫ

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ

КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ 

ЖҮЗДЕСУ

Қазақ тілі білімі мен ғылымы-

ның дамуына зор үлес қосқан, 

қазақ лингвистикасында та-

рихи орны бар тұлға Т�леубай 

Рақымжанұлы қазақ  т іл інің 

грамматикалық синтаксисі, та-

рихи грамматика және әдеби тіл 

синтаксисі, жалпы тіл, лексика, 

түркология мен қазақ тілі ғылымы 

тарихының мәселелерін жан-

жақты зерттеген академиялық 

деңгейдегі білікті ғалым-ұстаз 

ретінде менің де есімде қалды. 

Қазақстанда бұрын екі уни-

верситет болатын, бірі Алматыда, 

екіншісі Қарағанды қаласын-

да. 80-ші жылдарының орта-

сында Қарағанды мемлекеттік 

у н и в е р с и  т е т і  ф и л о л о г и я 

факультетінің қазақ б�ліміне 

Алматыдан қазақ тіл білімінің 

б е л г і л і  м а м а н д а р ы :  п р о -

фессорлар Т.Қордабаев пен 

'.Құрышжановтың Қарағанды 

қаласына келіп студенттерге 

дәріс беруі қазақ б�ліміне ерек-

ше серпіліс берген кез болды. 

«Тіл құдіреті  күшті,  тарихы 

мен ішкі заңдылықтары бар, 

халықпен бірге �мір сүретін, 

жаны бар табиғи құбылыс. 

Тілді – тіл ғылымы зерттейді, 

тіл ғылымы ежелгі дәуірлерден: 

ү н д і  т о п ы р а ғ ы н а н ,  е ж е л г і 

қытайдан, гректерден, араб-

тардан бастау алады» деп, би-

я з ы  ж і ң і ш к е  д а у ы с ы м е н , 

жетпістегі жасына қарамастан 

шаршағандықтың, не кәріліктің 

бір белгісі жоқ, ортадан т�мен 

бойлы, филология ғылымының 

докторы, профессор Т�леубай 

Рақымжанұлы Қордабаев «Жал-

пы тіл білімі» курсының лекция-

ларын Қарағанды мемлекеттік 

университетінің бірінші курс 

студенттері, яғни біздерге 1985 

жылы осылай бастады.

Білімге келгенде студенттер-

ге қатал талап қоятын профес-

сор еді, сонымен бірге әділ, �те 

мейірімді, кішіпейіл адам бола-

тын. Үлкен ғалым үшін Қараған-

ды жыл дары ғылыми жағынан 

табыс ты болды, кеншілер қала-

сында Т.Қордабаевтың бір неше 

ғылы ми еңбектері: «Қазақ тілі 

білімінің даму, қалыптасу жол-

дары»,«Түрколо гия және қазақ 

тілі білімі», «Түркология тари-

Медиа-мектеп – қос тарап-

т ы ң  � з а р а  ы н т ы  м а қ т а с т ы қ 

және тиімді серіктестік туралы 

мемо рандумының шеңберінде 

қ о л ғ а  а л ы н ғ а н  қ а н а т - қ а қ т ы 

жобаларының бірі. Аталған жоба 

арқылы келешекте студенттердің 

теория мен тәжірибені ұштас-

тырып, университет қабырға-

сында жүріп-ақ редакциялар мен 

баспахананың қайнаған тіршілігіне 

емін-еркін араласуын, кәсіби 

журналистерден тә лім алып, 

тәжірибе жинақтауын мақсат 

тұтады. С�йтіп, медиа-мектеп 

аясында аталған уни верси теттің 

п р о ф е с с о р л ы қ - о қ ы т у ш ы л ы қ 

құрамынан б�лек, елімізге және 

�ңірімізге танымал журналистер, 

медиа мамандары мен кәсіби тре-

нерлер �з тәжірибелерімен б�лісіп, 

дәріс оқиды. Сондай-ақ медиа-

мектеп қабырғасында тек уни-

верситет студенттері ғана емес, 

ақпарат саласындағы жас маман-

дар, оқушылар, жас тілшілер мен 

ынта білдірген талапкерлер білімін 

жетілдіруге мүмкіндік алады.

Мұнда сонымен бірге, облыс-

тық ішкі саясат басқармасымен 

бірлесіп, журналистерге арнал-

ған ағылшын тілі курсын ұйым-

дастыру да қолға алынып отыр. 

Медиа-мектеп үшін арнайы дәріс 

ауди ториясы ашылып, муль тиме-

дия лық құрылғылармен жаб дық-

тал ды. Осы орайда «Атырау мем ле-

кеттік университеті – �зіндік тарихы 

бар, білікті мамандар шо ғырын 

даярлаған іргелі білім ордасы. Соңғы 

20 жылда филоло гия факультетінің 

жанынан журна листика мамандығы 

ашыл ған болатын. Медиа-мектеп 

Қоғамдық тыңдауға қаланың 

құрметті азаматтары, қоғамдық 

бірлестіктердің �кілдері, журналис-

тер, Қоғамдық кеңестің мүшелері, 

мемлекеттік органдар және жастар 

ұйымының �кілдері шақырылды.

Қоғамдық тыңдауда Ақмола 

облысының сот жүйесінің, К�к-

шетау қаласының т�рт к�шесіне 

Ақмола �ңірінде �мір сүрген 

билердің есімдері, атап айтқанда, 

Западная к�шесіне – Байдалы би,  

Восточная к�шесіне – 'лдебек би, 

Новоселов к�шесіне – Бапан би 

Аталған жоба жастардың ин-

но вациялық және кәсіпкерлік по-

тен циалын оятып, жастарды кә-

сіпкерлікке баулу, жас кәсіп кер-

лердің құзыреттік деңгейін к�теруге 

бағытталған. Жоба қаты сушыларға 

кәсіпкерлік негіз дерін, бизнес-

жос пар дайындауда консуль-

тативтік қызмет к�рсету, биз-

нес-жоспарларды қорғау алаңын 

ұйымдастыру, «Идея жәр мең кесі» 

байқауын �ткізуді к�здейді. 

Қатысушылар оқу барысында 

бизнестің қыр-сырын меңгеріп, 

болашақта жүзеге асырғысы келетін 

жобаларын комиссия алдында 

ЛИНГВИСТИКА
майталманы

арқы лы журналист болуды мақсат 

тұт қан студенттердің теориялық 

білі міне тәжірибелік біліктілікті 

ұштас тыру к�зделіп отыр» деді 

«Атырау-Ақпарат» ЖШС директо-

ры Б.'бдешев.

У н и в е р с и т е т  р е к т о р ы 

А.Талтенов бірлес кен жобаның 

мәні мен ерекшелігіне тоқтала 

келе, «Бүгінде университетте жур-

налис тика мамандығында 150 

студент оқиды. Алдағы уақытта 

медиа-мектепте тәжірибелі журна-

листер дәріс оқыса, студенттердің 

�з білімін жетілдіре түсері с�зсіз. 

Ал басқа орталықтардан дәріс оқуға 

арнайы мамандарды шақыруды 

университет тарапынан да қолға 

алатын боламыз» деп түйіндеді.

Сонымен қатар, медиа-мек-

т е п т і ң  а ш ы л у  с а л т а н а т ы н д а 

«Атырау» газетінің бас редакторы 

Исатай Балмағамбетов, «Прикас-

пийс кая коммуна» газетінің бас 

редакторы Нәсіп Шалабаева және 

журналистика кафедрасының мең-

герушісі Мәншүк Мұқашева с�з 

с�йлеп, жаңа орталықтың ашылуы 

ж�нінде жылы лебіздерін білдірді. 

Одан соң «Атырау-Ақпарат» ЖШС 

д и р е к  т о р ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы , 

Л.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық уни верси тетінің докторанты 

Р а у а н  С ә б и т о в  с т у д е н т т е р г е 

шеберлік сабағын �ткізді. Сондай-

ақ бола шақ журналистер медиа 

серіктес тіктің тыныс-тіршілігімен, 

яғни баспахана, газет редакциялары 

және сайттардың жұмысымен 

танысты. 

Айдос ҚАРАБАЛА
АТЫРАУ

және Заводская к�шесіне Саққұлақ 

бидің есімдерін беруге ұсыныстар 

қаралды. Қоғам белсенділері атал-

ған ұсыныстарды қолдап, депутат-

тар к�ше атауларын ауыстыруды 

бірауыздан қолдады. 

«Рухани жаңғыру» бағдарлама-

сын жүзеге асыру аясында �ңірдегі 

ә к і м ш і л і к  ғ и м а р а т т а р  ж ә н е 

географиялық нысандардың атау-

ларын �згерту бойынша жұмыс 

жалғасатын болады.

Zмірбек ҚУАНЫШ

қорғап шықты. Жаңашылдығы, 

әлеуметтік маңызы жағынан сәйкес 

келетін жобалар іріктеліп алынды. 

Байқауда бағын сынаған әр қа-

тысушының тыңғылықты дайын-

далғандығы к�рініп тұр. Есеп-

қисаптары, маркетингтік жағынан 

есептелуі, шығын мен кіріс, жүзеге 

асыру орны тиімді таңдалған, 

бизнес бастаудағы барлық жайттар 

жан-жақты қамтылған» дейді 

Жамбыл облысының Кәсіпкерлер 

палатасының б�лім басшысы 

Диана Түкпетова. 

Азамат ТІЛЕУБЕРДІ

докторы Жантас Жақыповты, 

ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м д а р ы н ы ң 

д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р ,  І І М 

Қарағанды Заң академиясының 

кафедра меңгерушісі, полиция 

полковнигі Шапағат Жалмаха-

новты айтуға болады, ал біздің 

топта оқыған: Света Сәменова, 

Амангелді Мамытов, Мархабат 

Тұрсынова бүгінде филология 

ғылымдарының кандидаттары, 

Жезқазған, Түркістан, Қарағанды 

университеттерінің доценттері, 

ал Сайлаугүл Сәрсембекова, 

Ысқақов Мейрамбек, Жұпар 

Жақанова, Ләззат 'сетуллина 

және тағы басқа құрбыларым 

студенттер мен шәкірттерге қазақ 

тілін оқытуға арнаған білікті 

мұғалімдерге, кәсібіне берік 

болған, ана тіліне абыроймен 

қызмет етіп жүрген ұстаздарға 

айналды. 

Сонымен, 1989 жылғы 22 

қыркүйекте Қазақ ССР Жоғарғы 

Советінің 11 шақырылымы сес-

сиясында бұрынғы Қазақ ССР-і 

Конституциясының бір тармағы 

тұтастай «Тіл туралы» Заңына ай-

налды, қазақ тілінің мемлекеттік 

т іл  мәртебіс і  белг іленді ,  ал 

тәуелсіздікке ұмтылған жылда-

ры «Тіл тағдыры – ел тағдыры» 

ұранымен қазақ тілі – тәуелсіздік 

туына айналды. Т�кең айтқан 

тілдің құдіретін уақыттың �зі 

к�рсетті. 

Қазақ тілі халқымен бірге 

�мір сүріп келеді, тіл де �ркенін 

кеңге жайып, қанатын к�кке 

самғағысы келеді, Каспийдің ақ 

шағалалары іспетті алыстан шу-

лап, біресе толқынға бұлқып, 

біресе биікке серпіп, �зінің тағы 

бір асау толқынын күтіп тұрғандай 

к�рінеді. 

Тіл – жаны бар құбылыс, 

олай болса тілдің келешегі ба-

янды, зор, ана тілімізде с�йлеу, 

жазу, қастерлеу, насихаттау және 

оны дамыту барша қазақтың ісі. 

Саналы ғұмырын қазақ тіліне 

арнаған, қазақ тілінің профессоры 

Т�леубай Қордабаевтың туғанына 

2015 жылдың 12 жел тоқсанында 

100 жыл толды. Ол ана тілі алдын-

дағы парызын �мірінің соңына 

дейін адал атқарған ұлағатты 

ғалым және ұстаз ретінде ел есінде 

мәңгі сақталары с�зсіз. 

 Салауат К(РІМ, 
Ш.Шаяхметов атындағы 

Тілдерді дамытудың 
республикалық үйлестіру-

әдістемелік 
орталығының ғылыми 

қызметкері, аудармашы

хы» (ЖОО арналған оқу құралы) 

жарық к�рді. 

Бірінші курстың аяғы бо-

латын. Курстық жұмысымды 

«Құдайберген Жұбанов және қазақ 

тілінің термин жасау принциптері» 

атты тақырыбы бойынша жаз-

дым. Қорғау кезінде Т.Қордабаев 

аудиторияға кіріп, артқы жақта 

бос тұрған орынға жайғасты. 

Жұмысты тыңдау аяқталған бой-

да жұмыстың біржақтылығына 

риза болмады ма, әлде ойын 

маңызды мәселеге бұрғысы келді 

ме екен ғылыми жетекшім Ұлбала 

Оспалақова апайға жұмсақ дау-

ысымен: «Мыналар, калькадан 

басқа, т�л термин жасау дегенді 

білмейді екен, Құдайбергеннен 

бұрын Ахаңдар т�л термин жа-

сау принциптерін қарады, қазақ 

тілінің болашақ мамандары қазақ 

тілінің с�здік қорын, байлығын, 

оның ерекшеліктерін  терең 

білгендері дұрыс» деп аяқтады. 

Т�леубай Рақымжанұлының 

«Ахаңдар» дегені қазақ лингвис-

тикасының негізін қалаушы Ахмет 

Байтұрсынов екенін, екі жылдан 

кейін бүкіл жұртпен �зімізге аша-

тынымызды сол сәтте біле қойған 

жоқпыз. 

@ткен ғасырдың 80 жылдардың 

аяғы мен 90 жылдардың басы 

қоғамның демократияға бұрылу 

және тазару кезеңі болды. «Мағжан 

Жұмабаевтың, Ахмет Байтұрсынов 

пен Жүсіпбек Аймауытовтың 

творчестволық мұрасы туралы» 

партия қаулысының шығуы, 

кейін Шәкәрім Құдайбердиевтің, 

Міржақып Дулатовтың ұлт тарихы 

мен мәдениетіне қайта оралған, 

ал бермен келе мемлекеттік 

тәуелсіздігімізге ұласқан жыл-

дар болды. К�пті к�рген ақсақал 

�зінің к�ргендерімен осылардың 

басы қасында болды, атсалысып 

жүрді. Оның ұлт, тіл үшін керегін 

жақсы білді, үндемей қалмайтын 

уақыт екенін жақсы түсінді.Т�кең 

осы кезеңді аумалы-т�кпелі кезең 

демей, тарихи �згерістердің басы 

деп, бар жанымен қабылдап, 

уақыттан қалмады. @зі де қайта 

жанданды, к�п жазды, к�п ба-
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«Қайта жаңғыру» мемлекеттік бағдарлама 
елімізде биыл ғана қабылданып, іске кіріссек, 
Жұмабай Доспанов оған 2010 жылы $здігінен кірісіп 
кеткен, жалпы саны 30 том тұратын майдангерлер 
туралы аса құнды кітаптарын шығарып тастаған. 
Еленбеген бүгінгі асқан ерлік!

Ислам діні мен дәстүрді қатар ұстап, к$здің 
қарашығындай сақтау арқылы жастарды 
тәрбиелеу дұрыс. Діннен де, дәстүрден де безу 
жақсылыққа апармайды.

Исламды бұрмалап, жастарымызды адас-
тырып жүргендерді жазалап, адасқандарды 
тура жолға қайтаруға күш салу қажет.

Дініміз бен дәстүрімізге берік болсақ, 
ешкімге бой бермейтін мықты халық боламыз.

Қазақ ешқашан шектен тыс діншіл халық 
болмаған. Мысалы, Шоқан Уәлиханов $з 
зерттеулерінде қазақтарға дін жаназа рәсімі 
кезінде ғана керек деп жазған. Сондықтан 
қазіргі алмағайып кезеңде $з халқымыз бұрынғы 
дәстүріне сәйкес діни ғұрыптарын ұстану керек. 
Автордың теріс діни ағымдардан сақтану үшін 
ұсынып отырған исламның ұлттық нұсқасы 
к$кейге қонымды деп санаймын.

Ұят деген нәрсе расы керек, қазіргі қоғамда бірте-бірте жоққа айна-
лып бара жатқандай. Бұған Батыстың әсерін жоққа шығаруға болмайды. 
Жастарымыз еліктеп, иманнан безіп, нешетүрлі ауыз айтуға бармайтын 
әрекеттермен жаға ұстатуда.

Ақпаратты тарату кезіндегі кәмелетке толмағандар құқығының 
қорғалуы, комментаторлар идентификациясы мәселелерінің қозғалғаны 
бүгінгі күннің талабы болып тұрғаны анық.

Бұған қоса, Солтүстік $ңірлері расы керек, орыста-
нып кеткен. Оңтүстіктің халқын Солтүстікке к$шіру 
арқылы осы мәселені де түбегейлі шешуге болатын 
еді. Оңтүстіктің халқы тілді де, ұлттық дәстүрді де 
сақтай білген, нағыз қазақи жер. Егер де к$шетін от-
басыларды үй-жаймен, жұмыспен қамтамасыз етсе, 
неге к$шпеске?

Бұл мәселе баспас$з бетінде к$терілгелі назар аударып оқып келемін. Dте дұрыс. Халық тығыз 
орналасқан аймақтарда жұмыс табу қиынға соғатыны анық. Fлеуметтік мәселелерді де шешу оңай 
болмайды. Демек, осындай игі бастаманы аяқсыз қалдырмай, жалғастыра беруіміз қажет. 

Тәуелсіздігімізді сақтаудың бір 
жолы халық санын к$бейту екенін 
жақсы білеміз. Қазақ «Шеткі үй к$шсе, 
ортаңғы үй шет болар» дейді, шекараға 
жақын аймақтарға елдің к$птеп ор-
наласуы $те қажет. Ата-бабамыз-
дан қалған жер бәрімізге ортақ, бір-
бірімізді «оңтүстік», «солтүстік» 
деп б$ле-жармай, елдің бекемдігі 
үшін, автор айтқандай, ауызбіршілік 
танытсақ нұр үстіне нұр емес пе.Дұрыс. Солтүстіктің халқын қазақыландыру қажет.

Fлемнің к$птеген мемлекеттерінде балаларға ең алдымен ана тілі үй-
ретіледі. Оны қастерлеуді, құрметтеуді санасына сіңіреді. Ал шет тіл дерін 
қосымша ретінде ғана қарастырады. Осы ретте ойлайтыным, біз неге басқа 
мемлекеттер секілді бірінші ана тілімізге жанашырлық жасамаймыз? Сосын 
қазақ қазақша с$йлемейді деп ренжиміз. 

Мақала авторы к$птен бері к$кейімде жүрген ойларды айтқанына риза-
мын. Балабақшаның бүлдіршіндері мен 1-сыныптың балаларына ағылшын, орыс 
тілдерін оқытып, үйрету үлкен қателік екендігін $з басымнан $тіп жатқан 
соң қостаймын да, қолдаймын. Ағамыздың ойын менен $зге де ата-аналар 
қолдайтынына ешқандай күмәнім жоқ. 

Біздер неге $зіміздің қазақылығымызды к$рсетіп, $з ұстанымдарымызға 
берік болмаймыз? Автор дұрыс жазады. Басқа мемлекеттерде сол мемлекеттің 
негізгі ұлтын құрайтын халықтың мәдениеті, діні, тілі, ділі бірінші орынға 
қойылып, үлкен құрметпен қарайды. Бізге де осы ұстанымды негізге алу керек.

«Ана тілі» газетінің байырғы оқырманы ретінде 
айтарым, басқа газеттерде жоқ мұндай алапат 
та ғажайып майдандық ерліктерді осы басылымнан 
ғана рахаттанумен біліп келемін. Жалғаса берсін 
келер жылда да.

Майдангер қазақ офицерлері туралы 25 томдық 
кітап жазған Доспановты да «Ана тілі» газетінен 
басқа кім ескеріп жатыр? Естіген жоқпын.

тілінің бірнеше рет әліпбиі 

а у ы с т ы р ы л ғ а н ы н ,  с о ң ғ ы с ы 

кириллицаға икемделгенін, бұ-

рында қазақ тілінің – мемле кеттік 

мәртебесі болғанын, бірақ уақыт 

�ткен сайын, соңғы елу жыл-

да мүшкіл халге жеткенін, енді 

мемлекеттік мәртебеге жеткен 

жағдайда тілге қамқор, мұқият 

болу керек, тілден айырылып 

қалған кез де болды, тіл дамыту 

– к�птің ісі, тіл үшін халық бо-

лып жұмылу керек» деген Т�кең 

с�зін қобалжи аяқтап, трибунаға 

жақын шыға берістегі есіктен 

шығып кетті. 

1987 жылғы наурыздан бас-

тап сол кездегі партияның қазақ 

тіліне «жанашырлық» саясаты 

басталғаны белгілі. Осы шақта, 

яғни наурыз айында Т�леубай 

Р а қ ы м ж а н ұ л ы м е н  к е л і с і п , 

т і л  м ә с е л е л е р і  т � ң і р е г і н д е 

«Индустриальная Караганда» 

сылды. К�пті к�рген қария жа-

зып, жариялауға асықты. Ғылыми 

еңбектерінде, конференциялар 

мен ғылыми баспас�зде ашық 

және жиі айтып жүрді. 

Елдегі демократиялық, жа-

рия лылық пен қайта құру про-

цестерімен бірге қазақ тілі нің 

мәселелері  к�теріле  баста -

ды. 1989 жылдың ақпан ай-

ында Космонавтар алаңында 

орналасқан ҚарМУ-нің фило-

логия факультеті ғимаратында 

облыстық телеарнаның ха-

бар түсіруімен облыстың зи-

ялы қауымы және қала жұрт-

шылығының қатысуымен мем-

лекеттік тіл мәртебесіне қолдау 

білдірген жиын �тті. Факуль-

тет деканы Жәнібек Бектұров 

жүргізіп, оны ұстаздар Хайролла 

Нұрмұқанов, жазушы Жайық 

Б е к т ұ р о в ,  М ұ р а т  С м а ғ ұ л о в 

ағалар жалғастырды, ал осы 

жиынды Т�леубай Қордабаев 

бастады,  с�з  с�йлеп ашты. 

«1920 жылы Орынборда Қазақ 

автономиялық социалистік ре-

спубликасы құрылғаннан кейін 

тіл �зекті қаралып, тілді дамы-

ту ұлттық кадрларды даярлау 

арқылы жүргізілгенін, қазақ 

г а з е т і н е  « С л о в о  –  д у ш а 

народа» деген тақырыпта �зара 

әңгіме құрып, сұхбатымызды 

ж а р и я л а д ы қ .  С ұ х б а т 

т а қ ы р ы б ы н ы ң  � з е г і  қ а з а қ 

тілінің жағдайы, қызметі және 

тіл байлығы туралы болды. Сол 

мақалада айтылған профессор 

Т . Қ о р д а б а е в т ы ң  к � т е р г е н 

мәселелері қазір де маңызын 

жойған жоқ, сол күйінде: «Тіл 

ү ш і н  х а л ы қ  б о л ы п  ж ұ м ы л у 

керек, тілді дамыту к�птің ісі», 

«Билік басында қазақ тілін терең 

білетін және ұлтжанды азаматтар 

болуы керек», «Қазақ тілі әлі де 

бірнеше ұрпаққа жетпеуі мүмкін, 

мемлекет шынайы тіл саясатын 

жүргізбесе», «Тілді оқытудың 

к�пқырлы әдістемелік жүйелерін 

игермейінше, әлемдік тілдерді 

оқыту деңгейіне жетпейінше 

қазақ тілінің қарасы әлі ертерек» 

деген ойлары сол кезде жазылып 

қалды.

Бүгінде ол кісіден білім алған 

шәкірттері еліміздің әр түкпірінде, 

Т�леубай Рақымжанұлының тіке-

лей ғылыми мектебінен �ткен 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 

ұлттық университетінің профес-

соры, филология ғылым ының 
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«БӨГЕЛМЕЙ 
ӨТІП ЖАЗ КЕТТІ...»

Маxамбет атындағы облыстық қазақ драма театрында 
к+рнекті ақын, Мемлекеттік сыйлықтың және xалықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Есенғали Раушановтың 
«Б+гелмей +тіп жаз кетті…» атты кездесу кеші +тті.

Шараға ақынның үзеңгілес достары, шәкірттері, студент-

тер және жыр сүйер қауым қатысты. Есенғали Раушановтың 

оқырмандарымен кездесу кешін ақын Светқали Нұржанов 

жүргізіп отырды. Кездесуде облыс әкімі Нұрлан Ноғаев 

асқаралы алпыстың белесіне к�терілген ақынды мерейтойымен 

құттықтады. 

– Есағаны 15 жылдан бері білемін.  Мен білетін тұлға – �з 

ойын бүкпей айтатын, керек жерінде семсердей қиып түсетін 

азамат. Есаға, алпыс жасқа келсеңіз де Сіздің қазақ әдебиетіне, 

руханиятына береріңіз к�п. @мір бойғы ізденімпаздығыңызбен  

�лең жазып келдіңіз. Қазір аудармамен де, баспагерлікпен де 

айналысып жүрсіз. Еліміздің жеткен жетістіктері мен алған 

асулары, толағай табыстары – Сіз секілді халқы үшін туған 

асыл ұлдарының арқасы. Рухты жырларыңыз ғұмырлы болуын 

тілеймін, – деді �ңір басшысы. 

С�з с�йлегендер ақын шығармашылығының ерекшелігіне 

тоқталды. 

Халықаралық  «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Ақұштап 

Бақтыгереева: «Есенғали жыры ұйқастарымен ерекшеленеді. Ол 

қазақтың қара �лең ұйқасын заманға қарай бұрмайды. Жұмбақ 

ұйқастар құрмайды. Қара �лең ұйқасымен жыр жазады. Балаң 

қыздың жаңа �рген бұрымындай болып, �те сұлу қабысып тұрады.  

«Қара бауыр қасқалдағын», «Жыландар жырын», «Күлтегін мен 

Қағанын» түсіну үшін оқырманы да әдебиетті терең меңгерген 

болуы керек» десе, ақын Светқали Нұржанов: «Сыпыра жы-

рау, Қазтуғанның, Шалкиіздің, Доспамбеттің, Махамбет пен 

Мұраттың киелі сарынын, жыраулардың дәстүрлі үлгісінің 

бүгінгі жалғаушысы, дәстүрлі сарынды тәуелсіз елдің ұрпағының 

жүрегіне қайта еккен жырау, ақын Есенғали дер едім. Атырау елі 

әр уақыт осындай Алаштың ардақтыларын құрметтеп жүреді. 

Қазақ әдебиетінде орындары б�лек – 'біш пен Фаризаның, 

Мұқағалидың жырлаған тақырыбын жалғап алып кеткен, со-

ларды таң қалдырған ақын біреу, ол – Есенғали» деген ойын 

білдірді. «Есенғали сонау @збекстанның Гагарин деген қаласынан 

сексенінші жылдары Алматыға келген еді. Ол бүгежектеп, 

қымсынып келмеді. «Мен Есенғалимын» деп келген еді. Шынын-

да да солай болды. Жұмекен, Қадыр, Тұманбай ақындар сол кезде 

жазатынын жазып болып, «енді тағы кім бар, кім керемет дүние 

жазар екен?» деп отырғанда, Есенғали шыға келді. Қазіргі бүкіл 

Қытайды мойындатқан Димаш Құдайбергенов секілді Есенғали 

сол кезеңде бірден жарқ етіп шықты. Ол құбылыс болып келді» 

деді  �з с�зінде жазушы Мереке Құлкенов.

Шығармашылық кеште к�рермен назарына актерлердің 

ақын �леңдерінен композициялық қойылымы ұсынылды. Кеш 

соңында Есенғали Раушанов к�рерменге �з алғысын білдірді. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласы ел 

күткен ең үлкен жаңалық болғанына тоқталып �тті. «Бұл тұста 

ақын-жазушыларымыздың басты міндеті — Мемлекет басшысы 

атап �ткен т�л тарихымызды түгендеп, бабалар салтын сақтап 

қалу. Бәсекеге қабілетті, саналы ұрпақ тәрбиелеу» деді ақын.

Х . Д о с м ұ x а м е д о в  а т ы н д а ғ ы  А т ы р а у  м е м л е к е т т і к 

университетінің студенттерімен де жүздесіп, жастарға әсерлі 

әңгімелерін айтып берді.

Нұргүл ЫСМАҒҰЛОВА
Атырау облысы

КЕЗДЕСУ

ганюшкиндік орыс азаматтарының үйінде 

жатып мектептерде оқиды. 1949-51 жыл-

дар аралығында оқыған Астраханның мұға-

лімдер даярлайтын институтында 112 бітіруші 

түлектердің арасында жалғыз қазақ жасы 

біздің Мақсот ағамыз болған екен. 1951 

жылдың тамызынан 1981 жылдың тамызы-

на дейін дәл 30 жыл бойы үзбестен Атырау, 

Астрахань облыстарының училище, техникум, 

мектептерінде тарих пәнінен дәріс береді. 

1955-1958 жылдар аралығында Астрахань 

мемлекеттік педагогикалық институтында 

сырттай оқиды. Ал, 1959 жылы туған �лке та-

рихын зерттеу мақсатында «Ізденіс» аталатын 

аудандық штаб жұмысын ұйымдастырады... 

1966 жылы Мақсот Құмарұлы Жолжанов-

тың «Сафоновка – қызылізшілер к�зімен» деген 

тақырыпта к�пшілікке ой саларлық мақаласы 

жарық к�реді. 1967 жылы «Прикаспийкая 

коммуна» газетінің штаттан тыс тілшісі бола 

жүріп, Астрахань мемлекеттік мұрағатынан 

туған �лкемізге қатысты 1725-1931 жылдар 

аралығын қамтитын құнды деректерді табады. 

Сол мұрағат материалдарының нәтижесінде 

�зі тұратын Сафон селосында еліміздің ел 

алғашқы негізін М.Жолжановтың �з қолымен 

қалағанын айтқан болатынбыз. Бұл жылдары 

ағамыз үлкен ізденіспен тарихи тақырыптарға 

мақалалар жазуын да жалғастырады. Мәселен, 

1987 жылы республикалық жастар газеті 

«Лениншіл жастың» бетінде Бельгия, Фран-

ция, Югославия жерінде фашизммен күрескен 

екі бірдей жерлес қазақ азаматы жайында 

жазған тұтас бетті алатын к�лемді мақаласы 

жарық к�рді.

Осындай еңбегіне қоса ғылыми жұмыстар-

ды да жанкештілікпен жалғастыра береді. 

Мәселен, 1990 жылы шілде айында 14 бірдей 

ғалым-мамандардың құрастырып бекіткен 

«Қазақстанның жағырапиялық атаулары 

с�здігіндегі» к�птеген �рескел қателік терді 

түзеп, осы ғалымдарға 35 машинка пара-

ғынан тұратын �з түзетулерін ұсынады. 

Ғалым авторлар ауыл мұражайы қызметкері 

Мақсот Жолжановтың бұл берген түзетулерін 

еш қарсылықсыз,  үлкен түсіністікпен 

қабылдайды. Осы сияқты республиканың 

«Ғылым» баспасынан шығарылу үстінде 

тұрған «Павлодар облысының топономикалық 

с�здігі» еңбегіндегі қателіктерді тауып, түзетіп 

береді. Бұл еңбек Мақсот Жолжановтың қайта 

қарауынан соң Алматыдан емес, кейіннен 

Мәскеуден басылып шығады. 

Мақсот Құмарұлы �зінің білім алып, 

орта тануына себепші болған Астрахань 

облысының мұрағат, мұражай орындары-

мен, ғалым жазушыларымен байланысты 

бір сәтке де үзген емес. Элиста қаласы, 

Астрахань облысының мерзімдік басы-

лымдары М.Жолжановтың ғылыми-тарихи 

еңбектеріне тұрақты орын беріп отырған. Ол 

кезде біздің кейіпкерлеріміздің әлдеқандай 

бір ғылыми атағы болмаса да, ғалым екенін 

мойындап, үлкен құрметпен қарай білген. 

Мәселен, М.Жолжанов ағамыз XIV ғасырдың 

30-шы жылдарынан бері дүниежүзінің 

к�птеген ғалымдары арасында талас туды-

рып ақыры ортақ шешімі табылмаған Хаджи-

Тархан (Астрахань) с�зінің т�ркінін зерттеуді 

де �з қолына алады. Ресейлік, тіпті шетелдік 

әріптестері де күмәнді болмауы үшін бұл 

атаудың т�ркінін үш тұрғыда тіл, тарих, 

ды қайраткерлердің ағартушылық күрестері 

жайында кеңінен мағлұматтар келтірді. «Оян 

қазақ, қорған қазақ» деп, елді білімге, бірлікке 

үндеген Алаш зиялыларының идеялары бүгінгі 

күні де үлгі тұтуға лайық. «Алаш мұрасы – 

мәңгілік құндылық. Болашағы бар елдің 

мұраты мәңгілік құндылықтарға негізделуге 

тиіс. Рухани жаңғыру да осы мұраттармен 

тығыз байланысты. Бәсекеге қабілетті, 

дамыған 30 елдің қатарына біз �з тілімізбен, 

ділімізбен кіруіміз қажет. Сондықтан біз 

Алаш идеяларын терең ұғынып,  оларды 

басшылыққа алсақ ешқашан адаспаймыз» деді 

жиынды қорытындылаған Хангелді 'бжанов. 

Шараға қатысушыларға «Алаш арыстары: 

ұлттық дәстүр  және дін» атты деректі фильм 

к�рсетілді. Жиын соңында «Адырна» ұлттық-

этнографиялық бірлестігінің жетекшісі Арман 

'убәкір конференцияға қатысқан ғалымдарға 

алғысхаттар мен сертификаттар тапсырды.  

Дина ИМАМБАЕВА

дикалды ағымдарға қарсы т�теп 

бере алатындығын жеткізді. Түрік 

жазушысы с�з соңында Елшіліктің 

мәдени-гуманитарлық сала бой-

ынша белсенділікпен атқарып 

отырған шараларды атап �тіп, екі 

бауырлас ел арасындағы қарым-

қатынастың жоғары деңгейде дамып 

отырғандығын айтты. «Мәдениет 

п е н  ә д е б и е т  е л д і  е л д е с т і р е д і , 

жұртты жақындастырады. Қазақ 

елінің тәуелсіздік жылдарында қол 

жеткізген жетістіктері к�п. Бүгін де 

рухани жаңғыру бағдарламасы ая-

сында �зінің ұлттық құндылықтарын 

Анадолу жерінде к�рсетіп отыр. 

Менің еңбегім екі ел арасында к�пір 

болса арманым орындалды деп 

есептеймін» деді түрік қаламгері. 

Шара соңында Елші А.Сапар-

бекұлы түрік жазушысы А.Қ.Үчерді 

алғыс хатпен марапаттады.   

Б.МҰРАТҚЫЗЫ 

жағырапия тарапынан талдайды. Күндер �те 

келе Хаджи-Тархан с�зінің «Хазар қаласы» 

деген мағына беретіндігін дәлелдеп шығады. 

С�йтіп, 1991-1992 жылдары зерделі зерттеуші 

Мақсот Құмарұлы Астрахань атауы ж�ніндегі 

�зіне дейінгі 40-қа тарта автордың (олардың 

бесеуі ғылым докторы, үшеуі академик, 

қалғандары ғылым кандидаттары, жазушы-

лар) еңбектерін жоққа шығарып, с�з еткен 

Астрахань атауының дәл мағынасы ж�ніндегі 

�з зерттеу еңбегін Астрахань облысының, �з 

республикамыздың бірнеше мерзімдік басы-

лымдарына шығарады. 

Ғұмырында қолынан қаламы түспеген 

Мақсот Жолжанов бұрынғы Одақ к�лемін-

дегі к�птеген ғалымдармен хат арқылы 

байланысып, пікір алмасып отырған. 

Олардың барлығы дерлік М.Құмарұлының 

�те сирек кездесетін жан, тек ғылым үшін 

туған адам екендігіне әрқайсысы б�лек-

б�лек жоғары баға берген. Олардың тек 

біреуін ғана мысалға келтірсек 1979 жылы 

Элистадан қалмақ ғалымы Очир Гаряев: 

«Туған �лкеңіздің топономикасын зерттеудегі 

сіздің күш-жігеріңіз бен табандылығыңызды 

еріксіз мойындаймыз. Сіз берген ақыл-

кеңес маған бастаған ісімді аяқтауыма елеулі 

септігін тигізді» деп жазған екен. 

Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген 

қызметкер, Атырау облыстық мұражайының 

директоры болған Қ.Жұмалиев ағамыз 

Мәкең әріптесі жайында былай деп жазыпты: 

«Кезінде М.Жолжанов салған үлгі бойынша 

аудан, облыс мектептерінде Азамат, Ұлы 

Отан соғысы құрбандарын іздестіру, олардың 

ерлік шежіресін жинақтау жұмысы шұғыл 

қолға алынып, к�птеген тың мәліметтер та-

былды. Мұның жас ұрпақ арасында әскери-

патриоттық, отаншылдық тәрбиені �рістетуге 

елеулі ықпалы болды. 

Сондай-ақ М.Жолжановтың жоғары 

баспас�з орындарында жарияланған мате-

риалдары облыс, аудан мектептеріндегі та-

рих, әдебиет пәндерін толықтырып, байыта 

түсті. Ол жазған мақалаларды үгітшілер мен 

насихатшылар, тарихшылар, журналистер 

пайдаланғанын жақсы білеміз. Кітапханалар 

мен мұражайлар жұмысын облыс к�лемінде 

түзетуге оң ықпал етті». 

М.Жолжановты к�зі тірісінде қазақстан-

дық �зімізден г�рі ТМД елдерінің жазушы-

ғалымдарының ерте танып бағалағанын тағы 

да еске алуға тура келеді. @йткені ағамызды 

к�зі тірісінде Астрахань ғылыми орталығы 

корреспондент мүшелікке қабылдаған. 

@лкетанушы-жазушы досы В.П.Лепилов 

�здерінен шығатын облыстық «Волга» 

газетіне үлкен очерк жазып, зор құрмет 

к�рсеткен. Бұрынғы Одақтық басылымдарды 

былай қойғанның �зінде Берлиннің «Шах» 

журналы кезінде Мақсот Құмарұлының 

есептеріне әр н�мірінен орын беріп, белгілі 

халықаралық гроссмейстерлердің есептерін 

шешуден жеңімпаз деп танып, дипломдар, 

грамоталар, ескерткіш сыйлықтар жіберіп 

тұрған. 

'рине, бұл шағын әңгімемізде Мақсот 

Құмарұлы Жолжановтың түрлі ғылыми, 

зерттеу, топономика, шахмат, т.б. салаларда 

сіңірген сан қилы еңбегін түгел қамтып шығу 

ешқандай мүмкін емес. Жерлесіміз, қазақтың 

белгілі жазушысы Рахымжан Отарбаев ол 

турасында «Бұ қазақ Жолжановты біле ме 

екен?» деген тақырыпта деректі фильм 

түсірген. Кезінде Маңғыстау, Атырау 

тұрғындары жоғары баға берген бұл дүние 

күллі қазақ к�рермендеріне жаңғырып жол 

тартса, ауылда туып, алысқа даңқы жайылған 

ағамыздың еңбегін ұмыттырмаудың бір 

парасы болар еді. 

Таңатар Д(РЕЛҰЛЫ, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі 

ғалым. Халықаралық дәрежедегі гроссмейс-

тер, әлемге танымал шахматшы Михайль 

Тальдің шахмат есептеріндегі қателіктерін 

анықтап, мойындатқанының �зі неге тұрады? 

Михайл Тальдің оған деген разылық хатын 

оқығандардың бірі – осы жолдардың авторы. 

Ауданның қазіргі Нұржау орта мектебінде 

бізге сонау 1960 жылдардан бергі уақытта тарих 

пәнінен дәріс берген ұстазымыздың қолынан 

Берлиннен шығатын әйгілі «Шах» журналын, 

онда жарияланған есептерін жиі к�ретінбіз. 

Мектебімізде жас тарихшылар, жас шахмат-

шылар, драма үйірмесін ұйымдастырушы осы 

ағайымыз болатын. Мұражай ашып, к�не 

жәдігерлерді, түрлі құжаттарды жинаттырғаны 

да күні кешегідей есімізде сақталған. Шахмат 

есептерін, композициясын құрастырудан 1960 

жылдан Қазақстан құрама командасының 

мүшесі. Оның есептерін «Қазақстан мұғалімі», 

«Учительская газета», «Ленинская смена», 

«Алма-Атинская правда», «Мәдениет және 

тұрмыс», т.б. басылымдар тұрақты жария-

лап келді. Еліміздің жер-су атауларына 

қатысты к�птеген ғылыми еңбектері бар. 

Облысымыздың белгілі азаматы жайында, 

оның �мірі мен еңбектері хақында бұл баяны-

мызда тиіп-қашты әңгімелеген болдық. 

Мақсот Құмарұлы Жолжанов 1932 жылдың 

18 желтоқсанында талай тума таланттардың 

тұсауын кесіп, қияға түлетіп ұшырған әйгілі 

Қошалақ �ңірінде �мірге келеді.  1939-

1949 жылдар аралығында алдымен ауыл 

мектептерінде оқып білім алады. Ломоносов 

атындағы орта мектепті тәмамдаған үздік 

шәкірттердің бірі М.Жолжанов ағамыз екен. 

Мектеп қабырғасында оқып жүрген 1940-1947 

жылдары резинадан түрлі м�р ойып, сақина, 

сырға соғу сияқты ісмерлікпен де айналысады. 

Сурет салуға да аса қабілетті болып, ақындар 

мен жазушылардың к�лемді портреттерін 

салған. @з еркімен орысша-қазақша с�здік 

құрастырып, сол балаң күндерден бастап 

қолына түскен құнды деген кітаптарды 

жинақтайды. Сондай-ақ оның сүйікті істерінің 

бірі туған �лке табиғатына сүйіспеншілікпен 

қарау, саятшылық құру. Ол кездегі талапқа 

сай тіл үйрену мақсатында әкесімен дос 

Ұлттық кітапханада Алматы қаласы 
Дін істері басқармасы және «Адырна» 
ұлттық-этнографиялық бірлестігінің 
ұйымдастыруымен «Алаш Орда»: 
ұлттық идея және дін мәселелері» атты 
республикалық ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренция +тті. Жиынға ҰҒА академигі, тарих 
ғылымының докторы Хангелді (бжанов, 
+нертану ғылымының докторы Шайзада 
Тоқтабаева, тарихшы Данагүл Махат және 
Алаш арыстарының ұрпақтары мен зиялы 
қауым +кілдері қатысты.  

Жиынды ашқан тарихшы Х.'бжанов 

бүгінгі рухани жаңғыру тұсында Қазақ елінің 

мәңгілік ел болуын к�здеген Алаш идеясының 

�зектілігі арта түскенін атап айтты. Ғалымның 

айтуынша, қазіргі діни, саяси ахуалдың 

күрделі кезеңінде Алаш зиялылары ұстанған 

мемлекетшілдік, ұлттық салт-дәстүр мен 

әдет-ғұрыпты дәріптеу, дін бірлігі идеялары 

�зектілігін жойған жоқ.   

Конференцияның «Алаш идеясының мәні 

мен қалыптасу кезеңі» атты бірінші секция-

сында с�з алған �нертанушы Ш.Тоқтабаева 

қазақтың біртуар ғалымы Шоқан Уәли-

хановтың жазбаларындағы салт-дәстүр мен 

дін мәселелеріне тоқталып, к�шпелі халықтың 

дінді ұстануы �мір салтымен ерекше үйлесім 

тапқанына назар аударды. «Бүгінгі жаһандану 

үрдісі жайлаған қоғамда халық �нері мен әдет-

ғұрпы ұлттық мәдениетіміздің �зегі болуы 

керек» деді ғалым.    

ХХ ғасыр басында қазақ даласында 

патшалық Ресейдің отарлық саясатына бай-

Конференцияға Қазақстан-

ның Түркиядағы елшісі  Абзал 

Сапарбекұлы, Қожа Ахмет Ясауи 

атындағы халықаралық қазақ-түрік 

уни верситеті @кілетті кеңесінің 

т�рағасы Мұса Йылдыз, Түркі мә-

дение тін дамыту ұйымының бас хат-

шы орынбасары Фырат Пурташ, Еу-

разия Жазушылар қауымдас тығының 

т�рағасы Якуб Омароғлы, жазушы 

Алпер Қаған Үчер, түрік зиялы қауым 

�кілдері және Түркияда қоныстанған 

Қазақ станның азаматтары қатысты.

Шара барысында жазушы Алпер 

Қаған Үчердің бүкіл түркі дүниесінің 

пірі, ұлағатты ұстазы Қожа Ахмет 

Ясауи туралы жазылған Sarp Yokuş 

(Тік �р) атты романының тұсауы 

кесілді. Конференцияны құттықтау 

с�зімен ашқан елші А.Сапарбекұлы 

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

Президенті  Н.'.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласындағы 

болуына қаһармандық күрескерлігімен үлесін 

қосқан екі бірдей азаматқа ескерткіш орна-

тылуына зор ықпалын тигізеді. 1967 жылы 

әскери-патриоттық «Зарница ойынын үздік 

ұйымдастырғаны үшін Мәскеуден маршал 

Казаков қол қойған құрмет грамотасымен 

марапатталады. 1968 жылы �зі жинақтаған 

мұрағат материалдарының негізінде «Сүйемін 

сені, туған �лкем менің» тақырыбында 

оқушылар күшімен әдеби-сазды қойылым 

ұйымдастырып, оны тек аудан �ңірінде ғана 

емес, к�ршілес Астрахань облысының жерінде 

де к�рсете бастайды. 

1969 жылы Мақсот Құмарұлы Жолжа-

нов телерадиохабарларын тарату облыстық 

басқармасының штаттан тыс тілшісі болады. 

Ал, 1970 жылы оның туған �лкені зерттеу 

бойынша жасаған баяндамасы Республикалық 

педагогикалық оқуда бекітіліп, авторы Мақсот 

Құмарұлына лауреаттық атағына құрметті ди-

плом, бағалы сыйлық қоса беріледі. 

1971 жылдан бастап Одақтық «Пре-

подование история в школе» журналына 

ауылдық авторлар арасында бірінші болып 

Мақсот Құмарұлының ғылыми-методикалық 

тақырыптағы мақаласы жарияланады. Сондай-

ақ осы жылы «Қазақстан мектебі» журналына 

да ғылыми методикалық мақаласы жарық 

к�реді. 1972 жылы Астрахань мұрағатынан 

туған �лкемізге қатысты материалдар іздестіру 

жұмысын аяқтап, «Прикаспийская коммуна» 

газетінің бетінде бір селоның атауы ж�нінде 

топономика тақырыбындағы тұңғыш туын-

дысы жарық к�реді. Осылайша ғалымның әр 

жылдары жемісті еңбекпен �ріліп отырады. 

1981 жылы белгілі �лкетанушының «Түркі-

моңғолдан шыққан Астрахань облысының 

топономикасы» деген тұңғыш ғылыми еңбегі 

астрахандық белгілі ғалымдардың рецензиясы-

мен осы облыстың ғылыми-кітапханаларына, 

мұражай-қорығына қабылданады. 1982-1983 

жылдары топонимдерді Одақ к�лемінен 

ерекше қарқынмен жинаған ағамыз бірқатар 

елімізге танымал топономшы-филолог-

тардың ағат кеткен тұстарын, олардың 

ғылыми еңбектеріндегі қателіктерді тау-

ып, республикалық басылымдар беттеріне 

ланысты дін мәселесі ушыға түсті. К�шпелі 

елдің жауынгерлік рухын басып-жаншып, 

�зіне бағындыру үшін отаршыл билік дінді 

пайдаланғаны белгілі. Қазақтың дәстүр-салты 

мен �міріне үлкен �згерістер алып келген 

діни саясаттың астарын жақсы түсінген Алаш 

қайраткерлері бұл үрдіске белсене қарсы 

тұрды. Олар дін мен мемлекет б�лек болуы 

тиіс деп, зайырлы мемлекет құруды мақсат 

тұтты. Алаш зиялылары қазақ даласына мис-

сионер татар молдаларын жіберіп, халықтың 

ақыл-ой, санасын дінмен шырмау арқылы 

�зінің саяси мүддесін іске асыруды к�здеген 

отаршыл биліктің жымысқы саясатын қатал 

әшкереледі. Сол кезде де «�лең айту, күй тарту 

күнә» деп, елді азғырған «указной» молдалар 

аз болмаған. 

Конференцияның «Алаш және ұлттық 

идея» атты екінші секциясында ғалымдар 

дін мен діл тазалығы үшін арпалысқан Ахмет 

Байтұрсынұлы,  'лихан Б�кейханұлы, Ғұмар 

Қараш, Смағұл Сәдуақасов, Науан хазірет сын-

негізгі бағыттарын атап �тіп, Қазақ 

елінде жасақталып отырған ру-

хани және мәдени географиялық 

белдеу туралы, латын әліппесіне 

к�шу туралы Жарлыққа Елбасының 

қол қойғандығы және былтырғы 

жылы ЮНЕСКО тарапынан жа-

рия етілген «Ясауи жылы» аясында 

бірқатар маңызды іс-шаралардың 

ұйымдастырылғандығы ж�нінде ха-

барлады. Сонымен қатар, әдебиетте 

«Шынар ата» атанған түрік жазу-

шысы А.Қ.Үчерді Ясауи бабамыз 

туралы жазған жаңа шығармасымен 

құттықтап, ақ жол тіледі. 

@з кезегінде жазушы А.Қ.Үчер 

Елбасы Н.Назарбаевтың қоғамдық 

сананы жаңғырту бойынша ұстанған 

салиқалы саясатын жоғары бағалап, 

түркіден шыққан Қожа Ахмет Ясауи 

сынды ұлы тұлғалардан қалған ру-

хани мұраға ие болып отыру қажет 

екендігін және сол мұралардың ғана 

қазіргі таңда қауіп т�ндірген ра-

жариялауды одан әрі жалғастырады. 1984 

жылы �лкемізге белгілі жүздеген адамдардың 

к�не суреттерін табады, олардың ішінде 

орта ғасырлық ұлы қолбасшылар Субедей 

Бахадүр және жебе ноянның да суреті бар 

болатын. Оның 1985-1987 жылдарғы ғұмыры 

Атырау, Орал және Орынбор қалаларының 

мұрағаттарына сарыла ізденіспен �теді. 

1986-1996 жылдары 10 жыл бойы үзбестен 

Атырау облыстық мұражайы Құрманғазы 

аудандық филиалын басқарды. С�з орайын-

да 1960 жылы бүгінгі аудандық мұражайдың 

Құрманғазы ауданының «Құрметті Аза-

маты», жаратылыстану ғылымдары Акаде-

миясының академигі М.Жолжанов кезінде ұлы 

сазгер бабамыз Құрманғазының туған, �мірден 

�ткен жылдарын дәл анықтап, 175 жасқа 

толу мерейтойының республика к�лемінде 

екінші рет тойлануына негіз болған бірегей 

Ұлттық идея және дін
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1922 жылы 31-қаңтарда Түркістан 

орталық партия комитетінің ұйымдас-

тыру инспекторлық б�лімі жанындағы 

коллегияның қаулысымен мен партиядан 

шығарылдым.

Оның негізгі себебі т�мендегідей:

Түркістанға іссапармен барғаннан 

кейін мен білімімді әрі қарай дамыту 

ниетімен Ташкентке келдім. Партияға 

мүшелікке т�ленетін жарнаны т�леуге 

1921 жылғы ақпан айынан бері мүмкіндік 

болмады.

Кеңес �кіметіне 1919 жылдан бері 

қызмет жасаудамын. Орал қаласын кеңес 

әскері басып алғаннан кейін Оралдың 

губерниялық комитетінің тапсырма-

сы бойынша 1919 жылы наурыз айы-

нан Алаш Орданың батыс болімшесіне 

келісс�з жүргізу үшін парламентер ретінде 

іс сапарға жіберілдім. Одан қайтып кел-

ген соң губкомның мүшесі Мюраттың 

ұ с ы н ы с ы  б о й ы н ш а  1 9 1 9  ж ы л ы  2 2 

желтоқсанда кандидаттықты аттап �тіп, 

партия мүшелігіне қабылдандым. Сол 

кезден бері ешбір үзіліссіз партияға адал 

қызмет етіп келдім.

 Бұл Орал губерниясындағы к�птеген 

орыс және қазақ большевиктеріне белгілі. 

Ал арнаулы рұқсат алмай оқуымды 

жалғаймын деп кетуімді қателік деп санай-

мын. Ол менің оған мән бермегендігімнен 

болды. Бұл партиядан шығаратындай 

қылмысқа жатпаса керек. Ал ақпан 

айы нан бері партияға мүшелік жарна-

маны т�лемегенім, оған уақытымның 

болмағандығы мынадай себептермен 

байланысты:

 21-ақпаннан Кеңестердің 3-ші 

губерниялық съезі �ткенге дейін үздіксіз 

іссапарда жүрдім. Алдымен егін егу 

науқанына байланысты, сондай-ақ Елек 

уезінен Оралға нан жіберумен айналыс-

тым. Ал 1921 жылдың маусымы мен қазан 

айына дейін бандиттермен күресте от-

рядпен болдым. Ерікті қырғыздардың 

(қазақтардың. Авт.) басын қосып атты 

әскерді ұйымдастырдым. Мені парти-

ядан шығару кедейлерді қорлаумен тең 

деп есептеймін. Сол себепті бұрынғы 

құқықтарымды қайтарып берулеріңізді 

сұраймын.

 Осы �тінішке Түркістан орталық пар-

тия комитетінің жанындағы ұйымдастыру-

инструкторлық б�лімінің 1922 жылғы 

21-қаңтардағы қаулысын қосақтаймын. 

Қ.Тәттібаев 16-06.1922 ж.

@тінішпен бірге оның жалға сы ретінде 

тілекті орындауды талап етушінің оны 

партияға қайтадан қабылдау туралы жаз-

басы берілген. Сондай-ақ оны білетін 

большевиктердің берген хаттары: 

комитетінен Тәттібаевты партия қатарына 

РК(п) мүшелігіне қайтадан қабылдауды 

сұраймын. Ол РК (п)-ның мүшесі ретінде 

партияға адал қызмет еткен мүше деп 

білемін. Старов, 1915 жылдан партия 

мүшесі, партбилет №411 261.

сына берілген, таза, адал жолдас ретінде 

білемін. Таущин. Парт.билет №241 621

шығаруды ретсіз деп есептеймін. @йт-

кені ол қырғыздардың арасында партия 

саясатын түсіндіргенде ықы ласымен, 

таза, адал қызмет етіп жүрді. Оның үстіне 

ол кеңес �кіметін орнатуға 1919 жылдан 

адал қызмет етіп, жан аямай еңбек етіп 

жүргендігіне куә бола аламын. Сол себепті 

оны РК(п) мүшелігіне қайта алу мүмкіндігі 

бар деп есептеймін.

РКП(б) мүшесі Батубек 411 236

кеңес �кіметіне берілген, адал қызметкері 

ретінде білемін. Кедейлердің арасында 

үлкен абыройға ие болған азамат. Сол 

себепті оның партия қатарында болғаны 

ешқандай зиян келтірмейді .  Оның 

партиялығын бұрынғы жылдарынан ба-

стап қайтадан партия қатарына қабылдау 

керек. РК П(Б) мүшесі АРТЕМЕНКО 411 

260

Онда мен университетке оқуға түстім. 

Жалпы коммунистер қатарын тазар-

ту науқаны кезінде мені губкомның 

рұқсатынсыз университетке түскенім үшін 

партиядан шығарды. Обком мен губкомда 

менің ісімді әрі қарай жатымды шешім 

шығаруға б�гет жасайтын құжаттардың 

жатқанын білмеймін. Онда бар арыздар 

менімен араз болып жүргендерден түсуі 

мүмкін. 'рине, олардың жазғандары 

ойдан шығарылған жалған жалалар. 

Сондықтан сіздерде жатқан деректер бой-

ынша мені жазалауларыңызды сұраймын.

Мен қандай құжаттар қажет болса бәрін 

де тауып беремін. Тіпті куәлерді де айта 

аламын.

Т а ғ ы  д а  а й т а м ы н ,  м е н  т у р а л ы 

әділетсіз дік менің жұмыс істеуіме �те 

үлкен қиын дықтар туғызуда. Осы �ті нішке 

мына құжат тарды қоса ұсы намын.Жеті 

құжаттың тізімі бар.

1923 жыл. 22 тамыз

Қ.Тәттібаев

Міне, Айтиев ағамыздың хаты бойын-

ша Тәттібаев ағамыз ешбір басқадай 

дәлелдеуді қажет етпейтін шындыққа жата-

тын деректерге ұқсайды. Тәттібаев ағамыз 

Алаш Орданың нағыз патриоты болған. 

Оның қандай жағдайдан болса да құтылып 

кете алатын, екі жақты да сендіруге �те 

қабілетті, аса мол тәжірибесі бар, ізін 

суыта алатын ғажап жан екендігі к�рініп 

тұр. Шынын айтқанда, мен ағамызды 

кімге жатқызарымды білмей отырмын. 

Кім деп атасам да бұл �те ақылды, пара-

сатты, жалыну дегенді білмейтін қазақ 

халқының аса дарынды тұлғасы, теңдесі 

шамалы қайраткердің біріне жатады деп 

есептеймін.

Енді жоғарыда аталған істің 22-бетінде 

РКП(б) Орал губбақылау ко миссиясының 

к е ң е с і н і ң  № 2 3  п р о  т о  к о л ы н ы ң 

к�шірмесінде (1923 ж 30.10 ):

ТЫҢДАДЫ:

Тәттібаев Қ: Жасы- 37 -де: Бұрынғы 

РКП(б)-ның мүшесі, партия стажы 1919 

ж: партбилет №2 641 398 (ескі ), әлеуметтік 

жағдайы – интеллигент, білімі орташа: 

Орал губсоттың мүшесі болып істейді: 

Партиядан РКП (б)-ның Тюркбюросының 

1922 жылғы 31 қаңтардағы қаулысына 

сәйкес шығарылды.Енді оны партияға ескі 

стажымен қайтадан қабылдауды сұрайды.

ҚАУЛЫ ЕТТІ :

Оны жазалау  үшін дәлелденген 

нақты деректері жоқ болғандықтан оның 

партияға қабылдануына қарсы ешбір 

негіз жоқ. Сол себепті оның партиялығы 

туралы іс жабық деп есептелсін. Қайтадан 

партияға ескі стажымен қабылдауға 

рұқсат етілсін. Оған РКП(б) орталық пар-

тия комитетіне партияға ескі стажымен 

қайтадан алу туралы, әрі барлығына тән 

заңды сақтай отырып, арыз беру құқығына 

рұқсат беріледі.

Мәтінге сәйкес. Дұрыс.

Осы мұрағаттан тағы да мынадай хат 

табылды.

Тәттібаев Қазмұхамедтің Партия-

лығын тексеру ісі. (Қор 718, тізім 1, іс 361) 

1923 жыл, 7 наурыз – 14 парақ.

Менен бұрын ешкім таныспаған. 

@ткен істегі хаттың мәтіні қайталанған.

Ал екінші бетінде Тәттібаевтың ісіне 

байланысты шақырылған куәлардың 

жауаптары туралы протоколдар бар. Енді 

соны берейін :

Мен Ғаббас Жетпісов ККБ-ға мүше-

лікке кандидат, халық сотының т�рағасы. 

Ж а у а б ы м  � з  қ о л ы м м е н  ж а з ы л д ы . 

Тәттібаев Қазыкенді мен ең алғашқы рет 

1918 жылдың басында Қарат�бе съезінде 

кездестірдім. Ол жаңа ғана Ташкент-

тен осы съезге келді. Патша �кіметінің 

қызметінде болып есептелді. Қандай 

қызметті атқарғанын білмеймін.1918 

жылдың басында к�п болған жоқ.

Земствоның милициясының инструк-

торы болды. Одан кейін бұл қызметін 

тастап кетті. 1918 жылы мамыр айында 

Тәттібаев қырғыздың съезінде қырғыз 

әскерін құруға қарсы болды. Қандай 

дәрежеде болғанын білмеймін. @йткені 

ол Орал уезінде тұрды, Жампейтіде 

Юнкерлердің мектебінде оқытушы бол-

ды. 1919 жылы Жанпейтіден келе жатып 

Електе тұтқындалды. Ол қызылдардың 

парламентері болып келе жатқан. Орал-

да оны қырғыз қызметкерлері босат-

ты. Онда қандай жаза алғаны маған 

белгісіз.Тәттібаевты кеңес �кіметіне 

адал, таза коммунист ретінде білемін. 

Ол қырғыздардың арасында �те беделді 

коммунист.

1923 жыл. 13 қаңтар

Осыдан кейін мұрағатта Тәттібаев 

туралы ешбір құжаттар кездескен жоқ. 

Менің ойымша, бұл ағамызды еске алып, 

қазақ халқының болашағы үшін аянбай 

күрескен Алаштың батыр қайраткерлерінің 

ірілерінің ірісі деуге тұратын тұлға деп 

білемін. Есіл ердің �мірбаянының ар жағы 

туралы ештеңе жоқ. 1937 жылғы «халық 

жауларының» ішінде де кездеспеді. Ер-

теректе �мірмен қоштасқанға ұқсайды. 

Мүмкін ұрпақтары бар болар. Оларға ай-

тарым жасқанбаңдар: Ағаларың, аталарың 

нағыз батыр Алаш болған дер едім.

Биыл 100 жылдығы аталып отырған 

Алаш батырлары осындай ешнәрсе ден, 

ешкімнен тайсалмай қазақ халқының 

келешегі үшін күрескен. Олардың атын 

тарихқа мәңгілікке қалдыруымыз керек.

Болатбек Н(СЕНОВ, 
тарих ғылымының докторы 
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әрі кеңес �кіметіне адал қызмет еткені 

ескерілсін.

емес. Оның партия тапсырмасын орын-

дап, үздіксіз іс сапарда болғаны ескерілуі 

қажет. Ұйымдастыру б�лімінің коллегиясы 

ондай жағдай болуы мүмкін деп есептеді. 

Сол себепті ұйымдастыру б�лімінің кол-

легиясы Тәттібаевтың партиялығын ескі 

стажымен қалпына келтіруге қарсылығы 

жоқ деп шешті. Уралгубкомынан сұрау ке-

рек. Ол туралы КП(Б) Түркістан орталық 

комитетіне хабарлау керек,

Қаулы қабылданды:  іссапарына 

жіберілуімен келісілсін.

Губкомның протоколы (биылғы 

жылғы 27-маусым №№39,93 )

Түпнұсқасы дұрыс.

Есеп б�лімінің басшысы.

Ад енді осы ағамыз туралы к�рнекті 

қайраткер Айтиев ағамыздың баянатында 

тіпті де басқаша айтылған. Енді осы істің 

ақтарды талқандағанша 1919 жылғы 

желтоқсанға дейін қайтып оралмады.

Тәттібаевтың к�мекшісі  ретінде 

ж і б е р і л г е н  қ ы з ы л  ә с к е р  М а ғ а у ш а 

Сақпаровтың айтуы бойынша (оны 

кейіннен алашордалықтар �лтірді) 

алашордалықтар Тәттібаевты �з адамдары 

ретінде қабылдап, ол сонда қалып қойды. 

Оның келуіне байланысты бүкіл Алаш 

Орданың әскері жігерленіп, күш-қуаттары 

арта түсті. Одан кейін Земствода бар күш-

жігерімен еңбек етті. Ол облыстың басты 

мекемесі болып есептелді. Бұл туралы 

@ріктік�л болысындағы кеңес қызметкері 

Мырзахмет Сұлтанов біледі.

Аталған уақытта орталық �зінің 

парламентары Неусыповты (Орал ка-

зак) кеңес �кіметінің адал �кілі ретінде 

жіберді.Ол арқылы уақытша �кімет пен 

алашордалықтарға пайдалы ұсыныс жа-

салды.Бірақ Неусыповты кеңес �кіметіне 

адал қызмет етуші ретінде 1918 жылы 

коммунист бола алады. @зі к�зқарасым,  

пікірім үйлеспейді деп коммунистіктен екі 

рет шықты. Оны жасырып келді.

Міне, қысқаша толық емес Тәтті баев 

туралы мінездеме. 'рі оның ма ған қарсы 

шығуының себебі де осында.

Айтиев

К�шірмесі түпнұсқамен сәйкес.

Т ә т т і б а е в т ы ң  т о л ы қ  а т ы - ж � н і : 

Тәттібаев Қазмұхамед Мұқанович 1922 

жылы – 37 жаста.

Жоғарыдағы арызды тексеруге РКП(б) 

бақылау комиссиясының т�рағасы Яков-

лев хатты Оралгуб бақылау комиссиясына 

жіберді.Хат құпия деп есептелген 1923 

жылы 14-ақпан № 907.

Оның мәтіні т�мендегідей:

Жедел, құпия.

РКП(б) Орал губбақылау комиссия-

сына

Облыстық бақылау комиссиясынан.

Бұл хат арқылы сізге 1922 жылғы 

11-желтоқсанда (№ 758 ) берілген теле-

грамманы орындамағаннан кейін ескер-

ту жасаймын. Онда Тәттібаевтің саяси 

келбетін анықтау тапсырылған болатын. 

Енді Айтиевтің хатын тексеріп, толық 

түрде хабарын беріңіз.

Мұрағаттан тағы бір хат табылды. 

Менен бұрын ешкім таныспапты. Ол 

718-қор, 1-тізім, 360-іс. Мұнда Тәттібаев 

Қазмұхамед ағамыздың ісі әрі қарай 

жалғасын тауыпты. Істің аты «Тәттібаевтың 

Партиялық Тергеу Ісі» (Орал губерниясы).  

Іс 1923 жылы басталған – 36 парақтан 

тұрады. Губерниялық партия комитетіне. 

К�шірмесі облыстық комитетке Бұрынғы 

РКП (б) партиясының мүшесі Тәттібаев 

Қазмұхамедтен

қаласында ревтрибуналда 1920 жыл-

дан бірге істеп келе жатырмын. Оның 

трибуналдағы жұмысы мен тәжіри бесіне 

қарап таза, �з ісіне, жалпы кеңес �кіметіне 

адал, �те жақсы қызметкер деп білемін.

Сол себепті ол партия қатарында қайтадан 

болуға әбден лайықты деп есептеймін.

РКП( б) мүшесі Д.Васильев, парт.би-

лет № 411 552 17 05 1922 ж.

Міне, Тәттібаев Қазмұхамед аға мызды 

осылайша қызғыштай қорғап партия 

қатарына қалдыруды сұраған екен.

Енді тағы бір істе мынадай деректер 

бар . Соған тоқталайық.

718-қор, 2-тізім, 188-іс. Қырғыз облыс-

тық бақылау комиссия. Орынбор қаласы.

Тәттібаевтың партиялық тергеу ісі.

27-маусым 1922 ж. -20 парақ

Протокол бойынша 1922 жылы 12 

тамызда Тәттібаев Қазмұхамедтен жауап 

алынды. 41 жаста. 1919 жылдан партия 

мүшесі.

Жауапта жоғарыда айтылғандар 

қайталанғандықтан ол жерін жазбай-

мын. 'рі қарай былай депті: Ал Қалмақ 

фракциясындағы жиналыс былайша �тті:

1921 жылы қараша айында мені қал-

мақтарға кеңестің уездік съезін �ткізуге 

жіберді. Осы кезде Орал ұйымында қызмет 

орындарын б�лісу туралы жиын болған.

1. Ұсынылған кандидаттары тура-

лы менің жағымнан қарсылық болған 

жоқ. Уездкомның жаңадан сайланған 

мүшелерін жиналыс �ткеннен кейін кім 

ұсынды, есімде жоқ.

ғаннан кейін мен Бейсеновпен бірге 

шай ішуге оның үйіне бардым. Онда 

қатынасқандар: 1. Бейсенов Бақыт; 2. Ис-

полов Тұрсынғали; 3. Бисалиев Сыдық. 

Олар, әрине, ұйымның қаулысына риза 

болмады. @згертудің жолын іздеді. Оны 

исполкомның пленумында �згертті. Пле-

нумда мен с�йлеп Укомның қаулысын 

орындауымыз керек дедім. Пленумда 

укомның ұсынған тізіміне дауыс берді.

Қ.Т'ТТІБАЕВ.

 

Қаулыдан үзінді:

Р К П  ( Б  )  О р а л  г у б к о м ы н ы ң 

ұйымдастыру б�лімі коллегиясының 1921 

жылғы 27-маусымдағы №№7,39-шы про-

токолдары тыңдалды. 

Тәттібаевтың �тініші бойынша РКП, 

ТКП орталық комитетінің оны партиядан 

шығаруын әділетсіз деп есептеу туралы 

қаулы:

1. Уралгубкомның шешімі бойынша 

Тәттібаевты Түркістан университетіне 

о қ у  о қ у ғ а  қ а л д ы р у ғ а  к е л і с т і . ( О қ у 

комиссариатының келісімімен) 

2 .  Тәттібаевтың Азамат соғысы 

кезіндегі революцияға сіңірген еңбегі 

ескеріліп, оның Орал губкомы жерінде �з 

еркімен кавқырғыз эскадронының бан-

диттермен күресте волисполкомда ерікті 

қызмет еткені ескерілсін.

жеке басының т�зімділік к�рсеткені, 

19-бетіндегі Айтиевтің берген жауабына 

к�ңіл б�лейік:

Тәттібаев Қазкеш (Қазмұхамедке 

құрмет к�рсетілгендіктен айтады) бұрынғы 

халық мұғалімі. Ол әскери іске к�ңіл ауда-

рып мұғалімдікті тастады. Жоғарғы әскери 

училищені бітірді.Революцияға дейін 

Түркістанда қызмет атқарды. Ақпан ре-

волюциясынан кейін �зінің дүние-мүлкін 

тастап, қашып кетті. Соған қарағанда ол 

Түркістанда сол себепті тұтқындалған. 

Партиядан шығарылу себебі ол офицер 

ретінде революцияға қарсы күрескен бо-

луы керек. 

Орал облысына ол Алаш Орданың 

құрылып жатқан кезінде келді.1919 

жылы қаңтар айында Алаш Орданың 

1-ші съезі Қарат�беде �ткен соң ол оның 

құрылуымен құттықтады. Осы съезде ол 

Жанша Досмұхамедовтың к�мекшісі, әрі 

әскери милицияны ұйымдастырушысы 

болып сайланды. 

Ол әскер 1918 ж. мамыр айынан бастап 

Толстовпен жасалған келісімге байла-

ныс ты ақ гвардияшыларға айналды. Одан 

кейін ол Алаш Орданың 1-ші армиясы-

ның қолбасшысы болып тағайындалды. 

'скер құруды ұйымдастырды. Олар-

ды қа ру ландырды. Сонымен қатар жас 

«юнкерлерді» дайындады. 'с кердегі 

ақтарға деген сенім жоқ болғандықтан, 

әрі қызылдардың шабуылы күшейіп 

жеңіске жете бастаған кезде ол Алаш Орда 

армиясының қолбасшылығын тастауға 

мәжбүр болды. 

1919 жылы Орал облысы Толстой дың 

ақ әскерінен тазартылған кезде Тәттібаев 

алдымен Жанша Досмұхамедовке келді.  

Онда жиналып ұзақ кеңес �ткізген 

соң, жанына 'лібеков Ғалиасқарды, 

Мұрзағалиевті ертіп, бізге, Оралға келді.

С�йтіп, үшеуі партияға кірді.

Бір аптадан кейін Колчактың әскерінің 

шабуылды күшейте бастағаны естілді. 

Орал фронтынан ең мықты Пугачев, Сте-

пан Разин және Домышинский атындағы 

полктерді жауға қарсы жіберуге тура келді.

Тәттібаев әскери стратег ретінде бірден 

аса қатерлі қауіптің т�ніп келе жатқанын 

т ү с і н і п ,  п а р т и я н ы ң  г у б е р н и я л ы қ 

комитетіне �зінің партия қатарынан 

шығатындығын мәлімдеген �тініш берді. 

@тінішінде ол �зінің к�зқарасы бойынша 

коммунист болуға лайық еместігін айтқан.

РКП(б)-ның Орал облыстық ұйымы 

қырғыз-татар б�лімі 1919 ж 10-15 сәуірде 

«ЯИЦСК. Правда» газетінде Тәттібаевты 

«жеке басын қорғаушы және қорқақ » де-

ген баға берді.

Одан кейін Тәттібаев �зін Алаш Ордаға 

парламентер ретінде жіберуді сұрады. Ол 

Жанша Досмұхамедовты кеңес �кіметін 

жақтауға үгіттеп к�ндіремін деп сендірді. 

Осы тілегі бойынша Оралгубревкомның 

атынан ревкомның т�рағасы Ольянов 

жолдастың және Қарашаев пен менің 

қолым қойылған Алаш Орда �кіметіне 

парламентер ретінде Тәттібаевты жібердік. 

Ол: «Алаш Ордадан бір жауабын алып 

қайтып келемін» деп серт етті. Бірақ 

маусым айында атып тастады. Ол кезде 

ақгвардияшылар мен алашордашылар 

ешкімді аяған жоқ.

Оны Жетпісовтің ісіндегі тізімнен 

к�руіңізге болады.

Тәттібаевқа Оралгубкомы арқылы 

«революцияға қарсы күрескені үшін» деген 

айып тағылып, атылу жазасына кесілуге 

тиісті болатын (істі Млецк мекемесінде 

Ольянов жолдас жүргізген, бүгінде Орал 

губкомының б�лімшесі).

Қазан амнистиясына байланысты 

Түркістан фронты жанындағы әскери-

революциялық кеңес оған кешірім жаса-

ды.Одан кейін мен оны Ақт�беге крайлық 

ұйымға, әрі қарай Орынборға алып 

кеттім. Мұнда оған киркрайвоенкомға 

к�мекшілік жұмысты ұсынды. Бірақ ол 

жынданған ауруға шалдыққан түр білдіріп, 

бұл жұмыстан бас тартып, Орал губерни-

ясына кетті. Бұл жерде �зін адал жанға 

санап, маңайына алашордалықтарды 

жинады.

Міне, осылайша Алаш Орданың 

большевиктерді құрту үшін құрылған 

тергеу комиссиясының басқарушысы 

Жетпісовтің келуін осы жағдаймен 

т ү с і н д і р у г е  б о л а д ы .  С о н д а й - а қ 

Таймасовтың ( Алаш Орда президиумының 

мүшесі), Қаржы министрі және жоғарғы 

д і н  б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с ш ы л а р ы 

Жайтілеуов, Қаратілеуов, тағы басқаларды 

Оралдағы басшы қызметтерге орнала-

стырды. Онымен қоса олар �здерін кон-

трреволюционер ретінде білетіндерді, таза 

большевиктерді топ-тобымен соттатып 

жер аударып жіберді.

Тәттібаев �те жақсы оратор. К�п 

байланыстары бар. Бұл жерге аталған 

алашордалықтарды большевиктердің 

арасына сіңіріп араластырып жіберді. 

Таза, адал большевиктерді құрту ке-

рек деген тапсырмамен келді. Ол орыс 

большевиктерімен қоса қазақтардың 

ішіндегі даңқты, ұйымдастыру қабілеті 

зор, бандиттермен күресте к�зге түскен 

адал большевиктерді жала жауып, құрту 

ниетінде болды. Оның бірі бандиттер-

ге қарсы күресті ұйымдастыра білген 

РКП(б) мүшелері Баяшев, Байғуатов, тағы 

басқаларды қуғынға түсіруде.

Байғуатов жазықсыздан солардың 

к � р с е т у і м е н  ж ә н е  А . Ғ ы н ш и е в т і ң 

қысымымен Оралдың түрмесінде отыр. 

Олардың бас жоспарларына сәйкес 

Терехов,  Маслов, Одобнов,Мутков 

және Саблиндерді Орынборға қазақ 

мемлекетінен тыс жерге және Жангелдинді 

қуып жіберу жоспарланды.

Одан да жантүршігерлік жоспарды 

Мұстамбаев, Жантуытов, 'леновтердің 

коммунистік ячейкаларынан к�рдік.

Түркістаннан келгенде Тәттібаев пар-

тиядан шығарылғанын айтқан жоқ.

Жантілеуов пен Мұстамбаев �те жақсы 

білді. Оны губревтрибуналдың мүшелігіне 

Сабыров кіргізді. Ол фракцияның съезіне 

қатынасты. Оның партиядан шығып 

қалғанын сонда ғана білді. Содан кейін 

ғана фракциядан аластатылды. Ол қалай 

@ТІНІШ

1922 жылы 27 маусымда Орал губ-

комында менің �тінішім бойынша мені 

партиядан шығару шешімінің дұрыс 

еместігі туралы, әрі партия мүшелігіне 

ескі стажбен қайтадан қабылдау мәселесі 

қаралған. Ол туралы обкомға, Түркістан 

орталық комитетіне хабарлау сұралды. 

Сондай қаулыны 1922 жылы 27-мау-

сымда (№39) губкомда бекітті. Сонымен 

мен 1922 жылдың 1-ші шілдесінен бері 

қарай Орал қалалық ұйымының №1-ші 

бастауыш ұйымында сынақта болып, 

әрі партиялық тапсырманы орындаушы 

ретінде қабылдаған еді. Ол біржолата 

шешілейін деп тұрған кезде 1922 жылы 

Оралдың губерниялық бақылау комиссия-

сына мені контрреволюционер болған 

деп түскен арызға байланысты мәселенің 

шешілуі тым ұзаққа созылды. Онда:

1. Мені �кіметтің және Алаш Орданың 

1-ші халық Армиясының командирі болды 

деген

2. Алаш Орда �кіметінің басшысы 

Жанша Досмұхамедовтың бас к�мекшісі 

болды депті.

3. Мен алашордалықтарға парламен-

тер болып барғанда жанымда бірге болған 

Сақпаровты �лтіруге қатысым бар депті. 

(Жампейтіде).

Осы айтылғандардың барлығы ар-

сыз �тірік.Мен халық армиясының 

командирі болмақ түгілі, Сақпаровты 

�лтіруге қатынаспақ түгілі, сол съезде 

Досмұхамедовке қарсы с�з с�йледім. Бұл 

бүкіл Орал еңбекші халқының, бүгінгі 

Орал губкомының мүшелерінің барлығына 

белгілі. Сондай-ақ Крайкомитеттегілерге 

Мырзағалиевке, Айтиевке, 'лібековке, 

тағы басқаларына белгілі. @йткені соңғы 

аталған адам мені парламентерлікке 

ұсынды. Менің Орал губкомының атынан 

алашордалықтармен келісс�зге қатысуым 

керек болды.

Осы айтылған жалаларды бақылау 

комиссиясы тексеріп менің ешбір кінәм 

жоқ екені туралы шешім қабылдаған еді. 

Сол бақылау комиссиясының қаулысына 

сәйкес №1 ұядағы большевиктер партиясы 

мені ескі стажыммен қайтадан партияға 

қабылдау туралы шешім қабылдады. Ал 

менің барлық құқығымның толық шешімін 

анықтау мәселесі губкомда әлі жатыр. Осы 

уақытқа дейін мен жауапты қызметкер 

ретінде саналдым. Орал губерниясында �з 

жолдастарымның арасында үлкен беделдің 

иесі болдым. Еңбекші халықтың жарқын 

�мірі үшін қолымнан келгеннің барлығын 

жасап келемін. Ол жолда күш-қуатым мен 

беделді аяған емеспін. Жазықсыз алған 

жазаларым менің жүрегіме ауыр тиді. 

Ол менің күш-қуатымды т�мендетеді, 

к�ңілімді �сірмейді,тіпті �лтіреді. Ал 

екінші жағынан жолдастар, еңбекші халық 

маған сенеді. Барлық жауапты істерді 

атқарудамын. Тек қана партбилетім жоқ.

Менің партия қатарынан шығары луы-

ма мына жағдайлар себепші болды:

1918 жылы мені ашаршылыққа бай-

ланысты жұмыспен Ташкентке жіберді. 
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 «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясындағы тағылымы мол бұл шара 

осы аудандағы к�птен бері к�пшіліктің 

ыстық ықыласпен бас қосқан жиыны 

болғанын айта кеткен абзал. Мектептің 

қасбетінен бастап орын берілген кешегі 

күннің белгілеріндей естелік суреттер, 

тарихи деректер, ұжымның, жекелеген 

ұстаздар мен шәкірттердің әр жылдарда 

оқу-білім саласындағы жетістіктері, бүгінгі 

күндердің баяны шараға асыға жеткен арда-

гер ұстаздарды, түлектерді, білім ордасына 

есімі берілген Ж.Мырзағалиев ұрпақтарын 

толғанысты бір күйге түсіргенінің куәсі 

болғанымызды мақтанышпен айтсақ 

болады. Мектеп директоры Тәбила  

Исмағұловадан бастап, барша ұстаздар 

ұжымы мен шәкірттер келушілерді 

жылы шыраймен қарсы алды. Мектепке 

аты берілген ұлағатты ұстаз Жұмабай 

Мырзағалиевтың Алматыдан, Атыраудан 

келген ұрпақтары осы шараға қатысу 

үшін әке, ата есімін биік ұстаған ұжымға 

оқыту ісіне аса қажетті қос бірдей «Про-

ектор» құрылғысын сыйлауымен бастау 

алған шарада бір-біріне жарқылдай сәлем 

берісіп, к�птен к�рмегендері қуана к�рісіп 

жатқан ардагер ұстаздар мен шәкірттердің 

жүзінен қуаныштың табын к�ріп, лебін 

сезіну еш қиын емес. Біз назар қойған 

бір к�рнекілікті ағылшын тілі мұғалімі, 

жас маман Іңкәр Шалағұлова таныстыру 

үстінде екен. Сурет тақтасына үңілгендер 

бір кездері бірі орыс тілі мен әдебиеті 

пәнінен сабақ беріп, екіншісі бастауыш сы-

нып мұғалимасы болған ұстаздар Шалағұл 

Қабделов пен Күлай Бекешованың еңбек 

жолдарынан сыр шерткен суреттерден 

�здеріне �те жақын �ткен күннің белгілерін 

танып, риза болды.

– Бұл біз үшін �те ерекше мереке . 

Мен де бір кездегі түлектердің бірімін. 

Мектептен соң білім қуып жырақ кеттік, 

қазір соның нанын жеп жүрген жайымыз 

бар. Сол үшін де бір кездері �зімізді оқытқан 

ұстаздарға, мектепке алғысымыз шексіз. 

Шараға �зіміздің ізгі ниет, игі тілегімізді 

де ала келдік, – деп жиналғандардың 

алдында �з ойымен б�ліскен қонақтардың 

бірі, химия ғылымының кандидаты Дариға 

Берниязова мектеп басшысына �зінің 

Құттықтау хаты мен естелік сыйлығын 

да табыстады. Қуана қауышу мен жылы 

жүздесу сәтінде мектептің 1979 жылғы 

түлегі ,  елімізге  белгілі  журналист, 

Алматыдағы «Сардар» баспа үйінің 

директоры 'діл Қойтанов та мектеп 

кітапханасына рухани азық ретіндегі 

баспа �німдерін табыстап, ғасырлық 

кезеңді асып тұрған білім ордасына, бір 

кездегі �зі дәріс алған ұстаздарына деген 

сағынышы мен бүгінгі педагогикалық 

ұжымға деген ақ тілегін білдіріп, алдағы 

күндерге сәттіліктер тіледі. Алғаусыз 

ақ тілектер ағытылған бұл ортадан біз  

Маржан Қабышева, Оқиза Сидеғалиева, 

Ұлбосын Рамазанова, Ержігіт Ибраимов, 

Мәрия Ғұбайдуллина, басқа да ондаған 

ардагер ұстаздарын к�ріп қуанған сазгер 

Мақсым Меңкешов, қаламгер Самат  

Ибраим, мұнайшы Мәлік Жүнісов, 

дәрігер Айымгүл Қадіралиева, кәсіпкер 

БІЛІМ ОРДАСЫНДАҒЫ 
ЖЫЛЫ ЖҮЗДЕСУ

Отбасындағы тәрбиенің орны бөлек

Баланы – бастан... Заман талабын 
ескерейік

Кітап оқудың 
маңызы ерекше

Дабысқали Садықов секілді ондаған 

түлектерді де кездестірдік. Бір қарағанда, 

бұл шырайлы шараның білім ұясының 

босағасынан осылайша бастау алуының 

�зі ерекше бір үйлесім тауып жатты. 

Мектептің ғасырлық тойына арналған 

шара бұдан кейін ауылдық Мәдениет 

үйіндегі салтанатты жиынға ұласты. LED 

экрандағы «Мектебім – ғасыр белесінде» 

деп �рнектеле түскен шара тақырыбымен 

білім ордасының бүгінін бейнелеген 

нақышты суреттер жиналғандардың наза-

рын бірден �зіне аударған. Оқушылардың 

жыр шашуларынан соң-ақ жүргізушілер 

салтанатты жиынның ашық екенін жария 

қылды. Мектеп оқушыларының шараға 

орай дайындалған рухани жаңғыру белгісін 

келушілерге осы күннің бір естелігі ретінде 

тарту етулері де �з үйлесімін тапқандай.

Салтанатты шараға жиналғандардың 

қарасы қалың еді. Аудандық мәслихат 

хатшысы Нұрлан Мұханбеталиев, ау-

дан әкімінің орынбасарлары Бейбіт 

Мырзағалиев,  Нұрғайша Абежан, 

Тұщықұдық ауылдық округінің әкімі 

Мәди @теғалиев қатысқан жиынға 

аудандық білім б�лімінің �кілдері, 

«@рлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық 

орталығы акционерлік қоғамының 

филиалы «Атырау облысы бойын-

ша педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институты» �кілдері, 

облыс орталығындағы химия-биоло-

гия бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебінің мұғалімдері, ардагер ұстаздар 

мен бақилық болғандарының ұрпақтары, 

ауданымыздың бір топ Құрметті азаматта-

ры, ауылдағы мекеме басшылары жиыл-

ды. Олардың бәрі де 1976 жылғы мектеп 

түлегі, белгілі �нер жанашыры Сәйпеден 

Сидағалиевтың демеушілігімен мектеп 

мерейтойына орай дайындалған деректі 

фильмді тамашалады. Бұл туындыда 

мектеп тарихы жан-жақты баяндалыпты. 

Жиналған қауым осы білім ордасының 

алғашқы ұстаздарының бірі Пазылов 

Хұсынеденнің ұлы, ауылдың қазіргі 

к�нек�з қарттарының бірі Париттің, 

ардагер ұстаз Маржан Қабышеваның 

естеліктерінен де мектеп тарихына қаныға 

түскенін айту лазым. 'сіресе, мектептің 

алғаш ашылған орнына мерейтой 

қарсаңында бұдан 32 жыл бұрынғы түлек 

Елеубай Сапаровтың демеушілігімен 

ескерткіш-белгі орнатылғаны, білім 

ұясының бүгінгі жетістіктері хақында 

хабардар болған сәттегі к�рермендердің 

к�ңіл толқынысы б�лек-ті.

Ақ тілектер ақтарылған жиында 

ал ғашқы болып мінберге к�терілген 

аудан әкімінің орынбасары Бейбіт 

Мырзағалиев мерейгер мектеп ұжымын, 

барша жиналғандарды аудан әкімінің 

атынан құттықтап, Құттықтау хаты мен 

ескерткіш сыйлығын табыстады. 

«@рлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық 

орталығы акционерлік қоғамының фи-

лиалы «Атырау облысы бойынша педа-

го гикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру институтының» директоры Мар-

жан Ғалымжанова да мектеп тойына 

орайғы �з тілегін жолдап, ескерткіш сый-

ын ұсынса, Ж.Мырзағалиев ұрпақтары 

атынан лебізін білдірген ұлағатты 

жанның күйеу баласы, Қазақстанның 

Құрметті журналисі, Ақпарат саласының 

үздігі, мектептің 1965 жылғы түлегі 

'лібек Қайыров жиналғандарды ұстаз 

ұрпақтарымен таныстырып, игі тілегін 

арнады. Алыс-жақыннан келген ұстаз 

ұрпақтары арасынан ұшқыш болып 

қызмет ететін немересі 'лтайырдың 

тойға тарту ретінде сахна т�рінен ше-

бер орындаған қос күйіне үлкен-кіші 

тыңдарман ду қол шапалақтады. 

Жиынның ерекше сәті – бір кезде 

осынау мектептен үлкен �мірге қадам 

басып, оқып-тоқып, �з мамандықтарына 

сай тұрлаусыз уақыт к�шінде әр са-

лада еңбек етіп, бүгінде алды бір-бір 

отбасының мәйегі болған ата-ана, бір 

әулеттің ақылшысы атанған ата-әже 

болып отырған, арнайы белгілерін 

таққан 1952-2017 жылдардағы түлектер 

�кілдерінің шараның қадірменді қонағы 

ретінде сахна т�ріне к�терілуі болды. 

Мектеп директоры Тәбила Исма ғұлова 

«Жұмабай Мырзағалиев атындағы орта 

мектебіне – 100 жыл» мере келік медалін 

ардагер ұстаздарға салтанатты жағдайда 

табыстады. Осылайша �рнектелген жиын-

ды қорытындылаған мектеп басшысы 

ғасырлық тарихы бар білім ұясының 

жемісті де жеңісті жолы жалғасын таба 

беретініне сендірді. Мектептің �нерлі 

түлектері Ерназ Ермұханов пен Руслан 

Бермағанбетов бастап, жас ұстаздар-

дың қостауымен,  жиналғандардың 

баршасының қосылуымен ұстаз, мектеп 

туралы әндер шырқалды. 

 Мерейтойлық шара соңында осы 

мектептен түлеп ұшқан �нер иелерінің 

к�пшілікке арнайы концерттік бағдарла-

ма сын ұсынуы да құптарлық. Концерт 

мектептің 1992 жылғы түлегі, шәкірт-

тері облыстық, республикалық байқау-

лардың бірнеше дүркін жеңімпазы 

болып келе жатқан �нер иесі Қамажай 

Зайнова жетекшілік ететін «Аққайың» 

б и  а н с а м б л і н і ң  « Ш а ш у »  б и і м е н 

ашылды. Сазгер Мақсым Меңкешов 

«Ұстаздың шәкіртке айтқаны» әнін �з 

орындауында жерлестеріне ұсынды. 

Шәмшиден Шәріповтің «Абай сырын» 

әуелеткен мектептің тағы бір түлегі 

Серікқали Қинешов те к�пті риза қылды. 

Бірнеше халы қаралық, республикалық 

байқаулар дың жүлдегері атанған дүлдүл 

домбырашы Шәрипа Жаменованың 

орындауындағы Ермұрат Үсеновтің 

«Майра» атты күйі де жұртшылықтың 

ыстық ықыласына б�ленді.  'нші-

термеші Перизат Сапаева Наурызбектің 

жыры «Ал, жігіттер, с�йлеші» термесімен, 

жас талант Сәттібек Бермағанбетов 

Құрманғазының «Балбырауын» күйіне 

қойылған композициямен к�рермен 

қошеметін иеленді. Сырға толы сазды 

бағдарламаны әнші Руслан Бермағанбетов 

жас сазгер Берікбол Қонаровтың �зінің 

қостауындағы «Тұщықұдық» әнімен 

түйіндеді. С�йтіп, «Мектебіміздің 100 

жылдығына – 100 игі шара» айлығымен 

бастау алып, осындай мерекелік шараға 

ұласқан білім ордасының ғасырлық 

тойы тамаша тағылымды сәттерімен 

жиналғандардың жадында қалды.

Жоламан Д(УЛЕТИЯР, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Суреттерді түсірген 

'білмажан ШАРАПИДЕНОВ

Атырау облысы

Бағзы заманда елдік пен ұлтқа 
қатысты +зекті мәселеге, әсіресе ел, 
ұлт, ұрпақтың тәлім-тәрбиесіне әке-
шеше, ата-әжелеріміз айрықша мән 
бергендігі тарихтан белгілі. 

Қазір ұрпақ тәрбиесіне салғырт 

қарау отбасынан бастау алып отыр. 

Жас ұрпаққа тәрбие беру үшін, ең 

алдымен �зіміздің, үлкендердің жүріс-

тұрысы, мінез-құлқы �згеге үлгі болуы 

шарт. Олар қоғамдық ортада абыройлы 

болса, жақсы қарым-қатынас жасай 

алса – тәрбиенің бастауы сол, себебі 

ұл-қыз да, немере-ш�бере де к�ргенін 

істейді.  

Отбасындағы тәрбиеге, қыздардың 

тәрбиесіне ең алдымен анасы жауапты. 

«Қызды тәрбиелегенің – бір ұрпақты 

тәрбиелегенің» дегендей, қыздарымыз 

әдептіліктен аспай, к�ркем мінезді 

болса жаныңа жылулық сыйлап, 

�міріңді к�ркейтеді. Енесі де келінін �з 

қызындай к�ріп, бағыт-бағдар беріп, 

бауырына тартып, білмегенін үйреткені 

ж�н. Сонда ғана еліміздегі ажырасу 

азайып, отбасындағы татулық артар еді. 

Ең жанға батар тұсы еліміздің 

ажырасу к�рсеткіші бойынша мұсыл-

ман елдері ішінде к�ш бастап тұруы. 

Бұндай жағдай елімізде  бұрын-

соңды болмаған-ды. Ажырасудың 

ар тында тұтас ұлттың, мемлекеттің 

және Отанның болашағы жатқанын 

ескеруіміз керек.

Қазір білім қуып, қос-қостан дип-

лом алатын қыздар к�бейді. Шы-

нын айтқанда, диплом сауаттылықты, 

тектілікті білдірмейді. Қыз баланың 

міндеті – �мірге ұрпақ әкеліп, тәрбиелеу 

екендігін естен шығармауымыз қажет. 

Ал ата-ана, ата-ене, ата-әже заманынан 

қалып қоймауы үшін, ұрпағына зама-

науи тәрбие беру үшін үнемі ізденісте 

болғаны дұрыс. 

Отбасы тәрбиесіне мемлекет та-

рапынан к�ңіл б�лініп, Отбасы ин-

ститутын қалпына келтіретін уақыт 

жетті. Олай болса отбасындағы тәлім-

тәрбиеге к�ңіл б�лу бүгінгі күні ауадай 

қажет екенін естен шығармайық.  

Молдағали МАТҚАН,
жазушы, академик

XXI ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры екені 
белгілі. Осы жаңалықтарды жүзеге асыру, игеру және 
+мірге енгізу – мүғалімдердің, әсіресе мұғалімдерді 
оқытатын біліктілік арттыру жүйесі жұмысының 
бір қыры. Ал жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың 
қолында. Сондықтан бала талантын ашу мұғалімнің 
басты міндеттерінің бірі болуы қажет.

Оны қалай ашу керек, жолы қандай деген сұрақтарға 

жауап тапқандаймын. Менің ойымша, мұғалімдер 

«Барлық бала талантты» деген ұстаныммен жұмыс жасауы 

керек. Осы мақсатта Кембридж университеті ғалымдары 

мен Педагогикалық шеберлік орталығы �кілдерінің 

қатысуы арқылы ұйымдастырылған біліктілікті арттыру 

курсында әлемдік тәжірибе негізінде педагогтарды  қайта 

даярлаудың жаңа бағдарламасы мен әдістерін әзірлеп 

оқытуда. Берілген теориялық мәселердің негізгі идеясы 

педагогтың интеллектуалдық дамуына, �здігінен білім 

алуына жағдай жасауға бағытталған. Ал практикалық 

бағытта түрлі тренингтерді �ткізу арқылы педагогтардың 

идеяларды �здігінен жүйелеп, оны дамыта отырып, оқу 

үдерісіне қалай пайдалануға болатындығы талқыланды. 

Мұндай сабақтар педагогтың кәсіби �суіне ықпал етеді 

деп ойлаймын.

Бұл бағдарлама жеке тұлғаны дамытуға бағытталған 

оқытудың сыни тұрғысынан ойлау технологияларын 

енгізу мен жеке тұлғаның шығармашылығын дамытуға 

үлкен мән береді. Қоғамдағы �згерістер мен адамдар 

арасындағы қарым-қатынас құралдарының қарыштап 

дамуына байланысты жаңа адамды қалыптастыру – за-

ман талабы. Жаңа әдіс-тәсілдер  негізінде оқу үдерісін 

ұйымдастыру оқушының шығармашылығын дамытуда 

маңызды р�л атқарады. Қазақ станда болып жатқан 

�згерістерді жаңаша тұрғыда қарастыруды талап етеді. 

Елімізде дүниежүзілік бәсекеге қабілетті, �з саласында 

құзыретті, �зін- �зі реттей алатын, �зін-�зі білетін ұрпақ 

болуы керек деп ойлаймын. 'лі де болса, сыныптарда 

үш қатар етіп койылған парталарды, әрқайсысы �зімен- 

�зі жалығып отырған оқушыларды, �з жұмысынан 

еш қуаныш таппай, кажыған мұғалімдерді к�птеп 

кездестіруге болады. Мектептегі тәжірибе кезеңінде 

�зім �ткізген сабақтан кейін сабаққа қатысып отырған 

мұғалімнің «басқаша оқыту керек екен ғой,  керемет 

дүние» деп айтқанын �зіме жігер деп қабылдадым. 

Оқытуға деген к�зқарас �згерсе бәрі де �згереді. 

Анар ИМАНАЛИҚЫЗЫ, 
Қарасу орталау 

мектебінің мұғалімі 
Алматы облысы

Ақсу ауданы

Қазақтың бай �ңірі бүгінгі күнге дейін қолданыста 

жақсы дамып келеді.   Кесте тігу бұрынғы кезде 

анасының қызына деген алғашқы сабағы ретінде  бірінші 

орынға қойылған.  Қазақ  қыз баланың ұқыптылығын,  

тиянақтылығын ине ұстағанынан-ақ білген.  Қазақы салт-

дәстүрде қазан-аяқты ұстау, киім тігу, қонақ күту,  тамақ 

жасау, кісі сыйлау дегендерді  ата-анасы қыз баланың 

құлағына үнемі салып отырған.  Ал қазіргі жағдайда  

жастар үйленген күні ағайын-туыс жабылып екі жасты 

тұрғызып қойып �сиет айтады (бәрі емес, әрине).  Ол 

меніңше дұрыс емес.  Қазақы тәрбие адам бойына бір 

күнде дарымайды.  Қыз баланы да, ұл баланы да әке-

шешесі  жас кезінен тәрбиелеу керек деп ойлаймын. Жа-

стар �мірді қалай бастау керек екенін ерте түсіну керек. 

Ол ата-ананың борышы, �телуі тиісті нәрсе. Үй болу оңай 

емес. 'кесінен жақсы тәрбие алған ұл бала сандықтың 

бетіне ою-�рнек сап, т�сек ағаш жасап, темірден түйін 

түйіп, әкесіне к�мек к�рсетіп �ссе оның несі айып.

Бүбішхан ТІКЕБАЕВА,
ақын, +нертанушы  

Жас ұрпақтың санасына туған халқына деген құрмет 

пен мақтаныш сезімін ұялатып, ұлттық рухты сіңіру,  

сондай-ақ ана тілі мен әдебиеттің, тарихы мен �нерін 

қастерлеп,  халықтың  салт-дәстүрін аялай,  ардақтай 

білуге тәрбиелеу кітаптың еншісінде. Баланың �зін-�зі 

танып, қалыптастырып, дамуына кітап оқудың маңызы 

ерекше.

Баланың кітапқа деген сүйіспеншілігін тудыру 

әрбір ата-ананың міндеті, борышы. Баланы кітапқа 

қызықтырудың басты бір жолы – ата-аналардың �здерінің 

кітапшыл болып, біліктілікпен, биік талғаммен оқып, 

отбасы, ошақ қасында әңгіме-дүкен құрып, ондағы  

оқиғаны тілге тиек ете білу.  Ол арқылы кітапқа деген бала  

құштарлығын арттыруға болады. 

Осы орайда кітапхананың мақсаты  ата-аналармен  

жұмыс жүргізу.  Кітапхана ата-анамен бірлесіп жұмыс 

жүргізуде балалардың ата-аналары туралы толық мағлұмат 

жинай отырып, баланың жанұядағы жағдайын анықтау 

арқылы отбасылық оқуға тәрбиелеуді негізгі мақсат етіп 

қояды. Ұлттың рухани сау болуы кітап оқуға тікелей бай-

ланысты.

І.ЕРМАНОВА,
С.Бәйішев атындағы Ақт+бе облыстық 
әмбебап ғылыми кітапхана қызметкері

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Шаңырақ

Әдеп Білім

Сана

Ойлы жас – Отанымыздың шамшырағы
термен байланыс жасауы уақытты 

тиімді пайдалануға, аз уақыт ішінде 

күрделі сұрақтарға түсінікті түрде жа-

уап табуға мүмкіндік берді. Жас тар 

алдағы уақытта да осы секілді іс-шара-

ларды ұйымдастыруға ынталанып, 

пікіралмасулар барысында бір-біріне 

тілектерін жолдап, үлкен қызығушылық 

танытты. Демек, жастарды дұрыс жолға 

бағыттай білсек, олар �мірде адаспайты-

ны анық. Тек оған ықылас пен ниет ке-

рек. Бұл ықыласты «Талантты жас тарды 

қолдау» орталығынан к�ріп, осы шағын 

жазбам арқылы жұмыстарына сәттілік 

тілегім келген еді. 

Жастар – еліміздің болашағы. 

Сол болашақты баршамыз дұрыс 

бағытта түзуіміз қажет. Негізгі мақсат 

қазіргі таңда �зекті болып отырған 

діни экстремизм тақырыбын жас-

тар,  мемлекетіміздің жекелеген 

аймақтарында таралған түрлі ағымдар 

тудырған қауіп-қатерлер туралы ха-

бардар болса, ақ-қарасын ажыратуды 

үйренсе, нұр үстіне нұр болар еді. 

Еділ АНЫҚБАЙ,
ҚР Журналистер одағының 

мүшесі, әлеуметтік ғылым 
магистрі, журналист

жастардың үлкендерге құрметін арт-

тырады. 

Дін мәселесінде сауаттылық, білім 

деңгейінің жоғары болуы аса қажет екені 

белгілі. Міне, осылайша баршамыз 

бірігіп, қоғамдағы ынтымақтастықты 

қ а л ы п т а с т ы р у ғ а  б а ғ ы т т а л ғ а н 

жұмыстармен айналыссақ, елімізге дін 

арқылы келіп тұрған қауіптің алдын 

алуға болады. Білім мен сауат бар жер-

де жастар радикальды діни ағымдар 

тарапынан келетін қауіп-қатерлерді 

дер кезінде анықтап, дәстүрлі және 

ұлттық құндылықтарымызды бағалай 

аламыз.  Сонымен қатар әскери-

тарихи мұражайларға экскурсия жасау 

негізінен оқушылар мен жастардың 

патриоттық сезімдерін биіктетуге, 

қазақ әскерлерінің беделін к�теруге, 

әскери-тарихи білімдерін жақсартуға 

ықпал жасайтыны анық. 

Іс-шаралар барысында қатысушы-

лардың барлығы �здерін мазалаған 

сауалдарға жауап алып, талқыланған 

тақырыптар бойынша пікір алмасты. 

Дәріскердің дайындығы, студент-

Бұл  орайда  Алматы қалалық 

Дін істері басқармасының «Жастар 

– Мәңгілік ел тірегі» әскери-пат-

риоттық клубын құру арқылы діни 

экстремизмнің алдын алу» та қы-

рыбындағы әлеуметтік жоба шең-

берінде «Талантты жастарды қолдау 

орталығы» Республикалық қоғамдық 

бірлестігінің бірігуімен оқушылар мен 

жастарды экстремизмнен сақтандыру 

ж ә н е  п а т р и о т т ы қ қ а  т ә р б и е л е у 

мақсатында қолға алған шараларын 

тілге тиек етуді ж�н к�рдім. 

Аталған орталық �кілдері жоғары 

оқу орнының студенттері мен мек-

т е п  о қ у ш ы л а р ы н а  м е м л е к е т т і к 

заңнамалық актілерді оқыту, ҚР Кон-

ституциясы, «Экстремизмге қарсы 

күрес» Заңы, «Діни бірлестіктер мен 

діни қызмет туралы» және �зге де 

заңдарды түсіндіру жұмыстары бойын-

ша нәтижелі жұмыстар атқаруда. 

Атап айтқанда, «Үшұрпақтың кез-

десуі» тақырыбындағы шара адам-

дар арасындағы ұлтжандылықты, 

бауырмалдықты қалыптастырып, 
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бір баспа айналыспайды. Біздің баспа-

лар негізінен кітап басып шығарумен 

шектеледі. Бітті. Баспаның міндеті 

саналатын жаңа авторларды табу, та-

ныту, оқырманға жеткізу деген біздің 

елде әлі жолға қойылмаған. 

'лбетте, мемлекет тарапынан кітап 

басу ісіне тұрақты қолдау к�рсетіп 

келеді. Бірақ бұл к�мек біржақты 

сипат алып отыр. Тендер бойын-

ша б�лінген қаржыға қол жеткізген 

баспалардың басты міндеті  сол 

ақшаны игеру. Ол қандай кітап, қалай 

таралады, оқырманға жете ме, ол жағы 

назардан тыс қалған. Міне, дәл осы 

мемлекеттік тапсырыс отандық баспа 

саласының нарық заңдарымен жұмыс 

істеуіне кедергі келтіруде. Тендердің 

майлы жілігіне әдеттенген баспагер-

лер нарық тетіктерін енгізуге құлықты 

емес. Себебі олардың негізгі табыс к�зі 

бар, ол – мемлекеттің қаржысы. Оның 

�зінде полиграфиялық базасы және 

айналым қаражаты жеткілікті 2-3 мо-

нополист баспаны қоспағанда, шағын 

мекемелер мол пайдаға кенеледі деу 

қиын. «Ан-Арыс» баспасының ди-

ректоры Кәдірбек Құныпияұлының 

айтуынша, мемлекеттік тапсырыс бой-

ынша түскен қаржы кітапты баспаға 

әзірлеу, басып шығару, редакция 

қызметкерлерінің еңбекақысына 

кететін шығыннан артылмайды. 

Баспалардың мемлекетсіз күні 

қараң екенін Кітап палатасы жыл 

сайын жасайтын рейтингке қарап 

та білуге болады. Қазақстандық 

б а с п а  ж ү й е с і н і ң  с а р а п т а м а с ы 

к�рсеткендей, кітап басу к�лемі 

бойынша негізінен оқулық шығаратын 

«Қазақ университеті», «Атамұра», 

«Алматыкітап», «Мектеп» баспалары 

к�ш басында тұр.  Егер  оқулық 

шықпаса, еліміздегі баспалар мен 

баспаханалардың барлығы жабылып 

қалар еді. Яғни бүгінгі күні қазақ 

кітабы тек оқулықтың арқасында ғана 

жарыққа шығып жатыр. Бұл дабыл 

қағарлық жағдай. 

Егер елімізде 1300-ден астам мем-

лекеттік және жекеменшік баспа бар 

десек, оның 70%-ға жуығы жылы-

на 5 кітаптан да аз шығарады екен. 

Тіпті жыл бойы 1-2 кітап шығарып, 

нәпақа тауып отырғандар да жеткілікті 

(107 бас па).  Кітап палатасының 

дерек терінен алынған бұл цифрлар 

«қуыршақ» баспалардың к�п екенін 

к�рсетеді.

Мемлекеттік тендерге қандай жол-

мен болса да қол жеткізу салдарынан 

к�ркем әдебиеттің саны да, сапасы 

да сын к�термей отыр. Мәселен, 2013 

жылы қазақ әдебиеті бойынша 915 

кітап шықса, 2016 жылы бұл к�рсеткіш 

екі есеге дерлік азайған (492). Мұндай 

жағдайда кітап нарығы қалай дами-

ды? Тендерге тәуелділіктен қалай 

құтыламыз? Осы сауалды «Арыс» 

баспасының директоры Ғарифолла 

'неске де қойған едік. 

– Қазір Қазақстанда кітапқа 

идеологиялық құрал ретінде де, тауар 

ретінде қаралмайды. Кітап басу, 

тарату ісімен айналысатын ешқандай 

жүйе жоқ. Баспаның барлығы 1990-

шы жылдары жекешеленіп кеткен, 

олардың қызметін Үкімет тарапынан 

реттейтін комитет тұрмақ, б�лім 

де жұмыс істемейді. Мемлекеттік 

тапсырыс бастапқы кезде газет-

журналдар мен баспалар жабылып 

қалмауы үшін қажет болғаны рас. 

А л  э к о н о м и к а  к � т е р і л г е н  с о ң , 

мемлекеттік тапсырыстың түкке керегі 

жоқ еді. Мысалы, кітап шығаруға жыл 

сайын 2 млрд теңге б�лінеді, бірақ қай 

баспа қандай кітап шығарып жатыр, 

белгісіз. Қаржы б�луде ашықтық жоқ. 

10 жылда 20 млрд аз ақша емес қой, 

бүкіл ақпарат неге сайтта тұрмайды? 

Электронды сауда неге жүргізілмейді? 

– дейді белгілі баспагер. 

Ғ . ' н е с  « А р ы с »  б а с п а с ы н ы ң 

қоймасында дәл қазір 300 млн теңгенің 

кітабы сақтаулы тұрғанын айтты. 

Жалпы, кез келген кітап таралымы 

10 мың данадан асқанда ғана �зін-

�зі ақтайды екен. Ал 100 мыңмен 

шықса авторға да, баспаға да пайда 

Аталмыш іс-шарада 'уезов шығармаларының ру-

хани құндылықтары мен бағдарламалық мақаланың 

маңызды міндеттері туралы  университеттің Оқу-

әдістемелік істер ж�ніндегі проректоры Л.Демеуова ой 

б�лісті. 

Аймақтық зияткерлік олимпиадаға 6 команда 

қатысты. Сайысқа М.О.'уезов атындағы 'дебиет 

және �нер институты, «'уезов үйі» ғылыми-мәдени 

орталығының бас ғылыми қызметкері, филология 

ғылымының докторы, профессор Г.Пірәлі, Алматы 

университетінің Оқу-әдістемелік істер ж�ніндегі про-

ректоры Л.Демеуова, Педагогикалық мамандықтар 

кафедрасының меңгерушісі Б.Махмутов қазылық етті. 

Студенттер «Командалардың �зін таныстыруы», 

«Брейн-ринг», «Спикер», «Бәйге» атты т�рт кезең бойын-

ша сайысқа түсті. Қатысушылар ұяшықтағы сұрақтарға 

берілген жауаптардың дұрыстығы, толықтығы, 

жылдамдығы бойынша бағаланды. «Абай жолы» роман-

эпопеясы бойынша жоба бейнеролик түрінде дайын-

далып, ол мағыналы, мазмұнды, жүйелілігіне қарай 

сарапталды. Сайыс қорытындысы бойынша, жүлделі 

бірінші орынды Сүлеймен Демирел университетінің 

студенттері иеленді. Екінші орынды Ілияс Жансүгіров 

атындағы Жетісу  мемлекеттік университеті мен Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

б�лісті. Үшінші орын әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті, Қайнар университеті және Алматы 

университеттерінің студенттеріне бұйырды. 

А.ЖҰМАШЕВ

Онда  белгілі журналист, фельетонист Сұлтан 

Қожаниязовтың 1938 жылдан республикалық, 

облыстық, аудандық газеттер мен журналдарда 

жарияланған әртүрлі тақырыптағы мақалалары мен 

сын-сықақтары, �леңдері енген. «Менің туып-�скен 

жерім – қазіргі Кеңестер Одағының Батыры Нағи 

Ілиясов атындағы ауыл. Осында оқып, ержеттім. 

Ауылымды әрдайым мақтан етемін. Жұртшылық бұл 

ауылды «Батырлар ауылы» деп те атайды. @йткені 

совхозды кезінде соғыс батыры Нағи Ілиясов, одан 

кейін Социалистік Еңбек Ері Алдаберген Бисенов 

басқарды. Бұл ауылдан Күләнда 'бдірахманова, Абзал 

Жұмашұлы сияқты Еңбек Ерлері шықты. «Халық айт-

са, қалт айтпайды» демекші, шын мәнінде батырлар 

ауылы.

Міне, осы ауылдан шыққан, соғыс ардагері, жур-

налист, фельетоншы Сұлтан Қожаниязов есімін туған 

ауылының азаматтары ғана емес, бүкіл Сыр елі халқы 

түгел біледі десем артық айтқаным болмас. Сұлтекең 

әкеммен замандас, жас шамасы қатар болар. Анда-

санда үйге келіп-кетіп жүргенінде олардың жарасымды 

әзілдерін де естіп қалатынмын. Ол кісінің �зінен бұрын 

үйге әзілі кіретін. Кейде совхоз директоры, Кеңес 

Одағының Батыры Нәкең Алмат ағалардың үйінен 

шығып бара жатқанын к�ретінбіз.

Есейген шағымда сол бір бала кезімде к�рген сары 

кісіні егін арасынан, мал фермасынан, совхоз гаражы-

нан к�рсем, енді бірде мектеп пен балалар бақшасында 

бірінен шығып, енді басқасына бара жатқаның 

байқайтынмын. Неткен тынымсыз адам. Осындай 

ағамен ХХ ғасырдың 80-90 жылдарында бірнеше рет 

кездестім. Сонда байқағаным одан үлкен жастағылар 

мен замандас інілері де оның тура атын атамай Сұлтеке 

дейтін. Ал совхоз басшылығынан бастап, бас маман-

дар, орта буын кадрлар, тіпті қарапайым еңбеккерлер 

де С.Қожаниязовтан сескенетіні байқалып тұратын. 

С�йтсем, ол белгілі сықақшы, фельетоншы екен» 

дейді кітаптың алғыс�зінде Қазақстанның Еңбек Ері, 

Парламент Мәжілісінің депутаты Абзал Ералиев. 

Аталған жинақта еңбек адамда ры ның �мірі кеңінен 

с�з болады. 

Сәрсен МҰХИТДИНОВ

Автордың жуырда жарық к�рген «Сыңғыр» атты бұл 

кітабының бірінші б�лімінде оның шығармашылығы 

туралы ұлттық поэзияның патриархы '.Тәжібаев, 

мэтрлер Қ.Бекхожин, Қ.Шаңғытбаев, Ғ.Қайырбеков, 

Қ.Мырза 'лі, '.Кекілбайұлы, Ф.Оңғарсынова және 

т.б. әріптестерінің жүрекжарды лебіздері берілсе, 

екінші б�лімінде тұтастай �нердің осы түрінің хал-

жайы, к�кейкесті күрделі мәселелері хақында түбегейлі 

с�з қозғалады. КСРО тарқамай тұрған кезде Р.Ғамзат, 

Е.Евтушенко, Б.Ахмадулина, Б.Кенжеевпен жүзбе-жүз 

кездесіп, пікір �рбітеді. Екі ғасыр тоғысындағы поэ-

зия жанрындағы проблемалар тілге тиек етіліп, рухани 

к�кжиектер арқау болған. 

  Кітап «Қаламгер» баспасынан жарық к�рді.

ӘУЕЗОВ МҰРАСЫНА 
АРНАЛДЫ

СЫҚАҚШЫ 
ЕҢБЕГІ

ҚАЛАМГЕР 
ТУЫНДЫСЫ

сатудан түседі. Бүкіл республика 

к�лемінде мемлекеттік сатып алулар 

жүргіземіз. Қазақстандық, ресейлік 

кітап баспаларымен тұрақты байла-

нысымыз бар. Біздің баспалар қазір 

кітапты сатып-�ткізу шартына (реали-

зация) да келісіп отыр. Ешқашан бұлай 

болған емес. Саладағы жағдайдың 

мүшкіл екенін осыдан-ақ білуге бо-

лады. Баспалар бұрын шығарған 

кітаптарын �ткізе алмай отыр. Жаңа 

кітаптар аз. «Жазушы», «@нер» бас-

паларында ассортимент түсіп кетті. 

Себебі к�ркем әдебиетке сұраныс азай-

ды. «Жазушы» баспасы шығаратын 

кітаптардан тек М.'уезовтің «Абай 

жолы» романы ғана �тімді. Ал балалар 

кітабына келсек, қазақша қызықты 

кітапшалар, сәбидің ой-�рісін дамыта-

тын баспа �німдері жоқ деуге болады» 

деп қынжылды дүкен директоры. 

Кітап сатылымын қолдауға мемле-

кет тарапынан ешқандай жеңілдік жоқ. 

Мұның бәрі кітап бағасынан к�рініс 

табуда. Сол себепті тұтынушылар аса 

қажет жағдайда ғана кітап сатып алуға 

сулер ұйымдастырып жүрміз. Қазір біз 

айына кем дегенде 5 жүздесу �ткіземіз. 

Кітапты қабылдау кезінде осындай 

шарт қоямыз. Бірақ жазушылардың 

бәрі кездесуге, қолтаңба таратуға, 

сұрақтарға жауап беруге дайын емес» 

деді В.Голенко. 

 Дүкен басшысы баспа меке ме-

лерімен жұмыс істегенде құқықтық 

жағына қатаң қарайтындарын айт-

ты. Сатуға тек заңды тұлғалардың 

кітап тары қабылданады. Қазір ком-

пания «MelomanPublishing» атты бас-

па ашып, сұранысқа сай әдебиеттер 

шығара бастаған. Оның ішінде ба-

лалар кітабын, қазақ әдебиетінің 

классикасын, ұлттық ою-�рнекпен 

безендірілген �німдер де бар. «Баспаны 

ашқан себебіміз де сол. @йткені туған 

еліміз, жеріміз туралы кітаптардың 

же тіс пеушілігі �ткір сезіліп отыр»  деді 

ол. 

Бәрі жақсы, бірақ біз іздеген қазақ 

тіліндегі кітаптар саны мұнда бүкіл 

ассортименттің 1 пайызын құрай-

тынын білгенде, к�ңіліміз су сеп-

кендей басылды. Олардың шетелдік 

кітаптардан жақсы �тетінін айтқан 

директордың с�зі де қуанта алмады. 

Иә, еліміздегі бүкіл кітап дүкендері 

сияқты, «Меломан» с�релерін ресейлік 

кітаптар жаулап алған. 

Кітап саудасымен айналысатын 

жыл сайын �тетін кітап фес  ти-

валінде кітапты таласа-тармаса алып 

жатқан оқырманды к�ргенде, «кі тап 

оқылмайды, сатылмайды» деген уәж-

дің бос с�з екеніне куә болып жүрміз. 

Қазақ кітабының тағдыры тіл 

мәсе ле сімен �зектес. Қазақ тіліндегі 

кітаптардың сұранысқа ие болма-

уы жалпы мәдени-рухани деңгейдің 

қаншалықты т�мен екенін к�рсетуде. 

Бұл кітап саласы үшін ғана емес, 

ел болашағы үшін де қауіпті. Тіпті 

бүкіл әлемге мәдени, экономикалық 

үстемдігін жүргізіп отырған Батыс 

елдерінің биліктері �здерінің «мәдени 

қауіпсіздігін» қорғауға баса мән беріп 

отырғанда біздің елдің бұл салада 

бейқамдығы алаңдатады. Мәселен, 

Франция мәдениет саласында бел-

сенді мемлекеттік саясат жүргізеді. 

Француз парламенті кітап таратудың 

француздық жүйесін қорғауға бағыт-

талған шешім қабылдаған. Ал Ресейде 

«Ресейдің мәдени картасы. 'дебиет. 

Кітап оқу» сияқты жобалардың арқа-

сында кітап оқу жанданған. Олар 

бұның не үшін керек екенін жақсы 

түсінген. Кітаптың құндылығын 

ұққан. Ресейдегі кітап нарығында 

санкциялардың салқыны сезілмейтіні 

осыдан болса керек. 

Сондықтан кітап басу, тарату ісіне 

Үкімет назар аударуға тиіс. @йткені 

әкеледі. Оларды сатып �ткізу оңай 

емес. «Жекеменшігіңде дүкенің болма-

са, сауда нүктесін ашу тиімсіз. Талғар 

мен Ұзынағаштан кітап дүкенін аша 

алмай отырып, Атыраудан қалай аша-

мын?» деген баспагердің с�зінен кейін 

кітап дүкендерінің халі нешік деген 

сауалдың туындары с�зсіз. 

Кітап тарату ісімен, яғни дайын 

�німді тұтынушыға – оқырманға 

жеткізумен баспалардан б�лек, кітап-

ханалар мен сауда орындары (дү-

кендер) айналысады. Соның ішінде 

кітап дүкендерінің орны ерекше. 

К е з і н д е  е л і м і з д е г і  б а с п а  і с і н е 

басшылық жасаған қайраткер ағамыз 

Шериаздан Елеукеновтің айтуынша, 

кеңестік кезеңде кітап сатудан жылына 

бір миллионер совхоздың табысына 

тең қаражат түсетін болған. Қазір 

ауыл тұрмақ, аудан орталықтарында 

кітап дүкендері мүлде жоқ. Бұрынғы 

жүйе үзілгеннен кейін кітап дүкендері 

жабылды. Дүкен болмаған соң кітап 

тарату ісі тоқырап тынды. Тіпті халық 

к�п шоғырланған Алматы сияқты ірі 

қаланың �зінде кітап дүкені к�п емес. 

Оның ішінде кейбірі нарықтың қатал 

заңына т�теп бере алмай жабылып 

та жатыр («Экономикс», «Эврика», 

т.б.). Олардың орнын мейрамхана, 

дәмханалар басты. Шын мәнінде 

кітап дүкендерінің нарық к�шіне 

ілесе алмауының себебі тағы да сол 

ескі жүйемен жұмыс істеудің салдары 

екені анық. 

Мәселен, қазір Алматыда кітап 

дүкендерінің бірнеше түрі бар. Оның 

ішінде кітап дүкені желілері («Мело-

ман» «Гүләнда»), шағын кітап дүкен-

дері, баспалардың арнайы дүкендері 

(«Атамұра», «Алматыкітап») осы 

мәдени �німді сатады. Бірақ негізінен 

оқулық сатуға маманданған аталған екі 

баспадан б�лек, кітап дүкендеріндегі 

ассортименттің 90%-ға жуығы ресей-

лік басылымдар. Оған шетелден әке-

лінетін кітапқа кедендік баж салығы-

ның салынбауы да әсер етіп отыр. 

Кітап саудасының жайын білмекке 

Алматыдағы бірнеше кітап дүкен-

деріне кірдік. Фурманов к�шесіндегі 

«Академкнига» дүкенінің басшысы 

сауданың жоқ екенін айтып,ақпарат 

беруден бас тартты. Бұл дүкенде 

қазақ тіліндегі кітаптар к�зге түсе 

қоймайтын, шет жақтан орын тапқан. 

Сы ғы лысқан кітаптың арасынан 

керегіңді табу оңай емес. Қазақ кіта-

бына салқын к�зқарастың сыры 

сауданың жүрмеуінде ғана емес-ау 

деген ой келді. 

Одан кейін кіргеніміз – «Отбасы-

ның кітап әлемі». Дүкен директо-

ры Елена Тулешова да қазір кітап 

сатылымының �те т�мен деңгейде 

екенін айтты және ол мұның себебі 

жұрт электронды кітаптарға ауып 

кетті деп санайды. Сондай-ақ биыл  

бюджеттің қысқаруына байланысты 

дүкеннің негізгі тұтынушысы болып 

саналатын ЖОО-лар оқулық сатып 

алуды қысқартқан. 

«Дүкеннің негізгі табысы оқулық 

мәжбүр. Ал бәсекелестікке келсек, 

«Отбасының кітап әлемі» дүкенінің 

басшысы «Меломан», «Книжный 

город» сияқты дүкендермен бәсекеге 

түсе алмайтындарын айтты. 

ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ 
КІТАП ДҮКЕНІ. ОЛ ҚАНДАЙ?

Қа з і р г і  з а м а н д а  б а с п а д а н 

шыққан кітаптарды сатып 

�ткізудің бірнеше арнасы бар: ірі 

әмбебап дүкендер, кітап дүкендерінің 

желілері, жекеменшік кітап дүкендері, 

ғаламтор-дүкендер. Дәстүрлі кітап 

дүкеніндегі жағдайды білген соң, 

еліміздегі бірден-бір заманауи кітап 

желісі саналатын «Меломанға» ат ба-

сын бұрдық. Қазіргі үлгіге сай, кең де 

жарық, тұтынушы үшін барлық жағдай 

жасалған дүкен кірсе-шыққысыз. 

Мұнда кірген адам кітап сатып алмай 

кетпесі анық. Шынымен де солай 

екен, «Меломан» компаниясының 

бас директоры Вадим Голенко кітап 

саудасына к�ңілі толатынын білдірді. 

– Бүгінгі күні электронды құрал-

дардың кең таралуына қарамастан 

кітапқа сұраныс бұрынғыдан да арта 

түсуде. Оқырман аудиториясы да �сті. 

Белсенді, алдыңғы қатарлы жастар 

заман к�шінен қалмай дәстүрлі қағаз 

кітапты қуана сатып алады. Оның 

ішінде сүйікті авторының кітабы не-

месе ерекше иллюстрациялы басы-

лымдар бар. Біздің дүкендер желісінде 

бүкіл отбасына арналған кітап �німдері 

ұсынылған, сондықтан біз кітапқа 

қызығушылықтың артқанын, кітап 

оқу мәдениеті даму үстінде екенін 

к�ріп отырмыз, – деп бастады с�зін 

дүкен басшысы. 

Ал тақырыбы бойынша қазақстан-

дық оқырмандар арасында к�бінесе 

қазіргі заманғы проза танымал екен. 

«@йткені адамдар қай кезде де �зі 

�мір сүріп отырған дәуір, ол дәуірдің 

кейіпкері туралы оқуға әуес. Сондай-

ақ публицистика мен іскерлік әдебиет 

те сұранысқа ие». 

Сатылым рейтингі ж�нінде В.Го-

лен ко бұл бизнесте барлығын оқыр ман 

ше ше тінін айтты: «Біз үшін қазақ -

стан дық оқырман – басты тұлға, к�ш -

басшылар мен аутсайдерлерді анық-

тайтын да сол. Мысалы, соңғы бес 

жыл бойы австралиялық жазушы Гре-

гори Дэвид Робертстің «Шантарам» 

атты романы сатылымның басында 

тұр. Жалпы кітаптың �туі үшін бәрі 

маңызды: бірден к�зге түсетін мұқаба, 

кітап тың мазмұны». Одан б�лек, дүкен 

бас шысы «ұзынқұлақтың» да р�лі зор 

дейді. 

«Меломан» кітап оқуды насихат-

тау ға жете мән береді және мұнда 

авторлармен жүздесу дәстүрге айнал-

ған. «Біздің компания Қазақстан 

нарығында 30 жылдан бері жұмыс 

істейді. Оқырмандармен кездесуді 

алғаш енгізген біз болатынбыз. Ал-

дымен Алматыға ресейлік таны-

мал авторларды алдырдық, қазір 

қазақстандық жазушылармен де кезде-

кәсіпкер ретінде В.Голенко бізде 

жазушы кәсібін насихаттау мүлде 

жүргізілмейді деп есептейді. «Кітап 

саудасы нарығындағы басты мәселе 

– уақыт талабына сай �зекті, зама-

науи тілмен жазылған кітаптардың 

жоқтығы» деді ол. 

Иә, қазіргі заманғы кітап дүкенінің 

үлгісі дерлік «Меломан» мен жоғарыда 

келтірілген дүкендерді салыстыруға 

мүлдем болмайды. Мәселен, табысты 

сауда желісі саналатын «Гүләнда» 

дүкеніндегі кітап саудасы айналымы-

ның к�лемі 2013 жылы 260 млн 800 

мыңды құраса, «Меломан» ЖШС-нің 

кітап тауары бойынша айналым к�лемі 

1,5 млрд теңгеге жеткен (жалпы тауар 

айналымы – 11 млрд теңге). Демек, 

біз дегі ескі жүйемен жұмыс істейтін 

дү  кендер форматын түбірімен �згертуі 

керек. Нарыққа бейімделу, қызмет 

к�рсетуді барынша сапалы және тиімді 

ету – кітап дүкендерінің басқа таңдауы 

жоқ. 

САЛАҒА ЖАҢА 
КZЗҚАРАС ҚАЖЕТ

Қазіргі таңда кітап дүкендері 

үшін басты мәселе – сұраныс-

тың т�мен деуі, ғимаратты жалға алу 

ақысы ның к�терілуі, тауарды жеткізу 

шарт тарының қатаңдауы, несие 

м�лшер ле месінің артуы. Дүниежүзі 

бойын ша кітапқа орташа қосымша 

құн салығы (ҚҚС)– 5 не 6%. Ал 

кейбір елдерде, мәселен Үндістанда 

бұл салаға салық салынбайды. Ресей-

де – 10%, Қазақстанда – 16%. Бұндай 

жүктеме еліміздегі кітап нарығын 

тұншық тырып отыр. 'сіресе, шағын 

кітап дүкендеріне қиын. Мәдени 

нысан ретінде кітап дүкендері үшін 

жеңілдіктер беру ж�нінде әңгіме 

қозғалған емес. Жалпы бұл жағынан 

мемлекет к�п нәрсе істей алар еді. 

Кітап – тамақ сияқты ең бірінші 

мұқтаждық емес, ешкім 24 сағат бойы 

кітапты ойлап отырмайды. Сондықтан 

к�рнекті жерлерде дүкендерді к�птеп 

ашып, кітап деген дүние бар екенін 

елдің есіне салып отыру керек. 

Қазақстанда кітап оқылмауының 

тағы бір себебі оның бағасының қым-

баттығында. Кітап басуға қажетті, 

қағаз, бояу және т.б. заттардың бәрі 

шетелден сатып алынады, одан б�лек 

түрлі салықтар, жалдау ақысы бар, 

осының бәрі кітаптың құнын к�тере 

түседі. Яғни отандық баспа �німдері 

халыққа қолжетімді емес. 

Кітап нарығы құлдырауының тағы 

бір себебі – салаға инвестиция са-

лынбауы. Ірі кәсіпкерлер үшін кітап 

саудасы тартымды емес. Сондықтан 

кітап дүкендерін ашуды «Атамекен» 

қоры сияқты қуатты орталықтарға 

жүктеу керек деп санайды баспагер 

Кәдірбек Құныпияұлы. «Мемлекеттік 

деңгейде бағдарлама қабылдап, қазақ 

кітаптарын таратумен айналысатын 

арнайы жүйе құру керек. С�йтіп, 

кітап сату тетігі қалыптасса, бұл сала 

гүлденіп кетеді» дейді ол. @йткені 

қазақ кітабының болашағы қыл 

үстінде тұр. 90 пайыз �зге елдің руха-

ни �німін тұтынатын оқырманның, 

әсіресе, жастар мен балалардың 

жағдайы отандық баспа саласындағы 

олқылықтарды жедел түзетуді та-

лап етеді. Ол үшін мемлекет тара-

пынан кітап нарығын қалыптастыру 

шаралары жүргізілуі қажет. Атап 

айтқанда, кітап басу-тарату ісін бір 

жүйеге қоятын тиісті инфрақұрылым 

құру; осы инфрақұрылымның бір 

элементі, маңызды драйвері ретінде 

кітап дүкендеріне әлеуметтік, мәдени 

маңызды мекеме мәртебесін беру 

және салық, т.б. жеңілдіктер жа-

сау; баспа �ндірісіне қажет �німдер 

шығаруды қолға алу; кітап саудасын 

дамытқысы келетін кәсіпкерлерді 

қолдау; мемлекеттік тапсырысты 

орындау тетіктерін �згерту; кітап им-

портын қатаң қадағалау, баж салығын 

енгізу; қазақ кітабын насихаттайтын 

іс-шаралар �ткізу және т.б. 

Қысқасы баспа саласына тың леп, 

жаңа екпін керек. Мәселен, дамыған 

елдерде кітап баспалары авторды 

табудан бастап оқырманға жеткізуге 

дейін �з мойнына алады. Бізде олай 

емес. Себебі аталған мекеме басшы-

лары негізінен Кеңес заманынан 

қалған жүйемен жұмыс істеуде. Бұл 

әрине жақсы, олардың тәжірибесі мол, 

қиын-қыстау кезде баспаларды сақтап 

қалған еңбегі бар. Бірақ олардың 

к�пшілігі кешегі кеңестік жүйені – 

кітаптардың ғаламат таралымын, 

мемлекеттің аялы алақанын, кітапты 

ең к�п оқитын елдің оқырманын 

аңсайды. Олар үшін кітап �ндірісі биз-

нес емес, үнемі бюджеттің мойнында 

отыратын идеологиялық қажеттілік.  

Сондықтан дәл қазіргі уақытта баспа 

саласына басқарудың заманауи әдіс-

тәсілдеріне жетік, даму болашағын 

болжай алатын кадрлар келуге тиіс. 

Кітап оқитын тұрғындары к�п 

ел – адам капиталына, мәдени капи-

талға бай ел. @йткені кітап – жай 

тауар емес, рухани �нім. Оқырман 

д е ң  г е й і н ,  д е м е к ,  ұ л т  д е ң г е й і н 

к�теретін қастерлі мұрамыз да осы 

кітаптарда сақталған. Сондықтан 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-

сында ең алдымен қолға алатын басты 

шараның бірі – қазақ кітабының 

нарығын қалыптастыру. Кітапсыз ру-

хани жаңғыру жүзеге асады деген бос 

с�з. 'сіресе, қазақ жазуының латын 

әліпбиіне к�шуі тұсында кітап сауда-

сы мен баспа саласын дамытуға жаңа 

к�зқарас, батыл шешімдер қажет. 

«Бір нәрсені істеуді жалғастыра 

беріп, бірақ одан басқа нәтиже күту 

бекершілік» деген екен А.Эйнштейн. 

Баспа �ндірісі мен кітап саудасы 

нарығындағы үрдістер бұрынғыша 

жұмыс істеуге болмайтынын к�рсетіп 

отыр. Сондықтан аталған мәселеге 

кешенді к�зқарас керек. @йткені бұл 

тек кітаптың мәселесі емес, бүкіл 

қоғамның, мемлекеттің мәселесі.  

Дина ИМАМБАЕВА

«ҚУЫРШАҚ» БАСПАЛАР 
КZБЕЙІП ТҰР

Ха л ы қ а р а л ы қ  б а с п а г е р л е р 

қауым дас тығы ның мәліметіне 

қарағанда, дүниежүзінде кітап шығару 

ең табысты бизнестің бірі болып 

саналады: оның к�лемі – 151 млрд 

доллар болса, кино индустрия сы – 

133 млрд долларды құрайды екен. 

Яғни шетелде кітап бизнесі кино-

дан қалысар емес. Бұл дерек кітап 

оқуға қызығушылық т�мендеді де-

ген әңгімелерді жоққа шығарады 

және қазақстандық баспалардың 

нарық талаптарына бейімделе ал-

май отырғанын, ескі к�зқарастан 

арылмағанын к�рсетеді. Мәселен, 

қазіргі заманғы редакциялық-баспа 

үдерісі «қолжазбаны қабылдау – 

келісім-шарт жасасу – редакциялау – 

рәсімдеу – беттеу – корректура – басу 

– дайын кітап – маркетинг және тара-

ту» үдерісінен тұрады. Соның ішіндегі 

ең маңыздысы – маркетинг және тара-

ту. Бірақ онымен Қазақстандағы бірде-

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА



12 №47 (1409)
23 – 29 қараша

2017 жыл
ANA TILI

БАЛҒЫН ҚИЯЛЫН 
көкке өрлеткен

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

той тарқап к�рген жоқ. Тарқамасын да 

деп тілейік» деп, кейіпкеріміз сол күнді 

әрдайым сағынышпен еске алады.

Иә, содан бері де сынаптай сырғып 

ж и ы р м а  ж ы л  � т е  ш ы ғ ы п т ы - а у ! 

Ағалардың ақеділ тілек-батасы қабыл 

болып, Қыдырбай ағаның қызметі алға 

басып, қара шаңырағында той тарқап 

к�рген емес. 

@міріндегі  ең бір ұмытылмас 

оқиға, 2011 жылы кезектен тыс �ткен 

Президент сайлауында Елбасының 

сайлауалды жеке қорын басқарды.

Адал еңбек қашанда ақталады емес 

пе! @зіне сеніп тапсырылған аса жа-

уапты жұмысты үлкен абыроймен 

атқарғаны үшін Қазақстан Республи-

касы Президентінің Алғысына ие бол-

ды. Бұл марапатқа отбасы болып қатты 

қуанған болатын. К�п ұзамай тағы да 

шаттыққа б�ленді.

Елбасы бүкілхалықтық сайлау-

да Президент болып бірауыздан 

сайланған сол жылдың 6 шілдесінде 

�мірге немересі келіп, әулеті болып 

к�л-к�сір қуанышқа кенелді. Елі 

сүйген Елбасын ерекше қадір тұтатын 

Қыдырбай аға немересіне болашақта 

елжанды азамат болып �ссін деген 

ақ ниетпен Сұлтан деген к�ркем есім 

берді.

Иә, Астанадағы Қыдырбай ағаның 

құтты шаңырағында бұдан жиырма 

жыл бұрын басталған мерейтой әр 

кезде де торқалы тойға ұласып келеді. 

Астана барлық қазақстандықтар 

сияқты Нұрпейісовтер әулеті үшін 

де құтты мекенге, қызырлы қалаға 

айналды. Қыдырбай Нұрпейісұлы мен 

Күләш Смағұлқызы ұлдары Дархан, 

Дәурен және Дамирден немерелер 

с ү й і п ,  с о л а р д ы ң  қ ы з ы ғ ы н а  д а , 

қылығына да тоймай шат-шадыман, 

бақытты шаңырақтың біріне айналып 

отыр. Тату-тәтті �мір сүріп жатқан 

отбасының тірегі – Қыдырбай аға 

болса, жүрегі – Күләш апа деп білеміз. 

С � з  б а с ы н д а  Қ ы д ы р б а й 

Нұрпейісұлы ның жүрек  қылын 

шерткен жан сырын жаздық. Ендігі 

кезекте с�зімізді кейіпкеріміздің 

т�мендегідей ой-толғамдарымен 

түйіндеуді ж�н к�рдік. 

Ел ағасы Қыдекең ұрпақ тәрбиесі 

жайында: «Заманға, қоғамға байланыс-

ты сана-сеніміміз жетілгенмен, иман-

ды, қазақы ұлтымызға тән тәрбиесі бар 

қыз, болашақ келін, жарына сүйеніш, 

тірек болар, бойында ұлттық рух-

ты сіңірген ер азаматты, намысты, 

ұлтжанды ұрпақ �сірсек, болашағымыз 

берік, халқымыздың мәңгілік болуына 

кепілдік болар еді» деп толғанады.

Иә, бұл тәмсілдің бір отбасына 

немесе бір әулеттің ғана тәрбиесіне 

қатысты емес, шын пейілімізбен ұғына 

білсек, тұтас ұлттың болашағына 

қатысы бар дегеніміз абзал. «Тәрбие 

– тал бесіктен басталады» деп бабала-

рымыз бекер айтпаған ғой. 

Нұрлан ҚАЛҚА,
Баубек Бұлқышев атындағы 

сыйлықтың лауреаты

АСТАНА

Ондай келеңсіздікке жол бер-

мес үшін,  әрине,  жан дүниеңді 

терең түсінетін, бар қиыншылыққа 

�зіңмен бірдей т�зімділік таныта-

тын жан серігіңді кезіктіргенге не 

жетсін! Бұл орайда, біздің с�з етіп 

отырған кейіпкеріміздің бағы бар 

екен. Сондықтан да тағылымды 

с�зіне ден қояр болсақ, былай деп сыр 

жеткен жетістіктерінің бастауында 

Күләш апамыздың да тұрғанын 

шынайы пейіл, ақ к�ңілімен айтып 

беріп отыр. Жастарға бұл да үлгі-

�неге болар дағды екені с�зсіз.

Ер жігіт үшін тағы да бір 

үлкен сынақ бар, ол – мамандық 

та ң дау да ж а ң ы л ыспау дер 

едік. Бұл ретте де Қыдекеңнің 

Он жыл болды – қайта жарақта лып 

бейімделген нысан Шалқар ауданын-

дағы балғындарды тәрбие леудің орта-

лығына айналды. Мекемеге бірінен 

соң бірі басшылық жасаған Құлыбек 

Сүйеубайдың, Қуаныш Табаналының, 

Қайрат Тіле шев тің еңбегін ешкім 

жоққа шығара алмайды. Дегенмен 

соңғы үш жылда директор Жанар 

С е й і т м а ғ а н б е т о в а н ы ң  ұ й ы м д а с -

тырушылық қабілеті, ұжымды ортақ 

мүддеге  жұмыл дыра білуі ,  ұдайы 

ізденісте жүретіндігі ата-ананың да, 

шәкірттердің де қызығу шылығын 

оятып келеді. Олай болатын ж�ні де 

бар. Қ.Жұбанов атындағы Ақт�бе 

�ңірлік мемле кет тік универси тетінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

мамандығы бойынша бітірген жас ұстаз 

Шалқар қаласын дағы №2 мектеп-

гимназияда жұмыс істеп жүргенінде 

Оралхан Б�кей атындағы аудандық 

және облыстық байқауларда жеңімпаз 

атанды, республикалық фестивальден 

дипломант болып оралды, ұстаздық 

кәсібінде �зін к�рсете білді. 

Ол басқаратын Оқушылар сарайын-

да тазалық, тәртіп орныққан, соның 

нәтижесінде педагогтар мен кіші 

қызметкерлердің әрқайсысы кәсіби 

шеберлігін жетілдіріп отырады. Жобалық 

қуаты 475 балаға арналған орталықта 

қазіргі күнде бір мың екі жүзден астам 

оқушы қамтылған. 2016-2017 оқу жы-

лында аудандық білім б�лімінің ұсыны-

сымен аудандық қосымша білім беру 

мекемелерінің тірек пункті болып 

құрылуы да к�п жайды айғақтайды. 

Бес бағыт бойынша жұмыс істейтін 

мекемеде 18 үйірме бар. Оқушылар 

сарайы  ның �зінде және оның Жылтыр, 

Бегімбет, Аққайтым, Бершүгір, Қай-

дауыл ауылдарындағы филиалдарын-

да балғындардың техникалық, конс-

трукторлық үйірмелерге қаты суына, 

шығар машылығын дамытуға жағдай 

жасалған.

таң даған ісінің жоғары деңгей лі 

маман дәрежесіне қол жеткізіп, к�зге 

түсті. Іскер басшы атанып, ада л, 

адами қасиеттерімен �з ортасында 

құрметке ие болып, республикалық 

басқару органдарына танылды» деп 

ағынан жарылады.

«Бейнет түбі – зейнет» демекші, 

�з �мірінің мәнді кезеңін, жастықтың 

жалынды жылдары мен күш-жігерін, 

білімі мен білген, түйгенін мемлекеттік 

қ ы з м е т к е  а р н а ғ а н  Қ ы д ы р б а й 

Нұрпейісов Қазақстан Республика-

сы Президенті Кеңсесі бастығының 

орынбасары – бас есепші лауазымынан 

2012 жылы зейнетке шыққан еді. Де-

генмен, біліктілігі жоғары, тәжірибесі 

мол қаржыгердің жастарға үйретер 

тәлімі, к�рсетер тағылымының әлі де 

қажеттігі ескеріліп, Ақпарат және ком-

муникациялар министрлігінің «Талдау 

және ақпарат орталығы» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы РМК бас есепші 

болып еңбек етіп келді. Бүгін де 

еңбек к�рігін қыздырып, жастарға 

бас-к�з болып, ақыл-кеңесін беріп, 

тәжірибесін б�лісуде, осы мекеменің 

ревизоры қызметінде.

1997 жылы Елбасының бастауы-

мен Арқа т�сіне келген елжанды аза-

мат елу жасқа толуын Астанада атап 

�ткен-ді. Оралбай аға 'бдікәрімов 

«тойың тарқамасын!» деп, ақ бата-

сын берген сонда мейірленіп. «Арқа 

жеріндегі алғашқы күніміз тоймен 

басталды, тойымыз тарқамасын деп 

ырымдадық. Содан бері Астанамызда 

еніп, машина жалдайтын клиент іздеп 

жүрген адам құсап.

– Бағана картоп тиеген бір машинамыз 

қалаға кетіп еді, соны күтіп тұрмыз. Күн 

кешкіріп барады, бәлкім, сіз апарып тастар-

сыз? – дейді ұрылар да бей-жай, ойда ештеңе 

жоқ.

– Жарайды, ақшасын жақсы т�лесеңдер, 

неге апармасқа? Қане, тездетіп машинамның 

артындағы арбаға тией қойыңдар, қараңғы 

түспей, қалаға жетіп алуымыз керек. Маши-

нам ескі, жолда тұрып қалса, түнімен далада 

қаларсыңдар, – дейді асықтырып. Олар 

қапшық-қапшық картопты жабыла тиеп, 

машинаның т�бесіне де жіппен тас қылып 

байлап тастайды.

– Онда сендер қазір темекі тартып, сәл 

демалып тұра тұрыңдар, мен былай бұрылып, 

қалаға қарай баратын жолға бетімді бағыттап 

қояйын, -дейді  Аналардың ойында ештеңе 

жоқ. Қарқ-қарқ күліп, әзіл айтып, темекі тар-

тып тұрғанда бұл олардың тұсынан шаңды бір-

ақ к�теріп, зу ете қалады. Шуылдап соңынан 

ергендер қол-аяқтарын ербеңдетіп, балағаттап 

қала береді. Жол үстінде полиция машинала-

ры қарсы ұшырасады. Бұларды бастап әкеле 

жатқан к�рші орыс жігіті екен. К�п асқанға 

бір тосқан демекші, талайды зар қақсатып, 

тегін олжа тауып жүрген ұрылар с�йтіп, қолға 

түседі. 

Ал Мәкең болса, ерте к�ктемде еккен 

картобын күзде жанталасып қазып, жер тыр-

налап, жинап, жұрт құсап азаптанып жатпай, 

мол картопты қоймасына үйіп алған.   Ол 

осы жылғы картоптан алған мол �німі туралы 

жыр ғып, ел-жұртқа майын тамыза әңгімелеп 

жүрді. Естіген жұрт күлкіге қарқ болып, оның 

бұл әңгімесі талайдың құлағына тиген сияқты. 

Біздің Мәулітбек к�рші ақк�ңіл, қолы 

ашық адам. Жинаған картобын жыл сайын 

к�рші-к�лем, тума-туыстарға тегін тара-

тып, жұрттың бәрін мәз қылып, алғыс алып 

жүретін адамның әрқашан жолы бола беретіні 

де содан шығар-ау, кім білсін!

Мақсат РСАЛИН, 
журналист

Сұранысты зерттеу нәтижесінде 

жаңа бағыттағы үйірмелер ашылуда. 

Мысалы, журналистика үйірмесінің 

мүшелері «Жалын» радиостудиясы ар-

қылы мекеменің тыныс-тіршілігінен, 

аудан аумағындағы маңызды іс-шара-

лар дан хабарлар беріп отырады. Ал 

уа қыт ағысымен құрылған роботтех-

ника үйір месіне қатысушылар саны 

арта түсуде. Мекемеде болған сәтімізде 

мұра жайдан және қол�нер үйірме сінің 

б�лме лерінен шәкірттердің �з қолымен 

дайын даған әсем дүниелерін к�ріп, риза 

болдық. 

Үш кезеңнен тұратын еңбек лагеріне 

аз қамтылған отбасылардан мектептер-

дің сегізінші сыныбында оқитын балалар 

тартылған. Картоп жинау науқанының 

нәтиже сімен 56 баланың әрқайсысына 

�здері отырғызған картоптан бір жарым 

шелектен берілгендегі қуанышты к�ру – 

қандай ғанибет! Қаңтар айында Шалқар 

к�лінің айдынында «Жас балықшылар» 

сайысына 18 оқушы қатысқан. Салауат-

ты �мір салтын насихаттаған, табиғатқа 

жанашыр к�зқарасты нығайтқан мұндай 

игі дәстүрлер қанат жайса дейсің! Түрлі 

деңгейдегі балалар шы ғар машылығы 

бай қауында 82 оқушының жүлдегер 

атануы, �ткен оқу жылында кәсіби бай-

қауда бес педагогтың еңбегі бағалануы 

– ұйымшыл ұжым қызметінің әдемі 

сипаты. Орайы келгенде мекеме бас-

шысы Жанар Сейітмағанбетованың 

аудандық мәслихат депутаты, «Нұр 

Отан» партиясының белсенді мүшесі 

ретінде қоғамдық-саяси шараларда алғы 

лектен к�рінетінін, Елбасы Нұрсұлан 

Назарбаевтың  Алғыс хатына екі мәрте 

ие болғанын айту ләзім. Ол – тәрбиелі 

жар,  шаңырақ шырайын кіргіз іп 

отырған ана.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы ақпарат 

саласының үздігі
Ақт�бе облысы

уында

анын

йтып 
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ір 
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р 
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шертеді: «Мен жар таңдауда жолым 

болған адаммын. Осы күнге дейінгі 

қол жеткізген жетістіктерімде азама-

тын ардақтап, балаларын әлпештеп, 

қазанын қайнатқан, дастарқанын 

жайнатқан жан жарым Күләштің 

да үлесі зор деп білемін. @йткені 

жоғарыда айтылған ақ жаулықтыға 

қатысты қасиеттердің бәрі де Күләштің 

бойынан табылып жатады». 

Иә, «'йел – үйдің ырысы» деп 

Ескелді би айтқандай, кейіпкеріміз 

– Қыдырбай ағамыз отанасының 

бойынан қазақ аналарына тән асыл 

қасиеттерді  к�ре де,  тап басып 

тани да білген. Шын мәнінде, екі 

жақсыны құдай қосқан. Нұрпейісовтер 

әулетінің ырысы тасыған, ынтымағы 

жарасқан, балалы-шағалы, немерелі 

болып �сіп-�нген, мәуелі  отба-

сына айналуы – отбасы иелерінің 

«бір қолдан жең, бір жағадан бас 

шығарған» ауызбірлігінің арқасы екені 

шүбәсіз. Бүгінде жетпістің жотасы-

на к�теріліп, желкенін желбіреткен 

Қыдырбай Нұрпейісұлының бұл жа-

сында да жүзінен жылылық, жаны-

нан жылулық кетпеуінің бірден-бір 

себебі, құдай қосқан қосағы – Күләш 

Смағұлқызымен бірге бақуатты да 

бақытты �мір сүріп келе жатқандығы 

болса керек. Біле білгенге, к�біміз ар-

мандайтын бақыт отбасынан бастала-

ды. Үйде береке-бірлік болмаса, басқа 

тірліктің де мән-мағынасы болмайты-

нын түсіну қиын емес. Сондықтан да 

Қыдырбай аға осы кезге дейінгі қол 

Қ
азіргі заманда ет асылса, қасына 

міндетті түрде картоп қосады. 

Тіпті келіншектер кеспе, лағман 

пісірсе де картопсыз пісірмейді. Картоп 

қосып жасалатын қаншама салаттар бар! 

Тіпті біздің елде ішіне картоп қосып бәліш 

жасай алмайтын әйел, сірә, жоқ шығар. 

А л  б і з б е н  б а я ғ ы д а  к � р ш і  т ұ р ғ а н 

Мәулітбектің айтуына қарағанда, халықтың 

б а ғ ы  ж а н ғ а н  ж а н .  Е л і м і з д е г і 

қаржы са ласының білгір маманы 

ұзақ жыл Қазақстан Республикасы 

Президентінің 'кімшілігінде жауап-

ты қызметтер атқарды. @з саласында 

талай білікті шәкірттерге үлгі к�рсетіп, 

ақылымен де, ісімен де ел ағасы 

атанған Қыдырбай Нұрпейісұлының 

есімі әрдайым зор құрметпен ата-

лады.  @мір жолына зер салсақ, 

қаржыгердің табандылықпен талай 

белесті бағындырғанын байқаймыз. 

@мірлік мол тәжірибе, �з ісіне деген 

жауапкершілік пен тиянақтылық, 

уақыт талабына сай білімділік, қай 

істе де зор зерделі лік Қ ыдырбай 

ағаның үлкен �мірден �зінің орнын 

ойып алуына к�п септігін тигізді. @з 

мамандығы бойынша Талдықорғанда 

о б л ы с т ы қ  д е ң г е й д е  ж а у а п т ы 

қызметтер атқарды. Іскер басшының 

еңбек жолы 1996 жылы Президент 

'кімшілігінде жалғасын тапты. Одан 

кейінгі жылдарыда жоғары лауазым-

да әртүрлі басшылық қызметтерде 

болды. Оның іскерлігі, адамгершілік 

қадір-қасиеті туралы мемлекет және 

қоғам қайраткері Ға лым Байна-

заров «Қыдекеңнің �мір жолы да 

қиындық пен қанағатқа, қуаныш 

пен сүйінішке толы болды. Бірақ 

ауырдың астымен, жеңілдің үстімен 

�туді қалаған кездері болған жоқ, 

�зіне тапсырылған істі үлкен-кішісіне 

қарамай, асықпай-аптықпай, бай-

ыбына барып, жауапкершілік та-

нытып атқара бі л ді. С�йтіп, �зі 

шығып едім, кездескенің қандай жақсы бол-

ды! – дейді жан-дәрмені қалмай.

– Е, не болып қалды? Мені сағынып 

қалдың ба? – деп әзілдеп, бұл қылжақбастық 

мінезіне салады. Ойында б�тен ештеңе жоқ. 

– Сенің жеріңдегі картоптарды біреулер 

ұрлап қазып жатыр, мен қазір полицияға 

хабарлайын, мен қалаға барып қайтып кел-

генше сен сол ұрыларды бірдеңе қып алдан-

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДАБІЛІМ

КИНО

ас мәзірінен берік орын алған, қысы-жазы  

кез келген үйдің дастарқанынан табыла-

тын �зі жұғымды, �зі тойымды, �зі арзан, 

�зі құнды  картоп деген  құнарлы дақылды 

�сіру бап талғамайтын рақат бір шаруа 

екен. Ерте к�ктемде тұқымын егіп тастаған 

соң,  жұрт құсап баптап, арам ш�бін жұлып, 

қайта-қайта суарып әуре болып жатпай-

ды. Ол жаздың жаңбырлы болуын, жердің 

құнарлы болуын  ғана тілеп, қалған шару-

аны Жаратқан Ие саған аманат деп қойып, 

қоңыр күзге дейін алаңсыз жүреді екен. 

Ала жаздай жер тырмалап, белден бейнет 

кешіп жүрген к�ршілеріне қарағанда, саусақ 

қимылдатпай-ақ, қапшық-қапшық карто-

бын рақаттана жинап алғанға әбден  дәнігіп 

алады. 

Биыл да ол сол әдетімен, жылдағыша 

жұрт егісін жинай бастағанда, еш алаңсыз 

жұмысында жүреді. 'йелі ызыңдап құлақ 

етін жей берген соң, жұмыстан соң ескі 

машинасына   отырып, ең болмаса, аман-

сау �сіп тұрған егісімнің шығымдылығын 

байқап, бәрін  �з к�зіммен к�ре келейін деп, 

салып-ұрып қала сыртына тартып кетеді. 

Жол үстінде зуылдай ағызып келе жатқанда 

жылма-жыл  бұған к�ршілес жерге картоп 

салатын орыс жігіттің машинасын байқайды.  

Ол да бұны танып, дереу тоқтай қалып:

– Ой, к�рші. Мен сені жанталасып іздеп 

Қазақстан инженерлік-технологиялық 
университетінде Алматы қаласы Жастар сая-
саты ж+ніндегі басқарманың, Бостандық 
ауданы әкімдігінің қолдауымен  Елбасы 
Н.(.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» атты мақаласындағы к+рсетілген 
міндеттерді іске асыру мақсатында «Рухани 
жаңғыру: жастар әлеуеті және бағдарламаны 
жүзеге асыру мәселелері» атты республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конференция +тті. 

Конференцияға Ұлттық Ғылым Академиясының 

ғалымдары, Алматы қаласының жоғары оқу 

орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы, 

магистранттар, студенттер, колледж оқытушылары 

және мектеп мұғалімдері және оқушылар қатысты. 

Конференцияның ашылуында ҚазИТУ ректо-

Астанада балет +неріне қадам басқан жас 
+рендердің +мірін суреттейтін «Балет. Бекзада 
+нер бесігі» деректі фильмінің тұсаукесер рәсімі 
+тті.  Ол «Qazaqstan» телеарнасының тапсырысы 
бойынша түсірілген.

«Біздің ұжым жалпы деректі туынды ларға, 

оның ішінде деректі журналистикаға ерекше мән 

береді. Биыл бірнеше жобаны қолға алып отырмыз. 

Мәселен, тарихи тұлғалар туралы түсірілген «Ұлы 

дала ұлағаты», Қазақстанның к�ркем табиғатын 

к�рсететін «Киелі Қазақстан» және басқа да 

деректі туындыларды жарыққа шығарудамыз. Бүгін 

назарларыңызға «Балет. Бекзада �нер бесігі»  туын-

дысын ұсынып отрмыз. Бұл Елбасының идеясы-

мен жүзеге асқан мәдени нысандар жайлы деректі 

фильм дер топтамасының алғашқы туындысы. 

Жобамыздың мақсаты – Қазақстанның мәдени 

дыра тұршы, – дейді  жалына қалбалақтаған 

байғұс асығыс к�лігіне отырып жатып.   

«Ұрыста тұрыс жоқ», Мәкең де асығыс-

үсігіс машинасына отырып алып, ұрылар 

қайдасың деп егістік жеріне қарай  тартып 

береді. 'й, тұра тұрыңдар, сазайларыңды 

тарттырамын. Тұра тұрыңдар! Ойына қайта-

қайта жаңағы жігіттің: «...мен қалаға барып 

қайтып келгенше, сен сол ұрыларды бірдеңе 

қып алдандыра тұршы» деген с�зі оралып 

кетпей қояды. Қайтып алдандырады, не амал 

жасайды, басына ештеңе кірер емес.  

Зымырағаннан зымырап отырып, 

салдырлақ жаман «Москвичімен» �зінің 

егістік жеріне таяна береді. Бірнеше адам 

қапшық-қапшық картопты шіреп тұрып 

толтырып, ауызын тырсита буып, жағалай 

жинап қойып жатыр екен. Оны к�ріп, к�зі 

қызығып кеткен Мәкең саспастан: 

– Ой, жігіттер, жарайсыңдар! Еңбектерің 

еш болмай, әйтеуір картоптарың биыл бітік 

шығыпты ғой, – деп к�ңілдене дауыстайды. 

Олар да жер иесін танымай:

–  Иә, ала жаздайғы бел шешпей еткен 

еңбегіміз ғой. Рас айтасыз, тіл-к�зден аулақ, 

биылғы �нім жақсы, – дейді беттері бүлк 

етпестен. 

– Сірә, к�лік күтіп тұрсыңдар-ау деймін? 

– дейді Мәкең ағамыз саспай, �зі такси 

болып жалданып жүрген адамның кейпіне 

ры, физика-математика ғылымының докторы, про-

фессор Нұрлан Темірбеков, Алматы қаласы жастар 

саясаты ж�ніндегі басқарма �кілі А.Сариева, «Нұр 

Отан» партиясының Алматы қаласы Бостандық 

аудандық филиалының �кілі Э.Кәрібаев с�з с�йледі. 

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің кафе-

дра меңгерушісі, доцент Д.Салқынбек «Қазақстан 

аумағындағы қасиетті, киелі орындардың тарихи са-

наны жаңғыртудағы маңызы және отансүйгіштікке 

тәрбиелеудегі орны», Қазақстан инженерлік-

технологиялық университетінің проректоры 

Г.Сәрсенбекова «Жастарды «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында тәрбиелеуде жоғары 

мектептің міндеттері» тақырыптарында және басқа 

да баяндамалар жасалды. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

�мірі мен жетістіктерін насихаттау» деді Арман 

'шімов баспас�з мәслихатында.

Ал фильмнің авторы және продюсері Динара 

Сәтжанның айтуынша, басты кейіпкерлер –  'ли, 

Тамила және Кәмила ойнайтын фильм Қазақ 

ұлттық хореография академиясы мен балалар туып-

�скен Тараз қаласы және ШҚО-ның Глубокое ауда-

нында түсірілген.

«Туындының мақсаты – балеттің зор еңбекті 

талап ететінін к�рсете отырып, бұл еңбекке 

тәрбиелеушілер балаларды 6-7 жасынан бастап дай-

ындайтынын к�рсету» дейді Динара Сәтжан.

Деректі фильм 21-23 қараша аралығында 

«Kinopark» кинотеатрлар желісіне қарасты Астана, 

Алматы, Шымкент және Ақт�бе қалаларында тегін 

к�рсетіледі.

Рүстем НҰРАЛИН

Қазіргі қоғам және жастар әлеуеті

Деректі фильм таныстырылды
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З а ң  б о й ы н ш а  Ч и л и д е 
прези денттік сайлау т+рт жыл 
сайын +теді. Осыған орай елде 
қазір президенттік және пар-
ла менттік сайлау +тіп жатыр. 

Д о д а ғ а  т ү с у ш і л е р д і ң 

арасында бұрынғы президент 

Себастьян Пиньера мен 

оңшылдар партиясының 

к а н д и д а т ы ,  с е н а т о р 

Алехандро Гильер бар. Бұдан б�лек тағы да 6 адам 

жоғары лауазымды орыннан үміткер. 

Алдын ала жүргізілген сауалнама қорытын-

дысына к�з жүгіртсек, сайлаушылардың 40 пай-

ызы �з дауысын экс-президентке беруге дайын. 

Яғни С.Пиньераның жеңіске жетуіне мүмкіндігі 

мол. Ал оның басты қарсыласы А.Гильерді дауыс 

берушілердің 20 пайызы қолдайтындығы айтылған. 

Егер үміткерлер сайлаушылардың жартысынан 

к�бінің дауысын жинай алмаса, сайлаудың екінші 

кезеңі �тетін болады. Ал парламенттік сайлауда 

т�менгі палата толығымен жаңартылып, тағы 23 

сенатор қайта сайланбақ. 

Зимбабве астанасында 
президент Роберт Мугабенің 
қызметтен кетуін талап ет-
кендер бейбіт шеру +ткізді. 

Бейресми дерек к�зде-

рінде шаһар к�шелеріне ша-

мамен 5 мыңдай адам шық-

қан дығы айтылды. Поли ция 

қызметкерлері оларға еш-

қандай кедергі келтір ме ген.  

Бірнеше күн бұрын елдің әскерилері пре-

зидент резиденциясына басып кіріп, Роберт 

Мугабені тұтқынға алған-ды. Оның �зі де үй 

қамағында отырғанын мәлімдеген еді. Мугабе 

қызметінен желтоқсанда кетуі мүмкін деген 

қауесет те бар. Ал бұған дейін биліктен қуылған 

вице-президент Эммерсон Мнангагва Үкімет 

басшылығын �з қолына алу үшін Харареге қайта 

оралды. 

Ауғанстан билігі ел аумағының жартысынан аста-
мына ғана билігін жүргізеді. Қалған б+лігі түрлі лаң-
кестік топтар мен ұйымдардың уысында. Олардың 
арасында «Талибан» қозғалысы да бар. 

Пентагонның мәліметіне қарағанда, тәліптер 

Құндыз провинциясы мен елдің оңтүстік ауданда-

рында ықпалын күшейткен. Олар ресми Кабулмен 

бейбіт мәмілеге келуге ниетті емес. Оған қоса 

билік тен мемлекет аумағындағы барлық шетелдік 

жауын гердің шығарылуын талап еткен. Бүгінде 

Ау ған станда шамамен 14 мыңдай АҚШ жасағы 

қыз мет атқарады. 'рі НАТО-ның 7 мыңдай сар-

базы бар. 

Ауғанстандағы әскери операциялар осыдан 16 

жыл бұрын басталған-ды. Бұл әскери шараға АҚШ 

680 миллиард доллар қаржы жұмсағандығын айта 

кеткен ж�н.

А Қ Ш  К о н г р е с і н д е г і 
демократтар ел президенті 
Дональд Трампқа сенімсіздік 
т у д ы р ы п ,  и м п и ч м е н т 
жариялау мәселесін к+терді. 

Ұ с ы н ы с т ы  ж а с а ғ а н 

Қауым дар палатасының 

бір неше депутаты мұндай 

шараға баруға Ақ үй басшы-

сы ның мамыр айында Фе-

дералды тергеу бюросының басшысы Джеймс 

Комиді қызметінен босатуы түрткі болғандығын 

айтты. Олар Трамп �зінің билігін асыра пай-

даланды деп санайды. «Ел басшысы бұрынғы 

кәсібінен әлі күнге дейін пайда алып, бұқаралық 

ақпарат құралдарына қысымшылық к�рсетті» деп 

мәлімдеді. 'зірге істің қалай �рбитіні белгісіз.

Еске салсақ, маусым айында да демократ Брэд 

Шерман мен Эл Грин президент Ресеймен тергеу-

ге кедергі келтірді деп импичмент жариялауды 

ұсынғанымен, бұл іс нәтижесіз қалған еді. Жалпы 

АҚШ тарихында ел басшысына 3 рет импичмент 

жарияланып, оның екеуі Сенаттан қолдау тап-

пады. 

Брюссельде Пучдемонды Испанияға экстра-
дициялау ісі бойынша тыңдау +тті. Қорғаушылар 
ресми Мадридтің Каталонияның экс-басшысы мен 
оның серіктестерін тұтқындау ж+ніндегі шешіміне 
қарсы. 

Бельгия прокуратурасы Испаниядан Пучде-

мон отыратын түрменің жағдайына сұрау салған. 

Мадрид тарапы саясаткердің қауіпсіздікте бо-

латынын жеткізіп, қорғаушылармен тұрақты 

тілдесіп тұруына жағдай жасалатынын мәлімдеді. 

Каталонияның бұрынғы басшысы Карлес 

Пучдемон мен аймақтың т�рт экс-министрін 

Испанияға қайтару туралы тыңдау аяқталғанымен, 

мәселе �з шешімін таппады. Себебі Брюссель 

прокуратурасы оларды тұтқынға алу үшін соттан 

еуропалық ордер талап етті. Нәтижесінде сот оты-

рысы кейінге шегеріліп, 4 желтоқсанда қаралмақ. 

 (зірлеген Бағдагүл  БАЛАУБАЕВА 

 ЧИЛИ

ЗИМБАБВЕ

АУҒАНСТАН

АҚШ

БЕЛЬГИЯ

Биыл сайлау жылы

Билікке қарсы шеру 

Суретте:  Бірінші қатарда солдан оңға қарай Адам Мекебаев, Төлеубек Жақыпбайұлы. 
Екінші қатарда оңнан солға қарай: Қабдеш Жұмаділов... 

Тәліптер ықпалын күшейткен

Сенімсіздік тудыруда

Сот отырысы кейінге шегерілді

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

рас. Сондай-ақ бұл әннің шығу тарихы жай-

лы белгілі ақындар Оразақын Асқар мен 

Қажытай Ілиясұлы да қалам тербеген. Біз де 

әннің шығу мезгілі туралы, с�зінің жазылу 

тарихы хақында біршама зерттеп к�рдік. 

Т�леубек Жақыпбайұлымен жас шағында 

бірге жүрген, осы әннің шығуына куәгерлер 

– ақын Жабайыл Бейсенмен және Марлес 

Сәмбетбаев ақсақалдармен сұхбаттастық: 

–  Б і з  Т � л е у б е к  а қ ы н м е н  Ш ә у е ш е к 

гимназиясында б ірге  оқыдық,  – дейді 

«Ауылым» әнінің с�зін жазған ақын, жасы 

80-нен асқан Жабайыл Бейсен. – Қытайдағы 

жер реформасына байланысты помещиктердің 

ж е р і н  т а р т ы п  а л у  д е г е н  о р ы н д а  о т р я д 

бастығы болып қызмет етіп жүрген Т�леубек 

Жақыпбайұлы жоғары оқу орнына түсу үшін 

Шәуешек гимназиясының 10 сыныбына келді. 

Мен 8, Аманжан Жақыпов деген тағы бір 

ақын досымыз 9 сыныпта оқыды. Үшеумізді 

табыстырған поэзия десем де болады. Бірге 

жүріп, бірге тұрдық. Т�кең аса талантты, бірақ 

мінезі ұрт, жақпаған адамымен шартпа-шұрт 

айтыса кететін шатақ адам еді марқұм. Шәуешек 

гимназиясында қазақ, татар, �збек, ұйғыр, 

т.б. ұлттардың ұл-қыздары дәріс алатынбыз. 

Етек-жеңімізді жиып бозбала болып қалған 

біздерді қалада �скен қыздар қырдан келген 

деп қорашсынатыны рас. «Жауқанбай» деп 

менсініңкіремей, маңайына жолатпайды. 

Үстіміздегі сырма шапан, басымыздағы елтірі 

тымақ шынында да с�кеттеу к�рінетін болу 

керек. Аманжан, Т�леубек үшеуіміз бірігіп, 

қайтсек те сол қыздардың мысын басамыз деп, 

оларға сықақтап «Сыр-дәптер» деген арнау �лең 

жазып тараттық. Сол басымызға бәле болып 

жабысты. Ұлтараздықты қоздырыппыз...қойшы 

әйтеуір, оқудан шығып, үш аймақта ешқандай 

оқуға алынбасын деген тұжырым алған біздер 

енді әділеттік іздеп Үрімжі қаласына бардық. 

Бірер күннен кейін Аманжан Шәуешектегі 

жалғыз шешесіне алаңдап, қайтып кетті де, 

Т�леубек екеуміз Шыңжаң институтының сурет 

факультетіне тапсырдық, қытайдың бұйрабас 

шақайын айқастырып қойып, суретін салғызды, 

�тт ік .  Жатқанымыз Үрімжідег і  Янхань 

к�шесінің бас жағындағы жазушы Қажығұмар 

Шабдановтың үйі, жеңгеміз сол тұста түсіріліп 

жатқан «Хасен – Жәмила» к�ркем фильмінің 

эпизодында ойнайтындықтан, түсіру алаңында, 

Шанхайда. Қажекең «Шұғыла» журналының 

бастығынан кейінгі  орынбасары. Біздің 

�леңдерімізді кезексіз басып, қаламақыға қарық 

қылып тастайды. Алайда, бұл тірлігіміз де шолақ 

болды, жергілікті билік құрығынан к�п ұзай 

алмадық, екі-үш айдан кейін артымыздан қағаз 

келіп, оқудан тағы шығарылдық. Т�леубектің 

менен 5-6 жас үлкендігі бар, ал менің сол тұста 

20-ға да толмаған жас кезім ғой. Арындап 

�лең жазамыз. Кешкілік жазған �леңдерімізді 

оқимыз, серуен құрып бір уақ қыздарға 

қырындаймыз. Менің жарым болған Бәукен 

марқұмның мектепте бірге оқыған сабақтасы 

'йтен деген қызға (кейбір жарияланымдарда 

�лең Розалия деген қызға арналған деген 

жаңсақ пікір бар) Т�кең қатты ғашық болып 

�лең арнады. Шыңжаң институтының химия 

факультетінің 2 курс студенті 'йтен шынында 

�зінен к�п ересектеу Т�леубекті маңына 

жуыта қоймады. Бұған Т�кең қатты қайғырып, 

махаббат жырын жазды. Жас жігіттің жүрегінен 

шыққан махаббат серенадасы былай болатын: 

Кездессең ұрлана қараймын, 

Асаудай тулайды жас жүрек. 

Мен сені жаныма балаймын, 

Сен үшін менде бар бір тілек.., – деп бас-

талып,

...Ұтылып мезгілден қалсам кеш

Байламын тағдырдың �зің шеш.

Ләйліден айырылған Мәжнүндей

Дәл қазір менде жоқ ақыл-ес, – деп 

жалғасып кете береді. Ал осы шумақтың 

бастапқы екі жолы кейін Мақаншыға келген 

жоқ екен, біреуді-біреу терең ұғынбаудан 

болған шаруа к�рінеді. @йткені Т�леубек, 

Қабдештер 1962 жылы КазГУ-дегі оқуын 

қайта жалғастырғанда кәдімгі Т�лен 'бдіков, 

Иген Хасенов, Дүйсенбек Қанатбаевтармен 

бірге оқыған ғой. Арада бірер жыл �ткен 

соң, Т�леубек сырттайғы б�лімге ауысып, 

Жамбыл облыстық газетіне жұмысқа тұрады 

да, Қабдеш жоғарыдағы азаматтармен бірге 

оқуын 1965 жылы күндізгі б�лімде оқып 

бітіреді. Қабдеш «Қазақ әдебиеті» газетіне, 

Иген Хасенов Республикалық Халық 

творчествосы үйіне, Дүйсенбек Қанатбаев 

қазақ радио-телевидениесіне қызметке 

б�лінеді. Иген Хасенов екі-үш ай қызмет 

істеп, орныға бастаған кезінде Жаңарқадан 

гитарасын к�теріп, ауылдасы Қорабай Есенов 

келеді. Тыныс-тіршілігі бір жерде �ткен екі 

�нерпаз шүйіркелесіп, Қорабай Есенов «Жас 

қалам» деген әнді айтады. Шынын айтқанда, 

ән кімдікі, с�з кімдікі екенін олар да білмейді. 

Бірақ, қолы қысқа студенттік �мірден енді 

ғана құтылғандықтан, Қорабайға тиын-тебен 

болсын деген ниетпен құжатқа (репартишкаға) 

оның аты-ж�нін жаза салады. Болған-біткені 

осы. «Жас қалам» әні сол дақпыртпен қырық 

жыл бойы Қорабай қанжығасында келе 

жатыр».

– Шынын айтқанда, Ғ.Тыныбаевтың 

мақаласындағы �рескел қателіктер адамның 

ашу ызасын тудырады,-дейді Үрімжіде сол 

«Шұғыла» журналының редакторының 

үйінде Т�леубекпен бірге тұрған досы 

Жабайыл Бейсен ақсақал. – Біріншіден, 

Ғалым бауырымыздың �лең жазатыны ол 

тұста бізге беймәлім болатын. Екіншіден, 

бұларды табыстырып жүрген Қажығұмар 

Шабданов Т�кеңді �те жақсы біледі, оның 

шығармашылығынан хабардар жан еді. 

Тіпті, Т�леубек тек �лең жазатын ақын 

болатын. Ал біз с�зін Т�леубек Жақыпбайұлы 

жазған әннің түп т�ркінінде композитор 

Б.Мокроусовтың «Назначай поскорее свида-

ние» деп аталатын әні жатқанын айтқымыз 

келеді. С�зін жазған – С. Смирнов. 

Рас, біз �нер зерттеушісі емеспіз. Алайда 

«Жас қалам» әні «Назначай поскорее сви-

дание» әнімен толық үндесіп тұр. Бұл кез 

келген қарапайым ауыл баласына белгілі 

жайт. «Кездессең ұрлана қараймын, Асаудай 

тулайды жас жүрек» болмаса:

Сорвала я цветок полевой,

Приколола на кофточку белую.

Ожидаю свиданья с тобой,

Только первого шага не сделаю, – деп 

әндете бастағаннан-ақ екі ән әуенінің �те 

ұқсас екендігі бірден байқалады. @нерде ше-

кара жоқ. Осыдан 60 жыл бұрын жұрт арасын-

да қазақшасы кеңінен тарап айтыла бастаған 

әннің тарихы осылай. С�йткен қайран талант 

иесі 1977 жылы мамыр айында әлдекімдердің 

қолынан қаза тапты.

'ннің Қорабай Есеновке қалай таңылғаны 

жайлы оның �зімен хабарласқанымызда бы-

лай деді:

– Жалпы, менің ешқандай да музыкалық 

білімім жоқ адаммын.Целиноградтың 

ауылшаруашылық институтында оқып жүрген 

кезімде Николай Литовченко деген студент-

пен жатақханада бірге тұрдық. 'скерге ба-

рып келген сақа жігіт гитараның құлағында 

ойнайды екен. Менің сұрауым бойынша әлгі 

Коля бірер аккордтарды үйретті. Сол күні-

ақ 7 ішекті аспаптың құлақ күйін бұрауды 

үйреніп алдым. Бұрын мұндай аспапты к�п 

қолыма ұстап к�рмеген маған гитара керемет 

ұнады. Бірде Омбы қаласының студенттері 

мен біздің оқу орнының арасында КВН болып 

жатты. Ойын ортасынан ауған кезде біздің де-

канымыз «Ойбай, Қорабай, сен құтқармасаң 

болмайды. Қолыңа гитараңды алып бір ән 

салып бер. Мыналар бізді жеңуге айналды!» 

деп шыр-пыры шыққасын, «Где-то вдали ко-

рабли» деген әнді орындап беріп едім, құдай 

сақтасын, зал жарылуға шақ қалды. Жалпы, 

�зі менің орысшам да ол кезде тым нашар 

болатын. Қойшы, сол күннен бастап менің 

атағым шыға бастады. Бірер күннен кейін де-

каным Алматыдан белгілі композитор Нұрғиса 

Тілендиевтің телефон шалып жатқанын, жайы 

келсе консерваторияға алғысы келетінін айт-

ты. Каникулға барғанда әкеме айтып едім: 

«Балам, қазақ «Нар баласы бақырмас» деген. 

Осы ауылшаруашылығы институтын бітір, 

оны қайтесің...» деген соң ешқайда барма-

дым. Екінші курста оқып жүрген кезімде бір 

жігіт «Жас қалам» деген әннің мәтінін әкеліп 

берді. @зі ептеп ыңылдап әуенін де айтты. Со-

дан гитарамды тыңқылдатып отырып, жаңағы 

әнді салып к�рдім, орысша әннің де әуеніне 

келетіндей. @зімнің «Қоштасу» деген әнім 

бар ғой, соған да ұқсайтындай... Сонымен, 

сол күннен бастап, бұл ән менің репертуа-

рыма енді. Шынын айту керек, «Жас қалам» 

әні менікі емес. Бірде бір әйел келіп, бұл ән 

�зінің марқұм күйеуінікі екенін, әнді менің 

меншіктемеуімді айтты. Мен азарда-безер 

болып әнді менің мүлде меншіктеу ойымда 

жоқ екенін айтып, менің әнім емес деп нота-

риус арқылы қол қойып бердім. Ол кім, кімнің 

мұрагері білмеймін, – дейді белгілі әнші, ком-

позитор Қорабай Есенов. 

Ал ақын, драматург, жазушы, сати-

рик Т�леубек Жақыпбайұлының артын-

да халық сүйіп айтатын бұл әннен басқа 

бірнеше повестері, драматургиясы, поэ-

малары мен ертегілері, сатиралары мен 

әңгімелері қалды. «Шытырманнан шыңға», 

«Мен қалай түзелдім», «Қыран туралы хи-

кая», «Лашын», «Саяхат», т.б. туындылары 

тағдыры тауқыметті Т�леубектей ақынның, 

Т�леубектей жазушының қарым-қабілетін 

анықтап, оның есімін ешқашан �шіре ал-

майды.

Берікхан ТАЙЖІГІТ

Шығыс Қазақстан облысы

соң «Есімде сол күнгі сауық кеш, Ләззаттың 

тағдырын �зің шеш» болып �згерді. Бұған 

сол тұстағы ортаның да �з әсері болғаны 

анық. Дегенмен, қанша жүрек лүпілін 

білдіргенімен, 'йтен оған жылы қабақ таны-

та қоймағаны рас. Шынын айтқанда, жүріп 

жүрген жігіті бар қыз Т�леубекті кәрісінді. 

Үшеуміз қыстыгүні қылаулап қар жауып 

тұрған сәтте жаяулап қыдырып жүрсек, 

'йтен Т�кеңнен қашып менің ана жағыма, 

мына жағыма бір шығып әбден есі шығатын. 

Содан барып, �леңдегі:

...Оны зор, мені қор санасаң 

Мейірімсіз соққыңнан күйредім, – де-

Осыған мен қазақша мәтін жазып берсем, 

айтасыңдар ма?» деді. «'рине! Айтамыз, Т�ке! 

Жазып беріңіз...» деп шу ете қалдық. Ертең 

осы жерде кездесейік. 'ннің қазақшасы 

дайын болады» деді Т�леубек. Шынында 

да ертесіне ол әкелген мәтінді біз к�шіріп 

алып, жаттай бастадық. Міне, бүкіл қазақ 

жастарының махаббат жырына айналған 

әннің мәтіні осылай туған еді. Қазір ойлап 

отырсам, ол осыған дейін жүрегін жаралаған 

жанға арнаған дайын мәтінді ұсынған екен. 

'ннің с�зін жазған Т�леубек. Бұған еш талас 

болмауы керек. Осының бәрін к�зімізбен 

к�рген Жабайыл Бейсен екеуміздің к�зіміз 

тірі. Сондықтан құрметті ағайын, бұған еш 

талас болмауы керек деймін... Осылайша 

махаббат әні Мақаншыда шырқала бастады. 

Ал белгілі  сатирик, ақын Қажытай 

Ілиясұлы марқұм к�зінің тірісінде аталмыш 

ән туралы пікірін айтып кеткен болатын:

– 1956 жылы бұл әнді Алматыда Т�леу  -

бек тің с�зімен жазушы Шәрбану Құмарова 

бастаған, Аманжан Жақыпов, Қабдеш 

Жұмаділов қостаған, студенттер қауымы 

шырқап жүргенде, Қорабай Есенов сегіз 

жастағы бала екен. 1958 жылы «Жас қалам» 

әні Қытай қазақтарына тарағанда, Қорабай 

он жаста ғой. Тіпті ондағы қазақ интел-

ли   генттері ғана емес, қазақша білетін 

маңғұлдар мен дүңген, сібелер де айтатын. 

немесе жұртшылыққа танымал ән тарихынан

« »

@лең авторы Т�леубек Жақыпбайұлымен 

9 - 1 0  с ы н ы п т а  б і р г е  о қ ы ғ а н  М а р л е с 

Сәмбетбаевтың «Жас қалам» – Қорабайдың 

емес, Т�леубектің әні» («Жас Алаш» 6 сәуір, 

2010 жыл), Кәдірбек Кәкімұлының «Махаб-

бат серенадасы – «Жас қаламды» алғаш кім 

орындаған?» ( Шығыс Қазақстан облыстық 

«Дидар» газеті №148, 20 желтоқсан, 2013 

жыл), «Алғашқы махаббатқа тарту – «Жас 

қалам» қалай туды?» (Марлес Сәмбетбаев, 

облыстық «Дидар» газеті №67, 7 маусым, 2014 

жыл), «Бір әннің тағдыры» (Ғалым Тыныбаев 

«Егемен Қазақстан» 22 мамыр, 2010 жыл) атты 

мақалалары оқырманды ойға жетелейтіні 

ген жолдар туды. Шындығында сол кезде 

'йтеннің сүйген ғашығы Алтай жағының ту-

масы, �зімен бір топта, химия факультетінде 

оқитын жігіт болатын. Т�кеңнің мінезі 

албырт: қуанса да, қайғырса да лып етіп 

бетіне шығады, ішінде ешнәрсе жасырмай-

ды. Сондықтан да басынан �ткен махаббат 

хикаясын айтудан жалықпайды. «Сең соққан 

балықтай болып қалдым. 'йтенге деген ма-

хаббатым күннен-күнге �ршіп барады. Осы-

ны қалай деп, қандай с�здермен жеткізсем?» 

деп ортаға сауал тастайды. Сол тұста Қуандық 

Шаңғытбаевтың аударуымен қазақша «Ләйлі-

Мәжнүн» хикасының жарық к�ріп, кітап 

қолдан-қолға �тіп тұрған кезі болатын. «Шын 

қиналсаң, Ләйліден айырылған Мәжнүндей 

болған екенсің, Т�ке...» деген менің с�зімнен 

кейін алтын тапқан адамша қуанды. «Міне, 

міне! Ләйліден айырылған Мәжнүн!» деп 

жазамын деп, қаламына жармасқан. Кейін 

мәтінде сол с�здер �лең жолдары болып 

�рілді.... 

 @лең Т�леубек Жақыпбайұлыныкі, оған 

с�з жоқ. Мұны бүгінде жасы 80-ді алқымдап 

қалған Үржар ауданының Келдімұрат ауы-

лында тұратын Марлес Сәмбетбаев ағамыз 

да қуаттап отыр. Жарбұлақтағы сегізжылдық 

мектептен соң Мақаншы мектебінде Т�леубек 

Жақыпбаевпен бірге оқығанын айтады:

– Қазір ақпарат құралдарында бұл әнді 

Қорабай Есенов жазған деген пікір қа-

лыптасып қалыпты. Бұл �те жаңсақ пікір. 

Т�кең сол тұста жиырманың жуан ішіндегі 

сақа жігіт болса да 9-10 сыныптарды бізбен 

оқыды. Т�леубек пен Уақап деген жігіт екеуі 

интернатта бірге тұрды. Кешкілік Мақаншы 

к�шесіне шығып қыдырып ән саламыз. 

Орыстың «Сорвала я цветок полевой» деп бас-

талатын әнін жамырай айтамыз. Бір күні арт 

жағымызда �зімен-�зі келе жатқан Т�леубек: 

«'й, осы сендер неге «сары бала, сарыба-

ла» («Сорвала... ») деп орысша айтасыңдар. 

Сол жылдары Қашқария, Хотан жағынан 

келген ұйғыр қыздар да  «Сән маңға 

ыстықсәң башқадан» деп әуенін созғанда 

бір-бірімізге қарап, күлетінбіз. @з басым 

«Жас қаламды» Үрімжіде, Шәуешекте болған 

сауық кештерде, той-домалақта үнемі айтып 

жүрдім... 

 Иә, әннің қысқаша шығу тарихы осылай 

болған деп мақалаға осымен нүкте қойса 

да болар еді. Алайда, 2010 жылғы 22 мамыр 

күні Ғалым Тыныбаев ағамыздың «Егемен 

Қазақстан» газетіне шыққан «Бір әннің 

тарихы» деген мақаласы назар аудартпай 

қоймады. «Жылағанның алдынан бақырған 

шығады» дегендей, Ғалым ағамыз Т�леубек 

Жақыпбайұлы с�зін жазған бұл әннің му-

зыкасын Т�леубекке «беріп», мәтінін �зі 

«жазған» болып шығыпты. Мақалада ол 

Үрімжіде «Шұғыла» журналының редакция-

сына Т�леубектің �леңді алып келгенін, 

оны Қажығұмар Шабдановтың «Арайлым» 

деген атпен жариялағанын айтады. Алай-

да, 1955 жылы �лең мәтіні жарияланған 

«Шұғыланың» қай саны екендігін айтуды 

«ұмытыпты». Тағы бірнеше сауалдардың 

басы қылтияды. Бұл әннің с�зін шынымен 

Ғалым Тыныбаев жазса, ұзақ жылдардан бері 

к�кпарға түсіп келе жатқан әннің тағдыры 

оны неге алаңдатпаған? Ғалекең осы уақытқа 

дейін неге үндемей келген?

Осылайша к�зінің тірісінде екі қоғам-

дық формацияның әділетсіздігінен қағажу 

к�ріп, ш�міштен қағылған талант иесінің 

тағдыры жер қойнына енген соң да �з бағасын 

ала алмады. Иесіз қалған әсем әуен мен 

�лең жолдары �нерден хабары бар кейбір 

жандардың қызығушылығын тудырғаны 

рас. 'ннің Қорабай Есеновке таңылуы 

жайында Қажытай ағамыз дұрыс талдау 

жасапты. «…Мен Т�леубек мәтінінің ат 

жоқ, ж�н жоқ Қорабайға таңылу себебін 

зерттедім. Ми ашытатын онша бір қиындық 
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ТАЛАНТТЫҢ ҚАЙНАР 
КӨЗІ ТЕКТІЛІКТЕ

Осы орайда туған ауылым – Ақсу 

ауданындағы Ащыбұлақ елді мекені 

туралы айтсам деп едім. Суықсай 

округіне қарасты Ащыбұлақ ауы-

лының маңында ел тағзым етіп, киелі 

санайтын Үңгірбай ата зираты бар. 

Ол Белтоған деген т�беде орналасқан. 

Үңгірбай ата XVIII-XIX ғасырда �мір 

сүріпті. Кезінде салынған күмбезі 

қирап қалып, 2006 жылы қайта 

тұрғызылған. Ел-жұрттың айтуын-

ша және Үңгірбай атаның ш�бересі 

Еркінбек Қожабекұлынан жазып 

алынған мәліметтерге сүйенсек, 

Үңгірбайдың атасы Барғана аузы 

дуалы, елге абыройлы аса ауқатты 

би әрі к�ріпкел болған. Ел ішінде ол 

кісі жайын да: «Тобылғым бұрын ба? 

Қобызым бұрын ба?» дегенде, қобызы 

бір түп тобылғыны жұлып әкеткені 

жайлы аңыз-әңгіме айтылады. 

Үңгірбай ата да тегіне тартады. 

Бойына аруақ қонып, к�ріпкелдікпен 

емшілік қасиет бітеді. Сол заманда 

ел арасында беделді, абыройлы адам 

болады. К�ріпкелдігі сондай, �зінің 

бір жылдан кейін �летінін айтып, 

алдын ала күмбезін тұрғызыпты. 

«Мен қыста қайтамын, күн суық, 

боран болады» дегені де дәл келеді. 

Қайтыс болғанда алай-дүлей боран 

соғып, қарға адым жер к�рінбей, 

қырманның т�мен жағындағы үйінен 

күмбезіне әрең жеткізген екен. 

Дүние саларының алдында «Мені 

Белтоғандағы биік т�беге қойыңдар, 

�лсем де ұрпақтарымды жау ларынан, 

барымташылардан қорғап жатайын» 

депті.

Бірде Қыдыралы елінің барымта-

шылары осы елдің малын айдап бара 

жатқанда біреуі құлап, мертіккен 

екен. Құлаған жері күмбездің тұсы 

болса керек, содан сол елдің биі 

ат-шапан айы бын арқалап келіп, 

кешірім сұрапты. Тағы бірде барымта 

жасағандардың бірі тақиясын түсіріп 

алады. Сол тақия арқылы ұрылар 

ұсталып, айыптарын �тепті. 

Иә, ол кітабын «Ділім» деп атапты. 

«Діл» с�зінің түп т�ркіні парсының жүректі 

солай атауында жатыр. Алайда, оның қазақ 

тілінде беретін ұғымы, түсінігі, қамтитын 

ауқымы одан әлдеқайда кең. Яғни діл 

дегеніміз анау шет-шегі жоқ ғарыш, жер-

су, адам, махаббат, жарық пен қараңғы, 

осынау жалпақ әлем, жанды-жансыз жа-

ратылыс, �зіңе Алла �лшеп берген кесімді 

ғұмыр туралы адамның к�зқарасы, ойы, 

пиғылы, ниетінің жиынтығы деуге болады 

(Оны қазіргі қазақтар менталитет деуді сән 

к�реді). Мұрат 'уез осы кітабын «Ділім» 

деп атаса да бұл еңбек тек оның емес, бүкіл 

тірі пенде атаулының діліндегі әртүрлілікті 

айтарлықтай кеңінен қамтыған еңбек екен. 

Кітапта автор, әсіресе қазақ халқының 

тарихы, әдебиеті, мәдениеті к�ңіл жет-

пес, к�з жетпес тылсымдармен астасып, 

ұштасып жатқан қасиетті ділі туралы, 

қоғам мен мемлекетте атқарылып жатқан 

жақсы мен жаман, дұрыс пен бұрыс ара-

лас, сапырылысқан сан сала тіршілікті 

�з ой-толғаныстары арқылы тұңғиық 

тереңдікпен әңгімелеп, тебірене толғанып 

айта алғаны оқырманын сәт сайын алуан 

сезімге б�лейді. Және кейбір тым еуро-

пашыл, тым �ркениетшіл, тым глоба-

лизацияшыл, әсіре «общечеловеческий 

мыслительдерше» емес не айтса да ең әуелі 

�з ұлтының мұрат-мақсатын алға тартудан 

бастайды. 

Кезінде сондай бір орыстілді азаматқа 

арнап: 

Для него Ислам или католик,

Без разницы! @лдің екен, жат �ліп

Біле ме екен күшенсе де бұл ағам 

Бола алмасын «Соломонов потомок»...

– Қайтыс бопты 

«Планетарный масштаб»

Жүрмейікші қоштасудан қалыс қап, –

деп раввин, молда, лама, поп сонда 

Оқыр екен қандай дұға бағыштап?

Қалсаң-дағы парызыңды кеш біліп,

Құбылаға бет бұру да – естілік.

Тіршілікте ұл болмасаң бір ұлтқа – 

@лгеннен соң есіне алмас ешбір ұлт, – 

деп әзіл (эпиграмма) жазған едік.

Иә, тіршілікте әуелі �з ұлтының 

ұлы болып алмай, бүкіл адамзаттың 

қамын ойлаймын деу онша естілік 

емес. Мұрат – �те ойшыл, �те жоғары 

парасат иесі екені оның �зін ең әуелі 

ұлтымның, қазағымның ұлымын, соның 

алдында к�зім тірісінде парызымды 

да, қарызымды да �теуге бар ерік-

жігерімді саламын дейтінінен әрдайым 

байқалып отырады. Ол сонау бір күндері 

жастықтың буымен бе, әлде ол кез-

де қоғам, мемлекеттік құбылыс солай 

етуге мәжбүрледі ме әйтеуір �зінің де 

ұлттық тілден, ұлттық салт-дәстүрден сәл 

алшақтаңқырап қалғанын да с�з түсінер 

адамға сыпайылап отырып-ақ жеткізіп 

айтып береді. Ол бұл туралы «Тілден 

де, діннен де айрылып қала жаздап, 

қайта оралған кездеріміз болды, әлі де 

кездеседі. Ал Ділден ше? Одан айырылу 

мүлдем мүмкін емес, тек сол діл саулығы, 

діл тазалығы, діл беріктігі арқылы ғана 

жеке тұлға, дербес ұлт, тәуелсіз мемле-

Ол ж�нінде белгілі дипломат акаде-

мик, профессор Қайрат Исағалиевтің 

былай деп жазғаны бар: «Сәлима 

жеңгеміз әйел жанының нағыз этало-

ны, оның тек к�ркі ғана емес, бүкіл 

жан дүниесі сұлулықтың шуағын 

шашып тұратын. Оның сұлулығы 

ж�нінде студент жерлестер арасын-

да ертегі-аңыз тараған. Сәлимадай 

сұлу жанды қ�ру Еуропаның кино 

жұлдыздарын к�румен пара-пар 

еді. Апыр-ай, Алла тағалам біреуге 

берейін десе үйіп-т�гіп береді екен 

ғой. Жаратқаным, оның тұла бойы-

нан бір мін таба алмайтындай етіп, 

мүсін сияқты құйып қойыпсың ғой». 

Бұл с�зге бәріміз де қосыламыз. 

Мен жеңгемді алғашқы к�ргенімде 

«Ойпыр-ай, мұндай да сұлу қыздар 

болады екен ғой» деп таңырқағанмын. 

С�йтсем, ол менің жиен ағамның 

таныс қызы екен. Кейін ағам екеуі 

үйленді. Сол бірінші к�ргенде (атақты 

жазушы Тахауи Ахтановтың үйінде) 

жазған �леңім еді:

Ай мүсінді, айдай сұлу – пәк жеңгем,

Күн арайлы – сәулесіндей 

сән жеңгем.

Сені алғаш к�рген сәтте, Ғаділбек,

Қандай күйде болды екен, 

паң жеңгем.

Қазіргі кезде жасы тоқсаннан 

асқан Нұрсара әжейдің айтуын-

ша, Саурықов Тұрарбек ата 17-18 

жасында ГПУ-дың адамдарынан 

қашып, атымен күм безге тығылады. 

Артынан із кескен қуғыншылардың 

к�зі байланып, оны таппай қалады. 

Тұрарбек ата содан кейін күмбездің 

тұсынан �ткен сайын үзеңгіден аяғын 

шығарып �тетінін айтыпты. Тың 

игеру кезінде Матвей Колочев «ХТЗ» 

тракторымен, М�жін Қасымов «ЧТЗ» 

тракторымен жер жыртып, күмбездің 

маңайына жақындағанда екеуінің де 

жап-жаңа тракторы жүрмей, бұзыла 

беріпті. Олар сол тоқтаған тұсынан 

ары қарай жерді жыртпапты. 

Сол заманның қиындау кезінде 

бір шолақ белсенді күмбезді бұз-

дырып, кірпішін жаңа қоныста-

нушыларға береді. Орыстармен бірге 

Ащыбұлақтың тұрғыны Сейіт де-

ген кісі де пеш салдырады. К�шіп 

келгендердің екеуінің үйіндегілері 

п е ш к е  ж а қ қ а н  о т т ы ң  ы с ы н а 

тұншығып �леді. Сейіт те тура солай 

екі баласынан айырылады. Ақыры 

ол кісі молдаға Құран оқытып, 

кірпіштерді қайтадан зиратқа апарып 

тастайды.

2006 жылы Үңгірбай атаның 

ұрпақ тары баба басына құлпытас 

қойып, жан-жағын қоршады. Жаны-

на адамдар тізе бүгіп, дамылдайтын 

орын жасады. Содан бері жыл сай-

ын шілденің бірінші жексенбісінде 

ұрпағы жиылып, Құран бағыштауды 

дәстүрге айналдырған. Зираттың 

табалдырығының астын жылан 

паналайтын к�рінеді. Сол жылан 

«бабамыздың киесі» дейді үлкендер. 

Басына адамдар зиярат етіп келіп 

тұрады. 

Б. НҰРМҰХАМБЕТОВА,
Ащыбұлақ ауылдық клубының 

меңгерушісі
Алматы облысы

Ақсу ауданы

Ал – мен болсам 

Сізді алғаш к�ргенде,

Тіл байланып, 

сақауланған мен пенде.

Мысы басып сұлулықтың сол сәтте,

Бас игенбіз үйіңе алғаш енгенде.

Жүрегінен сыр ақтарып, жиенім,

Алты алашқа әйгіледі сүйгенін.

Сізге арнап кітап жазды Ғаділбек,

Баян қылып, к�ңілдегі түйгенін.

Осы жырды рухына арнап жазамын,

'улетіңе бақыт болып маздадың.

Нұрлы бейнең жарқырасын пейіште,

Бұл �мірдің к�рдің қызық-ғажабын.

Отбасында к�рік болған сән жеңгем,

Падишадай беделің бар паң жеңгем.

Лайықсыз жоқтауға да, мақтауға,

Сені сүйген сері жаның Ғаділбек,

@зің жайлы шырқай берсін 

ән жеңгем.

Тағдырдың жазғанына шараң бар ма?

Жиенім, қайғы жұтып алаңдама.

Алдыңда ұрпағың бар, немерең бар,

Басыңа бақыт берсін, Хақ тағала!

Сәлима жеңгемізді ешқашан ұмыт-

паймыз. 'рдайым да есімізде жүреді.

Социал РАХЫМЖАНОВ

Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

АТАМЕКЕН

ҮҢГІРБАЙ 
АТАНЫҢ КИЕСІ

Әулетіңе бақыт 
болып маздадың...

ЕСКЕ АЛУ

кет ретінде сақталып қалдық», – дейді. 

Мұрат Мұхтарұлы осыны жақсы түсінеді. 

Осының бәрі тәуелсіздік, діл, тіл, дін, 

ұлт мәселелері дегеніміз бүгінгі заман, 

бүгінгі �мір салты туғызған қажеттіліктер. 

Сондықтан да, ол ел, ұлт тәуел сіздігі ту-

ралы тоқсан тарау толғаныстардың 

бір саласын «Қазақстанның түп-

қазығы – қазақ. Бізді �здерімен 

т е ң  к � р г і с і  к е л м е й ,  к е м 

к�ргісі келетіндердің қазақ 

– к�шпенді  халық,  олар 

ғасырлар бойы қоныстан-

қонысқа к�шіп жүріп, 

�зін-�зі осылай қай-

талай бергесін жоғары 

сапалы мәдениет, рухани дүние жа-

сап қалдырмаған дегендері ешқандай 

шындыққа жанаспайды» дей келіп, ойын 

«Біз сан алуан маневрлер жасау арқылы 

қалай да Ұлттық мемлекет құруға қарай 

жылжуымыз керек. Бұдан басқаша бо-

луы мүмкін емес. Ал ұлттық мемлекет 

құру үшін ұлттық патриоттардың ба-

сын біріктіретін аса күшті саяси ұйым 

керек» деген тұжырымға келеді. Міне, 

осы идеялар тек жоғарыдағылардың не-

месе жоғарыдағы біреудің ісханасында 

(кабинетінде) дүниеге келмейді. Ұлы 

идеялар, ұлт болашағына арналған ба-

тыл бағдарламалар, баянды бастамалар 

Мұрат Мұхтарұлы сияқты халықтың, �з 

ұлтының қақ ортасында жүрген, ұлтының 

жан сезімін, жүрек дүрсілін ден қоя 

тыңдап, оны естіп, онымен бірге қуанып, 

бірге қайғыратын адамдардың ақыл-

парасатымен келетініне к�з жеткізеді 

екенсің.

Ұлы идеялар демекші, мейлі қаламгер, 

мейлі  философ, мейлі  техниканың 

тілімен ғана түсініскен ғалым бол, егер 

�з ұлтыңның бүгіні мен �ткеніне шын 

жанашырлықпен қарап, түпсіз терең тари-

хында оның басынан �ткерген �кініштері 

мен �ксіктерін �з замандастарыңа, �зіңнен 

кейінгі ұрпаққа мағлұмдап отыру ең басты 

парызыңның бірі екенін білу де – па-

рыз. @йткені �ткенін білмейтін халық 

заманның шартарапқа тартылып жатқан 

сүрлеу-соқпағында есінен айрылған адам-

ша теңселіп жүре береді. @ткен тарих – 

болашаққа жол сілтер қарт ұстаз. Мұрат 

'уез Қызыл үкіметтің қылышынан қан 

тамып тұрған сонау жылдары, 30-дан енді 

асқан жас шағында-ақ осы бір ұлы парыз-

ды түсіне де, түйсіне білген сияқты. Оның 

«Ділім» кітабында берілген 1975 жылдың 

15 қыркүйегінде Қазақстан Жазушылар 

одағының пленумында с�йлеген с�зінен 

үзінді келтірсек артық болмас:

. . .Бұл орайда Бахтин �те  дұрыс 

айтқан: «Тек тірі, жанды, толыққанды 

есте сақталған кезеңдер ғана заманмен 

бірге ілесіп, ілгері жылжып отырады. Ол 

бір ұлттың тарихының сәттілікке толы, 

бақ жұлдызы жарқырап туған кезеңдері 

ғана емес, ол – сол ұлттың тағдыры 

талқыға, күйзеліске түскен, ұлттық апатқа 

ұшыраған кезеңдері.

Інжілдегі Жүсіптің �зі құлдыққа са-

тып жіберген бауырларының бірі бұл 

туралы ешкімге айтудың керегі жоқ, ол 

жайлы ауыз ашып үн шығармасақ бұл 

қасіреттің болғаны ұмытылып кетеді 

депті. Бұл пікірді айтқан Иуда бола-

тын. 'рине, күнк�рістен басқаны ойла-

майтын тіршілікте бұл дұрыс та шығар. 

Жақыптың балалары қашан қылмыс 

жасап, ол күнәларының жазасын �теп 

болғанша олар ешнәрсені сездірмеген, 

ар-ұяттың азабын тарту дегенді ойына да 

алмаған. С�йтіп, арада бірнеше ондаған 

мамыражай жылдар �тті. Бірақ адамзат та-

рихында қарғысқа ұшыраған және рухани 

қасиет атаулыға залал келтіруші ретінде 

тарихқа кірген сол Иуда еді. Ал к�ркемдік 

сана оның екіжүзділікке толы сайқали 

даналық-сымақтарын үлгі ете алмайды.

меңгерген интернет заманында латын 

әліпбиіне к�шу түк те қиындық тудыр-

майды» деген болатын. Бүгін осы «Ділім» 

атты кітабында ол оған үлкен саяси, 

ұлттық маңызы бар мәселе ретінде қайта 

оралыпты. Қазақ к�ркем әдебиетінің 

ең шоқтығы биік шығармасы «Абай 

жолын» дүниеге әкелген оның әкесі 

Мұхтар 'уезов к�зін арабшамен, сосын 

латыншамен ашқан. Осы арада Мұрат 

ағамыз әліпбидің де саяси құрал екенін 

айта келіп, ол ұзақ жылдар бойы отаршыл 

Ресейдің басқыншылық саясатының, 

қазақ ұлтын ұлттық санасынан айы-

рып, мәңгүрттендіру құралы екенін 

дәлелдеп береді. Үзінді келтірейік: Біз 

әдетте ауызекі тілде с�йлескенде к�рші 

қарақалпақ, �збек, ноғай, татарларды 

�те жақсы түсінеміз. Кезінде осы туысқан 

халықтардың бәрін кириллицаға к�шіру 

отаршыл Ресей империясының араға 

жік салу пиғылымен қасақана қолданған 

саяси құралы болғанын түсіну қиын емес. 

Кириллицаға ауысқанда түркілерге онсыз 

да түсінікті ортақ дыбыстар басқаша �ңге 

айналған. Ал енді түркі тектес халықтар 

латынға қайта келу арқылы бір-біріне 

жақындап, бір жұдырықтай жұмылып, 

тарихи-саяси сахнада басқалар бізбен 

санасатын күшке айналамыз дейді Мұрат 

'уез. Азаматтың нағыз ұлт ұлының 

терең ақыл-парасатпен ордалы ой-

мен, қайталап айтайық Мұхтар 

'уезовтен келген тектілікпен 

айтылған с�зі бұл. 

Мұрат 'уез бен оның «Ділім» 

кітабы туралы айтқанда оның 

жүрегі, бүкіл жан әлемі жалынға, 

күш-жігерге толы сонау жылдары 

Мәскеуде оқып жүргенде Б.Тайжан, 

М.Сембі сияқты жігіт термен бірлесіп 

құрған «Жас тұлпар» ұйымы еріксіз 

еске түседі. Кітапта КСРО мемлекеттік 

қауіпсіздік комитетінің қырына іліккен 

бұл қозғалысқа аз ғана аялдама жасала-

ды. Кезінде Мұхтар-әкенің «Қилы за-

маны» �з дәуіріндегі жастардың ұлттық 

санасына ой салса, «Жас тұлпар» соның 

ендігі бір жалғасындай еді. Бұл қозғалыс 

Алаш идеясынан әкесі арқылы нәр алған 

жас Мұраттың ел тарихында қалар еңбегі 

болды. Мұрат осы «Ділім» кіта бында 

сол бір �ткен заманды еске алып қана 

қоймай, бұл тақырыпқа, бұл ұлт тық 

мәселеге жаңаша және әбден пісіп-же-

тіл ген ұлттық санамен келгені к�рініп 

тұр. 

Ойлап отырсаңыз, Мұрат Мұхтарұлы-

ның осы «Ділім» атты кітабында қай 

тақырыпқа мейлі әдебиет, мейлі �нер, 

мейлі тарих, мейлі тіл, тіпті, қазақ 

ұлтының кешелі-бүгінгі тағдыры тура-

лы с�з қозғалса да ол сол кезеңдермен 

бетпе-бет сырласа біледі. Оның біздің 

дәуірімізге дейінгі жер бетінде тіршілік 

еткен Гилгамеш пен Энкидудың тағдыры 

туралы ой-толғамының �зінде тереңін 

толқын тербеген тұңғиық зерделілік, 

атадан қанмен келген парасат жатқаны 

�з алдына бір үлкен әңгімеге �зек болар 

еді. Міне, Мұрат бойындағы біз байқаған, 

киеліліктер мен қасиеттіліктердің шет 

пұшпағы осындай. @йткені! @йткені 

оның жаратылысында тектілікпен кел-

ген қасиетпен қатар ұлттық зерделілік, 

ұлттық ар-намыс, ұлттық сана, қанға 

біткен еркіндік бар. Және сол еркіндік 

арқылы Мұрат Мұхтарұлы ғаламдық, 

ғарыштық еркіндікке қанат қаққан 

қуатты бір құлшыныс бар.

'рине, ел ішінде Мұрат 'уез сияқты 

елім, ұлтым, жер-суым, тілім, дінім, ділім 

не күйде, оның ертеңі не болар екен деп 

күйзеліп ойы оңға, санасы санға б�лініп 

жүрген тұлғалар аз емес. Бірақ олар қара 

басының қамымен әйтеуір аты-ж�нім 

жұртқа жариялы болсын деп ұрандатып, 

мадақнамалар, арнау �леңдер жазып, 

ақша т�леп шетелде кітап шығарғанына 

мәз болып жүрген пысықай жазғыштар 

сияқты аса к�п к�зге түсе бермейді. Егер 

азаматтықтың тұтас бір ұлт қана емес, 

адамзат алдындағы ауыр жүгін қолдан 

келгенше к�теріп тұрған «Ділім» атты 

бұл кітап орыстан бастап, �зге де ше-

тел тіліне тәржімаланса ұлтымыздың, 

еліміздің ешкімнен артық болмаса, кем 

емес екенін к�рсететін іргелі дүниенің 

бірі боларына с�з жоқ. 

Мырзан КЕНЖЕБАЙ
ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

дық», – дейді.

жақсы түсінеді. 
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ұжым  дастыру кезінде жіберілген асы-

ра сілтеу шіліктердің кесірінен жап-

пай ашаршылық болып, ел қынадай 

қ ы р ы л д ы .  К � ш п е л і  ж ә н е  ж а р т ы -

лай к�шпелі қазақтардың саны күрт 

кеміп кетті. Бұны әр қазақ отбасы әлі 

де біледі. Бірақ олар қағаз, құжаттар-

дан, сурет кенептерінен, экраннан әлі 

де к�рсетілмейді. Дәлірек айтсақ, бұл 

қасірет туралы біздің к�ркемдік сана-

мыз, яғни к�ркем шығармаларымыз 

біле тұра білмейді. Міне, қазақ ба-

стан �ткерген осы жағдаятқа к�ңіл 

аудара алмаған қазақ ықылым за-

маннан �зіне тән басты қасиетінен – 

ақиқатшылдығы мен қырағылығынан 

айырылып қалған. Осының салдары-

нан қазақтың к�ркем �нердегі, к�ркем 

әдебиеттегі санасы сол замандардағы 

ел жағдайына драмалық түр бермек 

түгіл нақты да айқын жетістіктерімізді, 

артықшылықтарымызды айту қабілетінен 

де айырылып қалды. 'рине, кез келген 

күйреген, қираған нәрсенің де орнына 

жаңа құрылыстар салынады, бірақ соның 

�зінде де �ткен тарихты естен шығармай 

ақиқатты айтқанда ғана халықтың ру-

хани жан-жарасы жазылады» дейді 

Мұрат 'уез. Ақиқаты сол! Сол кезде 

коммунистік биліктің сойылын соғуды 

ел бірлігін ойлау деп к�семсіп жүрген 

небір ақсақалдар біле тұра айтпаған 

бұл ақиқатты жасы 30-дан енді асқан 

Мұрат Мұхтарұлы биік мінбеден бар да-

усымен саңқылдап тұрып осылай айтып 

берген еді. Қайран қазекемнің «Қасқа 

айғырдан ең болмағанда т�бел құлын 

туады» дегені осындайда еске түседі екен. 

Мұрат 'уездей озық ойлы, талдауы терең 

азаматтың арғы тегіне к�з жүгірткенде:

Тектілікті Алла қолдаса,

Шалқиды шаттық шуағы.

Кемеңгер Мұхтар болмаса,

Мұраттар қайдан туады, – деп 

әзілдегенім бар. 

Иә, тақырыбымыз айтып тұрғандай 

қай нәрсе де тектілікпен келеді. Біз 

бүгінде біріміз олай, біріміз бұлай тартып 

талқыға салып жатқан латын әліпбиі 

мәселесін Мұрат ағамыз бұдан әлденеше 

жыл бұрын күн тәртібіне ұсынған бо-

латын. Ол сонау жылдары-ақ «Латынға 

к�шуді қолдан қиындата беруді қою 

керек. Ағылшын, неміс, француз тілін 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Келін шайы – беташар айтылып болған соң сол үйге  

жасы үлкендер, к�рші-қолаңдар жас келін нің қолынан 

«шай ішу» рәсімін �ткізеді. Келгендерге келін қолынан 

әзірленген дастарқан жайылып, келін шай құяды. Бұл 

кезде жас келінге �зіне тетелес сол үйдегі не жақын 

абысыны к�мекке келеді. Абысын-ажын арасындағы 

болашақ татулық осы арадан басталады. Дас тарқан 

үстінде келіннің жүріс-тұрысына, мінез-құл қына назар 

аударылып, жас келін алғашқы сыннан �теді. Соңынан 

жасы үлкен, халыққа қадірлі қария келінге бата берген.

«Келін шайы» рәсімінің мәнісі жаңа түскен келінге 

шай құйдырту арқылы оның үй шаруасына икемдігін  

сынау және келінді жаңа туыстармен таныстыру. Келген 

қонақтарға келін жылы қабақпен, жылы жүзбен, ина-

батты пейілмен шай ұсынады. 'рине, шай демдеудің, 

оны кеселерге құюдың ж�н-жобасын келін білмеген 

жағдайда абысындар к�мектеседі. Бұл бір жағынан 

әлі ешкімді танымайтын келіннің абысын-ажынмен 

тезірек танысып, алыс-беріс жасап кетуіне жақсы. 

Сонымен қатар бұл дәстүр келін мен абысындар ара-

сын бірден жақындастырады. Келгендер қолтығына 

бір-бір к�йлектен, шай-қанттарынан, орамалдарынан 

қыстыра келеді. Тіпті кейбір жақын әрі кербез абысын-

дар жүзік, сырға да салып кетеді. Адамдар арасындағы 

бауырмалдықты тез қалыптастыратын мұндай отырыс 

дін шарттарынан шықпағанын есте ұстағанымыз абзал. 

Қа зақ әйелдерінің ырысты ынтымағынан хабар беретін 

«ке лін шайда» жақсы, ұлағатты әңгімелер айтылғаны 

дұрыс.

Келін туралы Зейнеп Ахметова апамыз бір жаз-

басында: «Келін тек қана күйеуге ие болмайды. Ол 

қайын ата, қайын ене, қайны, қайынсіңлі, қайнаға 

мен абысын, тағы да басқа толып жатқан туыстарына, 

бүкіл әулетіне ие болуға барады. Ал «бір-бірін жақсы 

к�рсе болды» деген жай с�з. Одан бір шикілік шықпай 

қоймайды. «Қайтып келген қыз жаман» демекші, 

қайтып келген қыз ата-анасының бетіне де, ауыл-

аймағына да к�леңке. Мысалы, «Қызға қырық үйден 

тыю, қала берді қара күңнен тыю» деген бар. Бұл қырық 

үйден үлгі-�неге к�ру, қала берсе қара күңнен де бір  

жақсылықты үйрену деген с�з» деген болатын.

Ибалы, инабатты келіннің иіліп шай құюының 

�зіндік мәнісі бар. Бір шаңыраққа келін болып 

түскеннен кейін, сол әулеттің туған-туыстарына келін 

шай берудің тәрбиелік мәні осында болса керек. Атал-

мыш салттың мәні – келіндер мен абысындардың 

татулығы, үлкенді сыйлап, кішіге ізет к�рсетуді мақсат 

етуінде. 

Мағрипа САНДУҒАШ
Алматы облысы

Келін шайы – ұлттық дәстүр белгісі
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Тарихи хроникаға сүйен-
сек, зират басына жақын 
+сетін тиса ағашы ерекше 
ұзақ +мір сүреді екен. Қазіргі 
ботаника онымен және тағы 
басқа да к+птеген +мірі ұзақ 
ағаштар жайлы айтылатын 
аңыздармен онша келісе 
бермейді.

К е й д е  м ұ н д а й  а ғ а ш -

тың кейбір түрлерінің жасын айыру оның 

бағанасындағы д�ңгелектердің санын санап 

шықпайынша қиынға соғады. Жасы, міне, осын-

дай тәсілмен анықталмаған ағаштардың түріне 

мысал ретінде әлемдегі ең к�не ағаш деп санала-

тын – маркозания ағашы жатады. Оның бір алып 

нұсқасы Австралияның Квинсленд штатында 

�седі. Бұл ағаштың жасы 12 мың жылдан астам 

деп айтылады. Солай бола тұрса да оның биіктігі 7 

метрден аспайды. Құрып біту сатысында тұрған бұл 

«айдаһар ағаштардың» (драцендер) бірнеше түрлері 

әлі де Канар аралдарындағы Оратава маңында бар. 

Бұлардың жасы 8-10 мың жылға дейін жетеді деп 

жорамалданса да, мұны ешкім дәлелдей алған 

жоқ. 'лемдегі ең кәрі ағаш қатарына Оңтүстік 

Мексикадағы Санта-Мария де Гул деп аталатын 

мекендегі зират басында �сіп тұрған бірегей жұп-

жуан кипаристі де қосады. Оның диаметрі 16 метр-

ге жетеді, жасы 5 мың деп м�лшерленеді. 

(лемге танымал физик-ғалым Альберт Эйнштейн нің 
т+рт жасына дейін тілі шықпаған. Оның ұстазы талай 
рет Эйнштейнді ақыл-есі тежелген адам деп сипаттаған. 

'йгілі мультипликатор Уолт Диснейді газеттегі 

жұмысынан идея тудыра алмағаны үшін деген сыл-

таумен шығарып жіберген. Мүсінші Роденің әкесі 

«Менің ұлым – ақымақ. Ол үш рет �нер мектебіне түсе 

алмады» деп жиі айтатын болған екен. 

Ал Моцартқа император Фердинанд: «Сенің 

Фигароның үйленуінде» атты құлақты тұндыратын 

туындының шуы к�п және нотасы да к�п» деп бетіне 

басқан. 

Менделеев химия пәнінен «3»-ке әрең оқыған. 

Маркони радионы ойлап тауып, дауысты ауа 

арқылы жеткізуге болатынын достарына айтқанда, 

оны жындыға санап, психиатрлық емханаға апарып 

тастаған.

Екі т�лдің атынан

Бір т�лдің аты шығады.

Қанат қанағаттанарлық баға алды, 

Қанағат канағаттанарлықсыз баға алды. 

(Тайлақ) 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

 «Айдаһар» ағашы 

Талпынған жетер мұратқа

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ҰЛЫҚ КІСІ – ҚЫЗЫҚ КІСІ 

Бәріміз жақсы білетін қол-
ғап тың да +зіндік тарихы бар. 
Мысалы, ең к+не қолғаптар 
Египет елінен, Тутанхамон пат-
ша ның мазарынан табылды. 
Олар осыдан 4000 жыл бұрын 
тігілсе керек. 

Ежелгі гректер қолғап ки-

генді аса ұнатпапты. Бұл елде 

қолғапты тек қара жұмысқа 

пайдаланған. Ал римдіктер болса, тамақ ішкенде 

арнайы қолғап киіпті. Бұл қолды былғамаудың әрі 

ыстық тамаққа күйіп қалудан сақтайтын әдіс екен. 

Ортағасырлық Еуропада мынадай дәстүр болыпты. 

Егер қолғабыңды біреудің аяғының астына тастасаң, 

ол – жекпе-жекке шақырудың белгісі саналған. 

Ал бокс қолғабы, әрине, бокстың отаны Англия-

да сонау ХV ғасырда пайда болған. Бастапқыда 

ағылшындар бокс қолғабын жаттығу кезінде ғана 

пайдаланыпты. Тек 1867 жылдан бастап жарыстарда 

қолғапты пайдалана бастаған. Ал 1892 жылы АҚШ-

тың Жаңа Орлеан қаласында қолғапты бокстан 

ең алғашқы әлем чемпионаты �теді. Бұл бәсекеде 

Джеймс Корбетт есімді америкалық боксшы жеңімпаз 

атанған екен. 

Қолғаптың тарихы
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 (зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

КОНКУРС

@зге елде пәтер жалдап,  күн 

кешеді. Кешегі махаббат сезімдері де 

бұрынғыдай болмай, жігіт күтпеген 

жерден мінез шығарады. Дау-жанжал, 

ұрыс-керіс жиі бой к�рсетеді. Мұндай 

қорлық �мірдің соңы жақсылыққа 

апармасы анық. Бойы на біткен шара-

насы дүниеге ауру-сырқаулы болып 

келеді. Осындай азапты күндердің 

бірінде ақшаны қалтасына басқан жігіт 

із-түзсіз жоғалып, сол кеткеннен мол 

кетеді.

@зге елде не туған-туысқаны, не жа-

нашыры жоқ, ішерге тамақ, киерге киім 

таппаған қыздың тағдырына к�ршілері 

араша түсіп, тиісті орындарға хабарла-

сады. Жоғары білім алған, к�зі ашық, 

к�кірегі ояу азаматшаның бұлайша 

қорлануына қалай жол бергенін ешкім 

д�п басып айта алмайды. К�мек қолын 

созып, жауап алуға келген мамандарға 

тек  қорқыныш құшағында �мір 

кешкендігін, сол үшін ешқайда ха-

барласа алмағандығын айтқан. Тиісті 

орындардың араласуымен «жоғалған» 

жігіт те табылған. Психолог, лого-

пед, дефектолог, т.б. мамандардың 

жұмысының нәтижесінде шыр еткен-

де мылқау болып дүние есігін ашқан 

сәбидің тілі икемге келе бастайды. Заң 

бойын ша �зге елде �мірге келген сәби 

сол елдің азаматы болып есептеледі. 

Сондықтан тағдыр тәлкегіне ұшыраған 

келіншек баласын �зге елге тастап кете 

алмайтындығын айтып, �зін туған 

еліне емес, басқа елге босқын ретінде 

жіберуді �тінген. 

...Тәуелсіздіктің алғашқы жылда-

ры шетелге білім алуға аттанып, сол 

елдің азаматына тұрмысқа шыққан 

қыздарымыз да баршылық. Солардың 

бірі – Қарлығаш. Қарлығаш отбасының 

сүт кенжесі. Алдында т�рт ағасы, екі 

әпкесі бар. Ағайындарынан алыста 

жүрген қызымыздың жағдайы жаман 

емес. Сүйіп қосылған жары, Едіге 

есімді ұлы бар. Қызметі де табысты. Бір 

қарағанда жағдайы тәуір к�рінгенімен, 

іштегі �кінішін жасыра алмады. «Жастау 

болдық. Ата-анам қарсы болғанымен, 

�з бақытымнан айырылғым келмеді. 

Оқуды үздік тәмамдап, осында қалдым. 

«Алыста жүр ғой» дейтін болар, бірге 

туғандарымның мен дегенде к�ңілдері 

ала б�тен. Сырт қарағанда, бәрі та-

маша. Шетелде тұрады, жағдайы 

жақсы, шылқыған бай деп сырттай 

қызығатындар к�п екенін білемін. Ал 

мен елімді, туған жерімді аңсаймын. 

Ұлымның есімі – Едіге. @зге елде жүріп, 

ұлына мұндай есім беру екінің бірінің 

қолынан келе бермейді. Сенсеңіз, 

Кандидатқа қойылатын негізгі талаптар:
1) жоғары білімнің болуы;
2) басқару органдарында басшылық лауазымда 

5 жыл жұмыс өтілінің болуы.
Лауазымдық міндеттері:  (лауазымдық 

нұсқаулық бойынша)
Мектепке дейінгі ұйымдардың Жарғысы, 

Ережелері мен басқа да нормативтік-құқықтық 
актілерге сәйкес, оның барлық қызмет түрлеріне 
басшылық жасайды. Мемлекеттік білім беру 
стандарттары бойынша тәрбиелеушілер мен 
қызметшілерге барлық жағдайлар жасау міндетті. 
Оқу-тәрбие жоспарларын, бағдарламаларын, 
оқу процесінің күнтізбелік кестесін,  ішкі 
тәртіп Ережелерін және басқа да нормативтік 
актілерді, басқару құрылымдарын, штат кестесін, 
лауазымдық нұсқауларды бекітеді.  Білім 
беру қызметін жүзеге асыруға құқық беретін 
лицензияға сәйкес, тәрбиеленушілер контигентін 
жасақтайды. Қоғамдық мекемелерін қарым-
қатынастар жасайды, тәрбиеленушілердің ата-
аналарымен (қамқоршысымен) байланыста 
болады. 

Білуге міндетті:
Қазақстан Республикасының Конституция-

сын, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексін, 
Қазақстан Республикасының «Біл ім туралы», 
«Қазақстан Республикасындағы бала құқықтары», 
«Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы», «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Неке (ерлі 
зайыптылық) және отбасы туралы», «Қазақстан Ре-
спубликасында мүгедектігі бойынша асыраушысынан 
айырылу жағдайы бойын ша және жасына байланы-
сты берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар 
туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтік және 
медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы», 
«Кәмелетке толмағандардың арасындағы құқық 
бұзушылықтар мен балалардың қадағалаусыз және па-
насыз қалуының алдын алу туралы» Заңдарыжәне басқа 
да білім беруді дамытудың бағыттары мен келешегін 
айқындайтын нормативтік құқықтық актілерді, пе-
дагогика мен психология негіздерін, мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру стандартын, педагогиканы, 
педагогикалық психологияны, педагогикалық ғылым 
мен практиканың жетістіктерін, менеджмент негіздерін, 

қаржы-шаруашылық қызмет туралы заңнамаларды, 
еңбек туралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі 
және өртке қарсы қорғанудың ережелері мен нормала-
рын, санитариялық ережелер мен нормаларды.

Лауазымдық жалақысы қызмет атқарған жылда-
рына қарай 97997.14 - 109278,98 теңге аралығында.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
1. конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2. мемлекеттік және орыс тілдерінде түйіндеме;
3. еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4. білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5. еңбек кітапшасының (ол болған кезде) немесе 

еңбек шартының көшірмесі не соңғы жұмыс орны-
нан жұмысқа қабылданғаны және еңбек шартының 
тоқтатылғаны туралы бұйрықтардың көшірмелері;

6. «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы 
медициналық құжаттама нысандарын бекіту ту-
ралы» Қазақстан Республикасы 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 өзінің біліміне, жұмыс 
өтіліне, кәсіби даярлық деңгейіне қатысты қосымша 
ақпаратты (біліктілігін арттыру, ғылыми дәрежелер 
мен атақтар беру, ғылыми жария ланымдар туралы 
құжаттардың көшірмелері, бұрынғы жұмыс орнының 
басшылығынан ұсынымдар және т.с.) ұсынады.

Әңгімелесуге жіберілген үміткер құжаттар 
қабылдау аяқталған соң, тағайындалған тәртіппен 
бес жұмыс күні ішінде аудандық білім бөлімінде өтеді.

Конкурс өткізу орны: 
Конкурсқа қажетті құжаттар конкурс өткізу туралы 

хабарлама жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік 
күн ішінде мына мекенжайға тапсырылуы қажет:

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ау-
ылы 

Досан батыр көшесі, №2 үй «Қарақия аудандық 
білім бөлімі» 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

Сауалымызға Қазақстан Республика-

сы 'ділет министрлігі Тіркеу қызметі 

және заң қызметін ұйымдастыру 

департаментінің директоры Б.Атаға-

зиева дан жауап алдық. 

Келтірілген мәліметтерге сүйенсек, 

2008 жылдан бастап 2017 жылдың 

10 қарашасына дейін елімізде 70207 

аралас неке тіркелген. Қазақстандық 

40908 ер азамат �зге ұлттың �кілін 

�зіне серік етсе, 29299 қазақстандық 

қыздар �зге елдің азаматына тұрмысқа 

шыққан. 

Осы деректерге нақтырақ тоқтала 

кетелік. 2016 жылы ер азаматтарымыз 

қытайдың 66, Ресейдің 1067 азамат-

шасымен неке қидырса, қыз дарымыз 

62 – қытай, 189 – түрік, 858 – ресейлік 

азаматқа тұрмысқа шыққан. 

Ал биылғы жылдың 10 қара ша сына 

дейінгі мәліметтер т�мендегідей: 

Тұрмысқа шыққан қазақстандық 

Қиямет күні үмметімнің к�птігімен 

мақтанамын» деген. 

– Аралас неке халық саны к�п 

ұлттар үшін үлкен пайдасы бар саясат. 

Қан алмасу, текті жаңарту, тұқымдық 

сұрыптаудан �тіп �зі ұнататын ұлттарға 

бейімделу, сіңу мен сіңіру – халық саны 

к�п ұлттардың пайдасына шешіледі. Ал 

біздер үшін �зге ұлтқа қыз беру ұлттық 

санымыз бен сапамызға, дініміз бен 

ділімізге кері әсерін тигізеді. «Ел бо-

ламын десең, бесігіңді түзе» демекші, 

�ркениетті қоғамды құрайтын ба-

сты фактор – баянды отбасы. Оның 

баяндылығы мен беріктігі кейбір 

мәселелерге мән берудің арқасында 

туындайды. Соның бастапқы қадамы 

– пәк неке, таза ұрпақ алып келу. 

Оған қол жеткізу үшін Ұлы жаратушы 

Иеміздің пенделеріне міндеттеген 

үкімдеріне аса мән беруіміз керек, – 

дейді Е.К�кірекбаев.

қызын алуға намыстанбайтындығы 

қалай?.. Зерттеуші мамандар Ресейдегі 

қазақтарды мысалға келтіре отырып, 

орыстілді әйелмен некелескендер 

негізінен екі ұрпаққа барғаннан кейін-

ақ, ал сол ұлтқа тұрмысқа шыққандар 

бірден ұлтсызданып кететіндігін ашық 

айтып жүр. Сондай-ақ тұрмысы жақсы 

батыс елдерінде қазақпен некелескен-

дер негізінен елімізден барып оқып 

жатқан қыздардың есебінен к�беюде, 

ал сол батыс елдерінен қыз алып, 

үйленген жігіттеріміз Қазақстанға 

орала қоюы неғайбыл, олардың екі-

үш ұрпағынан бастап сол жаққа сіңіп 

кететіндігін алға тартады. 

Қазақ жеті атаға дейін қыз алып, 

қыз беріспеген текті ұрпақ. «Жеті ата-

сын білмеген – жетесіз!» деген намысқа 

бергісіз с�зіміз тағы бар. Біздің ұлттық 

дәстүрімізде бала �зінен бастап 

әкесі, атасы, бабасы, т.б. жеті атасын 

«Қарақия аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
«Қарақия ауданы әкімдігінің «Өкпе ауруларына қарсы сауықтыру «Балдырған» бөбекжай бақшасы» мемлекеттік мекемесі, «Қарақия ауданы әкімдігінің 

«Жауқазын балабақшасы», «Қарақия ауданы әкімдігінің «Ерке-Наз балабақшасы», «Қарақия ауданы әкімдігінің «Еркемай балабақшасы», «Қарақия ауданы 
әкімдігінің «Аяла балабақшасы», «Қарақия ауданы әкімдігінің «Балауса балабақшасы», «Қарақия ауданы әкімдігінің «Өркен балабақшасы»  мемлекеттік 

коммуналдық  қазыналық кәсіпорындарының бос тұрған директор лауазымдарына конкурс жариялайды.

кейде қызметке де қолымды бір сілтеп 

елге кетіп қалғым келеді. Бәлкім жас 

кездегі қателіктің орнын толтырғым 

келетін шығар, бәлкім қалған �мірімді 

ағайындарымның жанында �ткізгім 

келе ме, білмеймін, әйтеуір соңғы 

кезде елге кетсем деген ой маза бермей 

жүр. Осы уақытқа дейін іштегі мұң-

зарымды тірі жанға айтқан емеспін, тек 

артымдағы жастарға, іні-сіңлілеріме 

сабақ болсын, �мірде адаспасын деген 

ниетпен ғана Сізге ашығын айтуды 

ұйғардым» деп, Қарлығаш к�зіне жас 

алды. Іштегі қатқан мұз жібігендей, 

әңгіме астарында ауыр мұң жатқандай 

сезілді. Қарап тұрсақ, �мірде мұндай 

мысалдар аз емес. 

А л м а т ы д а ғ ы  ж а қ ы н  қ ұ р б ы м 

күнде гүл, қымбат сыйлық сыйлап, 

мейрамханаларға апарып, қыдыртып, 

жүрегін баурап алған жігітке тұрмысқа 

шыққан-ды. Қазір екі баланың ана-

сы. Есейе келе, салт-дәстүрі б�лек 

жанмен некелесу қателік екенін ай-

тып, қыздардың тұрмысқа шығарда 

үлкендердің ақыл-кеңесіне құлақ 

түргені ж�н екенін ескертіп жүреді. 

Айтуынша, қанша жерден жігіт құлай 

сүйіп тұрғанымен, ділі де, діні де, 

тілі де б�лек екі жастың ғұмыр бойы 

бірге тұруы қиындау. «Ол сыра, мен 

шай ішемін. Қанша жыл отбасы 

болғанымызбен, қанына сіңген әдет, 

жастайынан к�рген тәрбиесін жеңе ал-

майды екен» деген-ді бір әңгімесінде.

К�з алдымызда болып жатқан 

осындай жағдайларға мән бермейтін 

сияқтымыз. Біреудің тағдыры, оған 

араласқан ж�н емес дерсіз, бәлкім. 

Дұрыс-ақ. 'ркім жүрек қалауымен �мір 

сүруге құқылы. Дей тұрғанмен, дәл осы 

аралас неке ж�ніндегі статистикалық 

мәліметтерге к�з жүгіртсеңіз, жүрек 

тұсыңыз шым ете қалары хақ. 

Қазақстан Республикасының 

'ділет министрлігіне еліміздегі ара-

лас неке ж�ніндегі нақты деректерді 

б і л м е к к е  с а у а л  ж о л д а ғ а н  е д і к . 

қыздар: Қытай – 41; Түркия – 126, 

Ресей – 786. Керісінше, �зге ұлттан 

�зіне жар таңдаған қазақстандық ер 

азаматтар: Қытай – 39, Ресей – 912, 

ал Түркия елінің азаматшасымен 

неке қиылмаған. Бұл ресми дерек. Ал 

тіркеуге тұрмаған, азаматтық некеде 

жүрген қарак�здеріміз қаншама?!

Бұған мамандарымыз не дейді? 

Жалпы Ислам дінінің аралас не-

кеге к�зқарасы қандай? Осы сауал 

т�ңірегінде Алматы қаласындағы 

Қарағайлы мешітінің бас имамы, ис-

ламтанушы Ермек К�кірекбаевпен  

пікірлескен едік.  Исламтанушы 

маманның айтуынша, мұсылман адам-

мен некеге тұруды қалаған қалыңдық 

немесе күйеу жігіт �з дінінен бас тар-

тып, исламды қабылдауы тиіс. 'сіресе 

шариғатта мұсылман адамның �зінің 

қызын басқа діндегілерге беруге тый-

ым салынған. @йткені әйел �з еріне 

тәуелді. Мұсылман емес ер азамат 

әйелінің әлсіздігін пайдаланып, оның 

наным-сеніміне кері әсерін тигізуі 

мүмкін. К�п жағдайда басқа діндегілер 

мұсылман әйелдерге �те қатал қарайды. 

Сондықтан мұсылман әйел �з дінін 

сақтап қалуда қауқарсыздық таны-

тады. Бұл – бір. Екіншіден, дүниеге 

келген ұрпақтары �зге діндегі әкесінің 

дініне �тетіні мәлім. Бұл – Исламның 

мұсылман ұрпағын к�бейту түсінігіне 

теріс. @йткені ардақты Пайғамбарымыз 

(с.а.у): «Үйленіңдер және к�бейіңдер! 

Бүгінгі жаһандану дәуірінде ара-

лас некенің к�беюіне ғаламтордың да 

�зіндік әсері жоқ емес. Одан б�лек, 

танысу агенттіктерінің де жұмысы қызу 

жүріп жатыр. @кінішке қарай, �зінің 

қара басының қамын ойлап, бір күндік 

байлыққа кенелгісі келетін, рухы 

әлсіз, сырты жылтыр жастарымыздың 

қатарының күн �ткен сайын к�бейіп 

бара жатқандығы қынжылтады. Дін, 

діл, салт-дәстүрді бір шетке ысырып 

қойып, болашақ нәрестесінің мінез-

құлқы, таным-түсінігі ана сүтімен дари-

тынына басын ауырта қоймайтын к�зі 

ашық азаматтар да, қазақ жігіттерінен 

�зіне лайықты жар таба алмай, �згенің 

құшағынан жылылық іздеп жүрген 

қарак�здеріміз де жетерлік. Психолог 

мамандардың айтуынша, әсіресе қыз 

балалардың арасында шетелдіктің 

ақшасына,  байлығына қызығып 

тұрмысқа  шыққысы келет індер 

к�бірек кездеседі екен. Бұл тұрғыда 

мамандарымыз ұл балаларды жас-

тайынан жауапкершілікке баулып, 

қыз балаға анасындай құрметпен 

қарауға, оның нәзік сезімдеріне сел-

кеу түсірмей, қарындасындай сыр-

лас болуға шақырады. Ал отбасының 

і р г е с і  б е р і к  б о л ы п ,  ш а ң ы р а ғ ы 

шайқалмауы үшін азаматтарымыз от-

басы құндылықтарын алдыңғы орынға 

шығаруы, яғни арнайы уақыт б�ліп, 

отбасымен кешкілік бірге серуендеуге, 

тіпті саяхат жасауға барлық мүмкіндікті 

қарастыру қажет деген тұжырым жа-

сайды. 

Қоғамда оқыған-тоқыған, бір-

неше тілді меңгерген жастары мыз дың 

�зге ұлттан қыз алып жат қандығы да 

айтылып жүр. 'сіресе мән беретін 

жағдай, қызметтік �су, яғни мансабын 

жоғарлату мақсатында �зге бір елдің 

кішкентайынан жаттап �седі. @зінің 

ата-бабасын, жеті атасына дейін білу 

– әр азаматтың міндеті. Сол арқылы 

�з халқының дәстүрін жалғастырып 

отырған. Байқауымызша, бүгінде 

осы жеті атасын білуге ұмтылмайтын 

жастардың қатары мол. Аралас некенің 

к�бейіп отырғандығының бір себебі 

– ата-бабасының арғы тегін, қайдан 

шыққандығын білмеуі әсер ететіндей 

к�рінеді. Біле білген, түсіне білген 

адамға Жеті ата түсінігінің түп т�ркіні 

тереңде жатыр. Біздің этникалық 

ерекшеліктерімізді танытып, әрі қиын-

қыстау кезеңдерде тегінен к�з жазып 

қалмауына және басқа халықтармен 

ассимиляцияға түсіп кетпеуіне себепші 

болғандығын ескеруіміз керек. Жеті 

ата мен ру шежіресін білу к�шпелі 

қоғамда �мір сүрген қазақтар үшін 

�мірлік қажеттілік болғандығы белгілі. 

Жеті атадан Үш жүзге дейінгі біртұтас 

туысқандық бітім бірнеше ғасырлар 

бойы «қазақ халқы – бір атаның ба-

ласы, бір тамырдан тараған» деген 

ұстанымды орнықтырғаны хақ. 

Осы салт-дәстүрді  б ілмеген -

діктен, жастайынан бойына сіңіріп 

�спегендіктен біздің бүгінгі жастары-

мыз «�зім білемдікке» салынып, ар-

тынан опық жеп жатады. @мір болған 

соң, оның қалтарысы мен бұралаңы 

болуы да заңдылық. «Тағдырдың басқа 

салғаны осы болар, мен к�ндім» де-

мей, тығырықтан шығар жол іздеп, ең 

дұрысы тектілігіңді сақтап, ата-баба 

салтымен жүрген дұрыс-ау. 'йтпесе, 

жоғарыдағыдай жастықтың буымен 

махаббаттың бал күндерін �ткізіп, 

кейін �кініп, �мір бойы тағдырдың уын 

ішкеннен �ткен азап жоқ болар, сірә. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

д д , Қ р

Пияз – жуа туысының ең 
к+п тараған түрі. Шыққан 
жері Орта Азия мен Ауғанстан 
делінеді. Ертеде Греция, Еги-
пет, Үндістанда да +скен. 

К�не дәуірдегі  әйгілі 

грек дәрігері  Гиппократ 

пияз ды науқас жандарды 

емдеуге пайдаланған. Рим 

әскерлеріне пияз жеу міндет-

телген. Себебі тағаммен бірге пиязды к�п жеген 

жауынгер батыл, күш-қайраты мол болады деп 

есептелген. Русьте пияз ХІІ ғасырдан бастап �сіріле 

бастаған да, оны негізінен сіңірі шыққан кедейлер 

жеген. 

Сарымсақ та ерте дәуірден белгілі. Орта ғасыр-

ларда жұрт сарымсаққа бойтұмардай табынған, оны 

неше қилы пәле-жала, к�лденең кесірлерден ара-

шалайды деп сенген. Ертедегі гректер мен римлян-

дар сарымсақты жақсы білген. Археологтар Египет 

пирамидаларынан да сарымсақ тапқан. 

Пияз жайлы не білеміз?
ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАННЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

газеттер қорын сақтау мемлекеттік 

маңызды іс. Б�лімде жылына екі 

рет мерзімді басылымдарға жазылу 

жұмыстары жүргізіледі. Жазылу 

барысында жиі сұраныстағы басы-

лымдармен қоса оқырмандардың 

талабы ескеріледі.

Бүгінгі таңда Қазақстан Респу-

ликасы Ұлттық кітапханасының 

қоры 6,7 миллион дана болса, оның 

ішінде мерзімді басылымдар қоры 

2 миллионнан асады. Жыл сайын 

оқырмандар талабына сай газет-

журналдар қатары толықтырылып 

отырады. Кітапханаға күніне 1500-

2000-нан астам оқырман келсе, 

соның басым б�лігі мерзімді ба-

сылымдар залына міндетті түрде 

келіп, газет-журналдардан керекті 

ақпараттарын оқиды. Күнделікті 

келетін оқырмандардың уақытын 

үнемдеу және еркін қолжетімділігі 

мақсатында оқырман залында 

ашық қор ұйымдастырылған. 

Мерзімді басылымдар қызметіне 

келетін оқырмандарымыздың 

басым б�лігі ғалымдар, ақын-

жазушылар, журналистер, магис-

транттар және белсенділік таны-

тып, �з білімдерін толықтырып, 

ізденіп оқитын студент-жастар. 

Мерзімді басылымдар залында, 

яғни ашық қорда соңғы 5 жылдық 

газет тігіндісі сақталған. Залда 

оқырмандарға арналған 130 орын 

бар. Жаңа түскен мерзімді басы-

лымдар туралы оқырмандарды 

хабардар етіп, журналдарды наси-

хаттау мақсатында б�лімде «Жаңа 

журналдар» атты тұрақты к�рме 

жұмыс істейді. Сонымен қатар 

оқырмандар үшін еліміздегі және 

әлемдік ақпараттардың күнделікті 

болып жатқан соңғы жаңалықтары 

жайында мағлұматтар алу мақ-

сатында тегін Wi-Fi интернет 

желісі іске қосылған. 

Бүгінгі заман талабына сай 

мәдениетті, білімді, парасатты аза-

маттарды қалыптастыруда, әсіресе 

жастарға рухани тәрбие беруде 

кітапхананың алатын орны зор. 

Сұлушаш ЖҮСІПБЕКОВА, 
Ұлттық кітапхананың 
мерзімді басылымдар

 қызметінің кітапханашысы

Күнделікті �мірдің тыныс-

тіршілігі мен жаңалығы теледи-

дар мен ғаламторда бола тұрса 

да,  маңызды ақпараттар легі 

мерзімді басылымдарда жарияла-

нып отырады. Осындай мерзімді 

басылымдардың к�п шоғырланған 

орталығы – Қазақстан Респуб-

ли касының Ұлттық Кітапха-

насындағы «Мерзімді басылым-

дар қызметі». Бұл б�лім 1999 

жылдың тамыз айында құрылған. 

Қызметіміздің негізгі міндеті – 

оқырмандар талабына байланысты 

архивтік қордан бастап, күнделікті 

жаңа газет-журналдармен жедел 

және сапалы қызмет к�рсету. Ба-

сылым беттерінде жарияланған 

ақпараттар – оқырмандар мен 

зерттеушілер үшін таптырмай-

тын мағлұмат. Отандық маңызды 

ақпараттар, жаңалықтар, ресми 

құжаттар, статистикалық есептер 

алдымен газеттерде жарияланады. 

Сондықтан ұлттық кітапханада 

Оқырман талғамына сай қызмет
Дүниежүзілік балалар күнін мере-
келеу шеңберінде Астана қаласында 
«Балаға мейірімді Қазақстан» атты 
рес пуб  ли калық балалар форум-
фестивалі +тті. 

Форум-фестивальдің мақсаты – 

«Мәңгілік ел» жал пыұлттық патриоттық 

идеясы негізінде �скелең ұрпақтың 

жасампаз аза маттық ұстанымы мен бай 

рухани құнды лығын қалыптастыруға 

бағытталды. Фестиваль жұмысына 

еліміздің барлық �ңірлерінен келген 

320 бала – қоғамдық ұйымдары ның 

к�шбас шысы, республикалық және 

халықаралық интеллектуалды олим-

пиада лардың және шығармашылық 

байқау лардың жеңімпазы қатысты. 

Қатысу шылар үшін елімізде балалар 

қозғалысын ұйымдастырудағы және 

жан дандырудағы �зекті мәселелерді 

талқылауға,  балалардың ғылыми, 

қоғамдық әлеуетін к�рсетуге, бала-

лар ұжымдарының арасында шығар-

машылық байланыстарды нығайтуға, 

шешім қабылдауға қатысудағы балалар-

дың құқықтарын жүзеге  асыруға 

арналған алаңдар ұйымдастырылды. 

Айтуған Д(УЛЕТ

БАЛАЛАР 
мейірімге бөленді

МҮШӘЙРА 

болса, екіншісі еркін тақырыпта жазылған 

�леңдерін оқу бойынша сайысқа түсті. 

Жас ақындардың �леңдерін талдап, 

шын жүйріктерді анықтаған қазылар 

құрамында ақын Серік Қалиев, актер 

'сет Иманғали, журналист Жарқын 

Сәленұлы болды. Республикалық жыр 

мүшәйрасының бұл жолғы бас жүлдесін 

Шығыс Қазақстан облысы Жарма ау-

данынан келген Азамат Қайырбеков 

и е л е н д і .  Е л і м і з д і ң  ә р  т ү к п і р і н е н 

жиналған жастар Алматы шаһарын ара-

лап, қаланың сұлу жерлерін к�ріп ша-

быттанып қайтты. Алаш к�семі Ахмет 

Байтұрсынұлының мұражай-үйінде бо-

лып ерекше әсер алды. Шәкірттердің 

шығармашылық байланыстары достыққа 

ұласты. Қатысушылардың Отаным деп 

соққан жүректерінен шыққан жырлары 

к�пшілікке рух берді, ой салды.

Н.БЕЙСЕМБАЕВА

Биыл Алаш қозғалысының құрыл ға-
нына 100 жыл толды. Саналы ғұмырын 
Азаттық қозғалысы жолында сарп ет-
кен Алаш қайраткерлерінің еңбегі мен 
есімі ел есінде мәңгі қалары с+зсіз. 

Бүгінгі жас ұрпақтың отансүйгіш, 

шынайы патриот болып қалыптасуы үшін 

кешегі Алаш арыстарының бойындағы 

тектілік, білімділік, адалдық, ел-жұртына 

деген сүйіспеншілік рухында тәрбиелеудің 

орны б�лек. 

Осындай мақсатпен «Тәуелсіз ел 

жастары» қоғамдық қоры «Алаш сен-

ген жастар» атты II Республикалық жас 

ақындар мүшәйрасын �ткізді. Аталған 

іс-шараның Қазақстан Жазушылар 

одағында �ткізілуінің �зі республиканың 

әр аймағынан келген жас ақындарға рух 

бергендей. Мүшәйраға қатысушылар �з 

қаламынан туған екі �леңін додаға салды. 

Бірі Алаш арыстарына арналған туынды 

«Мына �зіміз  келіп отырған 

Ұлытау – �те қасиетті жер. Ұлытау 

деп аталуының �зінің тарихи мәні 

бар. Бұл – жаңағы айтқан ғұндардың 

да, к�к түріктердің де, Алтын Ор-

даның да орталығы болған жер. @зінің 

тұрған жері – Қазақстанның кіндік 

ортасы. Мұнда тұрған тау – аумағы 

200 шақырым қырат-қырат таулар. 

Ең биігі – 'улиеата деп аталады. 1100 

метр. Одан ағып жатқан, мына біз 

маңында отырған бұлақ 'улиебұлақ 

деп аталады. Осының бәрін ата-ба-

бамыз бекер атамаған ғой. Кезінде 

мен Астана болатын жер іздегенде 

Ұлытауды к�рейін деп әдейі келдім. 

Қазақ жерінің нағыз орта тұсы екені 

рас. Бірақ қазіргі заман талабымен 

қарасақ, бұл жерде не жол, не су, не 

«АЛАШ СЕНГЕН ЖАСТАР»   

Ұлытау – шежірелі өлке

әуежай жоқ – ешнәрсе де жоқ. Бұл 

жерге қыруар қаражат керек болар еді. 

Бәрібір елдің ордасына лайықты жер 

емес-ті. Бірақ қасиетті мекен ретінде 

бағалана береді. Міне, теміржол, 

басқа да жолдар салынып жатыр. 

Келешекте туризм орталығы болып, 

халқымыз келіп тәу ететін қастерлі 

жер болып қала береді» деді Елбасы. 

Осы киелі де, қасиетті Ұлытау 

жерінде туризмді  дамыту үшін 

«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени 

және табиғи қорық-мұражайы қыз-

меткерлері 2010 жылдан бері маңызды 

істер атқарып келеді. «Ұлылыққа 

тағзым», «Ұлы Еуразия Даласы» 

атты экспедициялар ұйымдастырып, 

Ұлытау тарихын тек Қазақстанның 

түкпір-түкпіріне ғана емес, Еуропа 

елдеріне де насихаттау жұмыстарын 

жүргізді. 

2011-2016 жылдары Терісаққан 

ауылында к�неден сақталып келе 

жатқан дәстүрді насихаттау арқылы 

«Терісаққан к�ктемі» этнофестивалін 

�ткізіп,  республика к�лемінен және 

шет мемлекеттерден турис тер қатысты. 

2017 жылдан бастап, этнофестивальдің 

жалғасы «Ұлытау қымызы» атымен 

қазақтың ұлттық «Қымызмұрындық» 

дәстүрін насихаттауды бастады.

Осы аталған іс-шаралар Ұлытау дың 

дамуына, туристік орталыққа айналып, 

турист тарту мақсатында жүзеге асып 

отырғандығын айта кету керек. Келесі 

жылы Елбасымыз айтқан 'улиетау мен 

'улиебұлақтың етегіне үлкен визит-

орталық, оның жанынан  Этноауыл 

салу жоспарлануда. Бұл екі жоба да 

Қазақстан аймағы ғана емес, шет мем-

лекеттерден келген туристерді киелі 

жерімізге тартатын туристік орталық 

болары анық. 

Жақында Еуропа мемлекетіне 

іссапар ұйымдастырылып, Ұлыбри-

тания елінде, Лондон қаласында �ткен 

дүниежүзілік World Travel Market (WTM 

2017) туристік к�рме жәрмеңкесіне 

қатысып, тәжірибе жинап қайттық. 

Оған әлемнің әр елінен туристік 

агенттіктер, жалпы туризм саласының 

кәсіби  мамандары қатысып,  �з 

к�рмелерін, туристік �німдерін ел на-

зарына ұсынды. Келешекте бір-бірімен 

тығыз байланыста болу мақсатында 

ресми кездесулер ұйымдастырылды. 

1980 жылдан бері жыл сайын �ткізіліп 

келе жатқан к�рмеде әр мемлекеттің 
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ұлттық ірі компаниялары, авиакомпа-

ниялар, қонақүй, сауда және туристік 

қауымдастықтар және т.б. �з қызметтік 

шараларын к�рсетті.  

Бұл к�рмеге ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігінің тапсырмасы-

мен Туризм индустриясы комитеті, 

«Атамекен» ұлттық кәсіпкерлер па-

латасы, Сыртқы сауда палатасы, т.б. 

қазақстандық топтың қатарында 

«Ұлытау» ұлттық тарихи-мәдени және 

табиғи қорық-мұражайының болуы біз 

үшін үлкен жетістік. 

Республикалық мұражайлардың 

ішінде тек «Ұлытау» қорық-мұра-

ж а й ы н ы ң  ш а қ ы р ы л ғ а н ы  –  б і з 

үшін де, аудан үшін де ерекше оқи-

ға екендігі с�зсіз. К�рмеге Қа зақ-

станның Ұлыбритания еліндегі елшісі 

Е.Ыдырысов бастаған елшілік �кілдері 

арнайы қатысып, жерлестерімен 

кездесіп,  к�рменің сәтті  �туіне 

ұйтқы болды. Мұражай басшысы 

Б.Қожахметов жергілікті тұрғындарға 

сұхбат  берді .  Мұндай к�рмелер 

Қазақстанның, оның ішінде қасиетті 

Ұлытаудың туристік мүмкіншілігімен 

таныстырып, болашақта туризм 

кластерінің дамуына септігін тигізері 

даусыз. 'рі әлемге Ұлытауды таны-

ту арқылы Ұлытаудың болашағын 

қалыптастыру жұмыстарын жүргізуге 

пайдасы зор.

Б.ШАЙГОЗОВА,
«Ұлытау» қорық-мұражайының 

қызметкері 

Қарағанды облысы

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 

1993 жылы Ұлытауға жаса ған ісса-

парында болашақта тұрғызы латын 

«Мемлекет тұтастығы мен Қазақстан 

халықтары б ірл іг ін ің  белг іс і» 

монументі ескерткішінің белгі та-

сын орнатты. Ал 2014 жылы Ұлытау 

т�рінде, табиғат аясында үлкен 

толғаныспен отырып, маңызды та-

рихи сұхбат берді.

ҚЫЗЫЛ КІТАП

дескен. Соңғы 35 жыл ішінде олардың 

елімізде кездескендігі туралы нақты 

деректер жоқ. Тек соңғы жылдары Арал 

теңізінің жағалауынан оның ізін және 

�зін к�рген  туралы баспа беттерінде 

шағын мақалалар жарияланып, бірді-екілі 

қабыланның Түркімен �ңірінен ауып кел-

ген болуы мүмкін деген деректер бар. 

Қазіргі кезде қабыланның барлық та-

ралу аумағы мен санының күрт азаюына 

байланысты Халықаралық Табиғат Қорғау 

Одағының және к�птеген елдердің Қызыл 

кітаптарына тіркелген. Ол Қазақстанның 

Қызыл кітабында (2010) жойылып кету 

қаупі бар тіршілік иелерінің 1-ші санаты-

на тіркелген. Оны к�п елдерде атуға және 

аулауға мүлде тыйым салынған. Соңғы 

жылдары қабыланның санын к�бейту 

мақсатында арнайы халықаралық жоба-

лар қолға алынған. 

Қабыланға  т ікелей қатысы бар 

теңеу с�здер, с�з тіркестері жыр да-

тандарда к�птеп кездеседі .  Мыса-

лы, «Биік тауда қабылан болмайды» 

(С.Сараи),  «Қабыландай қайранға 

соғу» (Махамбет @темісұлы), «Шұбалаң 

құйрық шұбармын» (Ақтан Керейұлы), 

«Қабыландай қайратты» (Мұхтар 'уезов), 

«Ұл туды қабылан қабақ, қасқыр түкті» 

(Тұрмағамбет Ізтілеуұлы),  «Қабылан 

келбетті» (Үмбетәлі Кәрібаев) және 

т .б.  Мұндай теңеу с�здер мен с�з 

тіркестеріндегі «Қабыландай батыл», 

«Қабыландай сұсты», «Қабыландай айбат-

ты, қайратты», «Қабыландай жүйрікпін», 

«Қабылан жүйрік қайран ер» және т.б. 

Сонымен қатар, қабыланға қатысты 

б а р  ж е р  а т а у л а р ы  д а  Ү с т і р т  п е н 

Маңғыстау �ңірінде сақталған. Мы-

салы, Қабыланқыр жазығы (Үстірттің 

оңтүст іг інде)  Қабыланқыр кемері 

және т.б. Ғұлама ғалым @тейбойдақ 

Тілеуқабылұлының «Шипагерлік баян» 

атты еңбег інде  қабыланды ертеде 

халық «зыпылдақ» деп атайтыны атап 

к�рсетілген. «Зыпылдақ» с�зі оның �те 

жүйрік аң екендігін аңғартады. «Қабылан» 

деген ер адамдардың аттары қабыландай 

ержүрек, батыл болсын деген ниетпен 

қойылады. 

Ежелден халқымыздың құрметіне 

б�ленген �лкеміздің байырғы т�л   жа-

байы  тағысы – қабыланның тағдыры 

кез келген табиғат жанашырын бей-

жай қалдыра қоймайды деп ойлаймыз. 

Қабылан �лкемізге  қайтадан оралып 

жатса әрі қуанарлық әрі құптарлық іс деп 

атап айтуға болады. 

Т+леужан (БІШЕВА, 
Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық 
университетінің доценті 

Денесіндегі кейбір мүшелері мы-

сыққа, ал кейбір мүшелері тазы мен 

итке ұқсас. Мысалы, басының жұ-

мырлығы және жіңішкелеу құйрығы ның 

созылыңқылығы мысыққа ұқсас болса, 

ал аяқтарының біршама ұзын әрі сидам  

болуы және тұлғасының созылыңқы 

әрі екі бүйірінен қысылыңқы болуы 

тазыға ұқсастығын аңғартады. Бір орын-

да шоқиып отырғаны да, тістерінің 

құрылысы да итке ұқсас. 

Қ а б ы л а н н ы ң  д е н е  т ұ р қ ы н ы ң 

ұзындығы 120-150 см, ал құйрығының  

ұзындығы 60-75см.  Құйрығының 

ұшы ақ түсті, оның алдыңғы тұсында 

к�лденеңнен орналасқан жалпақ 

т�рт қара жолағы бар. Денесінің түгі 

қалың, салмағы 50-65 кг. Түгінің түсі 

құм түстес сарғыш әрі түгінде біркелкі  

таралған ұсақ к�птеген теңге шұбар қара-

қоңыр дақтары бар. Құрсақ тұсындағы 

және аяқтарының ішкі жағындағы 

түктері ақшыл сұр түсті. Желкесінен 

шоқтығына дейінгі аралықта ұзындығы 

8-11 см жалы болады. Терісі қымбат 

болғандықтын және ерте кезден бастап 

аулағандықтан саны азайып кеткен. Қара 

базарда қабылан терісі 10 мың долларға 

бағаланады деген мәліметтер бар. 

Ұзын аяқтары шапшаң жүгіруге 

бейімделген. Табан іздері мысықтың 

табан ізіне ұқсас және саусақтарындағы 

тырнақтары басқа мысықтектес жыртқыш 

аңдардай ішке қарай бүгіліп тартылмай-

ды. Қабыланның шағын құлақ қалқаны 

д�ңгеленіп келген. Оның к�здері үлкен 

әрі қырағы. К�з қарашығы д�ңгелек 

пішінді. 

Жыл он екі айда белсенді тіршілік 

етеді.  Олар жұптасып жүреді.  Үш-

т�рт  жаста жетіледі. Буаздық мерзімі 

90-95 күнге созылып, к�біне 2-4-тен 

күшіктейді. Күшіктеген кезде бір орында 

тіршілік етеді. Күшіктерінің түктерінің 

түсі алғашында біркелкі сұр к�гілдір 

түсті әрі арқа тұсында мамықты үлпілдек 

жалы болады. Теңге шұбар дақтары бол-

майды. Мұндай ерекше белгілер басқа 

мысықтектес  аңдардың ешбірінің 

ұрпақтарында  байқалмайды. Күшіктері 

бір жылдай ересектерімен бірге �мір 

сүріп, кейіннен �з беттерінше тіршілік 

ете бастайды. Дегенмен, аналықтарынан 

онша қашық кетпейді. 

Дүниежүзінде қабыланның бір ғана 

түрі кездеседі. Ол Африканың саванналы 

далаларында, Аравия түбегінде, Иран, 

Ирак, Ауғанстан, Индия, Шығыс Кав-

каз және Орта Азияның ш�лейтті-ш�лді  

алқаптарында  таралған. 

Ерте кездерде Қазақстанның Маң-

ғыстау және Үстірт �ңірлеріндегі құмды 

жазықтары мен ұсақ қыраттарда кез-
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