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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

ANA TILI
1 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ DANALYQ MA’I’EGI

Men bala ku’nimde esty’s’i edim, bizdin’ qazaq 

sartty ko’rse, ku’ly’s’i edi: «enen’di urai’yn ken’ 

qoltyq, s’u’ldiregen ta’jik, Arqadan u’i’ to’besine 

salamyn dep qamys artqan, butadan qoryqqan, 

ko’z ko’rgende «a’ke-u’ke» desip, s’yg’yp ketse, 

qyzyn boqtasqan, «sart-surt degen osy» dep.

Nog’ai’dy ko’rse, ony da boqtap ku’ly’s’i edi: 

tu’i’eden qoryqqan nog’ai’ atqa minse, s’ars’ap, 

jai’ay’ ju’rse demin alady, nog’ai’ degens’e, noqai’ 

desen’izs’i, tu’kke yn’g’ai’y kelmei’tug’yn, soldat 

nog’ai’, qas’qyn nog’ai’, «bas’als’ik»1 nog’ai’ dep.

Orysqa da ku’ly’s’i edi: «ay’yldy ko’rse s’apqan, 

jaman sasyr bas orys» dep. Orys oi’yna kelgenin 

qylady degen... ne ai’tsa sog’an nanady, «uzyn 

qulaqty tay’yp ber depti» - dep.

Sonda men oi’lay’s’y edim: ei’, qudai’-ai’, 

bizden basqa halyqtyn’ ba’ri anturg’an, jaman 

keledi eken, en’ ta’y’ir halyq biz ekenbiz dep, 

a’lgi ai’tylmys’ so’zderdi bir u’lken qyzyq ko’rip, 

qy’anyp ku’ly’s’i edim.

Endi qarap tursam, sarttyn’ ekpegen egini 

joq, say’dagerinin’ ju’rmegen jeri joq, qylmag’an 

s’eberligi joq. O’zimenen o’zi a’y’re bolyp, 

birimenen biri es’bir s’ahari’ jay’laspai’dy. 

Orysqa qaramai’ turg’anda qazaqtyn’ o’lisinin’ 

ahi’rettigin tirisinin’ ki’imin sol jetkizip turdy. 

A’ke balag’a qi’mai’tug’yn malyn’dy kirelep sol 

ai’dap ketip turdy g’oi’. Orysqa qarag’an son’ da, 

orystyn’ o’nerlerin bizden olar ko’p u’i’renip ketti. 

U’lken bai’lar da, u’lken moldalar da, eptilik, 

qyrmyzylyq, sypai’ylyq - ba’ri solarda. Nog’ai’g’a 

qarasam, soldattyqqa da s’ydai’dy, kedei’likke de 

s’ydai’dy, qazag’a da s’ydai’dy, molda, medrese 

saqtap, din ku’ty’ge de s’ydai’dy. En’bek qylyp, 

mal taby’dyn’ da jo’nin solar biledi, saltanat, 

a’sem de solarda.

Onyn’ maldylaryna, quzg’yn tamag’ymyz 

u’s’in, birimiz jals’y, birimiz qos’ aly’s’ymyz. 

Bizdin’ en’ bai’ymyzdy: «sa’nin’ s’aqs’y2 ai’ag’yn’ 

bila’n pys’yratyrg’a qoi’g’an i’da’n tu’gil, s’yq, 

sasy kazaq», - dep u’i’inen qy’yp s’yg’arady.

Onyn’ ba’ri - birin-biri qy’yp, qor bolmai’, 

s’ary’a qy’yp, o’ner tay’yp, mal tay’yp, zor 

bolg’andyq a’seri.

Orysqa ai’tar so’z de joq, biz quly, ku’n’i 

qadarly da joqpyz.

Bag’anag’y maqtan, bag’anag’y qy’ang’an, 

ku’lgen so’zderimiz qai’da?

1 Usaq say’dager
2 Las, bylg’anys’

ABAI’
Ekins’i qara so’z

Бүгінгі санда:

Ән арқауы – туған ел

«Батырлығын Кәшкенің,
Ел болып оны жырлады...»

Көлсай

8-9-бет

10-бет

16-бет

Үкімет жанындағы республикалық 

мемлекеттік терминологиялық комис-

сия мүшелері, Мәдениет және спорт 

министрлігінің жауапты қызметкерлері, 

терминолог-ғалымдар, орталық және 

жергілікті атқарушы органдардың 

қыз меткер лері, қоғамдық ұйымдар 

мен зиялы қауым "кілдері қатысқан 

конфе ренция барысында терминжа-

сам, терминқорды жүйелеу мәселелері, 

Алаш зиялыларының қазақ терминжа-

сам қағидаларын қалыптастырудағы 

орны, терминдерді бірізділендіру мен 

стандарттаудың маңызды мәселелері 

т"ңірегінде келелі ойлар ортаға са-

лынды, келісті пікірлер айтылды. 

Қатысушылардың қай-қайсысы да тер-

минология т"ңірегіндегі түйткілдерді 

тап басып, оны жолға қою, шешімін табу 

туралы жанашыр ықылас-пейілдерін та-

нытты.

ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

профессор Шерубай Құрманбайұлы 

жүргізіп отырған ғылыми-теориялық 

конференция жұмысын Мәдениет 

және спорт министрлігі Тілдерді да-

мыту және қоғамдық-саяси жұмыс 

комитеті т"рағасының орынбасары 

Ғалымжан Мелдеш қысқаша кіріспе 

с"зімен ашты. 

– «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында бүгінде латын әліпбиіне 

к"шудің алғышарттары жасалып, 

жұмыс топтары құрылып жатыр. Ұлттық 

комиссияның құрамы жасақталды. 

Желтоқсанның жетінші жұлдызында 

комиссияның екінші отырысы "теді. 

Осындай жағдайда термин тақырыбы 

үлкен мәнге ие болып отыр. Терминжа-

сам, терминқор мәселелерінің "зектілігі 

одан әрі күшейе түспек, – деді ол. 

 Ал Шерубай Құрманбайұлының 

айтуы бойынша, қазіргі жаһандық тер-

минология лингвистика шеңберінен 

шығып,  ғылымдар жиынтығында 

даму үстінде. Ғылым академиялары, 

лингвистикалық институттар, ми-

н и с т р  л і к т е р  м е н  в е д о м о с т в о л а р 

тікелей шұғылданып, еліміздің эко-

но микалық-әлеуметтік дамуының 

тілдік қажеттіліктері мен мұқтажын 

"тейтін дербес салаға айналған. Осы 

«Алматының алтын күзі»   
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КӨРМЕ ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

Осы ретте Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық "нер академиясын-

да  КСРО халық суретшісі, ҚазКСР 

Мем лекеттік сыйлығының лауреа-

ты, ҚР ҰҒА академигі, профессор 

Қанафия Телжановтың 90 жылдық 

ме рейтойына арналған халықаралық 

студенттік пленэрлік  к"рме "ткізілді. 

«Алматының алтын күзі» деп аталған 

пленэрге  отандық және шетелдік 

жоғары оқу орындарының студенттері 

қатысты. 

Ш а р а н ы  қ ұ т т ы қ т а у  с " з і м е н 

ашқан Т.Жүргенов атындағы Қазақ 

ұлттық "нер академиясы кескіндеме 

және дизайн факультетінің дека-

ны,  Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, профессор Бауыржан 

Байділда Халық суретшісі Қанафия 

Телжановтың шығармашылығына 

тоқталып,   қатысушыларға сәттілік 

тіледі. Халықаралық студенттік пленэр 

бағдарламасы мазмұнды да нәтижелі 

"тті. Студенттер бір-бірімен тәжірибе 

алмасып,  "зара достық қарым-қатынас 

жасауға мүмкіндік алды. Ерекше туын-

дыларымен к"зге түскен студенттер 

жүлделі орындарға ие болды.  

Шетелден және еліміздің әр "ңі-

рінен келген  студенттердің  к"рмеге 

қойылған туындылары ұлттық на-

қышымен, "зіндік бояуларымен там-

сандырды. Олар әсем қала Алматының  

күзгі к"рінісін бейнелеумен қатар, 

"здерінің шығармашылық к"кжиегін 

кеңейте түсті. 

Рүстем НҰРАЛИН

уақытқа дейін елімізде 18000 термин 

бекітіліпті. Енді мемлекеттік бағдарлама 

индикаторының к"рсеткішіне сәйкес 

2020 жылға дейін 27000 термин бекітілуі 

тиіс екен. 

Осы орайда,  терминқорды қа-

лыптастыруға байланысты түрлі к"з-

қарастар мен пікірлер бар. Терминге тек 

тіл мамандарының ғана емес, басқа сала 

мамандарының қосары к"п екені айқын. 

Gйткені, ол адам тіршілігіне байланыс-

ты салалардың бәріне қатысты. 

Термин – ғылым мен білімнің кілті. 

Егер тарихқа үңілсек, "ткен ғасырдың 

жиырмасыншы жылдарында алгебра 

терминдерін жасаған Қаныш Сәтбаев-

тан бастап, Елдес Омаров, Сұлтанбек 

Қожанов, кейін кеңестік кезеңде 

Gмірбек Жолдасбеков және басқа да "зге 

ғалым дар салалық терминологияның да-

муына айтарлықтай үлес қосқан. 

(Жалғасы 5-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

БОЛҒАН АНАҚА
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

ТЕРМИНОЛОГИЯДА АЛАШ 
ҰСТАНЫМДАРЫ САБАҚ БОЛАДЫ

ЕЛІМЕН ЕТЕНЕ ЕЛБАСЫ 

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

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

Мекемелер мен ұйымдар үшін

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

Зейнеткерлер мен ҰОС қатысушылары үшін

55367 6 ай 1451,78 1563,58
12 ай 2903,56 3127,16
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Қазақстан Президенті Беларусь 

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

Александр Лукашенкомен кездесті.

Мемлекеттер басшылары ресми 

кездесу рәсімінен соң Беларусь 

Президентінің резиденциясында 

шағын құраммен келісс"з жүргізді. 

Нұрсұлтан Назарбаев Минск қаласына 

ресми сапармен келуге шақырғаны 

ү ш і н  А л е к с а н д р  Л у к а ш е н к о ғ а 

ризашылық білдіріп, бұл сапар екі ел 

арасындағы дипломатиялық қарым-

қатынастың 25 жылдығы қарсаңында 

"тіп отырғанын айтты.

Мемлекет басшысы Қазақстан 

мен Беларусь арасындағы байланыс-

тардың тарихи тұрғыдан орныққан 

достық сипаты бар екенін атап "тті.

– Тарихи тұрғыдан қысқа уақыт 

ішінде айтарлықтай жетістіктерге 

қол жеткіздік. Біз қиын жағдайларда 

е к і ж а қ т ы  ы н т ы м а қ  т а с  т ы қ т ы ң 

мықты саяси  базасын құрдық. 

Мемлекеттеріміз ашық әрі сенімді 

қарым-қатынастағы берік әріптес 

болып саналады, – деді Қазақстан 

Президенті.

Нұрсұлтан Назарбаев биыл-

ғы Қазақстан мен Беларусь ара-

сындағы сауда-экономика лық ынты-

мақтастығының даму қар қынына 

оң баға берді. Сондай-ақ, Мемлекет 

басшысы ортақ интегра циялық 

бірлестік – Еуразиялық экономи-

калық одақ аясындағы Қазақстан 

мен Беларусьтің экономикалық тұр-

ғыдан "зара тығыз іс-қимыл жасап 

отырғанына тоқталды.

– Қазақстанда Беларусь Рес-

публикасының 260 кәсіпорны, бір-

лескен ірі 6 автомобиль құрастыру 

зауыты жұмыс істейді. Еліміздегі 

дүкендер с"релерінде Беларусьтің 

а у ы л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  " н і м д е р і 

сатылуда, – деді Мемлекет басшысы. 

Александр Лукашенко Қазақстан 

Президентінің бұл сапары екіжақ ты 

ынтымақтастықты одан әрі нығайту 

тұрғысынан маңызды екенін атап 

"тті.

–  Сізд ің  бүг інг і  сапарыңыз 

елдеріміздің тауар айналымын арт-

тыруға серпін беретініне сенімдімін. 

Ол үшін біздің мүмкіндіктеріміз зор, 

– деді Беларусь Республикасының 

Президенті.

Кездесу соңында мемлекеттер 

басшылары бүгін қол қойылатын 

құжаттар Қазақстан мен Беларусь 

арасындағы қарым-қатынасты одан 

әрі нығайтуға септігін тигізетініне 

сенім білдірді.

***

Нұрсұлтан Назарбаев Парламент 

М ә ж і л і  с і н і ң  т " р а ғ а с ы  Н ұ р л а н 

Нығматулинді қабыл дады. Кездесу 

барысында Н.Нығматулин Мемлекет 

басшысына заң жобалау жұмыстары 

жоспарын орындау  аясындағы 

Парламенттің т"менгі палатасының 

үшінші сессия кезеңін дегі қызметінің 

қорытындылары ж"нінде мәлімдеді.

Н.Нығматулин мәжіліс 24 заң 

жобасын, соның ішінде үшжылдық 

бюджетті, салық, әкімшілік және 

кеден кодекстерін, бұқара  лық ақ-

парат құралдары туралы заңды қа-

былдағанын айтты. Осылайша, заң 

жоба ла рының барлық топтамасы 

Сенатқа жолданды. 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев 

Денсаулық сақтау министрі Елжан 

Біртановты қабылдады. Кездесу 

барысында Мемлекет басшысына 

денсаулық сақтау саласын дамытуға 

арналған «Денсаулық» мемлекеттік 

бағдарламасының іске асырылуы 

ж"нінде есеп беріліп, министрліктің 

алдына қойылған міндеттердің орын-

далуы туралы ақпарат ұсынылды. 

Елбасы ауру-сырқаудың алдын алу 

шара ларының маңыздылығын атап 

"тіп, салауатты ұлт қалыптастыру 

ісінде халықтың ерекше р"л атқа-

ратынын айтты.

– Азаматтарымызды "здерінің 

ден сау лық тарын нығайтуға тартуы-

мыз қажет. Адам денсау лығының 

10-15 пайызы ғана меди цинаға 

тәуелді. Қалғанының бәрі тек "зі-

не байланысты, – деді Нұрсұлтан 

Назарбаев.

Қазақстан Президенті халық 

арасында салауатты "мір салтын 

насихаттау мәселесіне тоқталып, 

қазақстандықтардың "мір сүруінің 

орташа ұзақтығын 80 жасқа дейін 

к"теру ж" ніндегі міндеттің "зектілігіне 

назар аударды. Денсаулық сақтау 

министрі Қазақстан Президентіне 

тұрғындар денсаулығының негізгі 

к"рсеткіштерінің жақсарып келе 

ж а т қ а н ы н  м ә л і м д е д і .  К е з д е с у 

барысында Мемлекет басшысы дәрі-

дәрмек бағасын мемлекеттік реттеу 

және фармацевтика саласындағы 

сыбайлас жемқорлықпен күрес 

ж ү р г і з у  м ә с е л е л е р і н е  е р е к ш е 

тоқталды.

– Менің бағаға қатысты мәселені 

шешу ж"нінде берген тапсырмамнан 

к е й і н  Ф а р м а ц и я  к о м и т е т і н і ң 

т"рағасы, «СК-Фармация» компа-

ниясының басшылығы және бес 
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ЕЛІН СҮЙГЕН, ЕЛІ СҮЙГЕНАЛҚАЛЫ ЖИЫН

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖАҢҒЫРУ ҮЛГІСІ

КӨШБАСШЫ ӨНЕГЕСІ

Пленарлық отырысты Мәжілістің 

Халықаралық істер, қорғаныс және 

қ а у і п с і з д і к  к о м и т е т і н і ң  т " р а ғ а с ы 

Мәулен Yшімбаев жүргізіп отырды. 

Ол биылғы конференцияның мақсаты 

Президент Н.Назарбаевтың Қазақстан 

экономикасының дамуы мен халықтың 

әл-қуатының нығаюын к"здеген жаңғыру 

моделін қазақстандық және шетелдік са-

рапшылармен, саясаткерлермен, маман-

дармен бірлесіп талқылау екенін атап "тті. 

Парламент Мәжілісінің Т"рағасы 

Нұрлан Нығматулин "з кезегінде бұл 

конференцияның Тұңғыш Президент 

күні қарсаңында жыл сайын "тетін 

дәстүрлі және "те маңызды шара екенін 

және біздің еліміз жеткен табыстар мен 

болашақ жоспарлар Президент Нұрсұлтан 

Yбішұлы Назарбаевтың атымен байла-

нысты екеніне тоқталды. «Елбасының 

дана саясатының арқасында кең-байтақ 

қазақ жері татулықтың үлгісіне айна-

лып, дамудың «қазақстандық жолы» 

қалыптасты. Осы жолда Парламент 

әрқашанда Елбасының сенімді тірегі 

болып келеді.  Енді  тәуелсіз  еліміз 

дамудың жаңа кезеңіне аяқ басты. Ол – 

Қазақстанның үшінші жаңғыруы. Бұл – 

біздің мемлекетіміз үшін заман талабына 

сай "судің басты бағыты, сонымен бірге 

алға қойған ұлы мақсаттарға жетудің 

кепілі» деді Н.Нығматулин. 

Мәжіліс Т"рағасының айтуынша, 

қазіргі қалыптасқан жағдай әлемдік 

экономиканың, геосаяси дамудың, 

әлеуметтік трансформацияның мүлдем 

жаңа тәртіптерін талап етеді. Жаңадан 

Еліміздің бағына туған Нұрсұлтан 

Назарбаев "з халқына қашанда асқан 

жауапкершілікпен қызмет етіп келеді. 

Арғысын айтпағанның "зінде еліміз 

Тәуелсіздік алған жылдардан бері әр 

кезеңдерде саяси-экономикалық және 

әлеуметтік реформаларды жүзеге асырып, 

Қазақстан халқының болашаққа нық 

қадам басуына себепші болып жүр.

Қазіргі Қазақстан қоғамының қай са-

ласына болмасын к"з жүгіртсек, түбегейлі 

"згерістерді, жаңа белестерге жетелеген 

жобаларды, қажырлы ұмтылыстарды 

к"реміз. Білім мен ғылымда, экономика 

мен әлеуметтік салаларда, халықаралық 

қаты настар мен сыртқы саясатта діттеген 

межеге жетіп, ендігі к"здегеніміз бәсекеге 

барынша қабілетті елдер қатарынан 

к"ріне білу.

Амандық болса, шамалы күндерден 

кейін Тәуелсіздігіміздің 26 жылдығын 

тойлағалы отырмыз. Міне, содан бері 

қаншама белестерді бағындырдық. 

Президентіміздің парасаттылығының 

арқасында Семей полигонының құлағы 

тыншыды,  к"рші  мемлекеттердің 

барлығымен Мемлекеттік шекарамыз 

шегенделіп болды. Сарыарқаның т"рінен 

айбынды астанамыз Елорда бой к"теріп, 

бүгінде айшықты Астана қаласы әлемге 

танымал. Ұлттық валютамыз айналысқа 

енгізіліп, экономикалық тұрақтану 

жолға қойылды. Тәуелсіз еліміз Тұңғыш 

Президенттің саяси тұғырнамасының 

негізінде Еуропадағы қауіпсіздік және 

ынтымақтастық ұйымына, Ислам Кон-

ференциясы ұйымынаТ"рағалық етіп, та-

рих беттерінде дәйектелді.Тіпті, еліміздің 

жасампаз жолындағы жақсылық істерді 

санап бітпейсіз. Лайым ол мәңгілік солай 

болғай, қуанышты, мерейімізді тасытар 

сәттер елімізде к"п болсын.

Елдіктің мерейін асқақтатар Тұңғыш 

Президент күні қарсаңында қауіпсіздіктің 

қалқаны – Ұлттық ұланымыздың Мемле-

кет басшысының тікелей қамқорлығының 

арқасында еңсерген еңселі жолын атап 

"ткеніміз ж"н.

Егемен еліміздің қорғаны Ұлттық 

ұланның жауынгерлік тарихының жыл-

Мемлекет мүддесі – бәрінен қымбат

Елбасы кітапханасында "ткен алқалы 

жиынға қоғам қайраткерлері, зиялы қауым 

"кілдері мен академик-ғалымдар және Герма-

ния, Үндістан, Иран, Қырғызстан, Gзбекстан 

елдерінен келген сарапшылар қатысты.

Аталған іс-шараға орай Мемлекеттік 

хатшы Гүлшара Yбдіқалықованың құттықтау 

хатын Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті – Елбасы кітапханасы ди рек-

торының орынбасары Yмірхан Рахымжанов 

оқып, жиналғандарды хабардар етті. 

Құттықтау хатта: «Ұлттық бірегейлікті 

сақтау және нығайту – к"п қырлы әрі жауап-

ты міндет. Оны лайықты деңгейде іске асыру 

жаһандық "згерістер заманындағы тұрақты 

дамудың кепілі болып табылады. Тәуелсіздік 

жылдары Қазақстан ұлттық бірегейлік пен 

қоғам бірлігін арттырудың "зіндік моделін 

қалыптастырды. Бұл – Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың есімімен тікелей байланысты» 

делінген.

Жиын барысында ҚР Дін істері және аза-

маттық қоғам министрі Нұрлан Ермекбаев 

баяндама жасады. Ол "з с"зінде елімізде 

ислам дінін қабылдаудың "зіндік моделі 

қалыптасқандығын тілге тиек етіп, бұл 

тұрғыда Елбасының тарихи шешім дері 

Қазақстанда конфессияаралық және 

қоғамдық келісімді насихаттайтын зайырлы 

мемлекет құруға мүмкіндік бергендігін 

жеткізді. 

« Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  т ұ р а қ т ы л ы қ  п е н 

келісімнің құпиясы неде? Оның жауабы – 

анық. Тәуелсіздіктің алғашқы күндерінен 

бастап, Елбасының барлық бастамалары 

қазақстандықтардың бірлігін нығайтуға 

бағытталды. Президент атап к"рсеткендей, 

Қазақстанның тарихы бірлікті насихаттайды» 

деді Н.Ермекбаев. 

Yлем елдеріндегі бірегейліктің қалыптасу 

мәселелерін қазақстандық тәжірибемен 

салыстыра отырып, этносаралық және 

конфессияаралық келісімнің қазақстандық 

үлгісінің артықшылықтарын талқылауды 

мақсат тұтқан жиында Қазақстанның үшінші 

жаңғыруының міндеттері, рухани жаңғыру 

мен қоғамдық сана, бірегейлік пен бірлік 

мәселелері әңгіме "зегіне айналды. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

БІРЕГЕЙЛІК ПЕН БІРЛІК 
ТАБЫСҚА БАСТАЙДЫ

ҚОҒАМДЫҚ КЕЛІСІМ
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ойлап табылып, іске қосылып жатқан 

техно логиялардың "сімі жыл сайын 

геометрия лық прогрессиямен ілгерілеуде. 

Президент Н.Назарбаев "зінің бір 

с"зінде жаңғыртуды енгізу жылдарға 

емес, минуттарға есептелуі керек деген 

еді. «Yлемдік даму к"шінен қалмаймын 

деген әрбір ел "мірдің талабына орай 

жаңаланып, жаңғырып отыруы керек. 

Міне, сондықтан да Нұрсұлтан Назарбаев 

"зінің үшінші жаңғырту бағдарын 

жасап, Үкіметтің алдына оны іске асыру 

міндеттерін қойды» дей келе, ол үшінші 

жаңғыруды табысты іске асыру үшін 

Қазақстанда сапалы адами капиталдың 

мүмкіншіліктері зор екенін атап "тті.

 Сыртқы істер министрі Қайрат 

Yбдірахманов халықаралық кездесулердің 

барысында к"ршілес елдер мен әлемнің 

басқа түкпірлерінен де Қазақстанның 

даму үлгісіне, жаңғыру моделіне деген 

шынайы қызығушылықтың бар екенін 

және оның ұдайы "сіп келе жатқанын 

нық сеніммен айтуға толық негіз бар 

екенін атап к"рсетті. Бүгінгі таңда тәуелсіз 

Отанымыз әлемге "зінің баянды саяси 

тұрақтылығымен, кешенді экономикалық 

дамуымен, бай мәдениетімен кеңінен та-

нымал. «БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне мүше 

болып сайландық. Сириядағы қанды жан-

жалды реттеу ж"нінде «Астана процесін» 

қабылдаудамыз. Аса "зекті «Болашақ 

энергиясы» тақырыбында ЭКСПО-2017 

халықаралық к"рмесін "ткіздік. Осындай 

қомақты табыстарымыз Қазақстанның 

әлемдік аренада "зінің лайықты орын 

тапқанын к"рсетеді» деді ол. 

намасы сонау тәуелсіздіктің елең-алаң 

шағында, 1992 жылы Елбасы Нұрсұлтан 

Yбішұлы Назарбаевтың «Қазақстан Рес-

публикасы ІІМ Ішкі әскерлері туралы» 

Жарлығының шығуынан бастап жазы-

лады.

Тәуелсіздіктің елең-алаң шағында 

елдің ертеңі мен қауіпсіздік қамы үшін 

бұл қабылданған реформалық шаралар 

бағамының тарихи құндылығы "з алдына 

айтпаса да түсінікті. Gйткені азат мемле-

кет ретінде "з отауын "зі к"теріп, түрен 

жолын тыңнан салған есті елдің ең бірінші 

қамдар ісі де халқының тыныштығы, 

құқықтық тәртіптің сақталуы, әділеттілік 

пен конституциялық талаптардың 

үстемдік құруы болып табылды. Осы 

жолда Елбасының салиқалы саясаты ның 

арқасында еліміз тоқсаныншы жылдар-

дың соқтықпалы-соқпақсыз ауыр кезең-

дерінде етең-жеңін жинап, дамудың 

даңғыл жолына түсе алды. Заман "згерді, 

ел түледі, қазақ елі к"ркейді. Мұның 

барлығы да әрине, оңай келген жоқ. 

Ұлтты ортақ игілікке ұйыту, ел бірлігін 

сақтау, тыныштықты қамдау, "ндірістегі 

"ркенді істерге жол ашудың барлығы да 

елін сүйе білген, елдікті бекемдей білген 

Ұлт к"шбасшысының ерен еңбегінің 

жемісі.

Жылдар жылжып, заман ұсынған жаңа 

талаптарға сай болу үшін мемлекеттік 

органдарға, оның ішіндегі күш-қуат 

құрылымдарына да жаңа міндеттер 

жүктелді.  Yрине, оның барлығы да 

халқымызды бүгінгі күннің "зінде дүбірлі 

дүниені дүр сілкіндіріп отырған лаңкестік, 

экстремизм, қару-жарақ саудасы, есірткі 

трафигі сынды адамзатқа т"нген ортақ 

қауіп-қатерлерден қорғану үшін жасалған 

нақты қадамдар болып табылады. 

Осының аясында 2014 жылы «Қазақстан 

Республикасының Ұлттық ұланы туралы» 

Заң қабылданып,  Ішкі әскерге Ұлттық 

ұлан мәртебесі берілді. Тыныштықтың 

тұғырында тұрған күш-қуат құрылымына 

Заң аясында жаңа арнайы міндеттер 

жүктелді, қызметтің нақты тармақтары 

мен мақсаттары айқындалды, әскери 

құрылымның мәртебесі жоғарылатылды. 

Ресей Федерациясы Федералды Жина-

лысы Мемлекеттік Думасы Т"рағасының 

орынбасары Сергей Неверов биыл 

Қазақстан мен Ресейдің дипломатиялық 

қатынасына 25 жыл толғанын, бүгінде екі 

ел сенімді дос, стратегиялық әріптеске 

айналғанын атап "тті. Бұл қос ел прези-

денттерінің бір-бірімен үндес сындарлы 

к"зқарасының нәтижесі және Еуразия лық 

экономикалық одақ туралы ке лі сімге дәл 

осы қазақ жерінде қол қойылған. 

Түркия Республикасы Ұлы Ұлттық 

Жиналысы Т"рағасының орынбасары 

Ахмет Айдын Қазақстан мен Түркия 

арасындағы байланыстар ең алдымен 

бауыр ластық қарым-қатынасқа негіздел-

генін, екі ел президенттерінің қарым-

қатынасы қос мемлекет арасындағы ынты-

мақ тастықтың тереңдігін к"рсететінін с"з 

етті. Мажарстан Мемлекеттік Жина лысы 

Т"раға сының орынбасары Тамаш Шней-

дер: «Бұл менің Қазақстанға ал ғаш келуім 

емес. Мен "ңірлерде де бол дым. Маған 

xалықтың к"ңіл күйі мен ертеңге деген 

сенімі ұнайды. Бұл – әрине, Нұрсұлтан 

Назарбаевтың 27  жыл дағы еңбегі . 

Кеңес Одағы ыдыраған тұста xалықты 

біріктіріп, осы жылдар ішінде елді ғана 

емес, xалықтың санасын жаң ғыртудағы 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев тың 

еңбегін бүгінде әлемдік қоғам дас тық 

танып, біліп, қолдап та отыр» деді. 

Сондай-ақ конференция барысында 

Мәжіліс Т"рағасы Нұрлан Нығматулин 

бірнеше екіжақты кездесулер "ткізді. 

Атап айтқанда, Н.Нығматулин Ресейден, 

Түркиядан, Мажарстаннан, Болгариядан, 

Yзербайжаннан келген әріптестерімен 

кездесіп, екіжақты ынтымақтастықты 

нығайтудың "зекті сұрақтарын талқылады.

 

Дина ИМАМБАЕВА

Елбасы, Қазақстан Қарулы Күш-

терінің Жоғарғы Бас Қолбасшысы 

Нұрсұлтан Назарбаев тәуелсіздіктің ақ 

таңы атқан тұстан бастап-ақ еліміздің 

қорғаныс саласына айрықша назарын ау-

дарып, қуатты Армиямызды құруда жеке 

қамқорлық пен ұдайы бастамашылық 

т а н ы т ы п  к е л е д і .  О ғ а н  М е м л е к е т 

басшысының осы жылдар аралығында 

тікелей тапсырмасымен офицерлік 

құрамды білікті мамандармен жасақтау, 

әскерді басқару жүйесін жетілдіру, зама-

науи қару-жарақ үлгілерімен қамтамасыз 

ету, мұнан "зге материалдық-техникалық 

базасын жетілдіру бойынша жүргізілген 

ауқымды реформалық жұмыстар нақты 

дәлел.

Осы орайда тәуелсіздік жылда-

ры Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ұланының басшылығы тарапынан 

әскеріміздің әлеуетін жетілдіру бойынша 

атқарылған ауқымды істерді тізбектесек 

талай кітапқа арқау болары с"зсіз. 

2013 жылы әскерді басқару тетігі жаңа 

замандық жүйеге к"шіріліп, бұрынғы 

бригадалық қалыптан еліміздің т"рт 

"ңірінде басқарылатын "ңірлік қолбасшы-

лық жүйесі негізінде құрылды.

Yскери мамандарды дайындау мен 

әскери қызметшілердің кәсіби біліктілігін 

арттыру қорғаныс жүйесін жетілдірудің 

басты басымдықтарының бірі .  Бұл 

бағытта да жылдар бойы еңселі еңбек 

атқарылды. Мәселен, 1997 жылы Елбасы-

ның Жарлығымен құрылған Петропавл 

әскери училищесі бүгінде Yскери инсти-

тут мәртебесіне к"теріліп, халықаралық 

деңгейде кадр даярлайтын бірегей оқу 

орнына айнала білді. Қазір мұнда бауыр-

лас Қырғызстан және Тәжікстан елдерінің 

азаматтары да әскери білім алуда.

Yр істің сәтті болуы, қорытындысының 

сәтті аяқталуы да оның басшысынан 

деп білсек, елдің дамуы, жақсы тұрмыс 

кешіп, "ркениетте "мір сүруі де әрине елін 

бастаған К"шбасшыдан екені аян. Олай 

болса, Қазақ елінің осындай аз уақыттың 

ішінде әлемге танылып, бақуатты, дамып, 

к"ркейген мемлекетке айнала білуі елін 

шексіз сүйе білген Елбасының арқасы 

десек "те орынды айтқанымыз. Яғни елдің 

бағы Елбасыдан. Біз бұл тұрғыда жолымыз 

болған елміз.

Қайрат АҚТАНОВ, 
генерал-майор, Қазақстан 

Республикасы  Ұлттық ұланы 
«Оңтүстік» +ңірлік қолбасшылығының 

қолбасшысы

облыстың басқарма басшылары 

ұсталды. Дәрі-дәрмек бағасының 

негізсіз "суі шарттар жасасудағы 

заңнан тыс әрекеттер нәтижесінде 

орын алады, – деді Елбасы.

Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і  а л ғ а 

қойылған міндеттердің уақтылы 

іске асырылуын қамтамасыз етуді 

және денсаулық сақтау саласына, 

соның ішінде дәрі-дәрмектерді 

сатып алу үрдісіне тиісті бақылау 

орнатуды тапсырды. Бұл ретте, 

Нұрсұлтан Назарбаев Е.Біртановқа 

"зі басшылық ететін салаға дербес 

жауап беретінін ескертті.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

Қазақстанның Америка Құрама  

Ш т а т т а р ы н д а ғ ы  е л ш і с і  Е р ж а н 

Қазыхановты қабылдады. Кездесуде 

Қазақстан Президентінің келесі 

жылдың басында Америка Құрама 

Штаттарына жасалатын сапарына 

қатысты жүргізіліп жатқан дайындық 

б а р ы с ы  ж " н і н д е  М е м л е к е т 

басшысына баяндалды. 

Нұрсұлтан Назарбаев алдағы 

сапардың маңыздылығына тоқталып, 

оның аясында жоғары деңгейде 

бірқатар маңызды кездесулер "тетінін 

және БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 

жұмысына қатысу жоспарланып 

о т ы р ғ а н ы н  а й т т ы .  М е м л е к е т 

басшысы кездесу соңында бірқатар 

нақты тапсырма берді.

С о н ы м е н  қ а т а р  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаев испан сәулетшісі Сантьяго 

Калатравамен  кездесті. Та нымал ис-

пан сәулетшісі Сантьяго Ка латра ва 

Мемлекет басшысына Қазақ станға 

келіп, елорданың сәулет ны сан-

дарымен жақынырақ танысуға мүм-

кіндік туғызғаны үшін алғыс айтты. 

– Елордада тұрғысы келетін 

адамдардың саны артып келеді. 

Қала халқының саны бір миллионға 

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

Астананың 20 жылдығын атап "тетін 

боламыз, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Қазақстан Президенті Астана 

бірегей сәу летімен және "мір сүру 

үшін жасалған қолай лылығымен 

ғана емес, сондай-ақ қайталан бас 

атмосферасымен ерекшеленетінін 

атап "тті. 

Дана ХАЛЫҚ
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Бұл республика астанасы – Алматы, 

ком мунистік партия әлі де болса билік 

басында, бұрынғы атаулар бәз баяғы 

қалпындағы кез еді. Жамбыл облыстық 

пар тия комитетінің бірінші хатшысы 

Gмір бек Байгелді Қордай ауданының бас-

шыларына ерекше ұсыныс айтты. Осыған 

дейін "зі он жылдай басқарған ауданның 

жайын Gмекең жақсы білетін. Нұрсұлтан 

Yбішұлының нағашы жұрты саналатын 

осы "ңірден бір топ адамның Елбасын 

ұлықтау рәсімі "тер сәтте Республика 

сарайы маңында ақсарбас атап шалып, 

аузы дуалы қария бата берсе несі айып. 

Ұсыныс бірден құп алынды. Сондағы 

оқиғалардың куәсі бүгінде зейнеткер, 

«Құрмет» орденінің иегері, ауданның 

Құрметті азаматы Т"ле Сүгірбай былай 

еске алады:

– Ол кезде аупарткомның бірінші хат-

шысы А. Шупта, мен – аудандық кеңес 

атқару комитетінің т"рағасы болатынмын. 

Gмекеңнің ұсынысын жамбылдықтардың 

 

Елбасыға деген ерекше құрметін, бүкіл 

халықтың ақ тілеулі ниетін білдіретін шара 

деп қабылдадық. Оны ойдағыдай атқаруға 

құлшына кірістік. Қызық болғанда, бата 

беруге сақалы белуарға түскен қария, 

ақсарбасқа бойында қылаудай б"тен дағы 

жоқ, ірі қой табу біраз әбігерге салды. 

Бүкіл ауданнан екі күн іздетіп ондай қойды 

ақыры Сорт"беден таптық. Оны жуып-

шайып тазалаттық. Бата беруге Алмалы 

ауылының имамы, сол кезде жасы тоқсанға 

таялған Молдахмет қария таңдалды. 

Онымен бірге соғыс арда герлері Рахман-

бай Yлімбаев, Молдарахым Yлімбаев 

тәрізді үлкен ақсақалдар, аудан имамы 

Мұқаметжан Сәменқұлов баратын бо-

лып, олардың ас-суын, к"лігін әзірлеп, 

басы-қасында жүру «Береке» GК т"рағасы 

Орынхан Уәлихановқа тапсырылды...

Сонымен, қордайлықтар бір «Газелге» 

адамдарын мінгізіп, б"лек машинамен 

қойын, оны сойып жайғайтын сайман-

дарын алып ұлықтау рәсімі "тетін күні 

ертелеп Алматыға жүріп кетті. Облыс 

басшысының алдын ала нұсқауымен Ре-

спублика сарайының алдына келіп, Абай 

ескерткішінің маңындағы бір үлкен ағашқа 

қойды байлап, қасына т"сеніштерін жайып 

қариялар алқа-қотан жайғасып отырады. 

Ұлықтау рәсімі "тетінінен хабардар жұрт 

бұл маңға к"птеп жиналып жатқан кез. 

Олардың ағаш түбінде қой байлап отырған 

бұларға келіп, мұны не істейтіндерін сұрап 

қызықтап жатқандары аз емес еді. Бала-

лар жағы болса тайыншадай дәу қойға 

таңырқай қарап, кейбірі қолдарымен абай-

лап сипап та қояды. Yрине, Президенттің 

ант беру рәсімі "тетін сарайдың ішіне 

арнайы шақырылғандар ғана кіреді, ал 

былайғы жұртқа іштегі салтанатты к"руге 

сыртта үлкен теледидар қойылған екен. 

Қой алып келген қордайлықтардың міндеті 

– әлгі үлкен экраннан ант беріліп, жұрт 

ду қол шапалақтап жатқан сәтте ақсарбас 

қойды бауыздап, Елбасыға ақ тілек айтып 

бата беру болатын.

– Мен ұлықтауға арнайы шақырыл-

ған дар қатарында ішке еніп, тиісті орны-

ма отырсам да, бір ойым сыртта, ондағы 

шаруамыз қалай "тер екен деп алаңдаумен 

болдым, – дейді Т"ле Аманжолұлы сол 

күнгі оқиғаларды еске алып. – Елбасы 

сахна т"рінде жеке үстел басында отырды. 

Ту сыртында флагштокқа Қазақ КСР-ның 

Туы қойылған, екі жағында екі құрметті 

қарауыл тұрды. Салтанат аса тебіреністі 

жағдайда "тті. Ант беру рәсімін Жоғарғы 

Кеңестің Т"рағасы Серікболсын Yбділдин 

жүргізді. Нұрсұлтан Yбішұлы мінберге 

шығып, Конституцияға оң қолын қойып 

тұрып Қазақстан халқына адал қызмет ету-

ге ант берді. Тоқсаннан асқан халық ақыны 

Шәкір Yбенов батасын жаудырды. Yбіш 

Кекілбаев бастаған елге белгілі ірі тұлғалар 

кезекпен құттықтау с"здерін айтып жатты. 

Салтанатты рәсім аяқталып келе 

жатқандағы бір оқиға есімнен кетпейді. 

Кенет, Президенттің ту сыртындағы Ту 

артындағы ауыр шымылдықтың лебінен 

бе, бір жағына қарай қисайып бара жатты. 

Қапелімде соны байқап қалған Нұрсұлтан 

Yбішұлы сәл шалқайып барып, Туды 

сабынан бір қолымен шап беріп ұстап 

қалды. Ар жағынан әскери адамдар 

келіп Туды орнына қайтадан дұрыстап 

қойғанша құлатпай ұстап тұрды. Сол ме-

зет талайлардың жүрегін суылдатқан бұл 

жайды артынша: «Туымыз жығылмайды 

екен, дербестігін жаңа алған еліміздің туын 

Назарбаев қайтадан к"тереді екен, лайым 

солай болғай» деп жақсылыққа ырымдап 

жаттық.Енді арада ширек ғасырдан аса 

уақыт "ткенде сол ниетіміздің қапысыз 

орын далғанын к"ріп, тәубе етіп отырған 

жай бар...

Қордайлықтардың апарған ақсарба-

сына келсек, рәсім ойлағандай ретпен 

атқарылған. Ұлықтаудан соң облыс бас-

шысы Gмірбек Байгелді бастап, Алматы, 

Шымкент, Қызылорда облыстарының 

бірінші хатшылары және басқа к"рнекті 

тұлғалар құрбан шалынған жерге келіп, 

«Дұрыс жасаған екенсіздер, ниеттеріңіз 

қабыл болсын!» деп алғыстарын білді ріп ті. 

Ал ақ тілекпен бауыздалып, сол жерге қаны 

ағызылған қойдың етін ауылға алып келіп, 

ертесіне аудандық мешітке к"п адам ды 

жинап құдайы тамақ таратқан. 

Біздің кейіпкеріміз Т"ле Сүгірбай 
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сәуірдегі т"ртінші ұлықтау салтанатына 

да арнайы шақырумен қатысқан болатын. 

– Бұл күнде мыспен күптеп босағамды,

Шынтақтап Бектауата - Босағаңды,

Жастанып шалқар к"л мен Дересінді,

Байлығым басып жатыр осы араңды, – депті.

Сол бай "лке, қазыналы "ңір жаңа ғасырда 

Тәуелсіз  Қазақстанымыздың ғаламдық 

қуатының артуына, туған елінің к"ркеюіне зор 

үлес қосып, Елбасы Жолдауларында к"рсетілген 

ұлы мұраттарға жетуге серпін беруде.

Еліміз бойынша "ндірілетін мыстың үштен 

бірі, алтынның ауқымды б"лігі Балқаштыкі 

болуы да әлгі с"здерімізді айғақ тай түседі. 

Елбасы Нұрсұлтан Yбішұлы Назарбаев 

Балқаштың мүмкін дігіне жоғары баға беріп, 

«Балқаш республиканың мақтанышы, бәрі де 

осында басталған. Алғашқы зауыт, алғашқы 

жұмысшы тобы, алғашқы қомақты мыс. Мен де 

– Ұлықтаулардан б"лек, «Нұр Отан-

ның» съездерінде, басқа да алқалы 

жиын дарда Елбасының с"здерін "з ау-

зынан жақыннан тыңдаудың реті та-

лай келді. Yсіресе, оның болашақты 

болжаудағы к"регендігі ғажап дер едім. 

Бір ғана мысал. Кезінде ел байлығын 

бүкіл халыққа теңдей етіп б"ліп берейік 

дегендер шықты. Ал Президент оны 

Ұлттық қорда сақтауды ұсынды. Соның 

дұрыстығын енді к"ріп отыр емеспіз 

бе?! Мемлекет басшысы «Нұрлы жол – 

болашаққа бастар жол» Жолдауында осы-

ны ескерте келе, қандай қиындықтарға 

да қарамастан халықтың әлеуметтік 

жағдайын т"мендетпеу, индустриялық, 

к"ліктік инфрақұрылымдарды дамыту, 

баршаға делдалсыз қолжетімді баспана 

тұрғызу тәрізді ең "зекті мәселелерді алға 

тартты. Елбасының алғашқы ұлықтау 

кезінде қапелімде қисайып бара жатқан 

Туды құлатпай ұстап қалғанын қалай 

жақсылыққа жорыған болсақ, солай 

еліміздің к"гілдір Туы биікте желбіреумен 

келеді, – дейді Президент ұлықтауларына 

екі мәрте қатысқан ардагер.

Құрманбек 1ЛІМЖАН,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

Жамбыл облысы

Қордай ауданы

тоқырап, "ндіріс қиын жағдайларды бастан 

"ткерді. Жұмысшылар айлап жалақы алмады. 

Мұның "зі қала бюджетіне де оңайға соқпағаны 

белгілі-тін. Қалыптасқан жағдайды оңалту 

мақсатымен 1997 жылы Елбасының ұйғаруы 

бойынша Балқаш мыс алыбы шетелдік «Сам-

сунг» фирмасының қанатының астына "тті. 

Содан бастап Балқаштың бағы қайта 

"рледі. Мыс алыбының қуаты ай санап арта 

түсті. Қаланың тынысы кеңіді, халықтың жүзі 

жарқырап, к"ңілі тоғайды.

1997 жылы қаламызға келген сапарын-

да Президент Балқаш әуежайынан бірден 

Қоңырат кенішіне бет түзеді. Онда ол тереңдігі 

375 метрлік еліміздегі ірі кеніштердің бірінен 

саналатын карьерді к"ріп, Балқаш кен-

металлургия комбинатының басшыларының 

қарлығашы екенін атап айтып, зауыт ұжымына, 

мамандарға зор сенім білдіріп, келесі келгенде 

жаңа күкірт қышқылы зауытын ашамыз деген 

болатын. Ол деген – Балқаш аймағындағы 

экологияның тазаруына, "ңірдің "ркендеуіне 

үлкен серпін беретін қуатты кәсіпорынның 

келешегіне білдірген сенім еді.

 Иә, күкірт қышқылы зауытының ашылуы 

Балқашта туризмнің дамуына "зіндік серпін 

бергенін уақыт "зі к"рсетіп отыр.

Тарих табалдырығын аттап 2007 жыл келді. 

Бұл жылы балқаштықтар туған қаласы — ме-

таллургтер шаһарының 70 жылдық мерейлі 

мерекесін зор жетістіктермен қарсы алуға 

жұмылған кез. Сол бір мерекелі жылы қала 

түрленіп, "ңір гүлденіп кеткендей болатын.

Туған қаламыздың осы бір ғажайып мере-

ке сіне Елбасымыз арнайы келіп, балқаш-

тық тармен тағы да қауышты. Мемлекет бас-

шысы Нұрсұлтан Yбішұлы бұл сапарында "зі 

ілгеріде айтқандай «Балқаштүстімет» "ндірістік 

бірлестігінде салынған күкіртті ангидридін 

залал сыздандыруға арналған жаңа зауыттың 

ашылуына қатысып, оның тұсауын кесіп, ақ 

тілек арнады. Жылдық қуаты 1 миллион 200 

мың тонна "нім "ндіретін жаңа кәсіпорынның 

құрылысын салу Президенттің "з тапсыруымен 

басталған болатын. Мақсат — аймақ экология-

сын сауықтыру. Жыл озған сайын соған к"з 

жеткізіп, к"ңіліміз марқаяды. С"з реті келген-

де айта кетейік, жаңа кәсіпорынды салу үшін 

«Қазақ мыс» корпорациясы канадалық фирманы 

тарту арқылы әлемдегі ең озық технологияны 

пай  далана отырып, қуатты "ндіріс орнын салып 

шықты. 

Елбасымыз зауыт ауласында еңбекші 

қауыммен кездесіп, оларды жаңа "ндірістің 

ашылуымен және қаланың мерейтойымен 

құтықтап с"з с"йледі. Қаламыздың Қазақстан 

тарихындағы р"лін жоғары бағалаған Нұрсұлтан 

Yбішұлы бұл аймақтан мемлекет қайраткерлері 

мен ғалымдар, "нер саңлақтары шыққанын 

айта келіп, кешегі Ұлы Отан соғысында біздің 

даңқты жерлесіміз Рақымжан Қошқарбаевтың 

Рейхстагка Жеңіс туын бірінші тіккенін еске 

алған еді. Gлке даңқын шығарған, с"йтіп, 

ұлт рухын асқақтатқан аталар есімі қашанда 

ел мақтанышы. Мұндай сәттер жүрегіңді 

шымырлатады, бойыңа қуат құяды. Даңқты 

жерлестерінің атын балқаштықтар әсте ұмытқан 

емес, оның абзал есімін ардақтаған халқы 

қаламыздағы іргелі білім ордасының бірін 

Рақымжан Қошқарбаев есімімен атауы да елім 

деген ерге жасаған шексіз құрметі еді.

Бұдан кейін Нұрсұлтан Yбішұлы қазақ 

халқының тәуелсіздігі үшін күрескен, Кенесары 

ханның қолбасшысы болған Ағыбай батырдың 

ескерткішінің ашылу салтанатына қатысты. Ер 

Ағыбайдың ескерткішіне гүл шоқтарын қойған 

Нұрсұлтан Yбішұлы батырдың қола мүсінінің 

алдында халқына тебіреніске толы баталы 

с"з арнағаны елдің есінде қалды. Мынау ұлы 

сахараның т"сінде ежелгі бабаларымыз Керей 

хан мен Жәнібек ханнан бастап Алаштың небір 

дарабоз ұлдары, қазақ деген елдің тәуелсіздігі 

мен елінің бірлігін аңсап, ат жалында ғұмыр 

ке шіп, сол жолда жанын пида етіп, ел бірлігіне 

бекем болуды ұрпақтан-ұрпаққа аманат еткенін 

айтты. Биыл Балқаш қаласы "зінің 80 жылдық 

мерейлі мерекесін үлкен абыроймен атап "тті. 

Еліміз тәуелсіздік алған жылдар ішінде қаланың 

"ндірісі қарыштап "ркен жайды. Жаңа зауыт-

тар, жаңа кәсіп к"здері ашылды. Соның бәрі 

Елбасының тікелей қамқорлығының арқасында 

мүмкін болғанын ризашылықпен айтуға бо-

лады. Бұл қала халқының әлеуетінің артуы-

на, тұрмысының жақсаруына, мәдениетінің 

кемелденуіне "зіндік ықпал етті. 

Отан-Анамыздың қуатының кемелденуіне 

ұлы даланың бір пұшпағы саналатын Балқаш 

қаласы, оның айбынды еңбекшілері мен 

зия лы қауымы, азаматтары, жас "рендері 

ел игілігін еселеу жолында толайым табы-

сымен қомақты үлес қосуда. Қаламыздың 

жылдан-жылға кемелденіп, қуатының арта 

түсуі – Ұлт к"шбасшысы, Бейбітшілік пен 

қауіпсіздік жаршысы Нұрсұлтан Yбішұлы 

Назарбаевтың жүргізіп отырған сарабдал 

саясатының арқасы деп түсінеміз. Еліміздің 

іргесі аман болып, тәуелсіздігіміз нығая берсін. 

Жасай бер, Тәуелсіз Қазақстаным! Самғай бер, 

ТYУЕЛСІЗ ЕЛІМ!

Жанболат БАШАР,
жазушы

БАЛҚАШ 

Ел басшысының к"реген саясатымен, сындарлы бас-

тамасымен Тәуелсіз қазақ елінде дүниежүзілік тарихи 

маңызды істер атқарылды. Жиырма алты жыл ішінде 

Тәуелсіз елдің қол жеткізген табыстары аз емес. 

Yлемдегі сын-қатерлерді талдап, алыс ты бол-

жап, келешекте атқарылар істерді бүгінгі орын алып 

отырған жағдайлармен шебер ұштастыра білетін Ел-

басымыз Н.Y.Назарбаев кейінгі жылдары «Нұрлы 

жол» экономикалық саясаты мен «Қазақстан – 2050» 

Стратегиясының басты мақсаттарын шешу үшін ұсынған 

5 институттық реформасын жүзеге асырудың «100 

нақты қадамын» айқындап берді. «100 нақты қадам» – 

бұл жаһандық және ішкі сын-қатерлерге жауап, біздің 

ұзақ мерзімді даму стратегиямыздың құрамдас б"лігі, 

мемлекетіміздің әлемнің ең дамыған 30 елінің қатарына 

кіру ж"ніндегі нақты бағдарламасы, ел Тәуелсіздігін 

нығайтудың нақты жолдары. Үш ғасырға жуық уақыт 

бойы отаршылдықтың тауқыметін тартып, этнос ретінде 

қиын халге түскен қазақ халқын ел етіп, ТМД елдерінің 

аясындағы ең к"п тілді, к"п конфессиялы Қазақстанның 

еңсесін к"теріп, Тәуелсіздік жолымен алып жүру міндетін 

Нұрсұлтан Yбішұлы Назарбаев атқарды. 

Туған елінің тыныштығын, адамзатттың қауіпсіздігін 

ту  еткен Н.Y.Назарбаев  АҚШ, Ресей,  Қытай, 

Францияның билеушілерімен ұзақ та күрделі келісс"здер 

жүргізіп, ядролық қаруды Қазақстаннан аластауға белсене 

кірісті. Осындай беделді шешім үшін әлемдегі алпауыт 

державалар Қазақстанның Тәуелсіздігіне, егемендігіне 

және шекарасының "згермейтініне құрметін білдірді. 

Оған қоса Қазақстанның Тәуелсіздігіне, аумақтық біртұ-

тастығына қарсы күш қолданбауға міндеттенді. Қазақ-

стан ға экономикалық қысым к"рсетпейтіндіктерін 

мәлімдеді.

Президент – Елдің басшысы, яғни сол елдегі ең 

басты тұлға. Барлық негізгі бағытты нұсқаушы, елдің 

ішкі және сыртқы саясатын іске асырудағы, шетелдер-

мен жан-жақты терезесі тең байланыс орнатып, мықты 

мемлекеттің қалыптасуына бас болушы тұлға. 

Елбасы жыл сайын Қазақстан халқына "зінің алдағы 

жылдардағы негізгі даму жолдарын к"рсететін, бағыт 

нұсқайтын Жолдауын арнайды. Сол арқылы жаңа 

идеялар ұсынып, ел "міріндегі қажеттілік туып тұрған 

жағдайларды баса к"рсетеді. 

Қазақстанның дамуына енгізілген оң "згерістермен 

бірге сот жүйесін реформалауда да бірқатар толымды 

"згерістер орын алды. Сот саласына к"ңіл б"лініп, 

к"птеген жаңалықтар енгізілді. Соның ішінде сот саласы 

"з алдына дербестігін, тәуелсіздігін айқындады. Сотқа 

жүгінген тараптарды әуре-сарсаңға салмау және нақты, 

бірыңғай сот тәжірибесін қалыптастыру мақсаттарында 

республикамыздың Астана, Алматы қалаларында 

және барлық облыс орталықтарында алқабилер, 

мамандандырылған аса ауыр істер ж"ніндегі қылмыстық, 

мамандандырылған ауданаралық экономикалық, 

әкімшілік, кәмелетке толмағандарға қатысты соттар 

құрылып, "здерінің қажеттілігін дәлелдеу арқылы жұмыс 

жүргізіп, "міршеңдігін к"рсетуде.

Егеменді Қазақстанның сот жүйесіне енгізілген 

з а ң д а р ы н ы ң  б а р л ы ғ ы  д а  ж а з а н ы  ж е ң і л д е т у г е 

арналған. Барлық еліміздегі елеулі жағдайлар Елбасы 

Н.Y.Назарбаевтың к"реген саясаты арқасында жүзеге 

асып отыр. Мемлекеттің дұрыс бағытта к"ш бастап бара 

жатқаны баршаға мәлім. Сан ғасырлық тарихы бар алып 

Ресей, АҚШ және Қытай сынды мемлекеттермен тығыз 

байланыс орнатып отырған Қазақ елінің әр азаматы 

бәсекеге қабілетті, саналы, білімді болуға ұмтылуда. 

Yлемдік аренада, бүкіл Орталық Азияға экономикасының 

қарышты дамуымен, әлеуметтік, мемлекеттік-құқықтық 

құрылымының дұрыс жолға қойылуымен танымал. 

Бауыржан ЕЛЕМЕСОВ,
Мұнайлы аудандық сотының т+рағасы

Маңғыстау облысы

сіздер сияқты Балқашты мақтан тұтамын» деген 

болатын Балқашқа келген бір сапарында.

Ал Елбасымыз Балқашқа талай рет келді. 

Келген сайын мыс алыбында болып, метал-

лургтермен, кеншілермен жүздесті, халықпен 

тілдесті, кәсіпорынды аралап, қала активімен 

кеңескен сәттер біздің к"з алдымызда. Gткенге 

к"з жіберсек, Нұрсұлтан Назарбаев Тәуелсіз 

Қазақстанның Тұңғыш Президенті ретінде 

Балқашқа 1992 жылы қараша айында келді. 

Еліміз егемендікке қол жеткізіп, тәуелсіз мем-

лекет ретінде аяғын тәй-тәй баса бастаған сын-

дарлы уақыт еді ол.

Балқаш әуежайында Нұрсұлтан Yбішұлын 

қала бас шылары, баспас"з "кілдері нан-тұзбен 

қарсы алды. Ал жүрегіміз... жүрегіміз лүпілдей 

соғып, кеудеге сыймас ғажайып қуанышқа 

б"ленді, асқақ арман, үзілмес үміт бойымыз-

ды кернеді. Тәуелсіздік — Тәңірдің сыйы, 

Ата-бабаның арманы, бұл күн бүгінгілердің 

маңдайына бұйырған таусылмас несібе еді.

Тәуелсіз қазақ елінің Тұңғыш Президенті 

ретінде Нұрсұлтан Yбішұлы ның Балқашқа 

тұңғыш келуі менің к"з алдымда осылай қалды.

Ұшақтан түскен бетте жұртпен амандасқан 

Елбасы Балқашқа қай жылдары келгенін 

есіне алды. Содан соң кен-металлургия 

комбинатының директорын сұрады.

– Мен мұндамын, Нұрсұлтан Yбішұлы, –  

деді комбинаттың сол кездегі директоры Марат 

Раджибаев "зіне тән елгезектікпен.

Бұдан соң Президент бірден кен-металлургия 

комбинатына келіп металлургия цехына аялда-

ды, мыс балқытудың барысымен танысты, цех 

ауласында металлургтермен жүздесіп олардың 

сұрақтарына жауап берді. Еліміздің ертеңі ту-

ралы әңгімеледі. Сол жолы Мемлекет басшысы 

кен-металлургия комбинатының бас корпусын-

да комбинаттың инженер-техниктерінің, қала 

мен "ндіріс басшыларының қатысуымен жина-

лыс "ткізді. Алқалы жиында аймақтағы "ндірісті 

дамытудың барысы туралы айтылған сындарлы 

ой-пікірлерге назар салды.

Бұдан кейін Елбасымыз 1995 жылдың мау-

сым айында, 1996 жылдың сәуірінде, 1997 

жылдың мамыр айында Балқашқа арнайы ат 

басын бұрды.

1996 жылы Балқаш мыс алыбының жұмысы 

кеніш тің болашағы жайлы айтқан мәліметтерін 

тың дады. Елбасы осы сапарында да Балқаш 

м ы с  а л ы б ы н ы ң  б а л қ ы т у  ц е х ы н а  к е л і п 

еңбекшілердің жағдайымен танысты. Сол 

жолы Нұрсұлтан Yбішұлы Қарағанды мен 

Жезқазған облыстарының бірігу себебі жайлы 

да к"пшілік сұрағына жауап берді. Біріншіден, 

бұл облыстардың энергожүйесінің бір екенін, 

екіншіден, бұрынғы Жезқазған облысына 

қарасты Қаражалда "ндірілетін темір кен 

қазбалары «Карметкомбинатқа» жеткізілетінін, 

сонымен қоса Қарағайлы Полиметаллда-

ры бір топқа кіретінін айтып, екі облыстың 

бірігуі болашақта жақсы нәтиже береді, ол 

күмән туғызбайды деген болатын. Міне, со-

дан бергі жылдар легінде "мірдің "зі Елбасы 

жасаған шешімнің дұрыстығын, "міршеңдігін 

дәлелдеп берді. Бүгінде Қарағанды облысы 

республикамыздағы қуатты "ңірдің бірінен са-

налады. Ол "з алдына үлкен әңгіме. 

2000 жылы қаламызға арнайы келген 

Нұрсұлтан Yбішұлы жаңадан салына бастаған 

қуатты мырыш зауытының іргетасына белгі 

қалдырды.

Иә, балқаштықтар Елбасының әр келуін 

"ндірістегі аса зор жетістіктермен, шынайы 

қуанышпен, үлкен үмітпен қарсы алды. 

Нұрсұлтан Yбішұлы эмальды сым "ндіру цехы-

ның тұсаукесер рәсіміне қатысты. Афинаж 

цехынан алынған алғашқы алтын құймасына 

бірінші таңбаны "з қолымен салды. Елбасы 

бұл туралы кәсіпорынның құрметті қонақтарға 

арнаған естелік кітабына "зінің риясыз ақ 

тілегін жазды. Онда Президенттің "з қолымен 

жаз ған балқаштықтарға құт-береке тілеген, 

ыстық ықыласқа толы құттықтауларын оқуға 

болады. 

Президент 2003 жылы 27 қазанда Балқашқа 

тағы да ат басын бұрды. Сол жолы ол Балқаштың 

бас кәсіпорыны «Балқаштүстімет» "ндірістік 

бірлестігінде салынып жатқан күкіртті залал-

сыздандыру кешенінің құрылысында болды. 

Президентке «Қазақмыс» корпорациясының 

басшылары экологиялық кешеннің жағдайын 

баяндады. Осы сапарында Елбасымыз мырыш 

зауытының ашылу салтанатына қатысып, с"з 

с"йлеп, Балқаш мырыш зауыты – еліміздегі 

индустрияландыру саясатының алғашқы 
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Жиынды ашқан Премьер-министр Бақытжан 

Сағынтаев: «Латын әліпбиіне к"шу – еліміз 

үшін айрықша мәні бар тарихи оқиға. Елбасы 

айтқандай, халқымыз сан мыңжылдық тари-

хында ешқандай сыртқы ықпалсыз, "з еркімен, 

жалпыхалықтық талқылаумен, тұңғыш рет 

әліпбиін ауыстырып отыр. Оны жүзеге асыру – 

біз үшін зор мәртебе, әрі үлкен жауапкершілік» 

деп атап "тті. 

Қазақ әліпбиін латын графикасына 2025 

жылға дейін біртіндеп к"шіру к"зделген. Бірінші 

кезең: 2018-2020 жылдарды, екінші кезең: 2021-

2023 жылдарды, үшінші кезең: 2024-2025 жыл-

дарды қамтиды.   Сонымен қатар апробациялық 

кезең, ұстаздар корпусын дайын дау барысы, 

нормативтік-құқықтық базаны жасау және 

жалпы жаңа әліпбиді қолданысқа енгізу үрдісі 

Ұлттық комиссияның жіті назарында болады. 

 Отырыс барысында қойылған міндеттерді 

жүзеге асыру үшін т"рт арнайы жұмыс тобын 

құру туралы шешім қабылданды. Біріншісі 

-орфографиялық (қазақ әліпбиін латын гра-

фикасына к"шіруде орфография мен орфо-

эпия ережелерін дайындау үшін). Екіншісі – 

әдістемелік (латын әліпбиін үйрету және оқыту 

әдістемесін жасап, оны білім беру жүйесіне 

біртіндеп енгізу үшін). Үшіншісі – терминжасам 

(латын графикасының негізінде қазақ тілінің 

терминологиялық базасын жүйелеу үшін). 

Т"ртіншісі – сараптамалық-техникалық (латын 

графикасын ІТ-технология талаптарына сәйкес 

келтіру үшін). Жұмыс топтарына тіл білімі 

саласының кәсіби мамандары да тартылатын 

болады. Осы орайда аталған жұмыс топтарының 

мән-маңызы мен атқарылатын іс-шаралар 

т"ңірегінде А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының директоры Ерден Қажыбекпен 

әңгімелескен едік.

– Ерден Задаұлы, Ұлттық комиссияның бірінші 
отырысы +ткен екен. Отырыс аясында қазақ 
тілін латын әліпбиіне к+шіру жұмыстарын жүзеге 
асыратын т+рт жұмысы тобы құрылғаны белгілі 
болды. Бұл топтар қандай іс-шараларды жүзеге 
асырады? Осы туралы кеңірек айтып берсеңіз. 

– Бұл Үкімет жанынан тілдік реформаны іске 

асыратын арнайы құрылған Ұлттық комиссия. 

Комиссия құрамына министрлер, агенттіктер 

мен комитеттер т"рағалары, ғалымдар мен 

қайраткерлер енді. Негізгі мақсат – келесі 

жылдың басынан бастап жоспарлы түрде барша 

министрліктер, уәкілетті органдармен бірлесе 

отырып іске асыру жұмыстарын жүргізу. Латын 

әліпбиі бойынша тілдік реформа жекелеген 

ғылыми-зерттеу институттарының немесе белгілі 

бір министрліктердің ғана атқаратын жұмысы 

емес, бұл бүкіл ел болып, жұмыла к"теретін 

үлкен жүк. Бұл жерде ең негізгі мәселе тек қана 

механикалық түрде, формалды түрде әріптерді 

ауыстыру, бір әліпбидің орнына екінші әліпбиді 

калық, негізгі принициптері, бүкіл мәтінді 

реттейтін, бір жүйеге бағындыратын үлкен 

тәсіл. Gз заңдылықтарымызға түбегейлі оралған 

кезде кейбір әріптерді, кейбір дыбыстарды 

таңбалаудың да қажеті болмайды. Gйткені 

фонетикалық контекст бойынша ол жерде 

қандай дыбыстың тұрғаны айдай анық болады. 

Үшінші – әдістемелік жұмыс тобы. Аталған 

жұмыс тобы білім беру жүйесіне, сондай-ақ жал-

пы орта білім беретін мектептерге, жоғары оқу 

орындарына қатысты әдістемелік жұмыстарды 

атқарумен шұғылданады. Yдістемелік жұмыстар 

ғылыми негізге сүйеніп қолға алынады. Мұндағы 

маңызды мәселе тілімізді әрі қарай тереңдетіп 

зерттеу, жетілдіру. Тек қана "зіміз үшін емес, 

"зге ұлт "кілдерінің үйренуіне де сай келетін 

әдістемелік мәселелерді шешу. Gйткені кез кел-

ген Қазақстан азаматы қазақша еркін с"йлеуге 

ресми түрде құқығы бар.

Т"ртінші топ – сараптамалық-техникалық 

жұмыс тобы. Қазір интернеттің дамыған заманы 

ғой. Компьютерлік, IT-технологиялар "мірімізге 

дендеп кірді. Сондықтан латын әліпбиінің 

компьютерлік, ақпараттық-технологиялық 

салалардағы қолданысын іске асыру бойын-

ша нақты жұмыстар осы топ негізінде жүзеге 

асырылмақ. Жаһандану заманында тіліміз 

жұтылып кетпейтіндей әрі әлемдік мәдениет, 

білім мен инновация кеңістіктеріне енуіміз 

керек. Сонымен қоса т"л табиғатымызды да 

жоғалтпауымыз керек. Осындай мәселелердің 

барлығын аталған жұмыс тобы арқылы шешу 

к"зделіп отыр. 

– Ұлттық комиссия отырысында +зге де 
ұсыныстар айтылды ма? 

– Біз бұл т"рт топқа қоса, бесінші жұмыс тобы 

керек деген ұсыныс жасадық. Ол жұмыс заңнама 

және ұйымдастырушылық мәселелермен 

шұғылданатын болуы керек. Gйткені алды-

мызда заңнаманы жетілдіру деген үлкен бір 

бағыт тұр. Оны да ескермесе болмайды. Латын 

әліпбиіне к"шу бойынша Елбасының Жарлығы 

шықты,саяси шешім қабылданды. Бұдан кейін 

халықаралық практика бойынша, осындай 

үлкен бастаманы қолға алу үшін арнайы заң 

қабылдануы керек. Және бір ғана заң емес. 

Мемлекеттік тіл туралы да міндетті түрде бір заң 

керек. Оның мәртебесі, функциялары, қызметі, 

тағы басқа мәселелер сол заңда к"рініс табуы 

қажет. Жарнамаға, ономастикаға қатысты заңдар 

да керек. Gйткені мұндай мәселелер бір заңның, 

сонымен қатар "зге де заңдардың ішінде бап 

тармақтары ретінде к"рініс тауып келгені белгілі. 

Ұйымдастырушылық шаралары туралы 

айтатын болсам, тілдік реформа тек фило-

логтар жасайтын реформа емес, бұл кез келген 

азаматқа тікелей қатысы бар мәселе. Сол себепті 

құзыретті органдар, министрліктер, агенттіктер, 

облыстық, қалалық әкімдіктер, мемлекеттік 

емес қоғамдық ұйымдардың барлығы, жеке 

меншік ұйымдар, жалпы айтқанда ел болып, 

қоғам болып осы мәселені қолға алуымыз ке-

рек. Бұл болашағымыз үшін жасалып жатқан 

нақты қадам, үлкен бетбұрыс. Тілімізді тұғырына 

қондыруға бағытталған ең үлкен бас тама дер 

едім. 

– Ұлттық комиссияның келесі отырысы қай 
кезге жоспарланып отыр? 

– Алдағы 7-желтоқсан күні екінші отырыс 

"теді. Басында жарты жылда бір жиналсақ 

деген ұсыныстар айтылған, бірақ атқарылуы 

тиіс жұмыстар қыруар болғандықтан Премьер-

Министр бір айдың ішінде екінші рет жиналу 

туралы тапсырма берді. Бұл жұмыстарды біз 

науқаншылыққа бой алдырмай, жүйелі түрде, 

асықпай, барлық мәселелерді сараптай оты-

рып, жүргізуіміз қажет. Ең бастысы – жалпы 

тақырыптар анықталды. Yр топтың жоспа-

ры, нақты тізімдері қарастырылып, келесі 

отырыс та бекітілуі тиіс. Елбасы айтқандай, 

әліпби апробация кезеңінен жақсылап "туі ке-

рек. Сондықтан апробация кезінде туындаған 

мәселелер пысықталып, тиісті іс-шаралар 

атқарылады. 

– 1ңгімеңізге рақмет! 

1ңгімелескен 
Дәуіржан Т<ЛЕБАЕВ

қондырып, емлелерді жасай салу емес. Ол тек 

қана бергі жағы, сыртқы к"рінісі. Негізгі мәселе 

– санамызды жаңғырту. Түптеп келгенде тілдік 

жаңғыртуға бағытталған реформамыздың негізгі 

мақсаты рухани, идеологиялық, саяси-мәдени 

тұрғыдан бетбұрыс жасау. Рухани жаңғырудың 

тірегі мен "зегі – тіл болғандықтан бұл мәселе 

бірінші тілден басталатыны белгілі. 

Қазақ тілін латын әліпбиіне к"шіруді жүзеге 

асыратын т"рт жұмыс тобы құрылды. Соның бірі 

– терминологиялық топ, аты айтып тұрғандай 

терминологиялық қорды жетілдірумен айна-

лысады. Біз терминдерді бұл уақытқа дейін 

"згертпей қабылдап келдік. Негізі дүниежүзілік 

тәжірибеде бұл қате. Gйткені кез келген кірме 

с"з қабылдап отырған тілдің заңдылықтарына 

бағынуы керек. Жасыратыны жоқ, тіліміз екі 

тілдің заңдарына бағынып келді. Тіліміздің 

дамуына, қолдалынуына сәйкес келмейтін 

ережелер қолданылды. Gкінішке орай, он-

дай ережелерге бойымыз үйреніп кетті. Енді 

латын әліпбиіне к"шуімізге байланысты осы 

мәселелерді бір тілдің негізіне қайтадан орал-

туымыз керек. 

Одан кейін латын әліпбиіне байланыс ты тіл 

ережелерін, емлелерді жаңадан түзіп шығуға 

байланысты орфографиялық жұмыс тобы 

құрылды. Бұл жердегі ең басты мәселе – кирилл 

қарпімен жазып үйренген, әдетке айналған 

тәсілдерден арылу. Gйткені түркі тілдердің 

ішінде қазақ тілі ең к"не, ең таза тілдердің бірі 

болып есептеледі. Тіліміздің негізгі принципі 

бойынша,  жазылу-айтылу нормалары бір-

бірінен алшақ болмауы керек. Gйткені қазақ 

тілінде түбір, әрбір жұрнақ, жалғаулар анық 

к"рініп тұрады. Сондықтан жазылуы, естілуі 

бәрі айқын болуы керек. Сингармонизм заңы 

ол тек қана дауысты-дауыссыз дыбыстардың 

үйлесімділігі емес, бұл с"зжасамның граммати-
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Qazirgi tan’da jahandany’ u’derisi qarqyndy ju’rip jatyr. A’lemdegi 
damyg’an, o’rkeni’etti 30 eldin’ qataryna qosylamyz degen bag’dar 
alyp, elimiz u’lken maqsatqa jety’ jolynda nebir jan’as’a ister, 
qundylyqtarymyzg’a ko’z ju’girtip, jan’g’yrty’lar jasay’da. 
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Қазақстан Республикасы Президентінің 
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Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
1ЛІПБИІ

Аталған шараның алдында «Qazaq 

kitaptary 1929-1940» атты латын әліпбиімен 

жазылған кітаптардың к"рмесі "ткізілді. 

Шараның негізгі мақсаты – Мемлекет 

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 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында айтылған кириллица негізіндегі 

қазақ әліпбиін латын әліпбиіне к"шіру 

бастамасына қолдау білдіру. К"рмеге қазақ 

зиялы қауым "кілдерінің 1929-1940 жылдары 

шыққан еңбектері  қойылды.  Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев: «Латыншаға к"шудің 

терең логикасы бар. Бұл қазіргі заманғы 

технологиялық ортаның, коммуникацияның, 

сондай-ақ ХХІ ғасырдағы ғылыми және 

білім беру процесінің ерекшеліктеріне 

байланысты» деп атап "ткен болатын. 

Латын әліпбиі негізіндегі қазақ әліпбиін 

жасау идеясын отандық ғалымдармен қатар 

шетелдік ғалымдар қолдады. Қазіргі уақытта 

қоғам талқысына салынып, халық тарапынан 

қолдау тапқан бастамаға «Қазақстан – 2050» 

жалпыұлттық қозғалысы да үн қосып отыр. 

К"рменің ашылу салтанатында бірқатар 

азаматтар с"з с"йлеп, ой-пікірлерін ортаға 

салды. 

Конференцияға тоқталатын болсақ, 

басқосуға Астана және Алматы қалала-

рынан қазақ жазуын латын графикасына 

к"шіру жұмыстарының басы-қасында 

жүрген белгілі ғалымдар, сала мамандары 

шақырылып, жергілікті тілші маман-

дар, ғалымдар, зиялы қауым және БАҚ 

"кілдері, аудан әкімдерінің орынбасарлары 

мен мемлекеттік органдардың басшыла-

ры, орта және жалпы, жоғары білім беру 

ұйымдарының оқытушылары қатысты. 

С"з с"йлеген мамандар латын әліпбиі 

қазақ тілінің жаңа к"кжиегі екенін, әлемдік 

ақпараттық кеңістікке еркін кірігуімізге 

жол ашатынын, сонымен қатар тіліміздің 

бәсекеге қабілеттілігін арттыратынын айт-

ты. Бұл "міршең, бүгінгі уақыт талабымен 

ұштасып отырған қажетті бастама деген 

тұжырымдарын ортаға салды. 

Ғылыми-тәжірибелік конференция-

ның мақсаты – Елбасының «Қазақ тілі 

әліпбиін латын қарпіне к"шіру туралы» 

2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығын 

қолдау, латын әліпбиіне к"шудегі алда 

тұрған міндеттерді, қазақ әліпбиінің тарихы 

және жаңа әліпбиді меңгерту мәселелерін, 

Ұлтымыздың ары мен ұяты, 

бет-белгісі саналған ұлттық  тіліміз 

– еліміздің, халқымыздың асыл 

құндылығы.  Оны сақтап қана 

қоймай, дамыту, ұрпақтарымыздың 

кейінгі ғасырларда емін-еркін 

қ о л д а н а т ы н  т і л і  е т у  –  ә р б і р 

азаматтың міндеті. 

Е л б а с ы м ы з  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаев «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында елде 

жүргізілетін маңызды реформалар 

турасында, соның ішінде қазақ тілін 

біртіндеп латын әліпбиіне к"шіру 

қажеттігі туралы айтқан болатын. 

Расында да, латын қарпінен 

құралған жаңа ұлттық әліпбиіміздің 

жасалуы – заман талабы және 

де бұл рухани жаңғыруымызға 

жасалған басты бетбұрыс деп 

есептеймін. Күнделікті "мірде к"ріп 

жүргеніміздей,  қазіргі заманда ла-

тын қарпі тек шетелде ғана емес, "з 

еліміздің де телекоммуникациялық 

салаларында басымдыққа ие бо-

лып отыр. Қоғамдағы қолданысқа 

әлдеқашан еніп кеткен ғаламтор-

дағы поштамыз, авток"лік н"мірі, 

Ultymyzdyn’ ary men ui’aty, 

bet-belgisi sanalg’an ulttyq tilimiz 

– elimizdin’, halqymyzdyn’ asyl 

qundylyg’y. Ony saqtap qana qoi’mai’, 

damyty’, urpaqtarymyzdyn’ kei’ingi 

g’asyrlarda emin-erkin qoldanatyn 

tili ety’ – a’rbir azamattyn’ mindeti.

Elbasymyz Nursultan Nazarbaev 

«Bolas’aqqa bag’dar:  ry’hani’ 

jan’g’yry’»  maqalasynda e lde 

ju’rgiziletin man’yzdy reformalar 

ty’rasynda, sonyn’ is’inde qazaq tilin 

birtindep latyn a’lipbi’ine ko’s’iry’ 

qajettigi ty’raly ai’tqan bolatyn.

Rasynda da, latyn qarpinen 

quralg’an jan’a ulttyq a’lipbi’imizdin’ 

jasaly’y – zaman talaby ja’ne de 

bul ry’hani’ jan’g’yry’ymyzg’a 

j a s a l g ’ a n  b a s t y  b e t b u r y s  d e p 

eseptei’min. Ku’ndelikti o’mirde 

ko’rip ju’rgenimizdei’,  qazirgi 

zamanda latyn qarpi tek s’etelde 

g’ana emes, o’z el imizdin’ de 

telekommy’ni’kasi’alyq salalarynda 

b a s y m d y q q a  i ’ e  b o l y p  o t y r . 

Qog’amdag’y qoldanysqa a’ldeqas’an 

e n i p  k e t k e n  g ’ a l a m t o r d a g ’ y 

pos’tamyz, avtoko’lik no’miri, 

тілдік ұстаным және латын қарпі негізіндегі 

қазақ әліпбиіне сәйкес емле ережелер 

жасақтаудың ерекшеліктерін, ұлттық 

т"л дыбыстарды таңбалауда ескерілетін 

проб лемаларды және оның шешу жолда-

рын талқылауға арналды. Ғалымдар жаңа 

әліпбидің қолданыстық мәселелеріне де 

назар аударды. 

Конференцияның пленарлық мәжі-

лісінде ҚР Мәдениет және спорт министр-

лігі Тілдерді дамыту және қоғамдық-

саяси жұ мыстар комитеті т"рағасының 

орынба сары Ғалымжан Мелдешовтің, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтының бас ғылыми қызметкері, 

Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-

түрік университетінің профессоры, фи-

лология ғылымының докторы Yлімхан 

Жүнісбектің, Ш.Шаяхметов атындағы 

тілдерді  дамытудың республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығының 

ғылыми қызметкері Дана Оспанованың, 

«Еуразия» ұлттық университетінің доценті 

Омар Темірбековтің, Облыстық қазақ-

түрік лицейінің аға оқытушысы Бүлен 

Шахиннің, «Мемлекеттік қызметшілерді 

қайта даярлау, біліктілігін арттыру және 

мемлекеттік тілді оқыту орталығы» РММ 

директорының міндетін атқарушы Болат 

Gтеғалиұлының баяндамалары тыңдалды.

Yрі қарайғы талқылаулар «Латын гра-

фикасына к"шудің ғылыми негіздері» 

және «Қазақ жазуын латын графикасы-

на к"шірудегі негізгі жұмыс бағыттары 

және жаңа әліпбиді меңгерту мәселелері» 

тақырыптары бойынша секциялық оты-

рыстарда жалғасты. Бірінші секциялық 

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

жергілікті ғалымдар латын графика-

сына негізделген жаңа әліпбидің емле-

ережелерін қалыптастыру мәселелері 

ж"нінде ой б"ліссе, екінші секциялық 

мәжілісте  т іл  саясаты саласындағы 

"кілетті органдар "кілдері мен жергілікті 

атқарушыоргандардың қызметкерлері 

латын қарпіне к"шудегі негізгі жұмыс 

бағыттары мен жаңа әліпбиге к"шудің 

кезеңдерін талқылады. 

Жамал С1РСЕНОВА

Батыс Қазақстан облысы

т"лқұжаттағы  аты-ж"німіздің ла-

тын қарпімен бұрыннан жазылуын 

оған дәлел ретінде келтіре аламыз. 

Yсіресе еліміздің болашағы деп 

қарайтын жас буын бұл қаріптермен 

ағылшын тілі, компьютерлік жаңа 

технологиялар арқылы таныс. Ла-

тын қарпін қазақ әліпбиінің негізіне 

алудың "зіндік артықшылықтарын 

жасыра алмаймыз. Статистикалық 

деректерге сүйенсек, әлемдегі 

"ркениетті 100 ел, 4,5 млрд. адам, 

соның ішінде шетелде жүрген 5 

миллион қандасымыз бүгінде латын 

әліпбиін қолданады екен. Түрлі 

саладағы ғылыми термин с"здердің 

к"пшілігі латын тілінде. 

Батыс Еуропаның ғылыми-

техникалық прогресіне ілесу, 

с"йтіп, әлемдік ақпараттық, сандық 

технология кеңістігіне ену үшін, 

"скелең ұрпақтың латын әліпбиіне 

негізделген ағылшын тілі мен интер-

нет тілін жетік меңгергені ж"н. 

 

Нұрбәтес ТОБАҒАБЫЛОВА 

Ақт"бе облысы

to’lqujattag’y aty-jo’nimizdin’ 

latyn qarpimen burynnan jazyly’yn 

og’an da’lel retinde keltire alamyz. 

A’sirese, elimizdin’ bolas’ag’y dep 

qarai’tyn jas by’yn bul qariptermen 

ag’yls’yn tili, kompi’y’terlik jan’a 

tehnologi’alar arqyly tanys. Latyn 

qarpin qazaq a’lipbi’inin’ negizine 

aly’dyn’ o’zindik artyqs’ylyqtaryn 

jasyra almai’myz. Stati’sti’kalyq 

derekterge su’i’ensek, a’lemdegi 

o’rkeni’etti 100 el, 4,5 mlrd. adam, 

sonyn’ is’inde s’etelde ju’rgen 5 

mi’lli’on qandastarymyz bu’ginde 

latyn a’lipbi’in qoldanady eken. 

Tu’rli saladag’y g’ylymi’ termi’n 

so’zderdin’ ko’ps’iligi latyn tilinde.

Batys Ey’ropanyn’ g’ylymi’-

tehni’kalyq progres ine i lesy’ , 

so’i’tip a’lemdik aqparattyq, sandyq 

tehnologi’a ken’istigine eny’ u’s’in, 

o’skelen’ urpaqtyn’ latyn a’lipbi’ine 

negizdelgen ag’yls’yn ti l i  men 

i’nternet tilin jetik men’gergeni jo’n.

Nurba’tes TOBAG’ABYLOVA

Aqto’be oblysy
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Біздің тіліміздің т"ңірегінде де 

к"птеген келеңсіз жағдайлар орын алып 

отыр. Егемендік алған алғашқы күннен 

бастап, батыстың дүниежүзіне тараған 

дамыған тілдерінен енген с"здерді ерте 

заманда араб, парсы тілдерінен енген 

с"здермен алмастыру үрдіс алды. Оған 

мысал «рәміз», «сынып», «рәсім» сияқты 

с"здер. Парсы тіліне енген с"здердің эти-

мологиясын түсінбеу салдарынан с"здің 

мағынасын "згертіп пайдалану етек алды. 

Мысалы, парсы тілінде «қалампыр» – 

ащы қызыл бұрыш. Бүкіл түркі халықтары 

оны қалампыр (каламфур) деп атай-

ды. Ал біз кейбір аудармашылардың 

жаңсақтығынан «гвоздика» деп аталатын 

гүлді қалампыр деп жүрміз. 

 Ж.Құлекеев тілімізде ежелден ай-

налымда жүрген с"здердің 40 пайы-

зы парсы тілінен енгенін ( алма, анар, 

алша, алхоры, пияз, бадыран, баклажан 

және басқалар) айта келіп, қазіргі кезде 

ағылшын тілі әлем халықтарының ортақ 

коммуникация жасайтын құралына ай-

налып отырғанын тілге тиек етті. 

– Ендеше, жаңа ғылыми-техникалық 

түсініктер мен категорияларды пар-

сы-араб тілдерінен іздегеніміз дұрыс 

па, әлде "ркениетті халықтар сияқты 

ағылшын тілінен енген категорияларды 

пайдаланған ж"н бе? 

Т а ғ ы  б і р  м ә с е л е ,  ұ з а қ  у а қ ы т 

қолданыста жүрген с"здердің т"ркінін 

түсінбеу салдарынан түрік тілінен орыс 

тіліне енген с"здерге балама табу сәнге 

айналып барады. Мысалы, «баклажан», 

«кабачок», «курага» с"здері орыс тіліне 

түрік тілінен енген. Егемендік алған жыл-

дары осы с"здерге балама іздеп, бірнеше 

мәрте "згеріске ұшыратып әуре болдық. 

Yйтеуір, орыс с"зінен қашу керек деген 

ұғыммен жасанды балама іздеу әдетке 

айналды. 

 Біздің ұлттық аспабымыз домбыра 

– бар халықтың тілінде осылай аталады. 

Ендеше, біз неге пианино, рояль деген 

атау ларды «күйсандық» деп жүрміз? 

Елімізде кеңінен тараған қарсақ деген 

аңды барша тілде «қарсақ» дейді. Ал 

біз гиппопотамды – «су сиыр» деп атап 

алдық. Сол сияқты барша әлем халқы 

жираф десе, біз «керік» деп жаңалық 

жасадық. Витаминді де дүние жүзі 

халқы солай атайды, біз «дәрумен» деп 

аудардық. Бұл с"здің түбірі дәрі ме, әлде 

дәру ме?

Қ а з і р  « и н т е р н е т »  д е г е н  с " з д і 

«ғаламтор» деп алып жүр. Осы дұрыс 

па? Бұл орыстың «всемирная паутина» 

деген балама с"зіне еліктеуден туған 

болуы керек. Yйтпесе, ғалам – шексіз 

дүние, "йткені ол жүз миллиондаған 

галактикадан тұрады. Соның бірі біз 

"мір сүріп жатқан галактика. Оның бір 

шетінде Күн жүйесі орналасқан. Ондағы 

сегіз планетаның бірі – Жер. Интернет 

сол жұмыр жерді ғана торлап тұр, ол 

бүкіл ғаламды торлай алмайды. Ендеше, 

интернетті неге «ғаламтор» деп атап, бар-

ша жұртты шатастырамыз?!

Шет тілдерінен енетін ғылыми кате-

гориялар мен терминдерді "зіміздің ана 

тілімізге бейімдеудің ғылыми негізделген 

тәртібін бекіту керек. Мысалы, қазір 

орыс тіліндегі ғылыми-техникалық 

категориялардың 99 пайызы ағылшын 

тілінен еніп жатыр. Біз осындай тәртіпті 

қалыптастырудың орнына жасанды бала-

ма с"з іздеп әуре боламыз.

Осылайша ой "рбіткен Ж.Құлекеев 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясын-

да латын қарпіне к"шу міндеті тұрса да 

тілімізді жаңғырту туралы мәселелер аз 

к"теріліп жатқанын атап к"рсетті. 

Профессор Шерубай Құрманбайұлы 

«Алаш және ұлттық терминқор» тақы-

рыбына баяндама жасап, Алаш қай-

рат керлерінің терминология жасау-

дағы ұстанымдары мен мақсаттары, 

ХХ ғасыр басында еңбек еткен Алаш 

білім паз дарының ұлттық терминқорды 

қ а л ы п т а с т ы р у д а ғ ы  ү л е с і  т у р а л ы 

сауалдарға жауап іздеді.

– Yлихан Б"кейхан, Ахмет Байтұрсын-

ұлы бастаған Алаш қайраткерлері 

ұлт тілінің терминологиялық қорын 

қалыптастыруда тіл тазалығын сақтауды, 

б"тен с"зді к"п алмай, ұлт тілінде с"з 

жасап, т"л с"здерімізді пайдалануды 

басты ұстаным етті, – деді ол. – Бұл 

бағытты ұстанушы Алаш зиялыларының 

басында қазақ тіл білімінің негізін 

қалаушы аса  к"рнекті  ғалым,  т іл 

білімі мен әдебиеттану ғылымдары 

терминологиясының авторы Ахмет 

Б а й т ұ р с ы н ұ л ы  т ұ р д ы .  О н ы ң  б ұ л 

мәселедегі ұстанымы мынадай болды:

«Тіл тазалығы дейтініміз – ана тілдің 

с"зін басқа тілдің с"зімен шұбарламау. 

Басқа тілден с"з тұтыну қажет болса, 

жұртқа сіңіп, құлақтарына үйір болған, 

мағынасы халыққа түсінікті с"здерді 

алу керек. Қазақ әдебиеті қатып-пісіп 

Осы орайда Телғожа Жанұзақов 

е ң б е к т е р і н і ң  м ә н - м а ң ы з ы н а 

азды-к"пті тоқтала кеткенді ж"н 

санадық. Ол – қазақ есімдерінің 

тарихы мен этимологиясы, ру-

тайпа, жер-су, географиялық және 

т.б. атаулардың қыр-сырын зерт-

теу ісіне к"п еңбек сіңірген білікті 

ғалым. Yріптестері оны «қазақ 

ономастикасының атасы» деп атауы 

сондықтан болар. Т.Жанұзақовтың 

«Есімдер сыры. Тайны имен» 

(1974 ж.), «Сіздің есіміңіз?» және 

«Қазақ есімдері» (1988 ж.) атты 

еңбектері жұртшылыққа жақсы та-

ныс. Автордың әрбір қазақ есімінің 

этимологиясын талдаған кітабы 

оқыған адамға к"п ой салады, таным 

к"кжиегін кеңейтеді. Себебі онда 

қазақтың байырғы ұғым-түсінігі, 

тарихы, наным-сенімі, ырым-

тыйым дары қамтылған. «Ғалымды 

бағалау – ғылымды бағалаудан 

туады» деген пайым осы орайда 

айтылған тәрізді. Yрбір жер-су атау-

лары тұнып тұрған тарих. Мәселен, 

Алматы түбіндегі Боралдай елді-

мекен атауы қалмақ тіліндегі «бо-

ролда – сусыз, қуаң, боз жота, 

сусыз боз қырқа» деген с"зінен 

тарайтынын және бұған дейінгі 

тарихи атауы К"кд"ң болғанын, 

осы жерде қалмақ батыры Борал-

дай жекпе-жекке шыққаны туралы 

алғаш рет ғалымның «Қазақстан 

географиялық атаулары» атты 

кітабынан оқып білдім. Сондай-ақ 

Шомқалған жерінің бұлайша аталу 

себебі де қалмақтар жорығымен 

байланысты шыққан атау екен. 

Яғни шабуылдан кейінгі қалмақтар 

тастай қашқан қосынның шомы мен 

қомына байланысты «Шомқалған» 

аталып кеткен. Осындай тари-

хи деректер  мен аңыздардан 

ономастикалық атаулардың эти-

мологиясын іздеу ыждаһатты еңбек 

пен т"зімділікті қажет етеді. 

Телғожа Жанұзақұлының оно-

мастика ғана емес, лексиколо-

гия, лексикография, терминоло-

гия салаларында да ұмытылған 

қ а з а қ  с " з д е р і н і ң  м а ғ ы н а с ы н 

жаңғыртудағы ғылыми ізденісі бір 

т"бе. Он томдық, он бес томдық 

қазақ тілінің түсіндірме с"здігін 

құрастыруда әрбір с"здің мәдени-

семантикалық кодын ашып, талдап 

к"рсетуі ғалымның білгірлігін, 

жан-жақтылығын бай қатады. 

Мәселен, «қарағайды ағызу», «ағаш 

жығу» тіркестерінің мәнін былайша 

түсіндіреді: «Діңі жуан, бойлап биік 

"скен, ары қарай "суге қауқары 

Байқаудың мақсаты – мем-

лекеттік тілдің қолданылу аясын 

кеңейту, тіл мәдениетін к"теру, эт-

нос "кілдерін ынталандыру, талант-

ты жастарды анықтау және қолдау. 

Байқауға 17-22 жас аралығындағы 

облыстық және қалалық іріктеу 

кезеңдерінің жүлдегерлері қатысты. 

Байқау ережесіне сәйкес ұсынылған 

тақырып бойынша ауызша та-

ныстырылым жасау,  қазақша 

эссе жазу, сұхбат құру, «Шабыт 

жұлдызы» атты шығармашылық 

тапсырманы орындау талап етілді.

Арнайы құрылған қазылар 

алқасы ның шешімімен үздіктер 

анықталып, Алғыс  хаттармен және 

сыйлықтармен мара патталды. 

Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы  т е х н о л о -

гия колледжінің 4-курс студенті 

Руслан Панишев және Шығыс 

Қазақстан облысы Д.Серікбаев 

атындағы университетінің 2-курс 

студенті Анна Раздомина Алғыс 

хатпен және 50 000 теңге к"лемінде 

ақшалай сыйақымен марапаттал-

ды. ІІІ орынды және 70 000 теңге 

мен мемлекеттік тілдің айырмашылығы 

бар. Қазақ тілі бұл – халықтың жаны. 

Ал мемлекеттік тіл – функционалды 

тіл, – деді. 

«Дүниенің ғылыми бейнесіндегі 

ұлттық-мәдени ерекшелік»  деген 

тақырыпта баяндама жасаған Қ.Жұбанов 

атындағы Ақт"бе "ңірлік мемлекеттік 

университетінің профессоры Сәбира 

Искакова гуманитарлық ғылымдардың 

(заң шығару, тарих, музыка "нері) 

терминдік жүйесі әрқашан ұлттық-

мәдени сипатымен ерекшеленетінін 

айта  келіп,  оны қазақ  халқының 

мысалында таратып береді. Қазақ тілінің 

заң лексикасының ерекшелігі сонда, ол 

бастауын сонау к"не дәуірлерден алып, 

үнемі даму үстінде қалыптасып, "згеріп, 

толығып отырады. 

– Заң терминдері – қазақ этносының 

сатылы дамуының, қоғамдық "згерісінің, 

ру, тайпа, ұлыс, халық, ұлт болып қалып-

тасу кезеңдерінің бірден-бір куәгері. 

Халық тың "зімен де, тілімен де бірге 

дамып, біте қайнасып келе жатқан к"не 

мұрасы. Ел басқару ісіндегі атауларды 

талдайтын болсақ, олар "з ішінде бірнеше 

тарихи кезеңдерге сай ерекшеленіп оты-

рады, – деді ақт"белік ғалым. 

Мысалы, әкімшілік тұлғалар (ғұн 

дәуірі: аға тәңірқұт, құт, аға, білге, хан, 

кіші, тете, бек, бас, жасауыл, уәли, ор-

дабек, даяшы, бақауыл, күзетбасы, дая-

шыбасы, бас абыз, тұтқауыл, уәзірбасы, 

а л а м а н б а с ы ,  а й м а қ б а с ы ,  ш а б а н -

доз, сол қол аламанбасы, қорғаушы 

тұтқауылбек, сардарбасы, тілмаш, сол 

бас сақа, ішкі бек, басқақ, нақбек). 

С.Искакова к"не түркі дәуірі мен жаңа 

түркі дәуіріндегі, қазақ хандығының 

отарлану дәуіріндегі әкімшілік атаулар-

ды да тәптіштеп к"рсетті. Құқықтану 

терминдерінің мағынасында ұлттық-

мәдени ерекшеліктер барын, ұлттың 

тарихи, қоғамдық-экономикалық дамуы 

мен тұрмыс-салтына байланысты ұлттық 

мәдени ерекшеліктердің болуы заңды 

құбылыс екенін алға тартты. 

Конференция барысында сондай-ақ 

Назарбаев Университетінің профес-

соры Сарқыт Yлісжан «Ғылым тілін 

қалыптастырудағы Алаш зиялыларының 

орны», А.Байтұрсынов атындағы Тіл 

бі лімі институты Терминология б"лі-

мінің меңгерушісі Сәрсенбай Құлманов 

«Заң саласы терминдерінің қолданы-

сын дағы кейбір сәйкессіздіктер» де-

ген тақырыпта ойларын ортаға салды. 

Түстен кейін секциялық мәжілістер "тіп, 

терминологиялық қор, терминжасам, 

осы бағыттағы ұстанымдар, терминдерді 

біріздендіру,  ғылым саласындағы 

айқындаушы терминдердің қолданылуы 

сияқты к"птеген мәселелер қаралып, 

ортаға салынды. 

Атап айтқанда, «Қазақ тіл біліміндегі 

жаңа с"здердің зерттелуі және жүйе ленуі» 

деген тақырыпта М.Gтемісов атын -

дағы Батыс Қазақстан мемлекеттік уни-

верситетінің профессоры Қ.Алдашева, 

«Термин жасамдағы транслитерация 

мәсе лесі» тақырыбында Қорқыт Ата 

атын дағы Қызылорда мемлекеттік 

у н и в е р с и  т е  т і н і ң  а ғ а  о қ ы т у ш ы с ы 

Б.Боранбай, «Меди циналық терминдерді 

біріздендіру: алғы шарттар, жанрлық-

стильдік ерек ше ліктер, проблемалар» 

тақырыбында С.Ас фендияров атындағы 

Қазақ ұлттық ме ди цина университетінің 

оқытушысы Н.Т"леева және басқалар 

баяндама жасады. 

 С"йтіп, терминологияның "зекті 

мәселелері мен ұлттық терминқорды 

жүйелеу турасындағы келелі жиын са-

ланы уақыт талабына сай жаңа деңгейге 

к"терудің мүмкіндіктері мен жолдарын 

айқындаған соны қадам болды.

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
АСТАНА

қағидаттарын басшылыққа алып, 

пән с"здерін жасау мен айналысты. 

Т"ртіншіден, қазақ мектептері мен 

жоғары оқу орындарына арналған т"л 

оқулықтар мен оқу құралдарын жа-

зып, "здері жасаған немесе мақұлдаған 

терминдерін  қолданысқа  енг ізд і . 

Бесіншіден,  олар екі  т ілді  аудар-

ма с"здіктер мен терминологиялық 

с"здіктер шығарумен айналысты.

– Б ү г і н г і  т е р м и н қ о р ы м ы з д ы 

жетілдіру, толықтыру кезінде, термин 

шығармашылығы мен терминжасам са-

ласын дамытуда қазақ терминологиясы 

дамуының алаштық кезеңінен сабақ 

алып, Алаш зиялыларының ұстанымдары 

мен тәжірибесін ескеру керек, – деді ба-

яндамашы с"зін қорытып. 

 Бұдан соң А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының директоры, 

профессор Ерден Қажыбектің с"зі де 

жиналғандардың назарын аударды. 

Ол «Ұлттық бірегейлік, жалпытүркілік 

жоқ ағашты ерте к"ктемде бүр ат-

пай, күн қызбай тұрып жығады. 

Ал отынға, құрылыс материалына 

пайдаланатын ағашты жазда неме-

се күзде кеседі. Жуандығы түйенің 

беліндей, адамның құшағындай 

болып "скен үлкен қарағайды "ткір 

балтамен шауып құлатады. Қарағай 

жыққан биік беттен т"мен қарай 

сүйменмен екі жақтап, екі адам 

қозғап т"мен қарай сырғытып 

жібереді, мұны қарағайды «ағызу» 

д е п  а т а й д ы .  А ғ а ш т ы  ш а б у ғ а 

кіріскенде «Бісміллә, Орманшы 

ата, қолдай г"р» деп тілек тілейді. 

Ағашты шектен тыс к"п шапса 

және сәтсіз күндері шықса, балапан 

ағаштарға тиіссе ағаштың пірінің 

қаһарына ұшырайды, оны шапқан 

адамның "зіне, отбасы мүшелеріне 

жамандық келеді деп ырым еткен» 

деп жазады. 

Б і р  с " з б е н  а й т қ а н д а , 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтында 60 жыл бойы табанды 

еңбек еткен ғалымның еңбектері 

тек елімізде ғана емес, к"ршілес 

мемлекеттерде де сұранысқа ие. 

Институт ұжымында сабырлы, 

байсалды мінезімен, ақжарқын, 

ақк"ңіл пейілімен к"пшілікті 

үйіріп алатын Тел-атамыз жастарға 

ақыл-кеңесін беруден ешқашан 

ж а л ы қ п а й д ы .  Б о л м ы с ы н а н 

зиялылықтың лебі есетін мейірімді 

жүзі, ақыл-парасаты жастар үшін 

үлгі-"неге екені с"зсіз. Мұқағали 

М а қ а т а е в  ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң 

тілін зерттеп жүргенімде, ақиық 

ақынның поэзиялық шеберлігін 

о н ы ң  м і н е з і н  т а н ы м а й ы н ш а 

аша алмайтынымды, алдымен 

ақынның психологиясындағы 

ерекше болмысын тану қажеттігін 

айтты. Осы идеяны негізге ала 

отырып, расында да, ақынның 

"згеше болмысын "лең тіліндегі 

қуаты арқылы айқындаудың тиімді 

жолдарын табуға мүмкіндік туды. 

Т е л ғ о ж а  а ғ а  ү н е м і  и н с т и -

тут жаста рының халін сұрап, 

ә р қ а й с ы с ы н а  е р е к ш е  к " ң і л 

б"ліп, қамқорлығын к"рсетіп 

келеді. Жастардың жариялаған 

мақалаларын, еңбектерін оқып, 

жанашырлық танытып жүреді. 

Тіл білімінің жарқын тұлғасының 

"негелі  еңбек  жолынан алар 

тағылымымыз қашанда мол. 

А.1МІРБЕКОВА, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының 
жетекші ғылыми қызметкері

к"лемінде ақшалай сыйақыны екі 

қатысушы – Жамбыл облысы Та-

лас ауданынан келген 11-сынып 

оқушысы Карина Столярова және 

Қазақ мемлекеттік Қыздар педа-

го гикалық университетінің 2-курс 

студенті Ләйлә Ордабекова, ІІ орын 

және 100 000 теңге к"лемінде ақша-

лай сыйақыны Батыс Қазақстан 

инно вациялық технологиялық 

универси те тінің 2-курс студенті 

Елена Полфунтикова иеленді. 

Жүлделі  І  орын және 120 000 

теңге к"лемінде ақшалай сыйақы 

Маңғыстау облысы, Бейнеу ауда-

ны, Үстірт орта мектебінің мұғалімі 

Ирина Сильченкоға бұйырды. Ал 

бас жүлдені және 150 000 теңге к"ле-

мінде ақшалай сыйақыны Атырау 

облысы №16 Қаражігітов атын-

дағы мектеп-лицейдің 11-сынып 

оқушысы Ангелина Ким иеленді. 

Байқау концерттік бағдар-

ламамен аяқталды. 

Б.РЫСБЕРГЕН
АСТАНА
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ЖАСТАР 
ЖАНАШЫРЫ

«ТІЛ ПАРАСАТ»
республикалық байқауы өтті

ТЕРМИНОЛОГИЯДА АЛАШ
ҰСТАНЫМДАРЫ САБАҚ БОЛАДЫ

(Басы 1-бетте)

Ондай азаматтар бүг ін  де  бар. 

Солардың б ір і  –  «ҚазМұнайГаз» 

Gндіру және бұрғы лау технологиялары 

ғылыми-зерттеу институты» ЖШС бас 

директорының кеңесшісі, экономи-

ка ғылымының кандидаты Жақсыбек 

Құлекеев. 

 Тілшілер мен филологтар алдымен 

"зге сала маманының с"зіне құлақ қоюды 

ж"н к"рді. Технология терминдеріне 

қатысты тамаша ой-пікірлер білдіріп, 

баспас"зде жариялап жүрген Ж.Құлекеев 

бұл жолы да терминология мәселелері 

бойынша сүбелі ойларын ортаға салды. 

– Қазіргі кезде жер бетінде қол-

даныста жеті мыңға жуық тіл бола тұра, 

халықтардың 70 пайыздан астамы 40 

шақты дамыған тілде ғана с"йлейді. 

Ғалымдардың болжауы бойынша, осы 

ғасырдың ортасына таман қолданыстағы 

тілдердің жартысына жуығының аясы 

тарылып, бірте-бірте жойылуы мүмкін. 

Бұл жұртты алаңдатып отырған күрделі 

мәселе, – деді ол. 

жетпеген уақытта біз қазақ с"зін ескі, 

жаңа деп талғамаймыз, жергілікті с"з 

екен деп, ол жағынан қатал қарап 

қашып тұрмаймыз. Жалғыз-ақ біздің 

мықтап қашатынымыз жатшылдық 

(жат с"зшілдік). Біз сияқты мәдениет 

жемісіне жаңа аузы тиген жұрт "з тілінде 

жоқ деп мәдени жұрттардың тіліндегі 

даяр с"здерді алғыштап, ана тілі мен 

жат жұрттардың тілінің с"здерін арала-

стыра-араластыра ақырында ана тілінің 

қайда кеткенін білмей айырылып қалуы 

мүмкін. Сондықтан мәдени жұрттардың 

тіліндегі әдебиеттерін, ғылым кітаптарын 

қазақ тіліне аударғанда пән с"здерінің 

даярлығына қызықпай, ана тілімізден 

қарастырып с"з табуымыз керек. Сонда 

біздің әдебиетіміздің тілі таза болып, 

жоғарыда айтылған талғау салтының 

шарты орындалған болады».

Шерубай Құрманбайұлы бұдан ары 

қарай Ахмет Байтұрсынұлының осы 

пікіріне замандастары, тіл мәселесін 

з е р т т е г е н  ә р і п т е с т е р і  қ о с ы л ы п , 

пікірлері  бір  арнаға тоғысқанын, 

Алаш зиялыларының кірме с"здерді 

қабылдау, ұлт тіліне аудару ж" нінде 

ортақ ұстанымы болғанын ортаға сал ды. 

Қошмұхамед Кемеңгерұлының, Нәзір 

Т"реқұловтың, Жүсіпбек Аймауытов тың, 

Халел Досмұхамедовтың осы ба ғыт тағы 

пікірлері мен ойлары тура лы нақты мы-

салдар келтіре отырып баяндады. 

– Алаш зиялылары ұлттық термин-

дер қорын қалыптастыруда шет тілінің 

с"здерін "згеріссіз алуға жол бермей, 

терминқорды қазақ с"зінің негізінде, 

тілдің ішкі мүмкіндігін барынша пайда-

лана отырып жасауды мақсат етті, – деді 

ол. 

 Алаш зиялыларының атқарған 

жұмыстарын ол былайша саралап берді:

 Біріншіден, Алаш оқығандары ХХ 

ғасырдың басында ұлттық термин-

қорды жасау мен қалыптастыру қағидат-

тарын тұжырымдап, оны бүкіл қазақ 

білімпаздарының тұңғыш съезінде 

бекітті. Екіншіден, терминология ко-

миссиясы құрылып, терминологиялық 

жұмыстарды жүйелі түрде жүргізуді 

қолға алды. Үшіншіден, олар "здері 

мақұлдаған терминқорды қалыптастыру 

бірізділік және әлемдік ұстаным – қазақ 

терминологиясының даму бағыттары» 

деген тақырыпты қаузады.

Оның айтуынша, соңғы бірнеше 

жыл к"лемінде терминология саласына 

бір тиын да б"лінбеген, сала әлі к"ңіл 

к"ншітерлік күйде емес.

–Термин – бұл халықтың тілі емес, 

ма ман дардың тілі. Сондықтан ол маман-

дарға түсінікті болуы керек. Қазақ тілінің 

негізінде жасалатын терминдер "те к"п. 

Категориялық терминдердің ұлттық 

терминологиядағы саны аз. Ал астро-

номиялық терминдер бойынша қазақ 

тілі ең бай тілдердің бірі. Gйткені біздің 

картамыз аспанда болды. Халқымыз жыл 

сайын кемінде 1000 шақырым ары-бері 

малмен бірге к"шіп жүрді. 

– Елбасының «Рухани жаңғыру: 

болашаққа бағдар» атты мақаласы 

шыққаннан кейін ұлттық мүддеге 

бетбұрыс жасалып отыр. Осы орайда 

латынға к"шу қазақ терминологиясын 

қалыптастыруға игі септігін тигізуі керек, 

– деді институт директоры. 

Тағы бір салмақты ой тастаған мәселе 

түркі с"здеріне қатысты болды. Түркі 

с"здері бүкіл түркі елдерінде бірдей. 

Азғантай фонетикалық "згерістері 

болуы мүмкін. Бүгінде бұдан жиыр-

ма жыл бұрынғыға қарағанда, түркі 

халықтарының саны әлдеқайда к"бейген. 

Бір-біріне к"ршілес қоныстанған 

т ү р к і  е л д е р і н і ң  ж е р л е р і  д е  т ү р л і 

қазба байлықтарына бай. Сондықтан 

адамзаттың ең бір сүбелі үлесі болып 

табылатын түркі жұртының терминоло-

гиясында бірізділіктің болуы заңды. 

Ерден Қажыбек жалпытүркілік 

терми но логиялық қор құру мәселесі 

пісіп-жетіліп тұрғанын, қазіргі кез-

де әлемдік инно вациялық кеңістікке 

"зіміздің ресурс та рымызды енгізуіміз 

керектігін алға тартты.

 – Yлемде ғылым, технология, ин-

новация сияқты к"птеген бағыттарда 

термин с"здер қосылып к"бейіп жа-

тыр, оның бәрін сол күйінше қалдыру 

тілімізге үлкен қауіп. Оларды ұлттық 

негізде қалыптастыруымыз керек. Жал-

пы терминология деген с"з мемлекеттік 

тіл деген ұғымды білдіреді. Қазақ тілі 
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Жаман дәуіт – құдық. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «Дәуіттің суы аз 

құдығы».

Жаман еспе – аңғарлы сай. Ақтау қаласы-

ның солтүстігінде орналасқан. Атау жаман 

(сын есім) және еспе (зат есім) с"здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. «Тайыз, суы аз 

құдық». 

Жаман керел – қоныс, шатқал. Түпқараған 

ауданында орналасқан. Антроптоним. Керел 

(Кирилл) – осында алғаш келген астрахандық 

кәсіпқор балықшы. Мағынасы: «Керел 

қоныстанған аласа шатқал». 

Жаман қыз – құдық, шатқал. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау жаман (сын есім) 

және қыз (зат есім) с"здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Қыз с"зі туралы Э.Мурзаев: «...

қыз с"зіндегі з дыбысы бұрынғы р дыбысын 

алмастырған. Бұларды лингвистикада ауыспа-

лы дыбыстар дейді. Қыр термині Орта Азияда 

кеңінен қолданылады» (Э.Мурзаев, 1974, 198) 

дейді. Демек, қыз с"зінің о бастағы дыбыста-

луы қыр болған да, атау «"туге қиын немесе 

аласа шатқал» мағынасын береді. 

Жаман қызыладыр – қоныс, қорым. 

Қара қия ауданында орналасқан. Атау жаман 

(сын есім) және қызыл (сын есім), адыр (зат 

есім) с"здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағы на сы: «аласа, топырағы қызыл түсті 

д"ңес жер». 

Жаман орпа – құдық. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Атау жаман (сын есім) және 

орпа (зат есім) с"здерінің тіркесуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «ылғалы, ш"бі азайған 

сазды жерден қазылған құдық». 

Жаман саз – құдық. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Мағынасы: «ылғалы, 

ш"бі азайған сазды жерден қазылған 

құдық».

Жаман сала – ескі қоныс. Маңғыстау 

ау да нында орналасқан. Атау жаман (сын 

есім) және сала (зат есім) с"здерінің тіркесуі 

арқы лы жасалған. Мағынасы: «суы аз, арна-

сы бар қоныс».

Жаман сары – құдық. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Мағынасы: «Сары руының суы 

аз құдығы». Этногидроним.

Жаман сауран – бұлақ. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау жаман (сын есім) 

және сауран (зат есім) с"здерінің тіркесуі 

арқылы жасалған. К"нетүркі тілінде: сау – 

«таза, ауызсуы» деген мағынаны білдіреді.  

Ал -ран есім тудыратын к"не жұрнақ. Сонда 

атаудың мағынасы: «таза, ауызсулы, суы аз 

бұлақ».

Жаман сор – сор. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Атау жаман (сын есім) және 

сор (зат есім) с"здерінің тіркесуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «кеппейтін, үстінен 

адам "те алмайтын жұтпа сор».

Жаман үшк+з – бұлақ. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау жаман (сын есім) 

және үш (сан есім), к"з (зат есім) с"здерінің 

тіркесіп бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: 

«суы аз үш бұлақ».

Жамбауыл – қауым. Маңғыстау ауданында 

орналасқан. Антропонекроним. Жамбауыл 

– адайдың Мұңал тайпасы К"рпе руынан 

шыққан әулие адам.

Жанбике – құдық. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Антропогидроним.

Жанбұлақ – бұлақ, қауым. Түпқараған 

ауданында орналасқан. Атау жан (зат есім) 

және бұлақ (зат есім) с"здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. К"нетүркі тілінде жан: 

«жаны, жақ, айнала, жанында, жақын» мәнін 

береді (А.Т.Кайдар, 192). Сонда атаудың 

мағынасы: «мола жанындағы бұлақ».

Жанқұдық – құдық. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау жан (зат есім) және 

құдық (сын есім) с"здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жақын жердегі 

құдық».

Жантақты – қоныс. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Жантақ – «ш"л жерлерде 

"сетін, к"біне түйе жейтін тікенекті "сімдік». 

Жантақ ш"бінің қалың "скен жеріне байла-

нысты қойылған.

Жаңаәулие – құдық, қауым. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау жаңа (сын 

есім) және әулие (зат есім) с"здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Атау зайыры халыққа 

жаңадан білініп, басынан от жанған молаға 

қатысты қойылған болу керек.

Жаңабай – қорым. Түпқараған ауданын-

да орналасқан. Антропонекроним.

Жаңабұлақ– мола. Түпқараған ауда-

нында орналасқан. Атау жаңа (сын есім) 

және бұлақ (зат есім) с"здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «к"зі жаңадан 

ашылған бұлақ».

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген +лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

 Осы тақырыпты зерттеп к"ру барысын-

да бағдарлама тек қысқа мәтінді аударуға 

арналғанын байқадық. Оның "зі лексикалық 

және грамматикалық құрамы шектелген 

мәтіндер. Ал үлкен к"лемді мәтіндерді "те са-

пасыз аударады. Бағдарламаны пайдаланушы 

адам мәтіндердің к"ркемдік ерекшеліктерін 

сақтап қалу үшін және сапалы да нақты аудар-

ма болу үшін қайтадан тер т"гуге тура келеді. 

«Google аудармашы» бағдарламасы ең 

алғаш 2007 жылы пайда болған. Бастапқыда 

бұл бағдарлама әлемнің 70 тілінде аудар-

ма жасаған. Қазіргі кезде аударма жүйесі 

компью тер мен мобильдік құрылғыларда 

бірдей жұмыс істейді. Google ұсынатын тегін 

қызмет ағылшын және 100-ден аса басқа 

тілдердегі с"здерді, фразаларды және веб-

беттерді лезде аударып береді. 

WikiBilim қоры Beeline компаниясының 

қолдауымен 2014 жылдың желтоқсан айында 

Google Translate қызметінде қазақ тілін іске 

қосқан болатын. 

Бүгінде ғаламтор желісінде осындай аудар-

машы бағдарламалардың сан түрі бар. Атап 

айтар болсақ, олар: Translate.google.kz, С"здік.

кз сайтындағы «Аудармашы» бағдарламасы, 

Translate.zakon.kz, Translate.yandex.kz (Яндекс 

аудармашы), Lugat.kz (Лұғат.кз) және т.б. 

Солардың ішіндегі танымалдығы бойынша 

негізгісі, ең к"п қол данысқа ие бағдарлама – 

Translate.google.kz, яғни «Google аудармашы» 

бағдарламасы болып отыр. 

«Google аудармашы» бағдарламасында 

мәтінді "зге тілге аудару жүйесі бар. Ал кейбір 

ілгері дамыған тілдер қазір мәтін емес, дауыс-

ты аударуға к"шкен. Ол үшін қазақ тіліндегі 

дыбысты, с"зді танитын жүйелер дамуы керек.

Wikibilim қоғамдық қорының т"рағасы 

Рауан Кенжеханұлы «Google аудармашы» 

бағ дарламасы туралы БАҚ "кілдеріне берген 

сұхбатында: «Қазіргі таңда Google Translate 

әлемнің жүзден аса тілінде жұмыс істейді. 

Оны күніне 200 млн адам пайдаланады. 

Сондай-ақ жыл сайын қазақ тілін пайдалану 

да артып келетінін атап "ткім келеді. Бұл тех-

нология қазақ тілінің цифрлық құрылғыларда 

кеңінен қолданылуына жол ашады. Ауыз-

ша айтылған с"зді қабылдап, оны басқа 

тілге аудару аса күрделі инженерлік және 

лингвистикалық шешімдерді қажет етеді. Осы 

мәселелерді сәтті шеше алған тілдердегі Voice-

to-Text технологиясы білім беруде, күнделікті 

қарым-қатынаста, бизнесте, аударма ісінде, 

тілдерді үйренуде кеңінен қолданылады. 

Бүгінгі таңда дауысты мәтінге аудару қызметі 

бағдарламасының мәтінді біршама сауат-

ты аударатын тұстары болатынын да айта 

кетуіміз керек. Ол енді мәтіннің жеңілдігіне, 

с"йлемдердің қарапайым құрылуына байла-

нысты.  Мысалы, т"мендегі орысша мәтінде 

қазақша біршама сауатты аударғанымен, 

кейбір олқы тұстары да жоқ емес. «Талантли-

вых ребят отбирали в конкурсе юных поэтов, 

народных певцов и ораторского мастерства. 

Активное участие приняли школьники из 11 

районов области. Конкурсанты представили 

на суд жюри по три стихотворения о родной 

земле, читали наизусть отрывки из эпических 

сказаний о батырах, исполнили кюи, терме, 

делились секретами разрешения спорных во-

просов, которые встречаются в повседневной 

жизни» деген орысша мәтінді қазақ тілінде: 

«Жас ақындар, халық әншілері мен шешендік 

"нер байқауында дарынды балалар іріктелді. 

Облыстың 11 ауданының оқушылары белсене 

қатысты. Қатысушылар қазылар алқасына 

туған жері туралы үш "леңін ұсынды, батыр-

лар туралы эпостық аңыздардан үзінділер 

оқыды, күйеуі, ұлтшылдары, күнделікті 

"мірде кездесетін қайшылықты мәселелерді 

шешудің құпияларын б"лісті» деп аударып 

берді.  

Ал translate.zakon.kz бағдарламасы 

аударған нұсқасына зер салсақ, онда түпнұсқа 

мәтінмен сәйкес келмейтін жерлері жетерлік. 

Оқиық: «Дарынды жұмыстарды таңдап алды 

байқауға жас ақындардың, халық әншілерінің, 

және шешендік "нер. Белсенді оқушылары 

11 аудан. Байқауға қатысушылар қазылар 

алқасына үш "леңдер туған жер туралы оқып, 

жатқа үзінділер эпикалық сказаний о батырах, 

дейді. Халықаралық терминдер мен с"здерді 

қазақ тіліне ж"н-жосықсыз әрі қате ауда-

ру мәселесі жергілікті баспас"зде бірнеше 

рет талқыланған. Дегенмен, калька с"здер 

мен ерсі с"зжасамдар қазақстандықтардың 

күнделікті тұрмысында қолданылмаса да, 

кейбір орыс-қазақ с"здіктерінде сол күйі 

қалған. 

Мұндай кезде «Google аудармашы» сапалы 

аударма ұсыну үшін не істеу керек деген сұрақ 

туындайды. Ол үшін аталмыш бағдарлама 

жүздеген миллион құжаттар ішінен үлгілер 

іздейді. Аударылған құжаттар ішінен қажет 

үлгілерді тапқан жағдайда, «Google» сәйкес 

аударманы таңдау үшін интеллектуалды 

болжам жасай алады. Сондықтан жүйедегі 

адам аударып берген мәтіндер неғұрлым к"п 

болса, машиналық аударманың сапасы да 

соғұрлым жоғары болмақ. Сервиске жаңа 

тілді қосу үшін к"п к"лемде "зара дәлме-дәл 

аударылған с"йлемдердің жұптары қажет. 

Аударуға арналған материал MS Word файлы 

ретінде және Википедиадағы мақала түрінде 

«Google Translate» жүйесіне жүктеледі. Бұл не 

үшін қажет? 

Қызмет интернеттегі қазақ тілінің қолданыс 

аясын кеңейтуге ықпал етеді. Мәтіндерді, 

құжаттарды және сайттарды әлем тілдерінен 

қазақ тіліне және кері қарай оңай аударуға 

септігін тигізеді. 

Елордадағы НЗМ Астана халықаралық мек-

тебінің қазақ тілі пәні мұғалімі Асан Анарбайұлы 

«Google аудармашы» бағдарламасын мектеп 

жасындағы оқушылар да жиі пайдаланатынын 

айтады. 

– Бұл бағдарлама үлкен корпорацияның 

бір б"лігі болғаннан соң мұнда мықты кадрлар 

жұмыс жасайды. Тіпті холдинг деңгейіндегі 

кадрлар болуы да әбден мүмкін. Мұндағы 

қызметкерлердің жасаған еңбектерінің 

нәтижесін ағылшын-орыс тіліндегі немесе ис-

пан тіліндегі аударма жұмыстарының қызмет са-

пасынан анық байқай аламыз. Ал қазір әлемдік  

түгілі жай республика деңгейіндегі бас ауруына 

айналған қазақ тілі туралы «Google Translate» 

әңгіме айту, әсіресе, қанағаттандырарлық 

деңгейде деудің "зі шындыққа мүлдем жа-

наспайды. Неге? Gйткені күнделікті қызмет 

барысында, оқу, оқыту үдерістерінде «Google 

T r a n s l a t e »  б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң  қ а з а қ ш а 

нұсқасының әлі жетілмегенін к"ріп жүрміз. 

Мектепте оқушылар, жоғары оқу орындарын-

да студенттер мұны жиі қолданады. Yсіресе 

орыстілді оқу топтары балаларының жасаған 

жұмыстарын, аудармаларын к"ре отырып, 

олардың еш нәрсені түсінбей бірден аудармаға 

жүгінгені байқалады. Практикада к"рініс 

табатын бұл бір ғана жайт. Мұның себебі 

неде? Біріншіден, оқушылардың ғаламтор 

желісінен алған ақпарат-дерекк"здеріне сыни 

к"з әлі толық қалыптаспаған. Ғаламторда 

бар ма, демек, ол ақиқат деген к"зқараспен 

қабылдайды. Сондықтан «Google аудармашы» 

бағдарламасына салған ақпараттың орысша 

нұсқасын бірден дұрыс екен деп үй тапсырмасы 

ретінде к"шіріп келеді, – дейді А.Анарбайұлы. 

Маманның пікірінше, «Google Translate» 

бағдарламасындағы қазақ тіліндегі қызмет 

к"рсету жұмысын дұрыс жолға қою үшін оған 

жоғары деңгейдегі мамандар қажет. Yсіресе 

с"йлем құрылымы, фраза құрылымы, синтак-

сиспен, грамматикамен жақсылап жұмыс жа-

сайтын кадрлар жасақтаған ж"н. Бізге «Google 

Translate»-тегі тілдік корпусты қалыптастыру 

қажет. 

Міне, осындай сапасыз, сауатсыз аудар-

машы бағдарламалар ғаламтор желісінде әлі 

қызмет етуде. Оларды пайдаланушы жастар да 

к"птеп кездеседі. Сауатсыздыққа итермелейтін 

осындай сапасыз, мағынасыз аудармалардың 

бізге керегі қанша? 

К"шеге шыға қалсаң, ғаламтор желісіне, 

түрлі сайттарға кіре қалсаң к"ретінің мағынасыз 

аудармалар, әріптік қателер мен оңды-солды 

қойылған тыныс белгілері. Тіл мамандары 

к"рнекі ақпараттардың сауатсыздығын айтып, 

дабыл қаққанымен, жарнамадағы қателер 

азаяр емес. Аттаған сайын алдыңнан шығатын 

билбордтардағы менмұндалаған қате жазулар, 

сонымен қатар жарқыраған жарнамалардың 

басым к"пшілігі үнемі толық қазақшаланбай 

берілуі к"ңілге кірбің ұялатады. 

Қазақстанның «Жарнама туралы» Заңы 

бойынша, жарнама қазақ және орыс тілдерінде, 

сондай-ақ жарнама берушінің қалауы бойынша 

басқа да тілдерде таратылады. Бірақ жарнама 

мәтінін бiр тiлден екiншi тiлге аударғанда оның 

негiзгi мағынасы бұрмаланбауы тиiс. 

Қазіргі таңда ақпарат құралдарының қай-

қайсысында болмасын қазақ тілінде берілетін 

жарнаманың 99%-ы "зге тілден, оның ішінде 

орыс тілінен тәржімаланатын аударма мәтін 

екендігі шындық. Кей жағдайларда орыс 

тіліндегі грамматикалық формалардың, с"з 

саптауларының дәл қайталанып берілген 

тұстары кездеседі. Жазба мәтіндерде, түрлі 

іс-қағаздардың қазақша аудармаларында, 

к"шеміздегі жарнамаларда, ғаламтордағы жар-

намаларда мұндай сауатсыздық кең етек алып 

бара жатқаны қынжылтады.

Қорыта айтқанда, қазақ тілін заманауи 

тұрғыда дамытамыз десек, осындай аударма 

бағдарламаларының сапасын арттыруға баса 

к"ңіл б"лгеніміз ж"н. Gйткені қазіргі уақытта 

жастардың к"бі аударма жасағанда осындай 

бағдарламалардың к"мегіне жүгінеді. Ал ау-

дарма сапасыз болса, ол тіл заңдылықтарының 

бұзылуына да әсер етеді. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

«GOOGLE-АУДАРМАШЫ» 
мәтінді қалай тәржімалап жүр? 

әлемнің 32 тілінде бар» деген болатын. Ол енді 

Voice-to-Voice жүйесі қолға алынғанын айтты. 

Бұл айтылған с"здерді жылдам әрі сапалы 

аударуға негізделген. 

«Google аудармашы» бағдарламасында 

мәтіндерді,  с"йлемдерді  орыс тілінен 

ағылшын тіліне, ағылшын тілінен орыс 

тіліне аудару аса қиындық туғызбайды. Яғни 

қос тіл арасындағы аударма мәселесі "те 

жақсы ойластырылған. Мұның бір сыры 

орыс тілі мен ағылшын тілінің табиғаты да, 

с"йлем құрылымы да бір-біріне "те ұқсас 

болуында дер едік. Ал қазақ тіліндегі аударма 

қызметінің сапасы т"мен. Мысалы, орыс-

ша мәтінді қазақша аударатын болсаңыз, 

қазақша с"здердің жүйесіз аударылғанын 

к"ресіз. Дегенмен, «Google аудармашы» 

орындап, күй, терме, құпиясымен б"лісті дау-

лы мәселелер кездеседі "мірде». 

Мәтінге translate.yandex.kz, perevod.nur.

kz бағдарламалары да тура осындай аударма 

жасайтынын аңғардық. 

Аталмыш мәтіндегі  орысша с"здерді 

бірінші аудармада жақсы аударған. Тек соңғы 

с"йлеміндегі күй с"зін күйеу деп аударғаны 

қынжылтады. Ал translate.zakon.kz, translate.

yandex.kz, perevod.nur.kz бағдарламаларының 

аудармалары с"збе-с"з аударылған. Мәтінді 

оқыған адам бұл аудармалардың сапасыз екеніне 

бірден к"з жеткізеді. 

C а р а п ш ы л а р  « G o o g l e  а у д а р м а ш ы » 

бағ дар ламаларын «Кейбір халықаралық 

терминдерді қазақ тіліне сауатсыз аударған, 

тіпті ерсі с"здерге айналдырып жіберген» 

Ең бастысы – сауаттылық 
Ал жалпы алғанда сауаттылық кез келген адамға керек қасиет. 

Gйткені қазір, шынын айтуымыз керек, кітап оқу азайып кетті. 

Адамдар бұрынғыдай кітапқұмар емес. Ғаламтор, теледидар 

к"бірек қарайды. Ал білімнің негізгі қайнар к"зі кітапта жатқанын 

есімізден шығармауымыз керек. 

Тіл мәселесіне келгенде к"птеген сауал мазалайды. Оның бәрін 

айтып, жазып отыру баршамызға міндет. Gйткені әрқайсымыз 

тіліміздің жанашыры болуға тиіспіз. Сонда ғана ол дамиды, 

"ркендейді.

Егер тіл "зінің айналасында "зге тілдердің ықпалына ұшырамай 

"мір сүре беретін болса, оның бағы да, бақыты да сол болмақ. Себебі 

екінші тіл қайткенде де психологтар тілімен айтқанда саналы, бей-

саналы түрде әсер етеді. Ондай кезде тілдің тазалығын сақтаймын 

деу к"п нәтиже де бермейді. Бүгінде ағылшын тілін білетіндер 

соның негізіне салып қазақ тілін дамытсақ дейді. Оларға бәрі де 

оңай, жеңіл сияқты. Қазақ тілі мен ағылшын тілінің екі басқа әлем 

екенін ескермейді. Ағылшын тілі ешуақытта қазақ тіліндей немесе 

қазақ тілі ағылшын тіліндей бола алмайды ғой. Тіліміздің "зіне 

тән ұлттық ерекшелігін ескергеніміз ж"н. Тіл оқытуды оңай деп 

к"ретіндер мұндай түсініктен арылуы керек.

Келісеміз, қазақ тілінің әдістемесін заман талабына сай 

жетілдірген ж"н. Бірақ ол үшін ағылшын тілін үлгі ретінде ұсынудың 

қажеті шамалы. Тілдің әдістемесі сол тілдің ерекшелігімен біте 

қайнасып кеткен әдістеме болмаса, оған сырттан бір форма, 

пішінді әкеп таңа салу – мәселені шешіп тастамайды. Қалай 

болғанда да, тілдің "зекті мәселелері дер кезінде шешімін тауып 

отырғаны дұрыс. 

<мірбек ҚУАНЫШ

ПІКІР

АТАДӘСТҮР – АСЫЛ 
ҚАЗЫНА

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасында «Дәстүр: кеше, бүгін, ертең» 
атты этнографиялық т+рт томдықтың тұсаукесері 
+тті. Жинақ к+рнекті этнограф ғалым Жағда 
Бабалықұлының 100 жылдығына арналған және 
қазақ халқының дәстүр-салты туралы сыр-
сұхбаттардан тұрады. 

Т"рт томдықтың таныстырылымына к"рнекті та-

рихшылар мен әдебиетшілер, мәдениет, "нер және дін 

қайраткерлері, этнограф-ғалымдар, ақын-жазушылар 

мен журналистер қатысты. Жиынды «Президент және 

халық» газетінің бас редакторы, жазушы-журналист 

Марат Тоқашбаев жүргізіп отырды. 

«Дәстүр: кеше, бүгін, ертең» атты т"рт томдықтың 

авторы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,  

ақын, «Дәстүр» баспасының бас директоры Қасымхан 

Бегманов бұл жобаның сегіз жылдан бері шығып 

келе жатқан республикалық ұлттық-этнографиялық 

«Дәстүр» журналының хат қоржынына келіп түскен 

сұрақтарға жауап беру мақсатында қолға алынғанын 

атап "тті. 

Жиынға арнайы келген қазақ әдебиеті мен 

мәдениетінің, ғылымының ақсақалдары Уахит 

Шәлекенов,  Құбығұл Жарықбаев,  Мекемтас 

Мырзахметов, Сұлтан Сартаев, Уахап Қыдырханұлы 

"з ойларын ортаға салып, кітап авторы Қасымхан 

Бегмановтың бұл еңбегі қазақ этнологиясына қосылған 

сүбелі еңбек екенін атап к"рсетті. 

«Ұлтты ұстайтын – дәстүр. 300 жылдық орыс 

отаршылдығы мен 70 жылдық кеңестік билік тұсында 

қазақ к"птеген құнды дүниелерінен айрылып қалды. 

Енді Елбасы Н.Назарбаевтың бастамасымен қолға 

алынған «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

дәстүрге қайта оралып жатырмыз. Ұлттық әдет-

ғұрып пен салт-дәстүрді ұстанғанда ғана елдігіміз 

бекем болады. Сондықтан ұлттық рухты оятатын 

осындай еңбектер бізге қажет. Ендігі міндет – қазақ 

этнографиясының әрбір саласы бойынша жеке 

энциклопедия құрастыру керек. Сонда ғана ұлттық 

құндылықтарымыз ұрпаққа мұра болып қалады» 

деді "з с"зінде белгілі ғалым, абайтанушы Мекемтас 

Мырзахметов. 

Жинақтың шығуына ерекше үлес қосқан этно-

граф, осы салада 30-дан астам кітап жазған Болат 

Бопайұлы ғалымдардың кеудесіндегі қазынаны 

жарыққа шығарып, кітап етіп қолымызға ұстатқан 

авторға алғыс айтты. 

– Салттан айрылған халық санадан айрылады, са-

надан айрылған сападан айрылады, сападан айрылған 

бағынан айрылады, бағынан айрылған халық бәрінен 

айрылады, ұлт болып "мір сүруден қалады.  Кітаптың 

аты айтып тұрғандай, кешегіміз бен бүгінімізді білсек, 

келешегіміз кемел болады. Аттан жығылса да салт-

тан жығылмаған, «тау биік болса да күннің астында, 

адам биік болса да салттың астында» дейтін қазақпыз. 

Бұл т"рт томдық теңізге тамған бір тамшыдай еңбек, 

"йткені қазақтың әдет-ғұрпы, тарихы мен этнография-

сы ұшан-теңіз. Сондықтан жұдырықтай жұмылып, 

салт-дәстүрімізді дәріптеуге үлес қосайық, – деді ол. 

К і т а п т ы ң  т а н ы с т ы р ы л ы м ы н а  ж и н а л ғ а н 

қауымның қарасы к"п болды. Мұның "зі халықтың 

"з құндылықтарына қайта оралуға деген ықыласының 

зор екенін, осы саладағы құнды дүниелерге сусап 

отырғанын к"рсетсе керек.  

Дина ИМАМБАЕВА 

ТҰСАУКЕСЕР
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КЕЗДЕСУ

ОҚЫРМАН ОЙЫБӘРЕКЕЛДІ!

ҚҰРМЕТ

А т а л ғ а н  ұ й ы м  а л д ы н а  қ о й ғ а н 

мақсатын жүзеге асыру үшін бірқатар 

іс-шаралар "ткізіп келеді. Солардың 

ең негізгісі – «Еуропа Қазақтарының 

Кіші Құрылтайы». Бұл құрылтайларға 

Еуропадағы Қазақ диаспорасының 

жүздеген "кілдерімен қоса Дүниежүзі 

қазақтары қауымдастығының басшылары, 

ғылым, әдебиет және "нер қайраткерлері, 

баспас"з қызметкерлері және т.б. қатысып 

тұрады. Құрылтайларда ана тілге, ұлттық 

мәдениет және салт-дәстүрлерге қатысты 

мәселелер талқылануда. Yйткенмен, 

мұндай шараларға қарамастан, Еуро-

па қазақтары арасында қазақ тілінің 

жағдайының жыл "ткен сайын нашарлап 

бара жатқанын, әсіресе жас буынның ана 

тілін мүлдем білмей, ұмыта бастағанын 

мойындауға мәжбүрміз. Диаспорадағы 

қазақтарды қатты алаңдатқан мұндай 

келеңсіз жағдайдың қалыптасуының 

кейбір себептерін айтып "тсек. 

Бұрын шетелдерде тұратын үлкен 

кісілер басқа тіл білмегендіктен балалары-

мен және немерелерімен тек қазақ тілінде 

с"йлесетін. Ол кезде әр шаңырақта бір-

бірімен қазақша с"йлесу басым болатын. 

Қазір сол аға буынға жататын кісілердің 

қатары сиреген. Бұл шетелдерде тұратын 

қазақтар арасында қазақ тілінің қолданылу 

үрдісіне ауыр соққы болып тиеді. 

Ал Еуропада қазақша с"йлейтін орта 

жоқ. Балалар мектепте, үлкендер болса 

жұмыс орындарында жергілікті елдің 

тілімен с"йлейді. Ал үйде олар түрікше 

с"йлеседі. Gйткені қазіргі Еуропадағы 

Қазақ диаспорасының орта  буын 

"кілдерінің барлығы дерлік Түркияда 

туып-"сіп, мектептерде түрік тілінде 

оқыған адамдар. Сондықтан олардың 

балалары қазақшаға шорқақ немесе 

бүтіндей білмейді. Бір ескерерлік жайт, 

тамырлас, түбі бір тіл болғандықтан ба 

Менің ұстазым Нұрша Алжан байқызы 

Оразахынованың «Қазақ тілін кешенді 

оқыту» әдістемесі осындай мақсаттан 

туған жоба болатын. Алматы қаласындағы 

Қазақ-түрік лицейінің 1995-1998 жыл-

дары шәкірті болған менің к"з алдымда 

«Кешенді талдау технологиясының» ба-

стауы ашылып, негізі қаланды. Жүрегі 

қазақ баласының таза да тұщымды, "ткір 

де шешен с"йлеуі үшін соққан апай осы 

жолға жанын да арнады. Қанша қазақша 

с"йлегенмен, тілдік нормаларды меңгерту, 

«қиыннан қиыстырып» с"з саптауға жете-

леу қажырлылық пен табандылықты талап 

ететіні с"зсіз. «Қазақ тілі – жаттығулар 

жазу ғой» деген сияқты қасаң пікірлер 

мен соқпақты жолдардан «кешіп "тіп», 

«Сатылай кешенді талдаудың», «Саты-

лай кешенді оқыту деңгейіне» к"терілуі 

айтылған ойымның дәлелі. 

Қазіргі қазақ тілін оқытудың бірегей 

Байқауға Павлодар, Ақсу және 

Екібастұз қалаларының түрлі дең-

гей дегі тұрғындарға қызмет к"рсету 

саласындағы кәсіпкерлерден  құралған 

5 команда қатысты. Сайыс үш кезеңде 

"тті. Бірінші кезеңде командалар "з-

дерін таныстырып, үй тапсырмасын 

орындаса, екінші кезеңде түрлі қызмет 

к"рсету салаларында кездесетін 

ситуациялық тапсырмаларды орында-

ды. Қорытынды кезеңде термин 

с"здерді  аударып,  оқиға  желіс і 

бойынша мәтін құрастырды. 

Барлық қатысушылар мемлекеттік 

тілдегі білімдерін ортаға салып, жаңа 

термин с"здерді сауатты пайдала-

нып, ситуациялық тапсырмаларды 

шебер лікпен шешті. Барлық коман-

далар "здерінің ерекшеліктерімен 

және белсенділіктерімен танылды. 

Yділқазылар алқасының шешімімен              

І орынға «Ұлттық мұра» командасы 

(Павлодар қаласы), екінші орынға 

«Белсенді к"мір» командасы (Екібастұз 

қаласы) және үшінші орынға «Самға» 

командасы (Ақсу қаласы) лайықты деп 

танылды. Сайысқа қатысушыларды 

құттық таған облыстық тілдерді дамыту 

ж"ніндегі басқармасының басшысы 

С.Османова: «Мұндай іс-шаралар 

келешекте дәс түрге айналатынын, 

бұл конкурс алғаш рет "ткізіліп 

жатқанын алға  тартып,  барлық 

қатысушылар мемлекеттік тілдегі 

білімдерін ғана емес, сонымен қатар 

облыс тұрғындарына қызмет к"рсетуге 

қажетті "здерінің жан-жақты, шапшаң 

қасиеттерін де к"рсете білді» деп атап 

"тті. 

Иә, облыс к"лемінде мемлекеттік 

тілге ерекше назар аударылып келеді. 

Соның бір дәлеліндей, жуырда «Ру-

хани жаңғыру» аясында Павлодар 

облысының тілдерді дамыту ж"ніндегі 

басқармасының ұйымдастыруымен 

Успен ауданының іс жүргізушілеріне, 

аудармашыларына және қазақ тілі 

мамандарына арналған «Аударма 

мәдениеті, ресми құжат сауаттылығы 

мен мемлекеттік тілді сапалы оқыту 

жолдары» тақырыбында кезекті 

об лыстық к"шпелі семинарды ай-

туымызға болады. Жалпы ағым дағы 

жыл дың басынан бастап "ткізілген 

семи нарға Ақтоғай, Лебяжі, Шар-

бақты және Успен аудандарынан 

200-ге жуық іс жүргізушілер, аудар-

машылар мен қазақ тілі маманда ры 

қатысты. Аталған шараның пленар лық 

б"лімінде мемлекеттік тіл саясатын 

жүзеге асыруға байланысты мәселелер 

к"теріліп, қазақ тілін оқыту ж"ніндегі 

стандарт пен типтік бағдарламаны 

іске асырудағы оқытушылар жұмы-

сының негізгі  бағыттары қарас-

тырылды. Мұндағы басты мақсат 

– қала, аудандардағы қазақ тілі оқы-

ту шыларының біліктілігін арттыру. 

Осындай бағыттағы жұмыстар алдағы 

уақытта да "з жалғасын таба бермек. 

Айтуған Д1УЛЕТ

Кездесу кешінің шымылдығын Қа-

зақстан Жазушылар одағы басқарма-

сының т"рағасы Нұрлан Оразалин құт-

тықтау с"зімен ашты. 

– Бақыт Сарбалаұлы – қазақ к"ркем 

сынының к"рнекті "кілі. Арғы-бергідегі 

қазақтың әдебиетінде болып жатқан 

күрмеуі қиын күрделі мәселелердің 

бәріне Бақыттың қаламының соқпай 

қалған кезі жоқ. Халқымыздың рухания-

тының дамуына үлес қосып жүрген 

ардақты азамат. Ел үшін еткен еңбегі 

еленіп, жұртының ықыласына б"леніп 

жүре бергей, – деген ақ тілегін жеткізді. 

Мерейтой иесіне жүрекжарды 

лебізін арнаған жазушы Қуанышбай 

Құрманғалиев жетпістің белесіне 

к"терілген замандасын мерейлі жасы-

мен құттықтады. Бұдан соң Қызылорда 

облысы Жаңақорған ауданы әкімінің 

орынбасары Бақытжан Ерманұлы ау-

дан жұртшылығының сәлемін жеткізді. 

Министрдің жағымды жаңалық-

та рының қоржыны бұнымен шектел-

меді. Жас ғалымдарға қолдау к"рсету 

мақсатында ғылыми-зерттеу институт-

тарының жас кадрларына «Нұрлы жер» 

бағ дарламасы бойынша жалгерлік 

тұр ғын үй берілетіндігінен де хабардар 

етті.

Жалпы кездесуде бүгінгі таңдағы 

"зекті мәселе – латын графикасы-

на к"шу мәселесі де назардан тыс 

қалмады. Осы ған байланысты Ерлан 

Кенже ғалиұлы ал дағы жұмыс жо-

спарларымен таныстырды. Бірнеше 

мектептердің 0 немесе 1 сыныптарын 

таңдап алып, ұсынылған әліпбилерді 

апробациядан "ткізуді жос парлап 

отыр ған дықтарын айтты. Одан б"лек 

М.Yуезов сынды жазушылардың 

мұраларын жаңа әліпбимен шығаруды 

да к"здеп отырғандығын жария 

ЖҰМЫЛА КӨТЕРГЕН 
ЖҮК ЖЕҢІЛ

«АҚИҚАТ АЙДЫНЫНДА»

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕР СӨЗ БОЛДЫ

КЕШЕНДІ ОҚЫТУ – ТИІМДІ ӘДІС

КӘСІПКЕРЛЕР МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛДЕ СӨЙЛЕЙДІ

түрікше с"йлеген қазақ жастары кейін 

қазақшаны тез қабылдап, тез үйреніп 

кетіп жүр. Мұның кейбір мысалдарын 

Түркиядан, яки Еуропадан Қазақстанға 

оқуға барған қазақ жастарының арасы-

нан к"ріп те жүрміз. Бірақ қазір қазақ 

диаспорасының жаңа буынына жататын 

және Еуропада туып-"скен ата-аналар 

арасында жаңа бір дағды қалыптасып 

келеді. Осы жаңа буынның ата-анала-

ры отбасында және бала-шағаларымен 

"здері тұрған Еуропа елдерінің тілдерімен 

с"йлейді. Бұл енді шетелдегі қазақтар 

арасында болашақта қазақ тілін сақтап 

қалуға т"нген ең үлкен қауіптің бірі. 

Еуропада тұратын қазақтардың жаңа 

буын "кілдері қазақша үйрену үшін қанша 

талпынғанымен, қанша күш жұмсағанымен 

кездескен қиындықтарды жеңіп шыға 

алмай отыр. Ол үшін қазақ тілін оқытатын 

арнайы курстар ашып, онда жұмыс істейтін 

мұғалімдер шақыру керек. Қаржыландыру 

кітаптар, кинофильмдер, театр қойылым-

дары, қазақтың ән-күйлері, концерттік 

бағдар ламалардың к"шірмелері к"птеп 

жіберілсе, таратылса деген ұсыныстар 

айтылды. Жоғарыда аталған дүниелер 

шетелдердегі қазақтар арасында ана тілге 

деген қызы ғушылықты одан ары күшейте 

түсер еді. 

Ана тіліне шорқақ болса да, яки "з тілін 

толық білмесе де Еуропада тұратын қазақ 

жастарының к"бінде «Қазақстан – тарихи 

атажұртымыз» деген ұғым қалыптасқан. 

Сондықтан Еуропа елдерінде туып-"сіп 

орта және жоғары оқу орындарында 

білім алып жатқан қазақ жастарының 

ішінде қазақша біліп, үйренуге деген 

ынта-ықылас жоғары деп айтуға бола-

ды. Сол себепті, жазғы демалыс кезінде 

диаспорадағы қазақша үйренгісі келетін 

жастарды әр топқа б"ліп, Қазақстанның 

ауылдық жерлеріне жіберу шаралары 

ұйымдастырылса деген ұсынысымызды 

айтқымыз келеді. Осындай игілікті ша-

ралар арқылы жастар қазақша үйренуге 

талпынып, салт-дәстүрлерімізбен таны-

сып, атажұртқа деген сүйіспеншіліктері 

артып қайтар еді. Ал жоғары оқу орын-

дарында оқитын жастарды әртүрлі оқу 

бағдарламалары арқылы елге шақырып, 

оларға жағдай жасаса, қазақ тілін үйре-

тетін арнайы курстарда тегін оқытса, 

атажұрттарын танып-біліп қайтуларына 

жағдай жасаса нұр үстіне нұр. Шетел-

де туып-"скен, тұрған елдерінің тілін, 

ерекшеліктерін жақсы білетін әрі бірнеше 

тілде с"йлейтін білімді жастарды елге 

шақыру Қазақстан тұрғысынан да тиімді 

болары анық. Олар Қазақстан мен ше-

телдер арасында мәдени және экономи-

калық байланыстардың тереңдетілуіне "з 

үлестерін қосар еді. 

Абдулқайым КЕСЕЖИ,
Еуропа Қазақ қауымдастығының

 т+рағасы, саясаттану ғылымының
 докторы, саясаттанушы 

ша келтірген мақал-мәтелдерді, түрлі 

фразеологизмдерді, шешендік с"здерді 

жатқа айтуы, тіркестердің мағынасын 

ашып жеткізуі, алма-кезек сұрақтардың 

қойылуы және т.б. Бұл – біз "ткізген 

сабақтардың тек бір түрі ғана. Мұндай 

мағыналы сабақтардың әрқайсысы тек 

менің ғана емес, менің достарымның 

және ұстаздың алдын к"рген мыңдаған 

шәкірттердің жадында жақсы естелікке 

айналды, әрі сол шәкірттер бүгінгі күнгі 

"мірлерінде сол білімдерін сәтті қолданып 

жүр десем артық айтқандық болмас. Біз 

аталған сабақта білім алу арқылы ойымыз-

ды әдемі жеткізе білуді, к"пшілік арасында 

дұрыс қарым-қатынас жасауды және ең ал-

дымен, қазақ деген қасиетті халықтың бай 

тілінің «тұнбасынан қанып ішіп», қажет 

кезінде «с"з саптауды» үйрендік, қазақ тілі 

жай пән емес, тамырын тереңге жайған, 

неше мың с"здік қоры бар, к"ркемдігі 

құлақ құрышын қандыратын қазыналы тіл 

екенін ұғындық...

Кеш барысында Бақыт Сарбалаұлы-

ның «Менің құрдастарым» атты 

кітабы ның тұсаукесер рәсімі "тті. 

Аталған еңбектің тұсауын Қазақстан 

Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы  б а с қ а р м а с ы 

т"рағасының бірінші орынбасары 

Ғалым Жайлыбай, жазушылар Ырым 

Кененбай, Жақыпжан Нұрғожа кесті. 

Дәстүрлі әнші Жасұлан Мұсағали 

«Ағалар-ай» әнін шырқап, к"пшіліктің 

ыстық ықыласына б"ленді. Gз кезегінде 

Б.Сарбалаұлы кешке қатысушыларға 

ризашылығын жеткізді.

1білмансұр ЖАСАН

де, білікті мамандары да, ғылыми-

зерттеу жұмыстары да жеткілікті. Осы-

мен байланысты институтымызда 

ауыз толтырып айтарлықтай бас тама 

боларлық еңбектер бар. Бұл жұмыс 

қажырлы еңбек пен уақытты талап 

етеді.  Және аталмыш жұмыс Тіл 

білімі институтында жасалып жатыр. 

Біздің мемлекетте терминологиялық, 

ономастикалық комиссия жұмыс жа-

сайды, осы сияқты орфографиялық 

комиссияның да құрылуын қолға алу 

керек» деген ұсынысын айтты.

Бүгінгі таңда "зекті мәселелердің 

бірі  болып отырған қолданбалы 

лингвис ти каның маңыздылығына 

ерекше к"ңіл б"лу қажеттілігін белгілі 

ғалым А.Жұбанов к"терді. Ғалым жаңа 

әліпби не гізінде қазақ мәтіндерінің 

корпусының жасалу қажеттігі уақыт 

талабы екендігін с"з етті.

Министрмен болған кездесу бүгінгі 

таң дағы "зекті мәселелерге арналды. 

Бір шама түйткілді түйіндер шешімін 

тапты. 

 

Б. КАРБОЗОВА,
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының ғылыми 
қызметкері 

мәселесі "з алдына б"лек әңгіме. Кейбір 

Еуропа қалаларында Қазақстан Респуб-

ли касының дипломатиялық "кілдік тері 

қызметкерлерінің демеуімен ұйымдас ты-

рылған қазақша курстардың нәтижесі де 

шамалы болып тұр. Мысалы, Германияның 

Мюнхен қаласындағы қазақ қоғамы 

"ткен оқу жылында бірнеше ай бойы, 

аптасына бір рет қазақша сабақ жүргізу 

жұмысын ұйымдастырды. Бұл сабақтарға 

қызығушылық танытқандар саны к"п 

болды. Оған балалар, жастар, тіпті ересек 

кісілер де қатысып жүрді. Қазақстанның 

Мюнхендегі консулының зайыбы ки-

рилл әліпбиінен бастап, қазақ тілінің 

негізгі ерекшеліктерін оқушыларына 

үйретіп келді. Сабақ барысында бастау-

ыш мектептердің 1-сыныбына арналған 

қазақша оқу құралдарына және жазу 

дәптерлеріне зәрулік болды. 

Норвегияның астанасы Ослода "ткен 

Еуропа қазақтары Кіші құрылтайында 

Қазақстаннан келген Үкімет адамда-

рына шетелдегі қазақтар үшін қазақша 

технологиясына айналған «сатылай 

кешенді талдау» моделі тек бірлі-жарым 

мектептерде эксперименттік әдіс ретінде 

қолданылмай, бүкіл Қазақстанда ауқымда 

оқытылса, қазақ жасының тілдік та-

нымын биіктететін, интеллектуалдық 

деңгейін қалыптастыратын, соның ішінде 

ең алдымен, ұлттық рухын жанитын 

ұлттық әдіске айналар еді. Gйткені бұл 

технология – тек тілдік материалдарды 

талдаудан ғана тұрмай, жан-жақты білім 

алуға негіз болады. Ендеше, "ткен шаққа 

сәл шегініп, "зім куәсі болған ұлағатты 

сабақтардың, салиқалы сәттердің біріне 

қысқаша талдау жасап к"рейін. 

Сабақ сәті. Екі-үш топқа б"лінген 

оқушылар, апайдың бағыт сілтеуімен 

оқушылардың қызыға жасаған түрлі 

к"рнекіліктері. Кіріспе ретінде апайдың 

сабақ бастауы. Оқушылардың тақтаға 

шығып кезек-кезек белгілі бір с"з табын 

«шемішкеше шағып» жарыса талдауы. 

Талдауға алынған с"здік қоры бойын-

Кеште ақын Жәркен Б"деш, «Ара» 

журналының бас редакторы К"пен 

Yмірбек, «Ана тілі» газетінің бас редак-

торы Самат Ибраим, «Алматы ақшамы» 

газеті бас редакторының бірінші орын-

басары Yнуарбек Yуелбек және т.б. с"з 

с"йлеп, жылы лебіздерін білдірді. 

С а х н а  т " р і н д е  Қ Р  М ә д е н и е т 

және спорт министрі  Арыстанбек 

Мұхамедиұлы ның, ҚР Білім және 

ғылым министрі Ерлан Сағадиевтің, 

Қ ы  з ы л  о р д а  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 

Қырымбек К"шербаевтың және "зге 

де министрліктер мен "ңірлер бас-

шыларының құттықтау хаттары оқылды.  

етті. Осыған байланысты М.Yуезов 

а т ы н д а ғ ы  Y д е б и е т  ж ә н е  " н е р 

институтының директоры Уәлихан 

Қалижанмен пікір б"лісті. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының директоры Ерден 

Қажыбек с"з алып, министрге институт 

қыз меткерлері атынан алғысын айта 

келе, латын графикасына к"шу жұмыс-

тары бойынша атқарылып жатқан 

жұмыстармен қысқаша таныстырды. 

Сондай-ақ латын графикасына к"шу 

барысында терминология мәселесінің 

маңыздылығына да ерекше тоқталды.

Келесі кезекте с"з алған ғалым, 

профессор Y.Жүнісбек те латын гра-

фикасына "ту барысындағы кейбір 

мәселелерге тоқталса, ғалым, про-

фессор Н.Уәли орфография мәселесін 

с"з ете отырып «орфографиялық ере-

желерді жасауға Институттың әлеуеті 

И ә ,  ж ы л д а р д а н  ж ы л  " т к е н д е 

ұстазымыз негізін салып, бүгінгі күні 

ауқымын кеңейте түскен «Сатылай 

кешенді  оқыту» технологиясының 

болашағы да кемелді болатынына сенімім 

мол. Себебі аталған технология тек қазақ 

тілі пәнін оқыту аясында ғана қалып 

қойған жоқ, ағылшын тілі, математи-

ка, әдебиеттану, физика, гео графия, 

т.б. сияқты жалпы білім беретін негізгі 

пәндерді оқытуға болатыны туралы 

түрлі сараптамалар мен тәжірибелер 

жүргізу арқылы дәлелденді. Yрі «мек-

теп жүрегі» аталатын мұғалімдер мен 

ертеңгі қазақ болашағы оқушылардың, 

соны мен қатар ата-аналардың тарапы-

нан кең қолдауға ие болды. Ұстазымыз 

Н.Оразахынованың ерінбей-жалықпай 

т"гілген терімен Қазақ станның бірнеше 

қалалары мен аудандарында, ауылдық 

мектептерінде ашық сабақтар, шеберлік 

кластары "ткізілді. Барлы ғының жемісі 

– бүгінгі «Сатылай кешенді оқыту» техно-

логиясы. Қазақстанда жүргізіліп жатқан, 

жаһандану дәуіріндегі ұлтымыздың тілін 

сақтап қалу үшін жүргізілуі қажет – 

бірегей технология. 

Сапалы білімді ұлттық тәрбие арқылы 

бойына сіңірген ұрпақ қана "з елін жа-

нымен де, жүрегімен де қорғайды деген 

қасиетті қағиданы берік ұстанып, осы 

жолға қажыры мен қайратын арнап 

келе жатқан Нұрша Алжанбайқызына 

еңбегіңіз жана берсін дегім келеді. Жаңа 

технологияның дамуы алға қарыштай 

берсін. Қазақ еліндегі әр қазақ баласы 

«Сатылай кешенді оқыту» технологиясы-

мен білім алу мәртебесіне ие болсын.

Айнұр МАШИМБАЕВА,
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясының б+лім 
меңгерушісі, филология ғылымының 

кандидаты, доцент 
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Осы орайда бүгінгі білім беру 

жүйесі туралы с"з қозғайтын болсақ 

ол бұрынғы уақытпен салыстырғанда 

түбірімен "згергені белгілі. 10 жыл-

дық оқу жүйесі, оған қоса жұмыс шы 

маман дығын беретін кәсіби-тех ни-

калық училищелерден бас тарттық. 

Мектептерді 12 жылдыққа к"шірдік. 

Алайда кәсіби білім береді деген 12 

жылдық орта мектептер оқушыларға 

қандай да бір мамандық беру ісіне әзір 

дайын емес, "йткені техникалық база 

жоқ. Токарь, слесарь, дәнекерлеуші, 

элек трші, жүргізуші және т.с.с. кәсіп-

терді оқушыларға үйрететін мектеп 

жа  нындағы цех, болмаса шағын зауыт 

жоқ. 

2010 жылдан бері орта мектептердің 

о қ у - ә д і с т е м е л і к  б а ғ д а р л а м а с ы 

Кембридж дік оқу тәсіліне к"шті. Бұл 

оқу тәсілінің негізгі ерекшелігі сол, 

мұғалім сабақты "зі түсіндіруге тиісті 

емес. Оқытушы алдын ала берген 

тапсырмаларды оқушылар үйлерінде 

"здері оқып, оны сабақта біріне-бірі 

ойын есебінде түсіндіруі керек. Содан 

кейін "здерінің білімін "здері бағалап, 

біріне-бірі баға қояды. Мұғалім бұл 

жерде тек бақылаушы ғана. Бірақ 

мұндай оқыту тәсілдеріне біздің 

мұғалімдеріміз де, оқушыларымыз да 

дайын емес еді. Соның салдарынан 

балаларға білім беру ісінің сапасы 

күрт т"мендеп отыр. Сондықтан шет 

елдерге алаңдамай, мектептегі оқу-

әдістемелік бағдарламаны ұлттық 

рухани құндылыққа негізделген білім 

беру жүйесіне сай жасау керек. 

Сонымен бірге бізде мектеп саны 

жетіспейді. Мектепке баратын балалар 

санын есептегенде жылына ең кемі 

170-175 мектеп қажет. Ал «Жүз мек-

теп, жүз аурухана» атты мемлекеттік 

бағ дарлама 2016 жылы тек 63 пайызға 

ғана орындалған. Yр сыныпта 40-45 

балаға дейін оқып жүр, ал кей мектеп-

Соңғы жылдары асқақ шыңынан 

қар кетпес Алтай тауларына, қойнауы 

құтқа толған Катон-Қарағай мен Зай-

сан жаққа шетелдік ғалымдар ат басын 

жиі тірейтін болды. Шығыс Қазақстан 

облысына шығыстанушылар мен архе-

ологтар зор қызығушылық танытуда. 

Сол ғылым нысаны ретінде Берел 

қорғанынан табылған жылқы сүйегі 

мен Шіліктіден табылған Алтын адам 

ел тарихының алтын қорына айналды.

Бүгінгі таңда облыс аумағында 

мемлекет қорғауында 670 жылжымай-

тын ескерткіш бар, оның 173-і тарихи, 

127-сі сәулет, 234-і археологиялық, 

136-сы монументальды "нер ескерт-

кіштері. Облыс аумағында 652 жәдігер 

жергілікті ескерткіштер болса, 18-і 

республикалық маңызға ие. 

Атап айтсақ, Сәтбаев ауылында 

Қаныш Сәтбаев ескерткіші (1980 жылы 

салынған), К"кжыра ауылында «Отан-

Ана» монументі (1990) және Амангелді 

Иманов ескерткіші (1970), Ойшілік ау-

ылында Қойбағар батыр мазары (XIX 

ғасыр) және Тоғас батыр ескерткіші, 

Аяг"з қаласынан солтүстік-батысқа 

қарай 40 шақырым жерде орналасқан 

Барақ батыр кесенесі, Б.Майлин ау-

ылында Yріп Тәңірбергенов зираты, 

Таңсық ауылында Қозы К"рпеш – 

Баян Сұлу кесенесі келмеске кеткен 

к"не тарихтан сыр шертеді.

...Күлдір-күлдір кісінетіп,

Күреңді мінер ме екеміз?

Күдеріден бау тағып,

Ақ кіреуке киер ме екеміз? – деп 

жырлаған Алаштың суырыпсалма 

ақыны, жалынды жырауы, «Ақтабан 

ш ұ б ы р ы н д ы ,  А л қ а к " л  с ұ л а м а » 

терде сабақ үш ауысыммен жүргізіледі. 

Бұл, әрине, "скелең ұрпаққа білім беру 

жұмысының нашарлауына әкелетін 

негізгі кемшіліктердің бірі.  

Айта берсек, білім беру ісінде 

толып жатқан кемшіліктер бар. 

Солардың бірі  – бала тәрбиесі 

мен білім беру бірың ғай әйел мең-

герген сала болып барады. Бала-

бақшаны айтпағанның "зінде мек-

теп қабырғасында 90%-дан астам 

әйелдер жұмыс істейді. Оның сыр-

тында «толық емес» отбасында 

миллионға жуық бала бар. Яғни, 

бала кәмелетке толғанша әке тәрбие-

сін мүлдем к"рмейді. Сондықтан 

болар, ер балалар қыз мінездес болып 

"сіп келеді. Ер балаға ер мінезділік 

қажет, ол отбасында, одан кейін 

бала бақша мен мектеп қабырғасында 

қалыптасатыны белгілі. Ел қорғайтын 

да сол ұлдар ғой. Демек, балабақша 

мен мектептерде жұмыс істейтін ер 

адамдардың үлесін к"бейтуіміз керек. 

Ол үшін сала қызметкерлерінің мәр-

тебесін к"теріп, еңбекақысын к"бей-

тіп, түрлі жеңілдіктер жасау қажет. 

Бала тәрбиесін тек ата-ананың, 

болмаса мектептің ғана міндеті 

деп қарау мүлде қате түсінік. Бала 

дүниеге келгеннен бастап алдымен 

мемлекеттің, ата-ананың, сосын ба-

рып мектептің назарында болуға тиіс. 

Ал олардың әрқайсысының алдына 

қойған міндеттері мен мақсаттары 

әртүрлі. Қай қоғамда да баланың 

дұрыс "суі оның тәлім-тәрбиесіне, 

оқып-үйретілу іне  байланысты. 

Сондықтан бұл міндеттерге атүсті 

қарауға болмайды. Yлем елдері ара-

сында лайықты орын алуы үшін білім 

саласындағы мәселелер дер кезінде 

шешілуге тиіс. 

Серкеш ЖАУҒАШАР,
жазушы 

қасіретін к"зімен к"ріп, басынан 

"ткерген, сол бір нәубетті жоюға ат 

салысып, жоңғар шапқыншылығынан 

отанын қорғауға  "лшеусіз  үлес 

қосқан баһадүр бабамыз Ақтамберді 

Сарыұлының сүйегі Абай ауданының 

Жүрекжота деп аталатын адырына 

жерленіп, кейін сол жерде кесене бой 

к"терген. 

С"зімізді түйіндей келе, сайын 

даланың сан қырлы тарихына к"з 

жүгіртсек, баға жетпес құндылықтарды 

һәм руханиятымыздың алтын діңгегіне 

айналған "лең мен с"з  қасиеті 

ананың сүтімен, бабаның қанымен  

бойымызға дарыды. Алаш даласының 

әр қиырынан "шпес "неге к"реміз, 

тағылым аламыз, тәу етеміз. Асылы, 

осы құндылықтар жас ұрпақтың сана-

сында жаңғырып тұрса, болашағымыз 

сәулелі болары с"зсіз.

Біржан АХМЕР,
Абайдың «Жидебай-Б+рілі» 

мемлекеттік қорық-музейінің 
ғылыми қызметкері

Қарасай батыр және оның ұрпақтары 

жайлы Сүйінбай ақын былай жырлаған: 

Үлкен ұран Қарасай әуел бастан, 

Содан бері Қарасай даңқы асқан. 

Оған ерген ерлердің батырлығын,

Ақын-жырау келеді етіп дастан. 

Ер Қараш айқайымен жау қашырды,

Атын білген дұшпаны аласұрды.

Қараш десе қарсы жау беттемеген,

С"йткен батыр ерлерді жер жасырды. 

Ұрпағы Қарасайдың Дәулет, Қаумен, 

Алысқан қан ағызып талай жаумен. 

Қайратына Жәпектің жау шыдамай,

Қашыпты Қытай асып Алатаумен. 

Yулеті Қарасайдың түгел батыр,

Орнатқан дұшпанына заман ақыр. 

Сұраншы мен Саурықтың ерліктері,

Күн сайын қалың елге тарап жатыр. 

Дәулет батыр Түктіқұрттың 36 жасын-

да дүниеге келіпті. Түктіқұрт жорыққа 

шығып бара жатып, айы-күні жетіп 

отырған әйеліне:

– Ұл тапсаң атын Дәулет қой. Балала-

рым шетінеп кете берді ғой. Мен келгенше 

жан баласына к"рсетпей ұсташы. К"з бен 

с"з қиын болады екен, қиып түседі екен, 

– депті. 

Бір  жылдай Түктіқұрт  жорықта 

жүріп қалады. Үйіне оралса әйелі шекесі 

торсықтай балпанақтай ұлын к"теріп ал-

дынан шығады. 

– Мә, мынаны бесігіне іліп қойшы, 

әдейі Түркістаннан Қожа Ахмет Ясауи 

бабамыздың мазарынан құран оқытып 

алып келдім, – деп шеті түйілген орамал 

береді. 

Сол бесік құт болып, Дәулеттен басқа 

Қаумен, Бәйтелі, Жәпек сынды бауыр-

лары дүниеге келіп, т"ртеуі де туғаннан 

сол бесікте жатып "жет, алғыр, жасынан 

жасанған батыр болып "сті. «Түктіқұрттың  

к"кжал ұлдары келе жатыр» дегенде дос 

түгіл жауларының "здері қойларын сойып, 

қолдарын қусырып күтіп тұратын болды. 

Бұл т"рт батырдың ерлікке толы 

ғұмырлары жайлы айтылар әңгіме к"п-ақ, 

жаудан қайтпаған бұл қаһармандар туралы 

аңыз-әңгімелер қаншама!

Дәулет батырдан үш ұл: Нұрабай, 

Мырзабек, Кәшке. Нұрабай жасынан 

зерек, ел ісіне ерте араласқан, қарадан 

шығып хан болған, бірақ тағдырға не 

шара, ерте дүние салған тұлға. Мырзабек 

басынан бақ-дәулеті арылмаған "сіп-

"нген ата. 

Дәулет қырыққа келгенде 1717 жылы 

Кәшке туады. Кәшкені де туа салысымен 

әкесі жатқан бесікке б"лейді. Бұл бесікке 

жатқан әр баладан кейін белағашына 

күйдіріп белгі соғады екен. Кейін бұл 

бесікке Кәшкенің балалары Ақынбек, 

Стамбек, немерелері Сұраншы, Саурық 

және басқа немере-ш"берелері, ұрпақтары 

жатып "сіпті. Қызған темірмен белгі 

қоятындай жері қалмаған бұл қасиетті 

бесікті Совет "кіметі орнағанда бай 

тұқымы деп Мырзабектерді конфискелеп, 

жер аударғанда жолда большевиктер тар-

тып алып, сындырып лақтырып тастапты. 

Кәшке дүниеге келген жылдары 

қазақ басына ауыр жағдай туған аласа-

пыран қиын-қыстау кезең еді. Алтын 

Орда құлағаннан кейін аса шиеленісті 

жағдайда қалыптасқан қазақ-жоңғар 

қарым-қатынастары осынау әдет-ғұрпы, 

тұрмыс салты бір-біріне "те жақын 

халықтардың ұзаққа, "те ұзаққа созылған 

соғыс жағдайында "тті. ХVІ ғасырда 

жоңғар әскерлері қазақ жеріне жеті рет 

күтпеген жерден шабуыл жасады. 

Осы шайқастардың бел ортасын-

да Дәулет, Қаумен, Бәйтелі, Жәпек 

секілді Қарасай батырдың батыр да батыл 

ұрпақтары жүрді. Аңырақай шайқасы 

қазақтың қазақ болып қалуындағы ұлы 

жеңісі болды! Міне, бала Кәшке осы 

тарихи жерлерді к"ріп, шайқас жай-

лы Бұқар жырау, Үмбетей ақындардың 

әйгілі жырларын, соғысқа қатысқан 

сарбаздардың әңгімелерін естіп "сті. Со-

лар секілді ержүрек батыр болсам деп 

"з-"зін дайындай бастады. Yкесі мен ба-

тыр аға-бауырларымен бірге түрлі жиын, 

мәжілістерге қатысты.

Аға, бауырлары оны әскери "нерге 

баулыды. Мылтық атқызды, садақ 

тартқызды, аңға бірге алып шығатын 

болды. Кәшке жас күнінен құралайды 
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к"зге атқан мергендігімен және зерек-

тігімен к"зге түсті. Ат құлағында ойнаған 

бапкер,тақымды к"кпаршы, әдіскер 

сайыс кер, алымды балуан болып "сті. 

Yсіресе Шапырашты Наурызбай батыр 

мен Дәненұлы Сәмен батырдың қолында 

болып, к"пті к"рді, к"п нәрсені үйренді. 

Сәмен батыр қазіргі Жамбыл ауда-

нындағы "ңірде Ақсеңгір деген жерде 

дүниеге келген. Дулат – Ботбай, Ботбайдың 

ішінде Шағатай. Ол зор денелі, ірі кісі бо-

лыпты. Атқа мінгенде екі аяғы жер сызып 

жүретіндіктен, "зіне лайықты ірі тұрпатты 

жылқы мінеді екен. Елімізді азат ету жо-

лында ересен ерлігін, ұйымдастырушылық 

әскери қолбасшылығын к"рген Т"ле 

би: «Атың Ботбай еліне ұран болсын, 

ұрпақтарың "зіңдей қыран болсын!» деп 

бата берген екен. Содан бері Ботбай елінің 

ұраны «Ботбай Сәмен!» болған. Yсіресе 

«Аңырақай шайқасында» Сәмен батыр 

соғыс "нерін жетік білетін қолбасшы, 

жекпе-жекте қаймықпайтын нағыз к"зсіз 

батыр екенін к"рсетті. 

Gжет те алғыр Кәшкені Сәмен батыр 

ерте танып, "зіне к"мекші етіп, қайда 

жүрсе де қасына ертіп жүреді. Кейін 

түменбасы болып тұрған баһадүр шапы-

рашты Наурызбай батырға апарып таныс-

тырады. 

Алғашқы шайқастарда-ақ к"зге 

түскен Кәшкені жастығына қарамай, 

онбасы, жүзбасы, кейін мыңбасы етіп 

тағайындайды. 

***

ХVІІ ғасырдың сексенінші жыл-

дарындағы жоңғарларға қарсы жүр-

гізілген соғыстар тым ауыр болды. Бұл 

кезеңде қалмақтар Қаратау маңын, 

сауда жолдары "тетін қалаларды ба-

сып алуға ұмтылды. 1711, 1712, 1714-

1718, 1723-1725, 1742 жылдардағы қал-

мақ шапқыншылықтары қазақтарды 

қатты қант"гіске ұшыратты. «Ақтабан 

шұбырынды, алқак"л сұлама» сол заман-

дарда айтылған шерлі с"з. Құрып кетудің 

аз-ақ алдында тұрған халқымыз Абылай 

хан кезінде қайтадан ес жиып, бас к"тере 

бастады. Қазақтардың алғашқы ірі жеңісі 

1728 жылы Шұбартеңіз жағасында бол-

ды. 

 Ал 1729 жылы Аңырақай деген жерде 

жоңғарлар ойсырай жеңіліп, Жетісудан 

қуылды. Жоңғардың атақты басшысы 

Қалдан Церен "лгеннен кейін жоңғарлар 

" з а р а  қ ы р қ ы с ы п  к е т т і .  Ж а у қ ұ м а р 

к"ршілерінің іс-әрекетін қадағалап 

отырған Манчжур-Қытай императоры 

осы сәтті пайдаланып қалуға тырысты. 

С"йтіп, 1755, 1756 және 1757 жылда-

ры қытайлар Жоңғар еліне қайта-қайта 

шабуыл жасап, ақыры бұл мемлекетті 

біржола жойып тынды. Ойраттардан азат 

етілген "ңірлерге Орта жүз және Ұлы жүз 

тайпалары қоныстандырылды. Абылай 

ханның ақылды саясатының арқасында 

қазақтар Ресей және Қытай сияқты екі ұлы 

державаның арасында жатқан "з жерлерін 

сақтап қалды. 

 Адам айтқысыз азапты асулар-

да миллиондаған бауырларынан айы-

рыл ға нымен, қазақ халқы елі мен жері-

нің бостандығын жоғалтқан жоқ. Ал 

жоңғарлар болса, ақыры "здері жер 

бетінен мүлдем жоғалып кетті. Тарихтан 

Еуропа елдеріндегі отыз жылдық, әрісі жүз 

жылдық соғыстар белгілі. Бірақ қазақтан 

басқа ешбір халық "з бостандығы үшін үш 

жүз жыл бойы күресіп к"рген емес. Құрып 

кетудің аз-ақ алдында тұрса да, қазақтар 

азат тық үшін үш жүз жыл бойы арпалысып 

"тті. 

 Міне, ат жалын тартып мінген бозбала 

Кәшке "мірінің соңына дейін осындай сан 

түрлі майдандарға қатысты. Енді Кәшке 

батырға қатысты кейбір жайттарды ортаға 

салмақпыз. 

***

 Кәшкені он беске қараған бозбала 

шағында әкесі мен ағалары алғаш рет 

алысқа алып шығады. Бұл үш жүздің игі 

жақсылары бас қосқан ұлан-асыр той 

еді. Атажұртына қайта қоныстанып, ата 

жауларын жеңгендерінің құрметіне алты 

Алашқа сауын айтып дүбірлеткен той 

"ткізілді. 

Жазық далаға ұшы-қиыры жоқ киіз 

үйлер тігілді, жан-жақтан келіп жатқан 

қонақтарда шек жоқ. Күтіп алушылар 

қонақтарды дереу іліп алып, ауыл-ауыл 

болған үйлерге орналастырып жүр. Елдер 

бір-бірімен сағына жылап к"рісіп жатыр. 

Қуанып мәре-сәре болып, алтыбақан 

теуіп, арқан тартып, түрлі ойын-сауық 

құрып жүргендерде есеп жоқ. 

Жан-жақтан "зендей ағылған жұрт 

жиналып, бітті-ау деген күні той мәжілісі 

басталды. 

Алдымен шейіт болғандарға арна-

лып құран оқылды. Биік тақ үстіндегі 

Yбілқайыр хан тік түрегеп с"з бастады:

Уа, халайық! Айналайын асыл жұртым! 

Еңбектеген баладан еңкейген қартымызға 

дейін ақжарылқап күн туды. Жан-жаққа 

ж"ңкіп, ауып кеткен, тентіреп кеткен 

ел-жұртым ата-баба жеріне қайта оралды. 

Біздің қасиетті жерімізді тартып алып, 

халқымызды ашаршылық пен күйзеліске 

ұшыратқан «Ақтабан шұбырынды, 

алқак"л сұлама» деген қасіретті кер заман 

кері кетті. Жоңғарларды жер жастанды-

рып, қайта тұрмастай етіп, тас-талқанын 

шығарып қуып шықтық. Осынау жылда-

ры бір жарым миллион қаһарман елімнің 

адамдары опат болды. Еліміз үшін, жеріміз 

үшін асыл ерлер жан қиды. Жат жерде 

қаншама жұртым қынадай қырылып 

кетті. Аруақтардың жатқан жерлері жарық 

болсын! Біз сіздердің кектеріңізді алдық, 

құрбан болған ағайындарым! Басымызды 

иеміз! – деп хан басындағы алтын зерлен-

ген мұрағын шешіп, басын иіп еді, бүкіл 

ел бір тізерлеп жапырлай отырған қалпы 

бас киімдерін алып, үн-түнсіз қалды. Тек 

даланың сары желі ғана ертерек ағарып, 

бозарып кеткен жауынгерлердің бастарын 

сипай сылайды. 

Кәшке жан-жағына қараса бүкіл 

жұрт еңкілдеп жылап тұр екен. Бұл ауыр 

кезеңде бүкіл қазақтың үштен бірі опат 

болды, қайғы жамылмаған шаңырақ жоқ. 

Қасында тұрған дәу Сәмен батыр да, 

бауыр лары да, әкесі де к"з жастарын тия 

алар емес. Бүгілген жұрт ұзақ тұрып қалды. 

– Жеңіс туын желбіреткен қаһарман 

қолбасшылар баһадүр батырлар жаса-

сын! Ортаға түменбасылар Қаракерей 

Қабанбай, Қанжығалы Б"генбай, Ша-

п ы р а ш т ы  Н а у р ы з б а й  б а т ы р л а р д ы 

шақырамын, – дегенде сарбаздар ұран 

шақырып, даланы жаңғырықтырды.

Оларды алтын ер-тұрманды мойында-

ры қаздай иілген арғымақтарға мінгізіп, 

бүкіл жиналғандар алдында марапаттап, 

салтанатпен жүргізді. 

Екі к"зі шоқтай жайнаған Кәшке 

бәріне таңдана қарайды. Ерекше к"зге 

түскен батырларды жеке-жеке шақырып, 

сый-сияпат тапсыра бастады. 

Жолбарыс Қайдарұлы,  Қарақұл 

Тағаұлы, Қонақай Жанкісіұлы, Ш"рекұлы 

К"кжал Барақ,  Gтеген Gтеғұлұлы, 

Саңырақ Тоқтыбайұлы, Сәмен Дәненұлы, 

Хангелді Сырымбетұлы, Қойгелді Сартұлы 

және басқа да батырлар, Аңырақай 

шайқасында жеке-дара ерлік к"рсеткен 

билер, сұлтандарға да айрықша ілтипат 

білдіріп жатты. Үш жүздің ардақтылары 

мен салмақтыларына жанынан рет-

ретімен орын ұсынды. 

Yсіресе Кәшкенің есінде мәңгілік 

қалғаны әз Т"ле бидің айтқаны болды:

Жылқыдан асқан текті жануар жоқ.

Жылқыны алғаш ауыздықтап, жуасытқан 

елміз. Біз атқа мінбейік, қарымызға 

қылыш ілмейік, ешкімге босқа тимейік 

деп жүрдік, тып-тыныш боп к"п жүрдік. 

Жоңғар деген оған болмады, жерімізге 

сұғын қадап оңбады. Іргемізден жау 

шықты. Қазақ біткен атқа қонды, қолына 

бес қаруын алды, – деп термелеп кетті 

дейсің. Yз Т"ле би с"зінің соңында елді 

жеңісімен құттықтап, әрдайым бірлікте, 

ынтымақта болуға шақырды. Соңында 

ғибрат айтып, бата берді:

К"сіле шабар жерің бар,

Қол боларлық елің бар. 

Қол бастайтын ерің бар,

Атадан қалған жолың бар. 

Жай отырып құл болсақ,

Атадан ұл боп туды деп, 

Кейінгіден кім айтар?

Бір үйдің баласы болма,

К"п үйдің санасы бол.

Бір елдің атасы болма,

Бір елдің данасы бол.

Бір тонның жағасы болма, 

К"п қолдың ағасы бол.

Ақты ақ деп бағала, 

Қараны қара деп қарала.

Адамның басшысы – ақыл,

Шолушысы – ой.

Жетекшісі – талап,

Қорғаушысы – сабыр.

Сынаушысы – халық,

Таусылмайтыны – арман,

Ардақтысы – "мір,

Ең тәттісі – сыйластық. 

Берекені к"ктен тілеме,

Бірлігі мол к"птен тіле!

Қазақтың дана үш биі с"йлегенде 

аспан дағы ұшқан құс та қыбырламай 

тыңдап тұрды-ау.

Той жұмадан жұмаға созылды. К"птен 

«« I ,

– Уа, асыл текті жұртым! Шейіт болған 

бауырларымның иманы о дүниеде алда-

рынан жарылқасын! Енді Алла тек бейбіт 

заман берсін! Бүгін – жеңіс тойы! Енді 

осы ұлы шайқаста к"зсіз ерлік к"рсеткен 

қолбасыларымыз мен батырларымызға 

құрмет к"рсетеміз. 

– Сұлтан Yбілмансұр! – дегенде бүкіл 

дала:

– Абылай! Абылай! Абылай!.. – десіп 

жаңғырып кетті. 

– Аңырақай шайқасында «Абылай-

лап», Абылай хан атасының атын ұран ғып 

шапқан әйгілі сұлтан ғой!

– Т"ле би атамыз тәрбиелеп, бағыпты 

ғой. 

– Атадан ұл туса осындай болсын! 

– десіп бүкіл ел жапа-тармағай ортаға 

шыққан жас Абылай сұлтанды к"руге 

ынтығып, дәріптей бастады. 

Yбілқайыр хан Абылайға сабы алтын 

алмас қылыш сыйлап, оң жақ тізесінен 

орын ұсынды. 

Кәшке даңқын сыртынан сан мәрте 

естіген қазақ елінің марқасқа, біртуар 

перзенттеріне деген хан сыйлығы, халық 

қошеметін к"ріп таңдай қақты. 

– Ақылдасқан азбайды, келіскен 

кем болмайды. Қиын-қыстау кезеңде 

дұрыс жол таңдауда "лшеусіз үлес қосқан 

қазақтың дана үш биі: Yз Үйсін Т"ле би, 

Қаз дауысты Қазыбек би, Алшын Yйтеке 

билерді жаныма шақырамын, – деп хан 

әрқайсысына алтынмен зерленген жібек 

шапан жауып, сол жағынан орын ұсынды. 

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛА

    ...»
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АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ҒИБРАТ

Бала бесікте жатқаннан бастап 

әсем әуенді естіп "суі керек. Ұйықтар 

алдында бесік жырын айтып құлағына 

құйып отырған асыл әжелеріміз не 

деген к"реген десеңізші? Жалпы, 

пенденің тал бесіктен жер бесікке 

дейінгі "мірі музыкамен "рбиді. 

«Бесік жыры», «Жарапазан, «Сыңсу», 

«Жоқтау», тағысын тағы. Бұл – бүкіл 

"міріміз осы жеті нотамен біте қай-

насады деген с"з. 

Бірде  Yзілхан Нұршайықов 

батыр Бауыржаннан жазылған 

шығармалар туралы пікірін білгісі 

келеді. Сонда батыр атамыз: «Кез 

келген жазу шы соғыста болмай-ақ, 

суық окопта жатпай-ақ, т"беден 

т"нген бом баның жаныңды суырып 

алардай боп шыңғырған даусын 

білмей-ақ, жаралы жер мен жаралы 

адамның ыңырсығанын естімей-ақ, 

дәрі мен қанның иісін иіскемей-

ақ үйде отырып шығарма жазуына 

болады. Ондай жазушыны жалпы 

білімі болғанымен, соғыста сауаты 

жоқ жазушы дейміз. Сондықтан 

олар "зі бастан кешпеген ерлік пен 

батылдықты, үрей мен қорқынышты 

соғысқа қатынасқан адам сенетіндей 

етіп суреттей алмайды. Ондайлар тек 

"з оқығаны мен естігенінен шамасы 

жеткен м"лшерде қоспа жасайды. 

Міне, ән де солай, оны тудырар кез-

де тарихына зер салмағандықтан ол 

даңғараға айналады. Сазгер немесе 

ақын не туралы шығарып жатқанын 

сезінбегендіктен "тірік әндер пайда 

болады» деп жауап берген. Осы ащы 

шындық қазіргі қоғамның негізгі 

тақырыбына айналды десек артық 

болмас. 

К"пке топырақ шашпаймыз, 

әрине. «Қазір ән қалай шығады?» 

деген сұрақ к"пшіліктің к"кейінде 

жүрген сауал болар. Басым к"пшілігі 

"нерді емес, қалтаның қалыңдығын 

к"ксеп жүр десек те болады. Сезімге 

жүгінбеген, жүректен шықпаған әнді 

орындаған әншінің де құр айғайға ба-

сатыны анық. Ол халықтың жүрегіне 

жетпейді.  Мүмкін бір-екі мәрте 

тыңдалар, кейін ұмытылады. Yлгі 

әншіні ешкім іздемейтін болады. 

Соңғы кездері аты да, заты да 

түсініксіз әндер шығып жүр. Мы-

салы, «Turkiss» тобының «Мама-

сының баласы», Дәуір Сағындықов-

тың «Сұрағаның шанс па?» әнде-

рінің тақырыбы еріксіз сынауға 

мәжбүрлейді. 

 Баяғы әндер қалай еді?! Ақанның, 

Шәмшінің әндері  халық арасы-

на кеңінен танылған. Ол әндерді 

тыңдаудан халық жалыққан жоқ. 

Жалықпайды да. Оны орындаған әнші 

де ерекше тебіреніп айтады. Себебі, ол 

әндердің тарихы болатын. 

«Егер бір елдің ахуалын білгің кел-

се, сол елдің ж"н-жобасын танығың 

келсе, алдымен музыкасына құлақ 

түр»» деген екен Конфуций. Біздің 

кейбір "нерпаздар дәл осындай тегі 

бар, тарихпен шыққан әндерді таңдап, 

оны жүрекпен сезініп айта бермейтіні 

"кінішті.

Думан КЕҢШІЛІК
Алматы облысы

«    ,     »     
     .       

.       ,   
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ЖАМБЫЛДАН 
БАТА АЛҒАН

«ТАРИХСЫЗ» ӘНДЕР 
тарихта қала ма?

1880 жылы бұрынғы Верный қала-

сында үлкен жәрмеңке "тіп, Жеті-

судың ақ жағалылары жиналып, 

ұлан-асыр той "теді. Ұлы жиынға 

Боқыұлы Сырттан батыр да келіпті. 

Осы жиынның алдында ғана Сырттан-

дай аңғал батырды ел-жұрты табалап, 

бай-бағландар келеке еткен екен. 

Осының мән-жайына әбден қанық 

болған "лең-с"здің жүйрігі Жамбыл  

бабамыз ұлықтар бас қосқан шарада: 

Қыдыралы, Құлшаннан,

Құлаш ұрған Сырттаным.

Жерді болжап күн шалған,

Жүргеніңді ұққаным.

Қыдыралы, Есімбек,

Еранталды сабаған.

Ер туған ұл десін деп,

Бір кәдеге жараған!

Маманыңның "рені,

Тиын-тебен санаған.

Құтылғалы кетіпсің,

Солар жапқан жаладан.

Енді ниет етіпсің

Кім кірмеген қаладан.

Сендей қазақ аз шығар,

Үміт қылған баладан.

Екі балаң жетілсе,

Құтыларсың табадан.

Дәметемін жетімше

Сендей білгір ағадан, – деп аңғал 

батыр ағасына "лең арнап, жиылған 

қауым алдында оның мерейін к"терген 

болатын. Бұл "лең «Сырттанға» деп 

аталатын әйгілі арнауы еді. Арнау-

ды хатқа түсірген ақын бабамыздың 

әдеби хатшысы, Барлыбектей арыстың 

бауыры, ақын Ғали Орманов ағамыз 

болатын. Ақын осы "леңін арнаған 

шақта, Сырттан батыр Верный ер 

балалар гимназиясында оқып жүрген 

Тұрлыбек, Барлыбек есімді екі ұлын 

құшақтап тұрыпты. Ақын батыр 

ағасына ізет к"рсетіп, сәлем беріп, 

оның  екі ұлын құшағына қысып, 

маңдайынан сүйіп, батасын берген-ді. 

Кейін екі дарынды бала гимна-

зияны үздік  тәмамдайды. Тұрлыбек 

денсау лығына байланысты оқуын жал-

ғастыра алмай, әскери губернатордың 

кеңсесіне тілмаш, кеңсе регисторы бо-

лып қызметке алынады. Ал Барлыбек 

болса,  «...Жетісу деген түкпірден қазақ 

к"рмеген, естімеген жерге жарық 

дүние к"руге, кейінгілерге үлгі, жол 

к"рсету үшін» (М.Тынышбайұлы) 

Петерборға барып, Императорлық 

университеттің шығыстану факуль-

тетінде оқып, оны І дәрежелі дип-

ломмен тәмамдап, еліне келіп, 1891-

1894 жылдары Түркістан генерал-

губернаторлығының Қазыналық Па-

латасында кеңсе меңгерушісі, жауап-

ты хатшысы қызметтерін атқарады. 

1894-1909 жылға дейін Жетісу әскери 

губернаторының кеңсесінде іс жүргізу 

б"лімінің меңгерушісі, ерекше тап-

сырмалар ж"ніндегі кіші шенеунігі 

қызметін атқарған болатын. 

Бала Барлыбек Жамбыл абыздың 

үмітін ақтап, сенімінен шыға білді. 

С"зіміз дәлелді болу үшін мына 

деректі келтірейік. 1894 жылы Алматы 

қаласындағы Байбұлан деген байдың 

үйінде үлкен ас "теді. Алты Алашқа 

сауын айтып, хабар жіберген бұл 

жиынға Арқадан ат терлетіп Шашубай 

ақын келген екен. Арқаның атақты 

серісі ел-жұртпен сәлемдескен соң 

Жетісудың жақсыларын түгендеп, 

олардың есімдерін кестелі жырына 

қосыпты. С"з арасында: «Барлыбек, 

Тұрлыбекпен аман болса, Жандарал 

да  бұзбайды жарлығымды» деп 

Сырттанның ұлық қызметте жүрген 

балаларының есімдерін атап, Жамбыл 

ақынды аламанға шақырыпты. Осы 

айтыста Шашубай да, Жамбыл да 

Сырттанның оқыған балаларын 

мақтап, олардың елге еткен қызметін 

к"пке "неге қылған екен. 

Асылы, Жамбыл бабаның ақ 

батасы «тұлпарды тай күнінен та-

ныған» дегенге саяды. Барлыбек пен 

Тұрлыбек – Жетісу "ңірінен алғаш 

болып білім алған қазақ жастары. Ал 

Бар лыбек болса – осы "лкеден алғаш 

жоғары мамандық игеріп, университет 

тәмамдаған қарапайым ауыл баласы. 

Жамбыл баба сенген, үміт артқан бұл 

Барлыбек – қазақтың алғашқы Ата 

Заңын жазған заңгер еді. «Жаңбырмен 

жер к"гереді, батамен ел к"гереді» 

демекші, ұлы тұлғалардан бата алып, 

"мірде үлкен қайраткерлік жолға 

түсіп, еліне, халқына адал қызмет ет-

кен азаматтар жайында бүгінгі ұрпақ 

біліп жүрсе, нұр үстіне нұр болары 

с"зсіз. 

Елдос ТОҚТАРБАЙ, 
әдебиет зерттеушісі

Алматы облысы 
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бірге жүрді, "рісі де қонысы да қатар 

болды. «Жау келіп қалды!» десе шайқасқа 

бірге аттанды. 

Келер жылы Самарқандағы кіреші-

керуендерден шеберлер шақыртып, 

Кәшкеге сауыт, бес қаруын жасатты. 

Олар келер жазда сәл үлкенірек демесеңіз 

Кәшкеге арналған бүкіл сауыт, сайманын, 

бес қаруын түгел әзірлеп әкелді. 

Шайқасқа шығатын және к"кпар, аңға 

шығатын екі ер-тоқымды Іле бойындағы 

ершілерге жасатты. Ер жігіттің астындағы 

тұлпары да, ер-тоқымы да берік, мықты 

болуы керек. Он жетіге толар-толмаста 

Кәшке алғашқы шайқасқа қатысты. 

***

Абылай хан Кәшкеден алты жас үлкен 

еді. Кәшкенің қалған ғұмыры Абылайдың 

жанында, Абылайдың ақ туының астын-

да "тті. Абылай жасынан жетім "сті, 

кемеңгер Т"ле би тәрбиелеп, қатарға 

қосты, алғашқы аты Сабалақ болды. 

Yбілмансұр – Сабалақ сол жас"спірім 

шағында-ақ жоңғар басқыншыларына 

қарсы бүкілхалықтық күреске аралас-

ты. «Барлық шапқыншылықтарға әуелі 

қатардағы жауынгер ретінде қатысқан 

ол, – деп жазды Ш. Уәлиханов, – ғаламат 

ерлігімен, айлакерлігімен к"зге түсті. 

Оның ұтымды кеңестері мен стратегиялық 

айла-әдістері жас жігіттің ақылдылығын 

танытты». 20 жастағы Yбілмансұр, әсіресе 

жоңғарлармен Ұлытау маңындағы болған 

алапат шайқаста ерекше к"зге түсті. Ол 

батырлардың ұрыс алдындағы дәстүрлі 

жекпе-жегінде жоңғар қолбасшысы 

Қалдан Сереннің мұрагері – Шарышты 

(Чарышты) "лтірді. Ойраттар күйрей 

жеңілді. Осы шайқаста Yбілмансұр жауға 

шапқанда «Абылайлап» ұран тастап, 

атасының аруағына сыйынды. Сондықтан 

оның "зін қарулас жолдастары «Абылай 

батыр» атап кетті. Осы жолы оның К"ркем 

Уәлидің жоғалып кеткен баласы екені 

мәлім болды. Міне, осы сәттен бастап 

Yбілмансұр-Сабалақ Абылай атанды. 

Абылай балаларына айтқан "сиетінде 

Қытаймен жақындаса отырып, Ресей-

мен келісімді сақтауға кеңес берген. Ол 

қытайлықтар хан "кіметіне қауіп т"н діре 

алмайды, мұның есесіне орыс үкіметі 

"здеріне қашан да қарсы тұрады деп есеп-

теген. 

Қазақтың бірде-бір ханы оған дейін де, 

Абылайдан кейін де мұндай шексіз билікке 

ие болып, халық құрметіне б"ленген емес. 

Жоңғарияны жеңіп, 1743 жылы бейбіт 

келісімге келеді. Енді Цин империя-

сы күшейіп, қытайлықтар қазақ жері не 

қайта-қайта басып кіре берді, 1756, 1758, 

1760 жылдары қытайлықтар шабуылы 

болды. 

Талас пен Ташкент аралығында к"шіп 

қонған Ұлы жүздің рулары Абылай ханның 

басшылығымен шығысқа жылжып, ұзақ 

әрі сәтті шайқастан кейін оларды Кіші 

Алатаудан асырып, "здерінің ертедегі 

мекенін иеленді. 1824 жылдан бері Ұлы 

жүз Ресейдің қарамағында саналғанымен 

қытайлықтар Іле "лкесіне 1840 жылға 

шейін салық жинау үшін әскерлерін 

жіберуін қоймады, ақыры олардың әскері 

қалмақ к"ші әбден есеңгіреп, тек 11198 

түтін ғана атақоныстарына әзер жетті. 

Бұл к"ш «Шаңды жорық» деп атанып, 

әзер аман жеткендерден бүгінгі қалмақтар 

тарады. 

Ал тұтқынға түскен қыз-келіншек терді 

әйелдікке сарбаз, сардарлар б"ліп алды. 

Бала-шаға, тұтқындарды ру-руға таратып 

берді. Олар сол руларға сіңіп, ассимиля-

цияланып, қазақ болып кетті. 

Осындай ұлан-асыр шайқаста Сартұлы 

Қойгелді (1702-1795) батыр мен Кәшкедей 

ердің іс-қимылы елге аңыз болып тарады. 

Қойгелді батыр ағасының жанында Кәшке 

сан түрлі жорықтарға қатысты. 

Қойгелді Т"ле бидің тірі кезінде 

және ол "лгеннен кейін оңтүстіктегі 

қазақтың үш жүзін және қарақалпақ 

жұртын біріктіріп, олардан 30 мыңдық 

әскер жасақтап, азаттық үшін жаумен 

шайқасқа бастаған. Оның басқаруындағы 

осынау қаһарлы күш 1757-1758 жылдары 

Ташкент, Түркістан, Сайрам қалаларын, 

Қаратау, Алатау атырабын, Талас, Шу 

"ңірін жоңғарлардан толық азат етіп, 

Абылай хан бастаған қалың қолмен бірге 

Жоңғар қақпасына жеңіс туын тіккен. 

Қазақта «Т"ле би келмей жүріс жоқ, 

Қойгелді келмей ұрыс жоқ» деген мәтел 

сол кездерде пайда болған.

Кәшке батырдың айбыны асқан 

шайқастарының бірі – Жетісу "ңірін 

қырғыздардан азат ету соғысы болды. 

Қырғыздар Жетісуды жаулап, сонау 

Шу, Таласқа дейін қоныстанып алған 

болатын. 

 Абылайдың ел ішіндегі  биліг і 

орнықты болды. Ол тек қана Орта жүздің 

ғана емес, Ұлы жүздің үйсіндеріне де 

хан болды. Абылайдың бойындағы 

ерекше қасиет қазақ халқына елдік 

рухын септі деуге болады. 1770 жылы 

Абылай бұрттарға шабуыл жасап, оларды 

Шу аңғарына дейін қуып тастайды. 

Шуға құятын Қызылсу мен Шамси 

"зендерінің аралығында болған қанды 

қырғын бүгінге дейін «Жайыл соғысы» 

деп аталады. Осыдан кейін-ақ бұрттар 

быт-шыт болып, әскери күш болудан 

қалады. К"кшетаудағы ордасына қайтып 

келгеннен кейін Абылай тұтқындардан 

«Жаңа қырғыз» және «Бай қырғыз» 

деген екі болыс ел құрады. Абылайдың 

негізгі қыстаулары Есіл бойында бо-

латын. Абылай оңтүстік "лкелерде 

соғыс жүргізгенде жеті қаланы алып, 

Жизаққа дейін жетті. Yзірет, Сайрам, 

Шымкент, Созақ қалалары оған алым 

т"леп тұратын болды. 1774 жылы Абылай 

үйсін ақсақалдарының "тінішімен "зінің 

ұлы Yділді оларды басқаруға жібереді. 

С"йтіп, Талас "зенінде қала салғы зып. 

оған еңбекқор қарақалпақтарды ор-

на ластырған. Қалған ұлдарына орта 

және үлкен Ордалардан жер беріп, "зі 

Түркістанда тұрып қалады да, 1781 жылы 

дүниеден "теді. 

Осы жеңістен кейін Кәшке батырды 

Қастек "зенінің бойындағы бекіністе мың 

сарбазымен шекарада ұстады. Қырғыздар 

осыдан кейін ғана Алатаудың теріскейіне 

– қазақ жеріне к"з салуды біржола 

жеңіз. Сіздей ірі адамға уақжан үшін 

араласу кішілік емес пе! Кісілігің мол, 

даңқыңыз алты Алашқа кеткен хан 

Кәшке батыр деген атақ-даңқыңыз бар. 

«Оразаның отыз күнінен кейін айты бо-

лады. Барымтаның басы қатты, қырық 

күннен кейін қайтымы болады» деген 

емес пе? – дегенде Кәшке с"зге жығылып, 

малын қайтарып, барымташыларын боса-

тып беріпті. 

***

«Кәшке хан болыпты», «Хан Кәшке» 

деп аталуы мынада: Қысқа жақын Абы-

лай Yділ атты ұлын осы "ңірді басқаруға 

жібермек болғанда ол ауырып К"кшетауда 

жүре алмай қалады. Одан қыраулы қыс 

түсіп кетеді. Сол кезде хан ақылдасып, 

Абылай Yділ келер жазға барғанша елді 

уақытша басқаруды Кәшке Дәулетұлына 

табыс тайды. Yділ бір жылдан асқанда ба-

рып Жетісуға келгенше Кәшке ел-жұртты 

жұмылған жұдырықтай басқарып тұрады. 

 Содан кейін-ақ үлкен мәжіліс, атақты 

адамдар бас қосқан алқалы жиындарға 

қатысты, дауды шешіп, келелі ой айтар ел 

ағасы атанады. 

 ***

 Тайторының Жарылғап атасынан 

Асан деген біреу Кәшкенің к"ктеуіне 

рұқсатсыз к"шіп отырып алады. Кәшке 

жерді босатуын, оған "здері к"шіп бара-

тыны ж"нінде айтып елші жібереді.

 Асан әлгі Кәшке жіберген адамға 

ай-шай жоқ бақан алып ұмтылып, қақ 

басынан құлаштап періп жібереді. Қамсыз 

отырған анау басы жарылып, аттан ауып 

түсіп, сол жерде "ліп кетеді. 

 Кәшке мұны естіп қаһарланып ердің 

құны – 40 түйе, 40 жылқы, 40 сиыр, 500 

қой бір жұмада әкелмесе қанға-қан деп 

елші жібереді. 

 Асан елі сасып, бір түнде Текестегі 

Албан нағашыларына к"шіп кетеді. Сонда 

жүріп Асанның елге сәлем айтқаны мынау 

екен:

Текесте к"п "седі тал мен қайың,

Күн сайын еске аламын елдің жайын. 

Gлмеген күн к"рісер деген с"з бар,

К"п ойлап жылай берем апатайым.

Хан Кәшкенің назасына қалғаным-ай,

Қолыма долы құрық алғаным-ай.

Gксумен, сағынышпен "тіп жатыр,

Елімді к"рсем деген арманым-ай...

Бұл ұзақ "леңнен үзінді ғана. 

Асан балалары тек Тайторы Сәке 

болыстың арқасында 1903 жылы ғана еліне 

к"шіп келді. 

***

Кәшке батыр 1803 жылы қайтыс 

болып, Есқожа бабасы жатқан жерге 

жерленген. Бұрынғы Сібір губернаторы-

ның нұсқауымен Жетісу жері, атақты 

адам дардың бейіт-қорымдары арнайы 

картаға түсірілген. Міне, сол арқылы 

«Ш.Кашка» деп к"рсетілген бейіттен 

Кәшке батыр сүйегін алып, Мәскеу, 

Қазан қалаларында ДНК, ғылыми-

зерттеу жүргізіліп, ол нақты Дәулетұлы 

Кәшке батыр екені анықталды. Бұл істе 

тарихшы-археолог Арнабай Нұржанов 

бастаған оқымыстылардың еңбегін ерек-

ше атаған ж"н. 

***

Ақындар Кәшке батыр ерлігін қалай 

жырлаған?

 Кәшкенің әкесі Дәулет – Аңырақай 

шайқасында аты шулы батырлардың 

бірі болып, жауын жапырып жіберетін 

«Қызыл к"з» атанған. Жыр алыбы Жамбыл 

Кәшкенің батырлығын, мырзалығын 

былай жырлаған:

Атасы жауға аттанып, 

Жауды к"рсе шаттанып.

Ат құйрығын буады,

Елінің басын құрады.

Жауды шетінен қырады,

Батырлығын Кәшкенің,

Ел болып оны жырлады. 

Дәулетұлы Кәшкенің есімі жалпақ 

жұртқа жақсы мәлім, жасында ханның 

мыңбасысы болып, кейіннен Түрген – 

Есіктегі хан ордасында ел басқарып, билік 

жүргізеді. Оның Ыстамбек, Ақымбек 

атты екі баласы болған. Ыстамбектен 

Саурық батыр, Yйтей, Yбдіраман, Шідер, 

Жанай, Андас датқа туады. Ақымбектен – 

Тойшыбек, Сұраншы батыр, Шынасыл, 

Тәйтелі, Жантелі және Қаратай тарай-

ды. Кәшке батырдың тоғыз құрсаулы, 

тоқсан баулы туы Сұраншының үйінде 

сақталыпты. 

 ***

 Сарыбай бидің асына Yулиеатадан 

келген Майк"т ақын Жетісудың игі 

жақсыларына сәлем бергенде былай дейді: 

Ол жақтан Майк"т ақын қадам басты, 

Сіздермен сәтті күні саламдасты. 

Болғанда үш таңбалы тамғамыз бар.

Жүрмісің аман-есен шапырашты. 

Кәшкенің аманбысың балалары,

 Шынасыл, ауылы ортақ даналары.

Жүрмісің аман-есен күйлі-жайлы,

К"рмеген бұл Майк"ттің ағалары. 

Кәшкенің аманбысың Шынасылы,

Ту алып, тұлпар мінген бір асылы.

Шамшырақ жеті атаңнан үзілмеген, 

Yр жерге созып жүрсің құлашыңды.

Жүрмісің аман-есен Құдайберген,

Құдайға қылған ісің ұнай берген. 

Мырзабек, Кәшкеменен бірге туған,

Бұл нәубет нәсіп айдап сізге келген, – 

деп жырлаған. 

Сүйінбай "з уақтысында былай айтқан 

екен: 

Ей, Сарыбай, Сарыбай,

С"зімнің түсін мәнін-ай.

Хан Кәшкенің ұрпағымен қағысып,

Қарамайсың әліңе-ай.

Жамбыл Құлмамбетпен айтысқанда:

Асықпай тыңда Құлмамбет,

Беремін кезек нәубетті.

Онан бері асайын,

Т"скейге қадам басайын,

Жоғарғы шеті Мырзабек,

Арғы атасы – ер Кәшке 

Қарадан шығып хан болған. 

Қылған ісі Yбілпейіске таң болған. 

Аруақты ер болған. 

Абыройлы ел болып,

Сондай-сондай жан болған. 

Т"менгі шеттен айтайын,

Yлі менен Нұрабай,

Ер Кәшкенің тұқымы, – деп Кәшкенің 

батырлығын жырлаған («Нәубет» – араб-

ша – кезек, мұрша мағынасында).

Жамбыл «Сұраншы батыр» дастанын-

да былай дейді: 

Шапырашты "з атам,

Ұлы жүзге туысқан. 

Gз әкесі Кәшке еді,

Арғы атасы Қарасай,

Бір жақыны – Саурық-Сұраншы,

Жауды к"рсе шалады-ай. 

Қарасай мен Кәшкенің,

Кәрі аруағын шақырып,

Жігіттер құйды саумалын,

Тегенеден сапырып. 

 ***

 «Тұлпардан тұлпар туады, сұңқардан 

сұңқар туады» демекші, Кәшке батырдың 

ұрпақтары арасынан елге құрметті атақты 

адамдар к"п шыққан. Сұраншы, Саурық, 

Саурық ұлы Сыпатай секілді батырлар, 

шапыраштының болысы болған Андас 

датқа есімдері елге аңыз боп тарап, ел-

жұрты оларды әрдайым мақтанышпен 

еске алады. 

 Кәшке батыр ұрпақтары арасын-

да Социалистік Еңбек Ері атанған пе-

дагог Құдыс Yпсеметов, генерал Сләм 

Yпсеметов, мемлекет және қоғам қайрат-

кері Нұртілеу Бәкіров, еңбек ардагері 

Амангелді Дынбаев, «Казтрансгаз» акцио-

нерлік қоғамының президенті Қайрат 

Шәріпбаев, экономика ғылымының док-

торы Ержан Жатқанбаев, генерал Бекет 

Байғазиев, полковник Мақсат Асрарқұлов, 

Алматы облысы прокурорының орынбаса-

ры Саян Бәкіров және басқа да елге белгілі 

тұлғалар к"п.

***

 Иә, биыл елі мен жері үшін қалмақ-

жоңғарлармен де,  қоқандармен де, 

қытайлармен де, қырғыздармен де ғұмыр 

бойы шайқасқан Дәулетұлы Кәшке нің 

туғанына – 300 жыл толып отыр. «Ел 

үмітін ер ақтар, ер атағын ел сақтар» 

демекші, батыр баба есімі мен ерлік ісін 

ұлтымыз ұлықтап, еліміз еске сақтай 

береді. 

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ, 
жазушы

« I ,

к"рмеген, қиын-қыстау күндері ажырап 

қалған ағайындар бірін-бірі іздеп, табы-

сып, мәре-сәре болып жатты. 

Бұқар жырау, Үмбетей, Қожаберген 

жыраулар бастаған ақын-жыршылар ұлы 

жеңіске жеткізгендерге "лең-жырларын 

арнады. 

Түменбасылар – мыңбасы, жүзбасы-

ларға жаудан түскен мал-жаннан б"ліс 

беріп қайтарды. Бойдақ жігіттер мен 

батырларға жоңғардың әдемі қыздарын 

берді. 

Байтақ далада қайтып келе жатқанда 

Дәулет әкесі:

– Балам, біз Қарасай бабамыздан бері 

батырлық пен батылдық кетпеген киелі 

әулеттенбіз. Жаудан қайтпаған батыр бо-

лады. Ол үшін мың сан айлалы, әдіскер, 

шайқас жағын жете білетін, әділ шешім 

қабылдай алатын білгір болуың керек. 

Yне, тойда сен балуандармен күресіп, 

бесеуін жықтың, біреуінен жығылдың, 

әдісің жетпеді, бұғанаң қатып, сүйегің 

жетілмеді. Yлі-ақ талай сайыс-күреске 

қатысып, бас бәйгені алатын боласың, - 

деді. 

Ел-жұртын жоңғарлардан азат етілген 

Қаратал мен Лепсі "зендерінің жағасына 

оңтүстіктен к"шіріп әкелген соң Қарасай 

батыр ұрпақтары үлкен ас берді. 

Сол астың үстінде әкесі Дәулет "зінің 

үзеңгілес, қарулас досы Ботбай Сәмен 

батырға Кәшкеге "кіл әке болыңыз деп 

қолқа салды. Бұрыннан жарасып жүретін 

Сәмен батыр мен Кәшке әкелі-баладай 

Терең"зек сайында шапыраштылардан 

масқара боп жеңіліп қайтты. 

Бұл жорықтарға қатысқан алды-

мен жүзбасы, кейін мыңбасы болған 

Кәшке батыр арыстандай айбатты болып, 

қаһарланса қар жаудырардай, "те ірі 

денелі, кесек бітімді, алғыр да "жет әрі 

әдісқой батыр атанды. 

 ***

Yсіресе ерекше бір к"зге түскені 

қазақ тың ата жауы жоңғарлардан кек 

ала тын қолайлы сәтте соғыс жағдайын 

ерекше жақсы білетін батылдығымен аты 

шықты. 

1771 жылы Поволжьедегі қоныстанып 

қалған 30909 түтін немесе 180 мың қалмақ 

"здерінің ата жұртына к"шті. К"шті 

мыңдаған мұздай қаруланған жауынгерлер 

күзетіп, қоршап жүрді. Қазақ даласынан 

тез әрі білдірмей "тіп кетеміз деген 

дәмесінің рәсуасы шықты. Сан жылдаған 

қасірет-қайғы әкеліп, қаншама адамды 

қырғынға ұшыратқан ата жауына к"кжал 

батырлар мен сарбаздар бүйірден бүйідей 

бүре түйісті. Олар күтпеген жерден шабуыл 

жасап, к"штің бір б"лігін б"лектеп, қырып 

тастап, қайта к"рінбей кетіп жүрді. Yсіресе 

Кәшке бастаған қол жер жағдайын "те 

жақсы білгендіктен түнде шабуылға 

шығып жүрді. Yбден сілелері қатып 

шаршаған қалмақтар қалың ұйқыға кетті-

ау дегенде есін жиғызбай ұрандап, қолға 

түскен қыз-келіншек, бала-шаға демей, 

тұтқындап алып кетіп жатты. Қапырық 

жазда қалың шаңға к"мілген ұбақ-шұбақ 

доғарды. Барымта-сыдырымта тыйылды, 

бері қарай аспайтын да, баспайтын да 

болды. 

Бекініске Кәшке батыр "зі жасатқан 

сексен құрсаулы, тоқсан баулы байрағын 

іліп қояды екен. Туды ешкім к"тере 

алмайды, тек жау шапқанда Кәшке "зі 

к"теріп, Суықт"бенің үстіне шығып, 

«Қарасай!  Қарасай!  Қарасай!»  деп 

айғайлап ұрандағанда талай майданда 

бірге болған мың сарбаз серігі шауып 

жетеді екен. Бұл туды кейін ұрпағы, 

ерлігімен даңқы шыққан Сұраншы батыр 

ұстаған. Сауыт-сайманын да Сұраншы 

батыр киіп, жауға қарсы шапқан. 

1913 жылы Верныйда "ткен Романов-

тар әулетінің 300 жылдығы тойында 

Мақыш балуан Райымбекұлы Кәшке 

батырдың сауыт-сайманын киіп, айбал-

тасын ұстап суретке түскен. Бұл сурет 

Жамбыл музейінде ілулі тұр. Орыстар 

к"рмеге қоямыз деп оларды Петерборға 

алып кеткен деседі.

 ***

 Біздің елде бұрыннан біреудің әйелі ұл 

тапса «Е-е, Кәшкедей батыр туды дейсің 

бе?» дейтін мәтел бар.

Бір байдың адамдары барымтадан 

қолға түсіп, Кәшке 500 бас қой к"гендеп 

бересің деп кесім жасайды. Екі бала-

сын жіберсе "ңкей арық-тұрақ, қозы-

тоқтыларын айдатып жіберіпті. Кәшке 

шарт ашуланып "зі әлгі байға келсе, ол 

с"зге ұста, ділмар екен. 

– Батыреке, аттан түсіп, сыбағаңызды 

  ......»»
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«АНА ТІЛІ» КӨТЕРГЕН МӘСЕЛЕМЕРЕЙ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ЖИЫН

Көкейде жүрген ой еді

Әріптестерінің 
мақтаны

нын басты назарда ұстауымыз керек. 

Қазақстанда үрім-бұтағы, ұрпақтары 

қалмаған талай зиялыны білемін. 

Түсінген жанға аянышты тағдыр. 

Қарап тұрсақ, бұл "зі "те қиын 

да, күрделі мәселе. Осы мәселені  

к"тергендеріңіз дұрыс болған деп 

есептеймін. Тақырыпты әрі қарай 

індете жаза беру қажет. Бұл мақаланы 

оқып он адам ойланса, келесіде тағы он 

адамға ой салады. 

Сафура ҚЫДЫРБЕКОВА,
зейнеткер

АЛМАТЫ

даму үдерістеріне ілесе отырып, "скелең 

ұрпақтың танымы мен талғамына 

сай аса қажетті оқу құралдары мен 

оқулықтарды даярлап шығарып, та-

ратып келе жатқан «Мектеп» баспасы 

ұжымының еңбегі "лшеусіз. 

«Мектеп» тек мектеп оқулықтарын, 

тек мектепке қажетті баспа "німдерін 

ғана шығарып қоймайды, жалпы білімге 

құштар, білуге іңкәр оқырмандардың 

сұраны сына қарай танымдық-тағы-

лым  дық басылымдарды да шы ғарады. 

Нарық талаптарына икемделген бас-

паның әлемдік стандарттарға сай шы-

ғарған "німдері халықаралық к"р-

мелерде сан мәрте жүлделі болған дығы 

– оның материалдық-техникалық жа-

ғынан да, рухани әлеуеті тұрғысынан 

да қазақстандық баспалардың к"шбас-

шы ларының бірі екендігін дәлелдейді. 

Жалпы, қай мекеме болмасын, 

жұмысын жүйелі жоспарлап, халық 

сұранысына қарай ілкімді де икемді іс 

атқарғанда ғана зор нәтижеге жетпек. 

Бұл тұрғыда баспа басшылығының 

ұтымды ұйымдастыруы мен ұжымның 

жұмыла жұмыс істеуін ерекше атап 

"ткім келеді. 

«Мектеп» баспасының даму шағы 

зор, алдағы уақытта да мемлекетіміздің 

мүддесіне, ұлттың мұратына, халықтың 

сұранысына адал қызмет атқара 

беретініне еш күмән жоқ. 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті Журналистика 
факультетінің деканы, филология 

ғылымының кандидаты

Конференцияға қатысушылар 

жиын соңында дінтанушы-ғалым, 

қай раткер Халифа Алтайдың мұрасын 

зерделеу мақсатында арнайы зерттеу-

лер жүргізу, «Халифа Алтай халық-

аралық қайырымдылық қоры» аты-

нан Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 

және этнология институтының үздік 

докторанттары мен магистрантта-

рына қайраткер атындағы стипен-

дия тағайындау, жыл сайын "ткізі ліп 

тұратын Халифа Алтай оқуларын ұйым-

дастыру ж"нінде шешім қабылдады. 

Шара барысында түркі әлеміне кеңі нен  

танымал дінтанушы-ғалым Халифа 

Ғақыпұлының "мірі туралы кітаптың 

тұсаукесері "ткізілді.  

Зира Т<ЛЕНОВА,
 Ш.Уәлиханов атындағы 

Тарих және этнология 
институтының б+лім меңгерушісі

аяғында құдаларымен с"йлесу үшін 

аудармашының к"мегіне жүгінуіне 

тура келді. Қазақ болған соң, құдаға 

табақ тартылады ғой. Сыйлы қонақтың 

алдына бас, жамбас салынып, т.б. табақ 

қойылған. Сенсеңіз, олар ауыз тигені 

былай тұрсын, қолымен ұстап, ыры-

мын да жасамады. Аудармашы арқылы 

мейрамханадан тамақтанып келгендігін 

естідік. Сонан туған бала қазір шетелдік 

болып жүр.

Тағы бір қызметтегі  азаматты 

білемін. Қызы арабқа тұрмысқа шықты. 

Сол жақта жүріп 4 балалы болыпты. 

Қазір не азаматтығы жоқ, не жұмысы 

жоқ, бала-шағасымен осында пәтерден-

пәтерге к"шіп жүр. Байғұс ата-ана-

сы іштен тынып, онысын ешкімге 

білдірмей, тіпті туған-туыстарына да 

тіс жармай, әр жерден үй жалдап беріп, 

жасырып әлек. 

Бұл жерде айтпағым, тек қазақтан 

туған баланың ғана қазақ болаты-

Қатар тұрған осы екі с"зді әр 

оқулықты ашқан сайын к"зің шалады. 

К"зіңе бірден ыстық к"рінетін бұл 

с"здердің мәні мен мағынасына мән 

бере назар аудармаған күйі мектеп 

бітіріп кететінің де рас. Бірақ «Мектеп» 

баспасы» деген жазу сенің санаңда 

мәңгі жатталып қалады. 

Иә, расында, білім мен ғылым 

ордаларының табалдырығын аттаған 

әрбір ұл мен қыз «Мектеп» баспа-

сы шығарған оқулықтардан әріп та-

ныды; жазу үйренді; мәнерлеп оқуға 

машықтанды; тарихты білді; аспан 

әлемінің құпияларын оқыды; жер-су 

атауларын ғана емес, олардың сипа-

тын жадында қалдырды; жердің "зін 

де, оның т"сінде "мір сүріп жатқан 

тіршілік иелерін де к"збен к"ргендей 

болды; химиялық құбылыстар мен 

физикалық "згерістер сырына қанық-

ты; есеп-қисап шытырмандарын 

шешуді к"кейіне тоқыды; табиғат тыл-

сымдарын, "сімдік, жан-жануар, аң-

құстардың тіршілігін, жалпы қоршаған 

ортаны таныды; тіл үйренді, с"з сырына 

ой жүгіртті, әдебиет әлеміне бойлады; 

мәдениет нәрін бойына сіңірді. 

Демек, «Мектеп» баспасы шаңырақ 

к"тергелі бері жыл сайын "зі шығарған 

оқулықтары арқылы ұрпақ санасы-

на білім мен мәдениет нәрін құю 

нәтижесінде ұлтымыздың адамзаттық 

"ркениетке "з үлесін қосуына негіз 

қалап келеді. Бұл үрдіс басталғалы 70 

жыл "тіпті. «Елу жылда – ел жаңа» де-

ген халық даналығын еске алсақ, жарты 

ғасырға жетпей-ақ жаңғырып жатқан 

жаңа заман к"шінен қалмай, әлемдік 

Шараны «Халифа Алтай Халық-

аралық қайырымдылық қоры», «Ер 

Жәнібек» қоғамдық қоры және 

«Ғылым Ордасы» мемлекеттік ме-

кемесі  бірлесіп ұйымдастырды.  

Ғылыми конференцияға   Ш.Уәли-

ханов атындағы Тарих және этно-

логия институтының директоры 

З.Қабыл динов, Халифа Ал тайдың 

ұлы, «Халифа Алтай Халық ара-

лық қайырым дылық қоры» бас-

қармасының т"рағасы Абдуррахим 

Алтай, «Ер Жәнібек» қо ғам дық қоры 

басқармасының т"ра ғасы Жеңіс 

Түркия, сондай-ақ Түркиядан және 

еліміздің әр аймағынан келген та-

рихшы ғалымдар мен зиялы қауым 

"кілдері қатысты.  Жиында Халифа 

Алтайдың "мірі мен мұрасын, тәлім-

тағылымын бүгінгі «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы тұр ғысынан зерделеп-

зерттеу мәсе лелері кеңінен қозғалды.  

Gмірлік тәжірибеме сүйеніп айтар 

болсам, аралас некенің ұлтымыз үшін 

зиянды тұстары аз емес. Осы аралас 

неке дегеннің біразын қазір де к"ріп 

жүрмін. Бұл мәселені бала тәрбиелеп 

отырған әр отбасы оларға кішкентай 

кезінен айтып, құлағына сіңіріп отыр-

са деймін. Некелесудегі ұлттық салт-

дәстүрімізге баса мән берілсе қандай 

ғанибет. 

Мысал  рет інде  айта  кетейін, 

90-жылдары болған аумалы-т"кпелі 

заманда совхозда жұмыс істеген бір 

азамат  қалаға келіп, кәсіппен ай-

налысты. Алматыдан да үй алыпты 

дегенді естідік. Соның қызы Англияға 

оқуға барып, шотландыққа тұрмысқа 

шығыпты. «Қызым тұрмысқа шықты» 

деп,  той жасады.  Құдалыққа ол 

жақтан 3 адам келді. «Жүре берсең, 

к"ре бересің» деген рас екен. Қыздың 

әке-шешесі, ата-әжесі, бауырлары 

біреуі бірауыз ағылшынша білмейді, 

Оқырман қауымға Павлодар 

қаласында тұратын Нұрсұлтан 

Х а с а н о в т ы  т а н ы с т ы р а  к е т у д і 

ж"н санадым. Gз ісінің шебері, 

әріптестерінің мақтанышы. Спортты 

жанына серік еткен азамат туралы 

осы жазбамда айтпақпын. 

Жуырда Венгрия астанасы Бу-

дапешт қаласында кикбоксинг-

тен  Yлем чемпионаты "тіп, оған 

Қазақстан Республикасы құрама 

к о м а н д а с ы н ы ң  ү з д і к  с п о р т -

шыларының бірі павлодарлық по-

лиция лейтенанты Нұрсұлтан Хаса-

нов та қатысты. Ол 70 мемлекеттің 

спортшылары бақ сынасқан сайыста 

табандылық танытып, Yлем чем-

пионы деген атаққа қол жеткізді. 

Бұған дейін ол 67 келі салмақта  

Қазақстан Республикасының чем-

пионы, 2012 және 2015 жылдардағы 

Азия чемпионы, 2012 жылғы Yлем 

кубогінің иегері, 2008 жылғы Yлем 

чемпионатының күміс жүлдегері 

атанған. Департамент бастығы, 

полиция генерал-майоры Марат 

Қожаев Қазақ елінің туын биікте 

желбіреткен Н.Хасановқа алғысын 

білдіріп, жеңісімен құттықтады. 

Айта кетерлігі, Н.Хасанов Пав-

лодар облысының Ертіс ауданының 

тумасы. Павлодар мемлекеттік педа-

гогикалық институтының «Дене 

шынық тыру» факультетінің түлегі. 

Ол спортпен бала кезінен бері 

шұғылданады. 

Полиция қызметкерінің "мірінде 

спорттың алатын орны ерекше екені 

белгілі. Спортпен шұғылданатын 

адамдар жұмыста да  к"птеген 

жетістіктерге жетеді. 

 Айдана ИГСАТОВА

ПАВЛОДАР

«МЕКТЕП» БАСПАСЫНЫҢ 
КЕЛЕШЕГІ ЗОР

ДІНТАНУШЫ ЕҢБЕГІ 
САРАЛАНДЫ

Қысқа мерзімді пайдалану үшін жеке 

кәсіпкерлерге жыл сайын жаз кезінде 10 

сотық жер беріледі. Мұның бәрі ұлттық 

парктің бас жос парына сай жүргізіледі. 

Сол арқылы ұлттық нақыштағы киіз 

үйлер к"з жауын алады. Ұлттық салт-

дәстүрімізге негізделген дүниелер бой 

к"рсетеді. Т"менгі К"лсайда 6 ескекті 

қайық, су к"ліктері бар. Салт атпен 

серуендеу жүзеге асырылған. Жалпы, 

оның бәрін осы "ңірдегі  тұратын 

тұрғындар қолдарына алған.  Реті 

келгенде, айта кету керек, К"лсайдың 

жақсылығы, К"лсайдың шапағаты осы 

"ңірдегі халыққа жақсы әсерін тигізуде. 

Жалаңаш, Қарабұлақ, Саты, Құрметі 

"ңіріндегі ел мен жұрттың әл-ауқаты 

жыл сайын арта түсуде. Yсіресе, Саты 

ауылының тұрғындары үйлерінің іргесін 

кеңітіп, жайлы қонақүйлер жасап, 

туристерді қабылдап, сол арқылы ырыс-

құттарын арттырып келеді. Келушілерді 

атпен қыдырту да ауыл тұрғындарының 

несібесі. Онда да ауылдың құрт-майы, 

қымызы, ірімшігі мен маңызы к"п 

сұранысқа ие. Қазақтың сүт тағамдарын 

сатушыларға демалыс үйлерінің жанынан 

қолайлы жағдайлар жасалынып келеді. 

– Жыл сайын "ңірде саябақтар 

шеруін "ткіземіз. Gткен жылы бұл игі іс-

шара Кеген ауылында жалғасын тапты. 

Республикадағы түрлі туристік фирма-

лармен байланыстамыз. Қайткен күнде 

де келушілерге қолайлы жағдай жасау 

– бас ты міндетіміз, – дейді «К"лсай 

к"лдері» ҰТП мемлекеттік мекемесі 

экологиялық ағарту және туризм 

б"лімінің басшысы Yділхан Батанов.

Жоғарыда с"з еткеніміздей, биыл 

«К"лсай к"лдері» ҰТП-нің құрылғанына 

10 жыл толды. Тәуелсіздігіміздің 25 

жылдығы тұсында парк қызметкері 

Тайбек Смайылов мерекелік медаль-

мен марапатталса, Азамат Аңламасов 

аудан әкімінің Құрмет грамотасын 

иеленді. Жалпы, Yміржан Малыбеков 

басқаратын ұлттық табиғи паркінің 

болашағы кемел. Сұлу к"лімізге қорған 

болып, келушілерге жайлы қызметтерін 

ұйымдастырып келе жатқан олардың 

қолдары қуатты, "мірлері шуақты бола 

берсін!

Қанат БІРЖАНСАЛ

Алматы облысы

Сұлу  да  сымбатты,  к"ркем де 

кел бетті К"лсай "лкенің ғана емес, 

туған Отанымыздың да мақтанышы. 

Үкіметіміздің арнайы қаулысымен 

«К"лсай» к"лдері» ұлттық табиғи паркі 

мемлекеттік мекемесінің құрылып, 

ж ұ м ы с  ж а с а п  к е л е  ж а т қ а н ы  д а 

соның дәлелі. Бұл таңғажайып к"л 

мемлекетіміздің тікелей назарында, 

қамқорлығында.

–  К " л с а й  к " л д е р і  –  " л к е н і ң 

мақтанышы. Ұлттық табиғи парктің 

құрылуы арқылы мұндағы жағдай 

жақсара түсті. Gңірдегі "сімдік әлемі, 

жан-жануарлар дүниесі бәрі-бәрі на-

зарымызда. Парк арқылы бірсыпыра 

адамдар жұмыспен қамтылды. Мұнда 

мемлекетт ік  табиғи-қоры қ қоры 

қорғалады. Ғылыми-зерттеулер мен 

бақылаулар, табиғат құбылыстары мен 

табиғат кешендерінің жағдайына мони-

торинг жүргізіледі. Экологиялық ағарту 

жұмыстары қолға алынады. Ең басты-

сы, мұнда келіп демалушыларға бар 

мүмкіндік жасалады, – дейді «К"лсай 

к"лдері» ҰТП мемлекеттік мекемесінің 

басшысы Yміржан Малыбеков.

К"лсай туралы с"з. Бұл к"здің жауын 

алған жауһар дүние «К"лсай к"лдері» 

ҰТП-нің аумағында әрі қамқорлығында 

теңіз деңгейінен 1800-3500 метр биіктікте 

орналасқан. К"лсайдың тамаша "ңірі 

жануарлар мен "сімдік әлеміне бай. Тіпті 

ғажайып мекенде сирек әрі жоғалып бара 

жатқан табиғат дүниесі мен жануарлар 

ұшырасып жатады. Оған таңдануға бол-

майды. Мұнда шын мәнінде адамдардың 

қолы тимеген дүниелер сақталған. К"не 

мәдениеттік мұраның орындары бар. 

Ұлттық парк аумағында 40 түрлі жа-

байы жеміс-жидектің жеуге жарамдысы 

"седі. Олар: шетен, барбарис, таңқурай, 

қой қарақат, ит мұрын, шырғанақ, 

қой бүлдірген, рауғаш, жабайы пияз, 

сарымсақ, тағы басқалар. Мұнда емдік 

қасиеті бар жұпаргүл, уқорғасын, томар 

дәрі, қондық шавель, қалақай, мың та-

мыр, пижма, кипрей, жалбыз, "гей ш"п, 

қылқан жапырақ "седі. Ақ жаңбырлардан 

кейін к"ркін, бар тұлғасын аша жайнап 

тұратын "сімдік әлемінің дені емдік 

қасиетке толы. Жаңбырдан кейінгі жұпар 

шашқан түрлі иісіне не жетсін, шіркін?! 

К"лсай "ңірінде 226-ға тарта жан-

жануарлар кездеседі. Жалпы алғанда 

Қазақстандағы жануарлардың 21 пай-

ызын дәл осы "ңір құрайды. Аталған 

жан-жануарлардың ішінде Қазақстан 

Республикасының Қызыл кітабына ен-

ген сүт қоректілердің 6 түрі, құстардың 

13 түрі бар. ҚР Қызыл кітабына енген 

жануарлар түрлерінің 17 пайызы осында. 

Сүт қоректілердің 29 түрі, жәндіктердің 

15 пайызы, қанаттылардың 6 пайызы, 

жыртқыштардың 3 пайызы, кеміргіштердің 

3 пайызы, аша тұяқтылардың 3 пайызы 

ұшырасып отырады. Рас, омыртқалы 

жануарлардың ең к"п санын құрайтын 

құстар әлемі. Сұлулығымен, түрлі үнімен 

к"з баурайтын құстардың орманды 

мекендейтін 197 түрі бар. Парк аумағында 

жәндіктердің 735 түрі кездеседі. Кезінде 

сүйіншілеп жазғанымыздай, "ңірде қар 

барысы бар. Тәуелсіз Отанымыздың 

"ркендеуінің нышанына айналған қар 

барысының сұлу да сымбатты мекеннің 

адам аяғы тие бермейтін жерлерінде "мір 

сүріп жатқаны үлкен қуаныш.

«Солтүстік Тянь-Шань маржанда-

ры» атанған Күнгей Алатау жотасына 

орналасқан К"лсай к"лдері – жанның 

рахаты. К"здің қуанышы, жүректің 

жұбанышы. К"лдердің пайда болуы 

шамамен 1887 және 1911 жылдарға 

тап келеді.  К"лдер тектоникалық 

жағдайлармен Қайыңды және К"лсай 

"зендері аумағында пайда болған. 

Аталған К"лсай "зені аумағында Жоғары 

К"лсай, Ортаңғы К"лсай және Т"менгі 

К"лсай деп аталатын 3 к"л бар. Жоғары 

К"лсай к"лі теңіз деңгейінен 2650 метр 

биіктікте орналасқан, ұзындығы 580 

метр, ені 190 метр, к"лдің жалпы аумағы 

180 мың шаршы метр, тереңдігі 24 мет-

рге дейін барады. Ортаңғы К"лсай теңіз 

деңгейінен 2280 метр биіктікте орна-

ласса, ұзындығы 1180 метрге, ең кең 

тұстары 800 метрге дейін жетеді. К"л 

аумағы 343 мың шаршы метр, тереңдігі 

57 метр. К"лсайға барған кезде бірден 

к"з жауын алатын Т"менгі К"лсай 

теңіз деңгейінен 1800 метр жоғары 

орналасқан. Ұзындығы 1520 метр, ені 

222 метр. К"лдің жалпы аумағы 33 мың 

шаршы метр, тереңдігі 75 метрге жетеді. 

Осы "ңірдегі іргелес, к"рші сайда ертегі 

әлеміне ұқсас, сондайлық сұлу Қайыңды 

к"лі бар. Ол теңіз деңгейінен 867 метр 

биіктікте. Қайыңды к"лі біршама жас. 

Осыдан 100 жылға таяу уақытта 1919 

жылы жер сілкінісінен пайда болған. Су 

тар сайды толтырып, шыршалы орман-

ды басып қалған. Соның салдарынан 

Қайыңды к"л құшағындағы сақталып 

қалған шыршаларымен к"рік беріп, 

келбетін аша түседі.

ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 7 ақпан-

дағы №88 қаулысы негізінде құрылған 

«К"лсай к"лдері» ұлттық табиғи паркі 

мемлекеттік мекемесінің "з жұмысын 

бастағанына биыл тұп-тура 10 жыл 

толады. Парк арқылы жылма-жыл жаз 

маусымында демалушыларға танымдық 

және экологиялық туризмді дамыту 

жағдайы қамтамасыз етіледі. Спорттық 

ж ә н е  ә у е с қ о й л ы қ  а ң ш ы  л ы қ п е н , 

балықшылықпен айналысудың мүм-

кіндігі қарастырылады. Табиғат аясы 

мен тарихи, археологиялық ескерт-

кіштерге бару ұйымдастырылады. Бұл 

аймақтар жалпы ұлттық парк терри-

ториясының 13,5 пайызын құрайды. 

Мұндағы демалыс жаз маусымына тән. 

К"лсай к"лдері, Қайыңды к"л, Талды, 

Саты сайлары келушілердің ең к"п 

сұранысын арқалаған жерлер. Бұрнағы 

жылы К"лсай "ңірінде 18 мың адам де-

малып қайтса, "ткен 2016 жылы 22 мың 

адам демалып қайтты. Иә, Үкіметіміздің 

қамқорлығымен К"лсайға баратын жол 

қолға алынды. Gткен жылдан бастап 

жол жасалып жатыр. Жол келесі жылдар 

ауқымында бітеді деген жоба-жоспар 

бар. Жол бітсе, мұнда келушілердің саны 

2-3 есеге дейін к"терілмек.

Келушілерден түсетін қаражат 

мемлекеттік бюджетке, қалғаны парктің 

жеке есеп шотына түседі. Gткен жылы 

республикалық бюджетке 4 млн 700 

мың теңге аударылды. Туристік қызмет 

к"рсетуден ұлттық табиғи парктің "зіне 

19921 мың теңге қаражат түсті. 

Паркте 5 туристік соқпақ бар. Негізі-

нен, бұл соқпақтар «Қайыңды к"лі», 

«Алиманның ақтасы», «Т"менгі К"лсай 

– Ортаңғы К"лсай к"лі», «Құрметі ау-

ылы – Ортаңғы К"лсай к"лі», «Құрметі 

ауылы – Қыземшек тауы» туристік 

соқпақтары деп аталады. Бұл соқпақ 

бойларымен жүре отырып әлі де адам 

баласының әрекеттеріне ұрынбаған, 

тұмса табиғат әлемін тамашалап, жабайы 

аңдарды к"руге болады.

Парк аумағында жаз маусымында 

жалпы сыйымдылығы 200  адамға 

лайықталған К"лсай демалыс орындары 

жұмыс істейді. Онда коттедждер мен 

жаздық үйлерде тұру қарастырылған. 
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Басқосуға елімізге белгілі философтар мен 

ғалымның шәкірттері, туған-туыстары қатысты. 

Жиналғандар алдында Ж.Молдабеков, М.Хасанов, 

С.Есентаев, Ж.Алтаев, С.Мұрат, Г.Барлыбаева 

және т.б. азаматтар с"з с"йлеп, ғалымның "мірі мен 

еңбек жолы, кісілік келбеті, ұстаздық тәлімі мен 

игілікті істеріне тоқталды. 

Жиын барысында «Қазақ философия сы ның 

тарихы» атты қазақ тілінде жарық к"рген кітаптың 

тұсаукесері болды. Бұл осы саладағы к"птен 

күткен еңбек болатын. Қатысушылар құнды 

кітаптың жарыққа шығуына үлес қосқан ғалымның 

шәкірттері Гүлжиһан Жұмабайқызы мен Сәбит 

Мұратұлына ризашылықтарын білдірді. Келген 

қонақтардың барлығына кітап сыйға тартылды. 

Қазақ философиясының қалыптасуында Ораз 

Аманға лиұлының атқарған еңбегі мол. К"рнекті 

ғалымның шәкірті ретінде ұстаз еңбегін әрі қарай 

жалғастыру біздің парызымыз. 

Гүлжиһан НҰРЫШЕВА,
философия ғылымының 

докторы, профессор

Мерекелік концертте орталық директоры 

А.Қонарбаев «Нұр Отан» партиясы Маңғыстау 

облыстық филиалы т"рағасының бірінші орынба-

сары Н.Тумышевтің және Маңғыстау облыстық 

жас тар саясаты мәселелері басқармасының басшы-

сы А.Нұрдәулетовтың атынан колледждің қоғамдық 

мәдени іс-шараларға белсене қатысып жүрген үздік 

студенттерін Алғыс хатпен марапаттады. 

Колледж директорының оқу-тәрбие ісі ж"ніндегі 

орынбасары Балжақсы Шанкенова бірінші курс 

студенттеріне студенттік билеттері мен сынақ 

кітапшаларын салтанатты түрде табыс етті. Шара 

колледж студенттерінен құралған «Жайдарман» 

тобының әзілдерімен және патриоттық әндермен 

аяқталды.  

 Дина ЖОЛДАСБАЙҚЫЗЫ

Мерекелік шараға Ғазиза Жұбанованың шәкірті, 

А.Жұбанов атындағы Ақт"бе музыка колледжінің 

директоры, ҚР еңбегі сіңген қайраткері Аманжол 

Исмағұлов, ҚР Мәдениет саласының үздігі Мадина 

Қабижанова-Бисенғалиева, Ахмет – Ғазиза 

Жұбановтардың к"зін к"рген Роза Ермағанбетова 

және т.б. қоғам қайраткерлері, зиялы қауым "кілдері 

қатысты. 

Іс-шара алдымен Жұбановтардың туған "лкесіне 

келіп, Ахмет Жұбановтың ескерткішіне тағзым ету-

ден бастау алды. Қатысушылар халықпен жүздесіп, 

тағылымды естеліктерімен б"лісті. 

Кеште Д.Абдулла, А.Данағұлов, Б.Мырзабекова, 

А.Исмағұлов және «Серпін» ансамблі "нер к"рсетіп, 

к"пшіліктің қошеметіне б"ленді. «Қазақ маршы», 

«Прелюдия», «Жыр жазамын жүрегімнен», қобыз 

аспабындағы «Ария», саз сырнайда «Қарлығаш» 

әндері мен «Би», «Тәжік», т.б. билері кешке 

жиналған жұртшылықтың к"ңілін сейілтіп, ра-

хат сезімге б"леді. Үлкендер жағы жастарға бата 

беріп, ризалықтарын білдірді. Ал қала әкімі Ғалым 

Сембайұлы «Композитор Ғазиза Жұбанованың әр 

жанрда жазған шығармалары Тәуелсіз еліміздің 

мәдениетін асқақтатып, ұрпақ қазынасына айна-

латыны с"зсіз» деп, ұйымдастырушыларға алғыс 

айтты. 

Аяжан ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

ҚАЗАҚ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ 
КӨРНЕКТІ ТҰЛҒАСЫ

«ҰЛЫ ДАЛА ЕЛІНІҢ 
ЖАСТАРЫ»

«САЗЫНДА БАР ӨРНЕКТЕРІ 
ӨМІРДІҢ»

1982 жылы қыркүйек айында ҚазКСР 

Ғылым академиясының Ш.Уәлиханов 

атындағы тарих,  этнология және ар-

хеология институтының аспирантура-

сына қабылданып, 1986 жылы академик 

Б.Т"лепбаевтың жетекшілігімен жастар-

ды ауыл шаруашылығына тарту мәселесі 

тақырыбында кандидаттық диссертациясын 

қорғаған ол мұнан соң Қазақ КСР Ғылым 

академиясының Тарих, этнология және 

археология институтының мәдени-тарихи 

ескерткіштер б"лімінің қатардағы ғылыми 

қызметкерінен б"лім бастығына дейінгі са-

тылардан "тті. Осы жылдары к"п томдық 

«Қазақстанның тарихи-мәдени ескерткіштері» 

жинағын дайындау мақсатында Алтайдан 

Атырауға дейін к"птеген тарихи-мәдени 

ескерткіштерді ғылыми сараптауға арналған 

ғылыми-зерттеу экспедициясына қатысты. 

Нәтижесінде «Қазақстанның к"п томдық 

тарихи-мәдени ескерткіштер жинағының» 

бірінші томын баспадан шығаруға еңбек 

сіңірді.

1989 жылы Атырау қаласында "ткен 

ҚазКСР Ғылым академиясының к"шпелі сес-

сиясына барған атақты академик, тарихшылар 

М.Қозыбаев, К.Ақышев, К.Байпақовтарды 

Ж а й ы қ  " з е н і н і ң  ж а ғ а с ы н д а ғ ы  « К " н е 

Сарайшық қаласы» қазба орнына апарып, 

аталған тарихи орынды одан әрі зерттеу тура-

лы мәселе к"терді. Сол жылдары Ғизатолла 

Қаймолдаұлы Атырау облысында "ткен 

аймақтық «Солтүстік Каспий мәдениеті 

және оның тарихи-архео логиялық зерттелуі» 

атты халықаралық ғы лыми-практикалық 

конференцияны ұйым дас тыруға белсене 

атсалысты. Осы жылы Ғ.Халидуллин архе-

олог З.Самашевпен бірге Солтүстік Каспий 

"ңірінің к"не заманғы тарихы мен мәдениетін 

зерттеу үшін академик М.Қозыбаевтың 

б а с ш ы л ы ғ ы м е н  Б а т ы с  К а з а қ с т а н 

т а р и х и - м ә д е н и  ж ә н е  а р х е о л о г и я л ы қ 

экспедициясының негізін қаласты.

Атырау "ңірінің басшысы Р.Шырдабаевтың 

алдына мәселе қоя жүріп және сол кісінің 

араласуымен осы экспедицияға Самара 

қаласындағы «Союз-гипровостокнефть» 

ғылыми-зерттеу жобалау институтынан Теңіз 

кенішінің "ндірістік орындарындағы мәдени 

мұраларды зерттеу жұмыстарына қаражат 

б"лгізді. 

Ғылыми экспедициялардың негізінде Аты-

рау облысының аймағынан к"птеген тарихи 

ескерткіштер анықталып құжатталды. Оларды 

қорғау, есепке алу, шарттау мәселелерін об-

лыс әкімшілігінің алдына койды. К"п ұзамай 

атақты ақын Мұрат М"ңкеұлының, күйші 

Құрманғазы бабамыздың кіндік қаны тамған 

жері, Сағырбай қыстауы және бұлардан 

басқа 18 ескерткіш нысандары құжатталып, 

мемлекеттік  қорғауға  алынды.  Батыс 

"ңіріндегі Иманқара ескерткішін зерттеу ге 

Ауыл – алтын бесік. Оны түлету, уақыт та-
лабына сай к+шін к+рікті ету аса маңызды. 
Бұл орайда туған жерін тұғыр етіп, еселі 
еңбек етіп жүрген азаматтардың игілікті 
істері қуантады.

Ақай ауылында тұратын Еділ Сәрсенбаевтай 

еңбеккер жанды жерлестері «бесаспап аза-

мат» деп атайды. Шын мәнінде к"п құрметіне 

лайықты жан. Ауылдастарының алғысын 

а р қ а л а п  ж ү р г е н  а з а м а т .  Ж у р н а л и с т і к 

іссапарымыздың бірінде Еділдің үйінде болдық. 

Жүргізіп келе жатқан бар шаруасына к"ңіліміз 

толды. Оның үйінің ауласын жедел машина-

трактор ж"ндейтін шағын шеберхана деуге 

әбден болады. Не керектінің бәрі бар. Күніне 2 

тоннаға дейін ұн шығаратын диірменін к"рдік. 

Сұраныс иелері болса диірмен де іске дайын. 

Таға, шеге тағы да басқа керекті дүниелер 
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КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

КЕШ

БАҒДАР

Ж.Таймағанбетов, З.Самашевтармен бірге 

тікелей атсалысты.

1990 жылдар басында Ғ.Халидуллин 

қоғамдық негізде Қазақстанның тарихи-

мәдени ескерткіштерін қорғау қоғамы 

т"рағасының орынбасары міндетін атқарып, 

Республикадағы к"птеген тарихи-мәдени 

е с к е р т к і ш т е р д і  п а с п о р т т а у ғ а ,  е с е п -

ке алуға үлкен үлес қосты. 1994 жылы 

қазақ зиялы азаматтарымен бірге жоңғар 

шапқыншылығы барысында шешуші р"л 

атқарған Орбұлақ шайқасының 350 жылдық 

тойын ұйымдастыруға және "ткізуге бел-

сене қатысып, оның тарихи маңызын 

насихаттаушылардың бірі болды.

Тарихшы-ғалым профессор Ғизатолла 

Халидуллиннің ғылыми жұмысындағы екінші 

бағыт ол – кеңестік биліктің Қазақстандағы 

аграрлық саясатының «ақтаңдақтарын» 

ашып, тарихи ақиқатты қалпына келтіру еді. 

Айталық, біз кеңестік идеология тұрғысында 

жазылған тарихты оқып "скен аға ұрпақ бұған 

дейін Қазақстандағы социалистік құрылыстың 

«табысты» жүргізілгеніне, соның арқасында 

қазақтардың шұрайлы жерлерін, су к"здерін 

тартып әперді. Қазақстандағы Кеңес "кіметінің 

жер ж"ніндегі іс-шаралары бастапқыда оның 

қоныстандыру саясатымен тығыз байланыс-

та жүзеге асырылғанымен, миллиондаған 

орыс шаруаларының қоныстануы мен олар-

ды шығыс аймақтағы жерлерге орналастыру 

жергілікті халықтың құқығын шектен тыс бұзу 

болатын.

Кеңес "кіметі жергілікті халықтың жерге 

деген құқығын шектеумен қатар, оларға салы-

натын салықтың түр-түрін де "ршіте түскенін 

зерттеуші Ғ.Қ.Халидуллин нақты деректермен 

дәлелдейді. Қазақ тұрғындарына салық салудың 

жасырын нысандарын табу үшін, РКФСР 

Қаржы халық комиссарының нұсқауы бойынша, 

қаржы органдары, болыстық атқару комитеттері 

жанында сыртқы салық қызметкерлерінің 

институты енгізілді. 1922-1923 жылдары ауыл 

тұрғындарына бірыңғай табиғи және киіз үй 

салығынан басқа да салықтар: еңбек к"лік 

салығы, жалпы азаматтық салық және бірнеше 

жергілікті салықтар салынды. 

Бүгінде Ғ.Халидуллиннің 100-ден аса 

ғылыми еңбектері "з еліміз бен шет елдерде 

жарық к"рсе, оның 5-еуі монография, 2-еуі оқу 

құралы. Халықаралық ғылыми қауымдас тықта 

да оның "з орны бар. Ғизатолла Қаймолдаұлы 

Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 

университетінде, дүниежүзілік демографиялық 

зерттеу орталығында, П.Лумумба атындағы Ре-

сей халықтар достығы университетінде ғылыми 

баяндамалар жасады. Ұлыбританияның Бе-

кингэм университетінің ректорымен кездесіп, 

білім берудің инновациялық технологиялары 

ж"нінде пікір алмасқаны бар. Ал Ғизекең 

Кембридж университетінің профессоры 

Джордж Кларкпен кездесуінде қазіргі тарих 

ғылымының "зекті мәселелері, оны оқыту 

әдістемелері туралы ой б"лісті. Сондай-ақ ол 

әлемнің к"птеген елдерінің жоғары оқу орын-

дары мен ғылыми орталықтарында болып, 

олардың озық тәжірибелерін елімізге олжалап 

қайтқан ғалым.

Ғизатолла Халидуллин 1960-шы жылдардың 

бас кезінде Атыраудағы Ы.Алтынсарин 

атындағы орта мектепте оқып жүргенінде 

тарих пен археологияға қызығып, жергілікті 

"лкетанушы ғалым В.К.Афанасьев басқарған 

археологиялық қазба жұмыстарына, зерттеу 

шараларына қатысады. Мектептен кейін 

жүрек қалауымен Гурьев педагогикалық 

институтының тарих факультетіне түскен 

Ғ.Халидуллин оқу орнындағы комсомол және 

кәсіподақ жұмыстарына жан аямай атсалысады. 

Белсенді қоғамдық жұмыстары үшін 1970 жылы 

«Ерен еңбегі үшін» медалімен марапатталған 

студент "з ынта-ықыласымен институтта 

студенттердің тарихи-археологиялық тобын 

ұйымдастырып, туған "лкенің мәдени-тарихи 

орындарын зерттеумен айналысады және оқу 

орнының мұражайын к"птеген археологиялық 

бар. Оны да тиімді пайдаланып келеді. Шаруа 

қожалығының Нұрболат Сәрсенбаевтай мал-

шысы, Құрманбай Ниязақыновтай техника 

жүргізушісі бар. Қожалықта трактор, жүк к"лігі, 

науқанды жұмыстарға қажетті агрегаттар к"з тар-

тады. Оның бәрі "з жұмыстарынан босаған кезде 

елдің де игілігіне жарап жатады. Бесаспап аза-

мат "негелі шаңырақтың иесі. Жұбайы Толқын 

Нұрмұратова ауылдағы дәрігерлік амбулаторияда 

фельдшер болып еңбек етеді. Олардың сүттей 

ұйыған жып-жылы шаңырақтарында т"рт бала 

"сіп келеді. Үйінің ауласын жедел машина-трак-

тор ж"ндейтін шағын шеберханаға айналдырған 

Еділдей азаматтың қолы қуатты бола берсін! 

Қанат БІРЖАНСАЛ

Алматы облысы 

Райымбек ауданы

материалдармен толықтырады. Сол кезде бүкіл 

Кеңес Одағында жүріп жатқан «Yкелер даңқы 

жолымен» Бүкілодақтық әскери-патриоттық 

жорығы аясында туған "лке тарихын зерттеу 

бағытында бірқатар жұмыс атқарады. Тарихи 

Сарайшық қаласын зерттей жүріп, ғылыми 

тәжірибелік конференцияда баяндамалар жа-

сайды. Сол кезде-ақ оның еңбектері республи-

ка және облыс деңгейінде жоғары бағаланып, 

тиісті марапаттарға ие болып жататын еді. 

Жоғары оқу орнынан кейін арнаулы жолда-

мамен Гурьев облыстық комсомол комитетінде 

нұсқаушы, лекторлар тобының жетекшісі, б"лім 

меңгерушісі сияқты лауазымдық қызмет тер 

атқарды. Мәскеудегі «Жұлдызды қалашықта» 

"ткен Кеңес Одағының даңқты әскери 

қолбасшылары, Кеңес Одағының маршал -

дары И.Баграмян, И.Конев, Н.Покрыш  кин, 

Г.Жуковпен және КСРО ұшқыш-ғарыш-

керлерімен кездесулерінен алған әсерлерін елге 

келген соң жастарға әңгімелеп берген еді. 

1 9 7 1  ж ы л ғ ы  1 4  қ а з а н д а  Д о н д а ғ ы 

Ростов қаласында "ткен бүкілодақтық жас 

лекторлардың халықаралық семинарына 

қатысуы да оның жан-дүниесін байытып, 

ой-"рісін кеңейте түскені әлі есінде. 1976 

жылы Қазақ теміржолына қарасты «Қызыл 

Крест және Қызыл жарты ай» қоғамының 

т"рағасы болып сайланды.1978  жылы 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

к о н ф е р е н ц и я с ы н а  қ а т ы с ы п ,  х а л ы қ қ а 

медициналық-санитарлық қызмет к"рсету 

және оны насихаттау жұмысына атсалысуы 

Ғизатолла Халидуллинің "міріндегі ең бір есте 

қалатын елеулі сәттер болды. Бұдан кейінгі 

еңбек жолы Қазақ КСР Ғылым академиясымен 

тығыз байланысты. Ол ғылым жолына осындай 

"мірлік тәжірибемен келген азамат. 1994 жылы, 

Қазақ Заң институтының доценті, деканның 

орынбасары, проректоры болғаны, академик 

С.Зиманов басқарған Қазақ Академиялық заң 

университетінің проректоры, одан бері Абай 

атындағы ҚазҰПУ-дағы кафедра меңгерушілігі 

бар, бәрі де Ғ.Халидуллиннің асқан асулары 

деп білеміз.

Ғизатолла Қаймолдаұлы Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

жанындағы Отан тарихы мамандығы бойынша 

жұмыс істейтін докторлық Кеңестің мүшесі, 

оның жетекшілігімен ғылыми еңбегін қорғаған 

аспиранттар, ізденушілер мен магистранттар 

еліміздің әртүрлі жоғары оқу орындарында 

жемісті еңбек етуде.

Отан тарихының келелі мәселелерін зер-

делеген ғылыми шығармалары арқылы ол 

бүгінгі күні елімізге, шетелдік ғылыми ортаға 

танымал ғалымға айналып отыр. Оның зерт-

теу еңбектері Қазақстанда, Ресей Федера-

циясында, Украинада, Германияда, тағы 

да басқа елдерде жарияланған. Ғизатолла 

Қаймолдаұлы Мәскеудің М.Ломоносов 

атындағы Мемлекеттік, П.Лумумба атындағы 

Халықтар достығы университеттері студенттері 

арасында әлемдік және Қазақстан тарихы 

мәселелеріне арналған дәріс те оқыды. 

Ресей Федерациясы, Франция, Герма-

ния, Ұлыбританияның белгілі тарихшы 

ғалымдарымен, мұрағат қызметкерлерімен 

б о л ғ а н  к е з д е с у л е  р і н д е  ж а л п ы  т а р и х 

мәселесімен қатар Қазақстан тарихын әлемдік 

тарихтың құрамдас б"легі ету мәселесін алғаш 

к"теріп, бұл бағыттағы ойларын жеткізді. 

Ғалымның бұл келелі ұсынысы аталған елдер 

тарихшыларынан орынды қолдау тапты. Gзінің 

осындай маңызды бастамасын ол қазіргі күні 

де үнемі к"теріп, бұл бағыттағы атқарылар 

шараларды ғылыми және к"пшілік басылым-

дарда жариялап келеді. Бүгінгі уақытқа дейін 

ғалым ғылыми ортаға кеңінен белгілі к"птеген 

монографиялардың, оқулықтардың, 100-ге 

жуық тарихи мақалалардың авторы. 

Қорыта келгенде, отандық тарих ғылымына 

сүбелі үлес қосып жүрген білікті ғалым "зінің 

ұлағатты шығармашылық әрі еселі еңбек жо-

лымен замандастарына, ізбасар шәкірттеріне 

үлгі-"неге екені с"зсіз. Кейіпкеріміздің 

қайраткерлік, азаматтық ұстанымдары ұлт 

тарихындағы бедерлі іздердің молынан 

қалыптасуына игі әсер етті деп толық сеніммен 

айта аламыз. 

Ғабит КЕНЖЕБАЕВ,
Абай атындағы ҚазҰПУ 

оқу әдістемелік жұмыстар
ж+ніндегі проректоры, тарих 

ғылымының 
докторы,ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі

Мырзахан АХМЕТОВ,
Абай атындағы ҚазҰПУ

Қоғаммен байланыс б+лімінің бастығы

республикамыздың «гүлдене» түскеніне 

имандай сеніп келгеніміз рас. Кеңес "кіметі 

орнатылғаннан кейін елімізде байлардың 

мал-мүлкін тәркілеп, "здерін тап ретінде жою, 

ауылды ұжымдастыру науқандарының дұрыс 

жүргізілгенін мойындағанымыз да ақиқат. 

Кеңес мемлекетін құру үшін осылай істеу 

заңды деп түсінгеніміз де бекер емес.

Ал енді тарихшы-ғалым Ғизатолла Ха-

лидуллин Кеңес "кіметінің Қазақстандағы 

аграрлық саясатын зерттей келіп, оның 

қарапайым ауыл халқына қаншама залал 

әкелгенін шындық тұрғыда әшкерлеп бер-

ген еді. Ресейде Қазан т"ңкерісі жеңіске 

жетіп, жаңа кеңестік "кімет орнағанымен, ұлт 

аймақтарындағы жағдай ушыға түскені белгілі. 

1917 жылғы т"ңкерістен кейін Қазақстан да 

күшті әлеуметтік және саяси күйзелістерге 

тап болды.  1918  жылғы ауа  райының 

қолайсыздығы, шовинистік пиғылдағы кеңес 

органдарының басшылары Қазақстан мен 

Түркістанның жергілікті халықтарын шара-

сыз жағдайға әкеп соқтырды. 1920 жылдың 

басында-ақ Верный уезінде 120 мыңнан астам 

адам аштыққа ұшырап, Yулие-ата, Перовск, 

Түркістан, Шымкент, Қостанай және Ақт"бе 

уездерінде жаңа астыққа жетуге мүмкіншілігі 

жоқ 176807 шаруашылық тіркелген. Аштықтың 

күшейгені сонша, Yулиеата уезінде 1919 

жылы жергілікті халықтың 35 пайызы ғана 

тірі қалған. Ал сол кезде Сырдария мен 

Жетісу облыстары қазақтарының бай мал 

шаруашылығы әбден тоналып, к"шіп келуші 

орыс шаруаларының саны уезде 115 пайызға, 

ал олардың шаруашылықтарындағы мал басы 

125 пайызға к"терілді. Yбден әлсіреген және 

қаза болған қазақтардың жерлері орыс ку-

лактары мен дәулетті шаруаларының қолына 

к"шті. Жаңа билік жергілікті халықтың 

тағдырына жаны ашымады. Қайта билікті 

қолына алған «маркстік шовинистер» 

қазақтардың "лімін «революция мүддесіне 

пайдалы» деп есептеді.

Т.Рысқұловтың бастамасымен 1918 жылы 

қазан айында Аштықпен күресетін орталық 

комиссия құрылды, оның т"рағасы болып "зі 

сайланды. Алайда комиссия бірінші күннен 

бас тап жергілікті тұрғындарға жаны ашы-

майтын Түркістанның азық-түлік дирек-

ториясы мен РСФСР Азық-түлік халық 

комиссариатының қызметкерлерінің кер-

тартпа әрекеттерінің салдарынан үлкен 

кедергілерге кезікті. Астық сату, азық-түлікті 

б"ліп беру ісінде қазақтарды кемсітуге жол 

берді. Астықтың к"бі «орталыққа» ж"нелтіліп 

жатты.

Профессор Ғизатолла Халидуллиннің 

зерттеулеріне қарағанда, жоғарыдағы қолдан 

жасалған ашаршылық қана емес, қазақ 

халқына жасалған басқа да қастандықтар жетіп 

артылады. Ресейден жіберілген қоныс аудару-

шы ларға ерекше жағдай жасалды. Оларға 

соғатын ұстаханасында тұр. К"рігі, құрал-

жабдықтарының бәрі орнында. Оның сыртында 

темір жонатын шеберхана жұмыс істейді. Бұл да 

қат-қабат жүргізілетін жазғы науқандық жұмыс 

кезінде бұзылған түрлі тех ни  каға, агрегаттарға 

к"мекке келетін игілік. Аулада машина-трактор 

тәрізді к"лік түрлерін ж"ндеуге ар налған аулада 

к"ліктердің д"ңгелектеріне жел үрлейтін құрал 

бар. Ең бастысы, іздеген адам қажетті к"мегін 

ала алады. С"йтіп, риза к"ңілімен аттанып жа-

тады. Еділдей азамат үй ау  ла сындағы ұстахана, 

диірмен, станоктың бәрін жүр гізеді. Бәрін бес 

саусақтай меңгеріп алған.

Рас, мұның бәрі Еділ Сәрсенбаев басқаратын 

«Сулысай» шаруа қожалығының иелігіндегі 

дүниелер. Аталған шаруа қожалығы уақыт 

талабына сай жұмыс жүргізіп келеді. Т"рт 

түлік мал "сіреді. Егіншілікпен айналысады. 

Арпа, бидай себетін 40 гектар егістік жері 

i iҒЫЛЫМДАҒЫҒЫЛЫМДАҒЫ
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Емшілік – халықтың ырыс, несібесі. 

Сондықтан емші-дәрігерге құрмет ерекше. 

Жасан Зекейұлына сансыз алғыстар түсіп, оны 

шетелдік ұйымдар марапаттап жатса, оның 

мағынасы дәрігердің ерен еңбегінің баға-

лан ғандығы. Дәрігердің еңбегін кей-кейде 

жүздеген дертті жанды қатарға қосты деп мара-

паттаймыз, онымыз дұрыс. Ғажап еңбек. Бірақ 

дәрігердің бір ғана адамды жазып, оның алғы-

сына б"ленуінің "зі ерлік емес пе? Адам жанын 

сақтап қалу – нағыз ерлік емес пе? Жасан 

Зекейұлының осы күнге дейінгі қыз ме тін 

жүйелі түрде баяндап, жұртшылыққа жет кізіп 

отырған «Жас-ай» журналының "ткен сан-

дарынан бастап парақтап отырсақ, дәрігер емі 

шипа болған жандардың алғыстары тұнып тұр.

Қаншама жанның к"з жасы құрғады. Қан-

шама жан алғыс, тілегін білдіруде, қаншама 

жан сауығып, қуанышқа б"ленуде. Бұл ізгілік, 

әрі игілік іс. 

***

Адам к"ргенін, білгенін айту керек. Жасан-

ның к"п жақсылығын к"рдім. Емшілігіне тәнті 

бол дым. Білгенім жеке "з басыма қатысты 

жағдай. 

Ауыл баласымыз. Үнемі ат үстіндеміз. Ат 

інге аяғын тығып алып сүрініп кетіп, аттан 

талай құладым, сондайдың бірінде бұғанам-

ды сындырып алдым. Жас кезде ет-сүйек  

тез жетіледі, тәуір болып, ұмытып кеткем. 

Жас келе, сол сынған жер сыр бере бастады, 

қақсайды. Белгіленген дәрігеріме бардым, 

айтып жатырмын:

– Оң қолымды арқама сол қолымен 

түйістіріп жүре алмай қалдым, оның үстіне түн 

баласы тыныштық жоқ, мазам кетеді, оң иығым 

сырқырайды, – деп. Хирург сырқырауды 

тоқтататын дәрі берді де:

– Ғареке, алпыс жасқа дейін екі қолыңызды 

арқаңызға түйістіріп жүрдіңіз ғой, – деп қарап 

тұр. Не дейсің, мұндай дәрігер-хирургке.

Алматыдағы Жасанға телефон шалдым. Ол:

– Ғареке, келіңіз, қолыңыздың сырқы-

рауын да, қозғалыстың шектеулігін де ұмытып 

ке тесіз, – деді. Рас. Бәрін ұмытып кеттім. Екі 

қолым ды айқастырып кешке таман серуен-

ге шығатыным бар. Сонда қалай деймін, екі 

дәрігер, екі түсінік...

Жасан Зекейұлы басқарып, жұрт алғысына 

б"леніп отырған халықаралық «Жас-Ай» 

медициналық орталығындағы емнің ерекшелігі 

мынада.

Жыр кешінде к"рермен тек қазақстандық "нерпаздардың 

ғана емес, алыс-жақын түркі халықтары жыршыларының 

да "нерін тамашалады. Нақтырақ айтқанда, Сыр, Орал, 

Маңғыстау "ңірінің жыраулық "нерінің хас шеберлері, 

бүгінгі қазақ жыршыларының ақсақалдары Хатимолла 

Бердіғалиев, Бидас Рүстембеков, Gсербай Сәрсенбаев  

бастаған жыршы-термешілерімізбен қатар, Gзбекстан, 

Түркмен, Қарақалпақ елдерінен келген жыршылар да "нер 

к"рсетті. 

Осы кеште Францияның Қазақстандағы Т"тенше және 

"кілетті елшісі Филипп Мартинэ айрықша "нерімен к"зге 

түсіп жүрген Ұлжан Байбосыноваға «Франция әдебиеті мен 

"нерінің кавалері» орденін салтанатты түрде табыс етіп, оны 

Франция Мәдениет министрінің арнайы тапсырмасымен 

тапсырып отырғанын, оған қазақ жыршысы әбден лайық 

екеніндігін жеткізді. 

– «Ұлы дала елі» этнофестивалі тамаша жоба. Бүгінгі 

кеште маған Қазақстанның оңтүстік "ңірінен келген 

жыршылар мен Қарақалпақстаннан келген "нерпаздың 

орындауындағы жырлар қатты ұнады. Олардың дауысы мен 

музыкалық аспапта орындауы шебер шықты. Мен Ұлжан 

Байбосынованың еңбегін жоғары бағалаймын. Ол Фран-

циямен, Қазақстандағы біздің елшілікпен бірге бұрыннан 

жұмыс істеп келе жатыр. Оның еңбегі зор. Францияда 

Орталық Азия музыкасын сүйіп тыңдайтындар к"п. Оның 

ішінде қазақ әні тыңдармандарының клубы бар, – деді 

Франция елшісі.

Gз кезегінде с"з алған Ұлжан Байбосынова аталған 

жобаның "нер иелеріне жүктер жауапкершілігі зор екендігін 

атап "тті. 

«Жыршылық, жыраулық "нердің қаншалықты терең 

екені белгілі. Сол себепті бұған үлкен жауапкершілікпен 

қарауға тура келеді. Терең мағыналы мұраны бағасын 

түсірмей халыққа жеткізу басты мұратымыз болды. Барлық 

қазаққа ортақ "нер болғандықтан бүгінгі күнгі орындаушы-

лары мен ізін жалғастырушы ұрпақтарын қамту қажет» деді 

Ұ.Байбосынова. 

Садық АЛМАСҰЛЫ 

Маңғыстау облысының табиғи ре-

сурстар және табиғат пайдалануды рет-

теу басқармасының басшысы Серік 

Сағынбаевтың айтуынша, күкірт қыш-

қылы зауытының "ндірістік қал дық-

тары «Қошқар-Ата» қалдық қойма сы-

ның оңтүстік-шығыс б"лігінде, оның 

санитарлық аймағы шекарасынан тыс 

жерде. «Yл-Фараби атындағы Қазақ ұлт-

тық университетінің ғалымдары қалдық 

қоймасының жақын жердегі елді мекендер-

дің экожүйесіне әсерін зерттеу мен бақылау 

жасау  мақсатында ғылыми-зерттеу 

жұмыстарын жүргізген. Яғни бірінші кезек-

те «Қошқар-Ата» қалдықтар қоймасының 

жақын аумақтағы экожүйесіне әсері 

және қалдықтар қоймасының жақын 

аумақтағы тұрғындардың денсаулығына 

экологиялы-генетикалық әсерін бағалап 

к"рген. «Зерттеу нәтижелері к"рсеткендей, 

санитарлық аймақ ішінде "мір сүретін 

ке мір гіштердің дезоксирибонуклеиндік 

қыш қылы мен хромосомдарына теріс әсері 

анықталған. Сондай-ақ қоршаған орта-

ның қолайсыз факторларының әсеріне 

және генетикалық (тұқымдық) ауруларға 

минорлы генотиптерді тасушылар түсуі 

мүмкін деген болжам жасалып отыр» дейді  

С.Сағынбаев.

Бұл проблеманы кешенді шешу мақса-

тында «Қошқар-Ата» қалдық қоймасын 

қалпына келтірудің техникалық-экономи-

калық негіздемесі және бірінші кезеңінің 

жұмыс жобасының  жобалық сметалық 

құ жаттамасы әзірленіп, мемлекеттік 

сараптаманың оң қорытындысы алынған. 

Кеңестік заманда "сіп-"нген дәрігерлердің 

к"пшілігі (бәрі емес, әрине) ауруды дәрі-

дәрмекпен емдейді. Yрине, дәрі қуаты күшті, 

ол дерттен сауықтырады, бірақ "зге жеріңді 

зақымдап кетуі әбден ықтимал. Оны мынандай 

метафорамен түсіндіруге болады. Айталық, 

дәрі қуатымен емдеу қуаты авток"лік деңіз. 

Жолыңызда ауыр тас жатыр (ол дерт), дәрімен 

күшейген денеңіз (оны қуатты авток"лік деңіз) 

жолдағы тастың быт-шытын шығарып жүріп 

"теді. Иә, алғашқы дерттен сауықтыңыз, бірақ 

тастың тас-талқанын шығарғанда денеге, 

ағзаға зақым келеді емес пе? С"зсіз. Бұл ескі 

медициналық тәжірибе. Ал Шығыс-Тибет 

медицинасында жолдағы тасты (дертті) алып 

тастайды. Оны алып тастайтын дене қуатының 

"з мүмкіндігі. Ол үшін қан тамырлар жүйесі 

тұтас іске қосылуы қажет. Дәрісіз емдеу, ине-

мен емдеудің мың жылдық тәжірибесі, тарихы 

бар. Ол Корей, Жапон, Қытай, Тибет елдерінде 

ертеден қолданылып келе жатқан үрдіс. 

Осы дәстүрді бүгінгі күнге енгізіп, нәтижелі 

тәжірибеге жеткізіп жүрген халықаралық 

Шығыстың емдеу академиясының академигі 

Жасан Зекейұлы. 

***

Инемен емдеудің де қыр-сыры к"п екеніне 

дертті болып Жасан дәрігерге барғанда к"зім 

жетті. Адам денесінде жүздеген нүктелер, 

яғни қан тамырларының жолдары бар. Қан 

жүйелі, табиғи түрде айналса – денің сау. Қан 

ұйыса берсе, қоюлана берсе, жүруі нашарлай 

берсе дерттің күшейгені. Yрине, емдеу тәсілі 

к"п. Бірақ емделу мәдениеті, ем қабылдау 

психологиясы дегендер біздің елде "з ж"ніне 

қойылмаған. Ылғи кешігіп келіп емделу, үнемі 

аяқ басуға жарамағанда, к"з әбден к"рмегенде, 

құлақ мүлдем естімегенде дәрігерге келу, ем 

қабылдау мәдениетіне жата ма? Немесе дертті 

адамды анда-мында деп «қуалап» сандалтып 

қою ем қабылдау психологиясына жата ма? 

Онсыз да жұқарып тұрған жүйке, не болмақ? 

Сырқат жан демалысқа келген адам емес! Осы 

мәселелер «Жас-Ай» мединцина орталығында 

жүйеленген. Адамға барынша қызмет ету, 

орталық қызметкерлеріне тән. Басшылық 

соны талап етеді. Ем қабыл болып, сырқат адам 

қуаныш құшағына енсе, оған Жасан бастаған 

дәрігерлер қауымы дән разы. «Жас-Ай» ме-

дицина орталығына бір келген жан қайтадан 

келуге ынталы. Себебі мұнда оны қадірлеп 

қарсы алу тәртібі қалыптасқан. Осы ахуал-

Ш"лейттенуге қарсы атқарылған жұ-

мыс тарды да айтып "ту қажет. Маңғыстау 

облысындағы к"шпелі құмдармен күрес 

жұмыстары қалай жүріп жатқандығы әрбір 

тұрғынды мазалайтындығы с"зсіз. Айта 

кету керек, "ткен ғасырдың екінші жарты-

сынан бастап "ңіріміздің қарқынды игерілуі 

қоршаған ортаға түсетін антропогендік 

фактордың салмағын еселей түскендігі 

белгілі. Биологиялық алуан-түрліліктің 

кемуі соның бір к"рінісі. Облысымыздың 

ірі құм массивтерінің жер асты су к"зде-

рінің игерілуі, құм массивтерінің қысы-

жазы жайылым ретінде пайдаланылуы 

және жергілікті  тұрғындардың орман 

ресурстарын отын ретінде пайдалануы 

құм сілемдерінің к"шуіне әкелді. Мұндай 

жағдай Қарақия ауданындағы «Түйесу», 

Маңғыстау ауданындағы «Бостанқұм» 

және «Қызылқұм» құм массивтерінде 

к"рініс алды. Аталған құм массивтерінің 

іргесінде орналасқан Сенек, Ұштаған, 

Тұщықұдық және Шебір ауылдарының 

тұрғындары табиғаттың тепе-теңдігінің 

бұзылуының салдарларының куәсі болды. 

2004 жылдан бастап Сенек, 2007 жыл-

дан Ұштаған, 2012 жылдан Тұщықұдық 

және 2016 жылдан бастап Шебір ауы-

лын к"шпелі құмнан қорғау жұмыстары 

жүргізіліп келеді. Бұл уақыт арасында 2910 

гектар жерді алып жатқан аумақ қоршалып, 

фитомелиорация-механикалық жұмыстар 

жүргізілді. Нәтижесінде қоршалған аумақ-

тың "сімдік жамылғысы толықтай қалпына 

келді деп қорытындылауға болады.

Елді мекендерді к"шпелі құмдардан 

Қазақ әдебиеті  ауыр қайғыға 

ұшы рады. 95 жасқа қа ра ған шағында 

Қазақ стан ның халық жазушысы, ҚР 

Мемле кет тік сыйлы ғы ның лауреаты, 

к"рнекті ақын Мұ зафар Yлімбаев 

"мір ден озды. 

Ақынның алғашқы тырнақалды 

"леңі он бес жасында Павлодар облыс-

тық «Қызыл ту» газетінде жарық к"рген 

еді. Соғыс жылдарындағы шы ғармалары 

май дандық, респуб ли ка лық басылым-

дарда шығып тұрды. 

Армиядан оралған соң «Пио-

нер» журналында, «Қазақ әдебиеті» 

газеттерінде жауапты қызмет атқарды. 

Мұзағаң «Балдырған» жур на лының 

талаптағыдай шығуына, қ"птеп таралуы-

на ерекше еңбек сіңірді. 1958 жылдан 

1986 жылға дейін аталған журналдың бас 

редакторы болды.

Алғашқы кіта бы 1952 жылы жа рық 

к"рді. Содан бері оқыр  ман қолы на 

жет  пістен астам кі та  бы тиді. К"п теген 

ән  дерге "лең жазды. Шығар малары бір-

неше тілге аударылды.

К " р к е м  а у д а р м а  с а л а с ы н д а 

Сағдидың «Бостанын», Петефи мен 

Тоқтағұлдың, Аполлинердің таңдамалы 

"леңдер жинақтарын, Ю.Фучиктің 

«Дар алдындағы с"зін», Орбелианидің 

«Ғұмырнамасын» және  Пушкин, 

Лермонтов, Маяковский, Ғ.Тоқай, 

М.Жәлил, Фирдоуси "лең-жырларын 

қазақша с"йлетті.

«Аспандағы әпке» жинағы үшін 

республикалық Абай атындағы Мем-

ле кеттік сыйлыққа ие болды. Қазақ-

стан ның еңбек сіңірген мәдениет қыз-

меткері, Қазақстанның халық жазушы-

дарды ретке келтіру айтуға оңай, әйтпегенде 

орасан күш-жігерді, ынта-ниетті, "з ісіне 

деген құштарлықты қажет етеді. Осы жолда 

қажымай-талмай дәрігер Жасан Зекейұлы 

маңдай терін т"гіп қызмет атқаруда. 

Халық ықылас-ниеті сарқылмасын сізге, 

академик Жасан, игілікті істеріңіздің үнемі 

жемісін к"ре беріңіз, қадірлі замандас! 

***

Қоғамда «оралман» деген түсінік бар. 

Мен оралман деген адам демеймін. Бір 

қилы-қилы замандарда шашырап кеткен 

ырыс-несібеміздің атамекенге оралып 

жатқанын «оралман» идеясы деймін. Орал-

ман – идея! Ырыс-несібеміз. Сырттағы 

ағайын коммунистік режімнің азабына шы-

дамай, ел ауған. К"рмегендері жоқ. Мұң 

құшағына оралып күн кешті, к"бісі опат 

болды, қалғаны осы. Олар ер қазақтың 

ұрпақтары, елге қайтқанда қазақ елінен не 

аламыз деп емес, не береміз деп оралғандар, 

ырыс-несібесімен келгендер. Сондай на-

мысшыл қазақ тұқымынан "сіп-"нген Қытай 

елінің "зінде-ақ жұртқа белгілі болған дәрігер 

Жасан Зекейұлының ата жұртына оралып, 

қаншама адамның еміне дауа беруі, әрине ел 

ырысы. Ол қазақ елінің патриоты. Қолымнан 

келген шипа тым құрыса бір қазаққа дары-

са деген асыл тілекпен шекара аттап, ата-

қонысының игілігіне айналған емшілігі, жер-

ге жауған ақ жауындай сіңімді. Мен осыған 

ризашылығымды білдіремін. Yуелі Алла, 

екінші Жасан дәрігер емінен сауыққан жан-

дар жаппай "з тілектерін "леңге айналдыруда. 

Yкетіп бара жатқан ақындық болмаса да, 

жүрекжарды пікір "зінше "лең жолдарымен 

"рнектелген. Мен сондай "лең-тілектердің 

к"бін тыңдадым да, ойға қалдым. Дәрігердің 

әр емі – ерлікпен пара-пар. Адам жанын ара-

шалау, әрине, ерлік. 

Дәрігер Жасан ердің жасы елуге келді, бұл 

аз да, к"п те емес. Алла тағаланың пендесіне 

берген сыйы. Yйтсе де, елуден кейін бастала-

тын байсалды ғұмыр бар, сол ғұмыр баянды 

болсын, сен жұртыңа, жұртың саған бауыр 

басып жақындай берсін. Азаматтық деген 

елге – қызмет.  Азамат деген асыл қасиет. Елге 

қызметің де, қасиетің де Абай хакім айтқандай 

толық болсын. 

Қайратың мен сабырыңа Құдай қуат берсін, 

Жасан – академик!

*** 

Уақыт тауып жазушы-этнограф Жанат 

Ахмадидің «Тектілік тегеуріні»  деп аталатын 

романын оқып шықтым. Академик Жасанның 

арғы тегі, шыққан елі және отбасы хикаясы 

туралы жазушы к"птеген тарихи деректер 

келтірген. Романның тілі қарапайым, жалпақ 

жұртқа түсінікті. Жасанның әкесі Зекей 42 

жасында іссапар үстінде жол апатынан қаза 

болған. Анасы Шарипа бес баламен жесір 

қалған. Үлкені Сайра, одан кейінгі Серік 

қорғау жұмыстары алдымен «Түйесу» құм 

массивінде (Сенек ауылы) 2004 жылдары 

басталды. 2008 жылға дейін жүргізілген 

жұмыстарды Алматы қаласының геогра-

фия институты атқарды. Аумақтағы 440 

гектар жердегі құм қозғалысы тоқтатылды. 

2009-2013 жылдары аумақта 300 гектар 

құм тоқтату іс шараларын іске асырды. 

«Бостанқұм» құм сілемінде (Ұштаған 

ауылы) 2007-2010 жылдар аралығында 

ауқымды құм тоқтату шаралары жүзеге 

асты. Нәтижесінде тұрғылықты жер 

маңайындағы 530 гектар аумақтық құм 

массиві тұрақтанды. 2011-2013 жылдар 

аралығында 300 гектар аумақтың құм 

тоқтату іс шаралары іске асырылды. 2011 

жылдың аяғында Қызылқұмда (Тұщықұдық 

ауылы) құм тоқтату жобасы басталды. 

Жоба 640 гектар жер аумағын қамтиды. 

2011-2013 жылдар аралығында 300 гектар 

аумақта Тұщықұдық елді мекенін к"шпелі 

құмнан қорғау жұмыстары дер кезінде 

шешімін тапты. 2016 жылы құм тоқтату 

жұмыстары Маңғыстау ауданының Шебір 

ауылында басталып, жалғасын табуда.

Тағы бір "зекті мәселе, Каспий теңі-

зінің экологиясын қорғау бойынша атқа-

рыл ған жұмыстар жайы. Теңізде мұнайдың 

т"гiлуінiң алдын алу және оны жою ж"нiн-

дегi "ңірлік жоспары әзірленіп, облыс 

әкімдігінің қаулысымен бекітілді. Со-

нымен қатар жер үсті "зен сулары облыс 

бойын ша жоқ екені белгілі. Ал облыс 

аумағы жер асты су ресурстарымен және де 

Каспий теңізі айдынымен қамтылған. 

Маңғыстау облысының табиғи ресурс-

сы, Жамбыл атындағы халықаралық 

сыйлықтың лауреаты атанды.

К"рнекті ақынның «Менің Қазақ-

станым», «Жолдар – жырлар», «Жүрек 

лүпілі», «К"ңіл күні», «Балдәурен шір-

кін, балалық», «К"ңіл күнделігінен», 

«Мар жан с"з», «Ақмаң дайлым», «Аян-

ның алақ аны», «Хат», «Нақыл на ма», 

«Балдәурен» және басқа да шы ғар-

малары оқырман қауымға жақсы таныс.

Қарымды қаламгер тілдің парқын 

білетін. Қазақ с"зінің інжу-маржанын 

теріп, жаңылтпаш жазып, мақал-мәтел 

жинақтап, оларды кітап етіп шығарды.

Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін 

ақын шабыты таса түсті. Елдікті, бір-

лікті арқау еткен жаңа жырлар "мірге 

келді. Егемен елдің жетістіктеріне 

балаша қуанды. К"пті к"ріп, к"п 

жасағандықтан әдебиетке араласқан 

іні-қарындастарынан ақыл-кеңесін де 

ая мады. Т"ңірегіндегілерді туған елді 

сүюге, құрметтеуге шақырды. Халқының 

сүйіспеншілігі арқасында абыз ақсақал 

деңгейіне к"терілді.

Арқалы ақын елі  міздің алғаш-

қы Yнұраны автор ла рының бірі. Ұлы 

Отан соғысындағы ерлігі және елге 

сіңірген еңбегі үшін Отан соғысының І 

және ІІ дәрежелі ордендерімен, «Отан» 

орденімен, бірқатар медальдармен, гра-

моталармен марапатталды.

Халқымыздың қарымды қалам гері, 

қазыналы қариясы болған ел ар дақ ты-

сының есімі ешқашанда ұмытыл майды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС
және Серіктестікке қарасты

басылымдардың еңбек ұжымдары 

Емшілік – ел игілігі 

Елінің ардақтысы еді
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ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛМАРАПАТ

маман дәрігер, оның інісі Жасан – акаде-

мик, кейінгілер Сержан, Ержан. Бәрі білім 

алған кәсіби мамандар. Бәрін жеткізген ана-

лары – Шарипа. Ол кісі ойшыл адам. Мен 

«Мұң» кітабыма Шарипа ақынның «Мұңайған 

аққу» деген "леңінің мынандай шумақтарын 

енгіздім.

Бір міні жоқ жаралыс келбетінде,

(қиял-ғажап ертегі келді есіме).

Жалғыз аққу мұңайып жүзіп жүрді,

К"к аспандай м"п-м"лдір к"л бетінде.

Жылжымады... кідірді, мұң бар кезде,

Оның сырын кім білер мұндай кезде.

Бір сыңарын сұр мерген атты ма әлде,

Келмейді ғой бейшара бізбен с"зге.

Ағармайды сызылып түнсіз таңдар,

Ал "мірде бар ма екен мұңсыз жандар.

Тағдырымыз ұқсайды ей, аққуым – 

Дедім, бірақ тыңдады, үнсіз маңдар.

Ақын Шарипа, с"з етіп отырған емші 

Жасанның анасы, "мірден ерте "ткен азамат 

Зекейдің жан жары.

***

Л е в  Г у м и л е в  а т ы н д а ғ ы  Е у р а з и я 

университетінің философия кафедрасында 

«Мәңгілік ел – Ұлы дала философиясы» де-

ген бағдарлама қабылдадық. Оның мазмұнын 

ашатын жеті пән енгіздік, соның жетіншісі 

«Жақсы қазақ идеясы және философиясы» 

деп аталады. 

Жақсы қазақ кім? Тәуелсіздікті жария 

еткен егеменді елге жақсы қазақ қажет. Оның 

басты "лшемдері: жақсы қазақ бай, ауқатты 

болуы керек, бірақ байлық, ауқаттылық аспан-

нан түспейді, демек, ол іскер, креативті болуы 

шарт. Үшіншіден, ол Елбасы айтқан ұлттық 

кодты, яғни дәстүрді ұстанушы, әрі насихаттау-

шы  болуы табиғи жағдай. Т"ртіншіден, жақсы 

қазақ ұрпақтар сабақтастығын жалғастырушы 

(ата, әке, немере) болуы аса қажет, осыдан 

ұлт бірлігі қалыптаспақ. Бесіншіден, жақсы 

қазақ қара к"з қарындасың, яғни қыз баланы 

к"здің қарашығындай сақтай алатын ержүрек, 

отбасының қорғаны болуы ата-дәстүр сал-

тын сақтау деген с"з. Алтыншыдан, жақсы 

қазақ жаңашыл, инновацияшыл болуы қазіргі 

заманның, "ркениеттің талабы.

  Бұларға қосарым, жақсы қазақ ізгілік 

және игілік жолындағы мұсылмандығы мен 

түркішілдігі мол болуы да егемен елдің азама-

тына қойылатын басты талаптар. 

  Осы айтқандарды саралап отырсам,  

айтылған асыл қасиеттер доктор Жасан 

Зекейұлының бойынан табылуда, демек, ол 

егеменді еліміздің бір уығын ұстаушы – жақсы 

қазақ демекпін!

Ғарифолла ЕСІМ,
академик, жазушы, 

қоғам қайраткері

тар және табиғат ресурстарын пайдалануды 

реттеу басқармасы Каспий теңізінің 

Маңғыстау б"лігін қорғау аясында біршама 

жұмыстар атқарды. Атап айтқанда, 1399,5 

қашықтықты құрайтын Түрікменстан 

ш е к а р а с ы н а н  А т ы р а у  о б л ы с ы н ы ң 

шекарасына дейін су қорғау аймақтары 

мен белдеулері орналастырылды. Жыл 

сайын Экологиялық зерттеу зертханасы 

Маңғыстау облысының теңіз портының 

және де мұнай кен орындарының Каспий 

теңізінің жағалауларына техногенді 

әсерлерін кешенді зерттеу жұмыстарын 

жүргізеді. Осы жыл аясында Экологиялық 

зерттеу зертханасы Гидробиология 

б"лімімен толысып Каспий теңізінің 

гидрофлора және гидрофауна жағдайын 

зерттеуге мүмкіндік алды. Зерттеу жұмыс-

та рының қорытынды есебі экология 

д е п а р т а м е н т і ,  г е о л о г и я  ж ә н е  ж е р 

қойнауын пайдалану инспекциясы және 

де мамандандырылған табиғатты қорғау 

прокуратурасына анықталған экологиялық 

бұзушылықтарды жоюға шара қолдануға 

жіберіліп отырады.

Yрине, экологиялық ахуалды жақсар-

туға құзырлы органдар барын салуда. Десе 

де, қоршаған ортаны қорғау мәселелері 

жергілікті немесе республикалық бюд-

жеттен қыруар қаржыны жұмсау арқылы 

шешіле бермейтіні айдан анық. Бұл іске 

к"п болып атсалысу қажет.

Нұрбол ОҚУОВ,
ҚР Журналистер одағының мүшесі

Маңғыстау облысы
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Ливия үкіметі құл саудасы 
туралы ақпаратты жіті тексеру-
ге кірісті. Осыған орай ар найы 
тергеу комитеті де құрылды. 
Жергілікті билік халықаралық 
ұйымдарды Бас прокуратурамен 
бірге жұмыс істеуге шақырып 
отыр. 

Бірнеше күн бұрын амери-

калық CNN телеарна сы ның 

бейнематериалынан кейін Ливияда жанжал шық қан-

ды. Онда заңсыз мигранттарды құл ретінде сататын 

жергілікті базар жайлы айтылған. Бұқаралық ақпарат 

құралдарының хабарлауынша, тірі тауардың құны 

400 доллардан басталатын к"рінеді. Жаға ұстатар 

жағдайды естіген БҰҰ-ның "кілдері шұғыл әрі жіті 

тергеу жүргізуді талап етіп отыр.

Ирактың солтүстігіндегі 
Туз-Хурмату қаласында теракт 
болып, 32 адам қаза тапты. 75 
кісі жарақат алған. 

Лаңкестік шаһар орталы-

ғындағы жеміс-жидек пен 

к"к"ніс сататын базардың 

маңын да жасалды. Жанкешті 

жарылғыш зат жасырынған 

к"лік пен келіп, оны жарып 

жіберген. Yзірге терактіні ешқандай лаңкестік топ 

мой нына алған жоқ. Жарақат алғандардың к"бі ауыр 

халде. Елдің премьер-министрі Хейдар әл-Абади 

«Ирак және Левант» лаңкестік ұйымының жеңіліс 

тап қан дығын мәлімдей отыра, қалған содырларды 

тал қандаған соң толық жеңіс деп айтуға болатынын 

жеткізді.

Барселонада Каталония аймағы үкіметінің 400-ден 
астам қызметкері +ңірдің автономдығын шектейтін 
құжатқа қарсы наразылық шеруіне шықты. 

Олар ресми Мадридтен заңнаманың күшін жоюды 

сұрап, қамауға алынған "ңір басшыларын босатуды 

талап етті. Шеруге қатысушылар орталық билік заңды 

жолмен сайланған аймақ басшылығын қуғын-сүргінге 

ұшыратып отыр деп есептейді. 

Қазан айының басында Каталония аймағының 

үкіметі "ңірдің тәуелсіздігі туралы референдум 

ұйымдастырып, одан кейін егемендігін жариялаған 

еді. Бірақ ресми Мадрид сайлауды заңсыз деп 

тауып, аймақ үкіметі мен парламентті таратып, 

тікелей басқаруға к"шті. Орталық биліктің осындай 

әрекетінен соң Каталонияда аймақтың тәуелсіздігі 

мен қамаудағы саяси тұтқындарды босатуды талап 

еткен шерулер жиі "туде.

Гаити мемлекеті АҚШ-қа 
қоныс аударған азаматтарын 
елге қабылдауға әзірленіп жа-
тыр. Бұған дейін Ресми Вашинг-
тон елге 7 жыл бұрын к+шіп кел-
ген Гаити тұрғындарына Құрама 
Штаттарында тұруға рұқсат 
беретін бағдарламаны жабуға 
шешім қабылдаған еді. 

Бағдарлама 2010 жылы Га-

итиде болған жер сілкінісінен кейін іске қосылған. 

Енді 2019 жылы шілденің 22-сінен бастап күшін 

жоймақ. Ал оған дейін 60 мыңға жуық гаитилік от-

андарына оралуы тиіс не елде заңды түрде қалу үшін 

арнайы рәсімдерден "туі керек. 

АҚШ билігінің мұндай шешім қабылдауына ішкі 

қауіпсіздіктің экс-министрі Джон Келлидің «Гаити 

Республикасы жағдайы айтарлықтай жақсарды» деп 

мәлімдеме жасауы түрткі болған.

Боливия үкіметі елдегі үш газ кен орнын игеру ту-
ралы келісімге қол жеткізді. Бұл туралы құжатқа осы 
мемлекетте +тіп жатқан газ экспорттаушы елдердің 
4-форумында қол қойылды. 

Пайдалы қазбаны игеруге құйылатын инвести-

ция к"лемі бір жарым миллиард доллар. Құжатқа 

сәйкес «Иньигуасу» кен орнын испандық «Репсоль», 

нидерланд-британдық «Шелл» және аргентиналық 

мұнай компаниясы бірлесіп "ңдейтін болады. Қалған 

екі орынды жергілікті бірлестіктер игереді. Сонымен 

қатар кездесуде осы саладағы ынтымақтастықты 

дамыту мен қазіргі нарықта қалыптасқан жағдай 

талқыланды. 

Айта кетейік, Yлемдегі газ қорының 67 пайы-

зы осы ұйымға мүше елдерде шоғырланған. Оған 

12 мемлекет кіреді және тағы 6 ел бақылаушы 

мәртебесіне ие. 

Үндістан әскерилері Гиннес кітабына енген +з ре-
кордтарын жаңартты. 

58 ер адам бір мотоциклге мініп, 1200 метр қашық-

тықты Елаханка стансасының маңында жүріп "ткен. 

Осылайша, Торнада жасағының мүшелері әлемдік 

рекорд орнатты. Бұл – әскерилердің 20-шы рекорды. 

Ал трюкке сарбаздар алты ай бойы дайындалыпты. 

2010 жылы мотоциклге – 54, 2013-те 56 адам мінген.
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жазықсыз құрбан болғандардың 

тағдырына алдымен к"ңіл б"леді. 

Сол себепті болар, Сәкен Сейфуллиннен 

кейін, большевиктер әбден күш алып, ақ 

дегені алғыс, қара дегені қарғысқа айналған 

жұрт басындағы ең бір ауыр қиын-қыстау 

тұста ел басқарған Жалау Мыңбайұлының 

тұлғасы зерттеушілер назарынан к"п уақыт 

тыс қалып келгені.Тек бертініректе ғана 

филолог ғалым Қабиболла Сыдиықұлы, жур-

налист Yбілқайыр Спан еңбектері арқасында 

к"мескіленіп ұмытылуға айналған аяулы ер 

есімі қайта жаңғыра бастады. Асыл ердің есімі 

неліктен қоғамдағы ала-құла ықыластың 

салқынына ұшыраған десек, С.Сейфуллин 

бастаған большевик қайраткерлердің к"бі 

"здері қызмет еткен жүйенің құрбаны болса, 

Ж.Мыңбайұлы бір қарағанға, к"лденең келген 

т"тенше аурудан, "з ажалынан к"з жұмғандай 

болып к"рінеді. Шындығында олай емес бо-

латын. 

Ж.Мыңбайұлының «Ыстық қайрат, нұрлы 

ақыл, жылы жүрегі» қалай қалыптасты? Ол 

шыққан әулет те отарлаушылардың теперішін 

к"п к"рген. Қуғындалған. Шашылған. 

Осылайша әке-шешеден ерте айрылған 

Жалау әжесі Ботаг"здің тәрбиесінде "седі. 

Маңғыстауға жер аударылған атақты украин 

кобзары Тарас Шевченконың «Қазақ қызы – 

Катя» деген к"пшілікке жақсы мәлім суреті осы 

Ботаг"здің бейнесі. Новопетровск бекінісінің 

коменданты Гусковтың қызметшісі болған 

ол немересі Жалауды Форт-Александровск 

қаласындағы (Маңғыстаудың бұрынғы 

орталығы) екі сатылы орыс-қазақ мектебіне 

беріп оқытқан. Мектептің үш сыныбын 

бітірген соң, тұрмыс жағдайына байланысты 

оқуын әрі қарай жалғастыра алмай Жалау 

осындағы тұз "ндіру кәсіпшілігіне жұмысқа 

тұрады. Орыс тілін үйренуі, қарапайым 

еңбек адамдары ортасында ер жетуі оны 

ерте есейтеді, қайсар да табанды мінезін 

қалыптастырады. К"птің сенімін ақтай 

алатын азамат ретінде танылып, 1916 жылы 

тұз "ндірушілер кәсіподағының т"рағасы 

болып сайланады да, біржола саяси күрес 

жолына түседі.

Ашуға булыққан ол жанындағыларға 

бұйыра с"йледі:

– Бұл барып тұрған ұлтшыл. Тездетіп 

к"зін құрту керек мұның. 

Жалау: (сенге к"шіп) Қанды қол, танты-

ма!

Голощекин: Не? Не дедің?

Жалау: Қолыңа қара деймін. Қолың қан 

сенің... Қанішерсің!

Голощекин: А... вот оно что? Я, мен 

Николай патшаны "лтірдім, қатын бала-

шағасымен қосып. Ленин "зі тапсырғасын. 

Иә, солай, жанын жаһаннамға жібердім. 

Халықты қанап, қанын сорып келген 

жауыздың.

Жалау: Патша халықты қанаса, сен тігерге 

тұяқ қалдырмай тонап кетпексің. Елді аштан 

қырмақсың ба? 

Голощекин: Қазақ елін жаңа жолға партия 

емес, партияның сенімі жүктелген мына мен 

емес, Адаевскіден шыққан мына сен алып 

шықпақшымысың? Надо же.

Жалау: Бұл қу "мірде ештеңе де мәңгі 

емес. Бәрі "згереді. Ерте ме, кеш пе, Филипп 

екеуміз де, "зіміз болмасақ та сүйегіміз, 

тарих сотының алдына барармыз. Yділдік 

таразысына тартылармыз. Келер ұрпақ сүйтіп 

аршып алар кімнің кім болғанын.

Голощекин: Большевизм мәңгілік. Мына 

мен сияқты большевиктер мәңгі "згермейтін 

тарихты жасаушылармыз. Иә, мен жарты 

әлемді билеген Николай патшаны "лтірген 

адаммын, сен кімсің оның қасында...

Бастығына тура қарсы шыққан адам 

тауып дұрыс қолдануды керек ететін "ткір 

құрал. Дұрыс қолданбасаң, халық арандай-

ды, бір-бірімен жауласады, береке-бірлігінен 

айрылады... Адай жұрты не к"рмеді? Жау оғы 

мен қылышының астынан дүркірей қашып, 

қаңғып-пысып бармаған жері жоқ. Қырық 

б"лшек боп б"лінді, тарыдай шашылды.

Мұстафа Шоқай: Адай жұртын біріктіру 

жолындағы еңбегіңіз жайынан мен толық 

хабардармын. Біз ешкімге мәңгі құл болып 

тұра алмаймыз, құл болу үшін жаралғанымыз 

жоқ, қалайда ұлттық азаттығымызды толық 

алуға тиіспіз. 

Жалау: Сіз мені, Мұстеке, үгіттеп тұрған 

жоқсыз ба?

Мұстафа Шоқай: Жо-жоқ, жасы үлкен 

аға лығымды пайдаланып және "зіңе шын 

сенетінімді білдіріп, қатты риза болғандықтан 

сыртқа еріксіз шығып кетіп жатқан ішімдегі 

жан сырым ғой.

Жалау: Арман-мұратыңыз қандай биік еді, 

Мұстеке.

Мұстафа Шоқай: Жоқ, інім, олай деме, 

келіспеймін. Арман-мұрат халықтікі. Мен бар 

болғаны соны арқалап жүрген жүкшісімін әрі 

жоқшысымын. Біз жеке тұлғалардан жоғары 

тұрған ұлттық мұраттарға сүйенуіміз керек... 

Дүниедег і  барлық қырғын идеялық 

жаулықтан басталатыны белгілі. Алаш алыпта-

ры ұрыс даласында жеңілгенмен соңғы демдері 

біткенше ұлттық мұраттарына адал болып 

қалды. Ж.Мыңбайұлы «Ауыл тілі» газетін 

шығарғанда М.Дулатовтың оған «...Кітаптардың 

да, газеттердің де маған к"рсетпеген қорлығы 

2016     
  .  

   
,     

 .   
   125 

 ,      
    

 .   
.    , 
     

  .  
    

  «  ,  
,  »  

  -    
  . 

,    -
 , 1916  -  

   , 
1917    

    
    

   
    

    . 
   , 
   
,    

«     
,    

   ,  
  »  

  .  ,  
 ,  

   , -
      
     

   
      

   . 
. , . , . , 
. ...    

    
.

Қайраткердің "мір жолына үңілгенде, 

мен оның функционерлік қызметінен г"рі 

Абай айтқан толық адамға тән қасиеттерін 

к"руге тырыстым. Қазақ "мір танымындағы 

ақ, қара ұғымымен де безбендедім. Қазақ 

жақсы, жаман адамдарды ақ ниетті, қара 

ниетті деп те б"леді ғой. Осы тұрғыдан Жа-

лау Мыңбайұлының большевик деген сырты 

ғана, іші халқына адал, ақ ниетті абзал азамат 

болғанына к"ңілімді жеткіздім.

Біріншіден, оның рухани жан әлемі 

халықтық салт-дәстүрден, әншілік, күйшілік 

"нерінен барынша мол нәр тартқанына 

тәнті болдым. Бірер мысал. Ол қазақ әндерін 

зерттеуші А.Затаевичке «Ақтан», «Ақб"бек», 

«Жуас қоңыр», «Қараторғай» деген т"рт ән 

жаздырған. Орталық қазақ Үкіметі Орынбор-

дан Қызылордаға к"шіп келгенде тұңғыш рет 

бұрын тыйым салынған наурыз тойын ұлттық 

мереке ретінде "ткізуге мұрындық болған. 

Ақмешіттің Қызылорда атануы, бұрынғы 

қырғыз-қайсақ деген кекесінді жапсырмадан 

құтылып, "зінің Қазақ атын алуы, ұлтымыздың 

тұңғыш кәсіби музыкалық драма театрының 

ашылуы Үкімет басшылығында Жалау 

Мыңбайұлы отырған кезде жүзеге асырылған. 

Ол Орталық Үкімет пен қалың бұқара ара-

сын байланыстыратын баспас"з құралы 

болу керегін жақсы білген. 1926 жылдың 27 

шілдесінен бастап қазақ шаруаларының үні 

«Ауыл тілі» атты газет жарық к"ре бастаған.

Екіншіден, ішкі тілегі,  ниеті  Алаш 

қайраткерлерінің ұстанымдарымен үндес 

болған.  Оның дәлеліне Совет "кіметі 

Мәскеуде, Петроградта және Түркістанда 

толық орнап, М.Шоқайдың басына қауіп 

т"нгенде, оны Каспий теңізі арқылы шетелге 

аман-есен "ткізіп жіберген ерлігін айтсақ та 

жеткілікті. Пьесамнан бір үзік:

Мұстафа Шоқай: Жансауғалап қашқан 

бишара лақ қасқыр апанына секіріп кетіпті. 

Бірақ қасқыр оны жемепті. 

Жалау: Мен қасқыр емеспін. Сіз, әрине, 

лақ емессіз. Мен бойында ұлттық қаны бар 

жай ғана бір қарапайым қазақпын. 

Мұстафа Шоқай: Қазақпын дедің-ау, інім. 

Осы ғой біздің бәрімізге керегі... 

Жалау: Саясат, менің түсінігімде, амалын 

жоқ... Бірдеңені бұтып-шатып жазады да, міне, 

сені қазақыландырдық дейді... Менің ойлап-

ойлап тапқаным, Жалау жолдас, сен болдың» 

деп, мұң шағуы араларындағы рухани үндестікті 

білдіреді. Yйтпесе, М.Дулатов кез келген лауа-

зымды большевикке дәл бұлай ағынан жары-

лып хат жазбас еді.

Ү ш і н ш і д е н ,  ж а н  д ү н и е с і н і ң  А л а ш 

мұраттары мен үндестігін Ф.Голощекинмен 

тайсалмай бетпе-бет келіп ашық айқасқа 

шыққан қайраткерлігінен к"реміз. Gйткені ол 

қазақ халқын алдындағы бар малынан айы-

рып, аштан қыруды ойластырған орталықтың 

зәлімдігін жақсы түсінді. Тіпті 1919 жылғы 

аласапыран күндердің "зінде, РКП(б) VIII 

сьезінде Ленин сол кездегі Кирвоенревком 

басшысы С.Пестковскийге: «Ерте ме, кеш пе, 

сіздерге, бәлкім, малды қайта б"лу мәселесін 

күн тәртібіне қоюларыңызға тура келетін 

шығар» деген болатын. Орталық сол зәлімдік 

жоспарын қанша қарбаласып жатса да бір 

сәтке де естен шығарған жоқ. 1927 жылдың 

қараша айында Қазақстан партконференциясы 

"тіп, ірі байлардың малдары мен мүліктерін 

тәркілеу туралы шешім қабылданды. Сол 

жылдың желтоқсан айында заңсыздыққа заңды 

реңк беру мақсатымен Тәркілеу комиссиясы 

құрылды. Келесі, 1928 жылдың тамыз айында 

байлардың мал-мүлкін тәркілеу ж"нінде қаулы 

қабылданып, оны орындау үшін қазақ ауылда-

рына арнайы уәкілдікпен мың адам жіберілді. 

Оларға сен тұр, мен атайын тас надан қараңғы 

белсенділерден 4700 адам қосылды. Осылайша 

қазақтың жартысынан астамы аштан қырылған 

қолдан жасалған зұлмат жүзеге асырылды. 

Пьесамнан үзік:

Голощекин: Иә, мен сізге к"п үйреттім, 

бірақ байқаймын, одан ештеңе шықпапты.

Жалау: Үйреттім дейсіз. Қалай үйретесіз, 

маған, маған ғана емес, осынау ұлан байтақ 

Қазақстанға бірдеңе үйрететіндей к"ш бас-

шы болғыңыз келсе, алдымен осы елдің 

тұрмысын, тілін, мінезін біліп алуыңыз керек 

емес пе?

Голощекин: Мені мұнда надан қазақтардың 

тілін үйрен, тұрмысын к"р деп жіберген жоқ. 

Орталықтың, партияның саясатын жүргіз деп 

жіберді.
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қай кезде оңған еді, Жалау да қызметінен 

т"мендетіліп, Гурьев (Атырау) аймағын 

басқаруға жіберіледі. Жүрегі де, санасы да 

қабылдамаған жұмыс, байларды тәркілеуге 

дайындық, әрлі-берлі жүріс, "сек-аяң, жала, 

бұларға бес жастағы ұлы Ескендірдің балкон-

нан құлап "лген қайғылы қазасы қосылып, 

бұрынғы ескі ауруы қозып, қарапайым тілмен 

айтқанда есіл ер жасына жетпей күйіп кетеді. 

Қалай күймейді? Жерлесі, большевиктердің 

к"термелеуімен Ташкенде, Мәскеуде білім 

алған, басшылық қызметтер атқарған, "зі 

де «халық жауы» болып сотталып, жиыр-

ма жылдай түрмеде отырған Б. есімді  кісі 

Жәкеңнің к"зі тірісінде де, "лген соң да «ол 

большевик емес, ұлтшыл болған» дегенді ба-

рынша дәлелдеп баққан. Бертініректе Форт-

Шевченкодағы паркте алғашқы қызыл рота 

жауынгерлерінің аты-ж"ні жазылған ұстын 

қойылады. Оған Ж.Мыңбайұлы есімі де жа-

зылады. Бірақ кейін "шірткізіп тастайды. 

Пьесамнан үзік:

Ақ киімді Жалау, оның аяғына жармасқан 

Қара кісі.

Қара кісі: Сен большевик емессің. Сен 

Алашсың.

Жалау: Кімнің кім болғанын ел айтар. 

Қазір талтүс, к"леңкем. Балаққа жармасатын-

дай да қауқарың қалған жоқ. Қазір сен менің 

тура табанымның астындасың.

Қара кісі: (құрып бара жатып). Ооол боль-

ше-вик боол-ған жоооқ...

Жалау тас басқышпен жоғары к"теріледі. 

Залға қарап, оң қолын жүрек тұсына басып, 

бо йын тіктейді.

Жалау: Армысың, қазақ елі... К"к байра-

ғың құтты болсын, жас ұрпақ! (Ескерткішке 

айналған дай болып қыбырсыз тұрып қалады).

Бүгінгі азат к"збен қарасақ, тірісінде де, 

"лген соң да Жәкеңмен идеялық бәсекелес 

боп "ткен кісіге жазықсызға жасаған 

қысастықтары үшін қынжылсақ та ренжімеу 

керек сияқты, қайта оның ыстық қайратты, 

жылы жүректі, елін сүйген халықшыл ер 

азамат болғанына шын куәлік беріп кеткені 

үшін рақмет айтқанымыз ж"н-ау деймін.

<тен АХМЕТ

Кандидатқа қойылатын біліктілік талаптар:
1) жоғары және жоғары білімнен кейінгі білімнің болуы 

(педагогикалық немесе бейіні бойынша);
2) педагогикалық жұмыс өтілінің бес жылдан кем бол-

мауы немесе білім беру ұйымының бейініне сәйкес білім беру 
ұйымдарында немесе ұйымдарда басқарушылық қызметте 
жұмыс өтілінің бес жылдан кем болмауы; 

3) бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы; 
4) үш жылдан кем емес педагогикалық салада әкімшілік 

жұмыс тәжірибесінің болуы немесе білім беру ұйымының 
бейініне сәйкес білім беру ұйымдарында немесе ұйымдарда 
басқарушылық қызметте жұмыс өтілінің бес жылдан кем бол-
мауы;

5) облыстық білім басқармасының кандидатура бойынша 
келісімінің болуы;

6) сотталмаған болуы тиіс. 
Лауазымдық міндеттері:
Білім беру ұйымының қызметін оның жарғысына және 

басқа да нормативтік құқықтық актілерге сәйкес басқарады. 
Мемлекеттік жалпыға міндетті  білім беру стандартын 
педагогикалық және әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып 
іске асыруды ұйымдастырады. Бағдарламалар мен жұмыс 
жоспарын бекітеді.Бекітілген учаскедегі балаларды жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз ету заңына сәйкес жалпыға 
міндетті оқытумен қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие процесін 
ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық базасын 
ұйымдастырады және жетілдіреді. Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, балалар 
ұйымдары қызметіне ықпал етеді. Білім беру құқығына берілген 

лицензиясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер контингентін 
қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді. Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың арасынан шыққан 
тәрбиеленушілердің заңды құқығы мен мүдделерін (жеке, 
мүліктік, баспаналық, еңбек және басқа да) қорғайды, олардың 
туысқандық байланысын қолдау үшін оларға жағдай жасау 
бойын ша шаралар қабылдайды. Оқу-тәрбие процесі кезінде 
білім алушылардың (тәрбиеленушілердің) және білім беру 
ұйымы қызметкерлерінің өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасайды. Белгіленген заңнама шегінде 
білім беру ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік етеді, жыл 
сайын құрылтайшылардың қаржылық және материалдық 
қаражаттың түсуі және жұмсалуы туралы есебін береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп жүргізіп, оқу-
материалдық базаның сақталуын және толықтырылуын 
қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, санитариялық-
гигиеналық режимді, еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігін 
сақтау үшін жауап береді. 

Педагог кадрларды және қосымша қызметшілерді іріктеуді 
және жұмысқа тартуды жүзеге асырады, басқару құрылымын, 
қызметкерлердің штаттық кестесін, лауазымдық нұсқаулығын 
бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жа-
сайды. Педагогикалық кеңесті басқарады. Белгіленген тәртіп 
бойынша қызметкерлерді аттестаттауға дайындауға қатысады. 
Қызмет барысында айырықша көзге түскен оқытушылар мен 
білім беру ұйымдарының қызметкерлерін өзінің құзіретіне қарай 
марапаттауға және көтермелеуге ұсынады және өз құзіретінің 
шегінде жаза қолданады.

Жұртшылықпен, ата-аналармен (немесе оларды алмасты-

рушылармен) байланысты жүзеге асырады. Мемлекеттік және 
басқа да ұйымдарда білім беру ұйымының атынан өкілдік етеді, 
қажетті есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды қамтамасыз 
етеді. 

Білуге міндетті:
Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

РеспубликасыныңЕңбек кодексін, Қазақстан Республикасының 
«Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы бала 
құқықтары», «Қазақстан Республикасындағы Тіл туралы», 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы», «Неке (ерлі 
зайыптылық) және отбасы туралы», «Қазақстан Республи-
касында мүгедектігі бойынша асыраушысынан айырылу 
жағдайы бойынша және жасына байланысты 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 панасыз 
қалуының алдын алу туралы» заңдарыжәне басқа да білім 
беруді дамытудың бағыттары мен келешегін айқындайтын 
нормативтік құқықтық актілерді, педагогика 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 ту-
ралы, еңбекті қорғаудың, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы 
қорғанудың ережелері мен нормаларын, санитариялық ереже-
лер мен нормаларды.

Лауазымдық жалақысы қызмет атқарған жылдарына қарай 
113393,53теңгеден137483,57теңгеаралығында.

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі: 
1. конкурстық комиссия төрағасы атына тұрғылықты 

тіркеу орнын, нақты тұратын жерін, байланыс телефондарын 
көрсетумен қоса өтініш;

2. нотариалды куәландырылған жеке тұлғаны куәлан-
дыратын құжат көшірмесі;

3. нотариалды куәландырылған білім туралы құжат 
көшірмесі;

4. нотариалды куәландырылған еңбек кітапшасының 
көшірмесі;

5. бұрынғы жұмыс орны кадр қызметі куәландырған сурет 
пен кадрды есепке алу жөніндегі жеке парақ; 

6. бар жазалар мен көтермелеулерді көрсете отырып 
бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

7. нотариалды куәландырылған бар біліктілік санат немесе 
ғылыми дәрежесі туралы құжат көшірмесі;

8. медициналық куәландырудан өтуі туралы құжат;
9. сотты болмағандығы туралы анықтама.

Конкурс өткізу орны: 
Конкурсқа қажетті құжаттар конкурс өткізу туралы хабарла-

ма жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде мына 
мекен-жайға тапсырылуы қажет:

Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылы До-
сан 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

«Қарақия аудандық білім бөлімі»  мемлекеттік мекемесі 
Құланды селосындағы «Қарақия аудандық білім  бөлімінің «Құланды орта мектебі»,  Бостан селосындағы «Қарақия аудандық білім  бөлімінің «Қарақұдық орта мектебі», Болашақ селосындағы 

«Болашақ селолық округінің «№10 орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемелерінің бос тұрған директор лауазымдарына конкурс жариялайды.
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"зің де тебірене толқып, осы күйді 

басыңнан кеше бастайсың. Осы сәттен 

бастап, кешегі күні жігері жасып, 

жер болып жүргенде қол ұшын беріп, 

жұмысқа тұрғызған, «қарағымдап» 

ақылын айтып, тәжірибесіз кезінде 

талай тығырықтан алып шыққан, ең 

бастысы – "зін бейбақ біреу санамай, 

"зіндей адам деп қабылдағанИшанбек 

ағасының бір кәдесіне жарауға жанын 

салып кіріскен Зейнештің тілеушісіне 

айналасың. Тілеушісіне айналғаның 

сол, дайындық жұмысын аяқтап, 

енді түн ортасында тергеушілермен 

бірге келе жатқан Ишанбекті қарсы 

алуға кеткен Бозымбайдан (поезд екі 

сағатқа кешігіп келеді) хабар болмай, 

«құдай-ай, енді бізді кісі деп елеп... ес 

к"рген адамның алдында абыройды 

т"ге к"рмегін... Айыра к"рме абы-

ройдан, Жаратқан» деп, Тәңірісіне 

жалынып, жанын қоярға жер тап-

пай, дызалақ қаққан Зейнешпен бірге 

сенің де дегбірің қалмайды. Қалай 

дызалақ қақпасын, Зейнеш! Күйеуі 

Бозымбайдың сыры "зіне мәлім, жетім 

"скен сорлы ғой, кез келген жерде, 

жағдай таңдамай, ұйықтай салады. 

Осы жолы да солай ұйықтап қалса ше... 

Осы сәт қаңыраған вокзалдың қырау 

басқан терезесінен қара суық қақап 

тұрған түнгі далаға телміре қарап, 

жападан жалғыз шошайып отырған 

Бозымбай келеді к"з алдыңа. Бар 

ойы, бар арманы әйелінің тапсыр-

масын орындау, әйелінің алдында 

масқара болмау... Yне, сілтідей тынып 

тұрған қысқы түн тыныштығын бұзып, 

тұншыға арқыраған поезд үнін естіп, 

орнынан атып тұрып есікке қарай 

ұмтылды. «Жіп-жіңішке қылқиған 

шарфсыз арық мойнын қолпылдаған 

қара пальтосының кең жағасына 

тығып алып, тырсита толтырылған 

тор қалтаның тоқ бүйірі тілерсегін 

қаққанына қарамастан, составты бой-

лай тұғжыңдап жүгіріп келеді». Содан 

жолға алып шыққан азын-аулақ дәм-

тұзы таусылып, қасындағы тергеуші-

қонақтардан қысылып, қыпылдай 

бастаған Ишекеңе тор қалтаны ұсынып, 

екі иінінен дем алған Бозымбаймен 

бірге сіз де «уһ» деп, к"ңіліңізді бір 

демдейсіз. «Құдай-ау, бұл не құдірет!» 

деп ойлаймын тебірене толқып. – 

Бұрын-соңды түк к"рмегендей, түк 

оқымағандай "з-"зім нен алабұртып, 

бұлайша толқуыма не себеп? Тіпті 

талайлардың аузының суы құрып, 

«классика» деп дәріптеген шығар ма-

ларын оқығанда да, мұндай күй кешпеп 

едім ғой. Енді не болды, мынаның 

"згелерден артықшылығы неде? 

 Осы сауалға жауап іздеп, оқыған 

әңгімелер мен хикаяттар оқиғаларын 

зерде сүзгісінен тағы қайыра бір 

"ткізіп, сараптай пайымдасам, мұндағы 

кейіпкерлердің бәрі – далалықтары да, 

қалалықтары да түгелдей кешегі "ткен 

ғасырдағы алпысыншы-жетпісінші 

жылдардың адамдары екен, яғни сол 

дәуірдің жақсы-жаманын бастан бірге 

"ткерген тағдырлас "з замандастарым 

екен. Қажығали әр әңгімесінде, әр 

хикаятында суреткерлік таныммен, 

қаламгерлік шеберлікпен сол заман 

тірлігінің шындығын боямасыз алдыңа 

жайып салып, оқырманын "здерінің 

тағдыры таныс жақындарымен қайыра 

табыстырыпты. Ал жақыныңның 

қуанышына "зіндей қуанып, қай-

ғысына "зіндей ортақтасып, бірге 

б"лісу – автордың "зі дәлелдегеніндей, 

адамгершіліктің бір тұғыры ғой. Ша-

масы, «Жалғыз жиен» жинағындағы 

кейіпкерлер қуанғанда менің де қуанып, 

алабұртып, жүрегімнің "рекпи тулауы 

да, жылағанда кеңсірігімді әлдебір 

ащы "ксік ашытып, к"зімнің суланып, 

булануы да осыдан – "з тағдырыммен 

кездескеннен,  жақындарыммен 

қайта табысқаннан туындаған сезім 

толқынының қуатынан болса керек. 

Бұл жолы мен автордың әдебиет-

шілер қауымынан да, қалың оқырман-

дар дан жоғары баға алған «Тар кезең» 

тарихи романы ж"нінде с"з еткенім 

жоқ. Бұл шы ғарма жайында айтылар 

үлкен әңгіме әлі алда деп ойлаймын. 

Бүгінгі с"зге түрткі болған, жоғарыда 

айтқандай, тек «жоғал тып алып, 

"зім қайта тапқан» әңгімелері мен 

хикаяттарының бір жинағы ғана.

МӨЛТЕК СЫР

Ж
астық шақтағы ең ыстық сезім 

махаббат екені белгілі. Бойыңды 

махаббат сезімі кернегенде мына 

"мір нұрланып, айнала шуаққа толып, к"ңілің 

аспанға биіктеп кеткендей болады. Gзіңмен "зің 

тілдескендей мазасыз бір күй кешесің. Қолыңа 

қалам алып хат жазғың келеді, терезені айқара 

ашып тастап сыртқа қарап, дүниенің керемет 

жаратылғанына тағы бір к"з жеткізгің келеді. 

Қойшы, әйтеуір, санаңды сиқырлы сезім арбаған 

соң бәрі де үйлесімділікпен "ріле береді екен ғой. 

Махаббат. Иә, ол керемет сезім. Бірақ сол 

сезіміңді сүйгеніңе жеткізе алмаудан асқан ауыр 

дүние жоқ шығар, сірә? Жауапсыз махаббаттың 

ащы дәмін татып жүрген Айман мұны "те 

жақсы түсінеді. Оның Омарға деген сезімін 

құрбылары түгелдей білетін. Ыстық сезімге 

одан әрі шоқ тастап олар да үнемі:  «Омарға 

деген сезіміңді білдірсеңші. Осылай қиналып 

қашанғы жүресің? Сезімді не бар, не жоқ қылу 

керек қой» деп айтумен сыздаған  жүректі одан 

әрі жаралайтын. 

Университетте кездесіп қалса Айман "зін 

қоярға жер таппай, екі беті алмадай қызарып 

кететін. Онысын "зі де түсінбейтін. Қыз балаға 

тән ұяңшылдығының нәтижесінде міне, екі жыл 

да зулап "те шықты. 

Сәрсенбінің сәтті күні сабақ ерте бітті. Алай-

да Айман үшін бұл сәтті күн болмай шықты. 

Себебі Омардың қасынан бейтаныс қызды 

байқап, ет жүрегі езіліп, не істерін білмеді. 

Омармен таныстырған досы Ғанимен с"йлесу 

керектігін Айман жоспарлап, досына телефон 

соқты.   Омармен бірге оқитын Ғанимен сыр 

тарта с"йлесіп, мән-жайды ашығынан айтты. 

Араға к"п уақыт салмай-ақ күткен жауа бы 

да келді. Хабарламада: «Айман, ренжімеші. 

Саған қалай айтарымды да білмей тұрмын. 

Бүгін сабақта оның саған деген к"зқарасы  

туралы сұрап к"рдім. «Айман "те жақсы қыз. 

Бірақ оған деген ғашықтық сезімім жоқ. Мен 

оны қарындасымдай к"ремін» деді. Бірақ 

"мірде «қарындасым» деп сыйлап, құрметтейтін 

бауырыңның барына қуануға тиіссің. Сен 

бақытты болатын қызсың» деген жауап келсе де 

бойжеткен м"лдір әрі тәтті махаббатының үміт 

жібін үзгісі келмей телефонындағы Омардың 

суретіне қарап, к"з жасына ерік берді. Бұл 

жауап сыз махаббат емес еді. Қалай болғанда да 

ол "зінің ынтықтығы мен құштарлығын сездірді. 

Оның шешімі басқа болды. К"зқарасын білді. 

Амал не, енді ол мұңаюмен, сағынумен күн 

кешеді...Тағдырға налитын ештеңесі жоқ, ол 

бар болғаны алғашқы ғашықтық сезімді ба-

сынан кешкен еді. Бәлкім, "мірінің алдыңғы 

кезеңдерінде ол шынайы махаббатын кезіктірер. 

Нағыз бақытты шақ сол кезде орнар деп 

үміттенді...

Еңлік ҚАБДЕШ

Жүрекке әмір жүрмейді Жер шарындағы ең үлкен 
кі тапханалардың к+шін Капи-
толий жотасында бой к+терген 
АҚШ конгресінің кітапханасы 
бастайды. 

Іргесі 1800 жылы қаланған 

алып кітапхана қорында қазір 

100 миллион дана кітап бар. 

Бұл ғимараттың жалпы аумағы 

26,4 гектар болса, ондағы кітап 

с"релерінің ұзындығы 900 шақырымға жетеді екен. 

Ал Ұлыбританиядағы ең үлкен кітапхана Британ 

кітапханасы Лондондағы 20-дан асқан үйде орна лас-

қан. 16 миллионға жуық кітап қоры бар бұл кітап ха-

нада 2500 адам қызмет істейді. Мұндағы кітап с"релері 

жыл сайын 13 шақырымға ұзарып отыратын к"рінеді.   

Қазақстанның байтақ жерінде к"л саны – 4900, 

жалпы ауданы 45 000 шаршы шақырым. Балқаш 

к"лі – жер үстіндегі табиғи тұйық су қоймаларының 

бірегейі. Ол Арал, Байкал, Каспийден кейін (ТМД 

ішінде) т"ртінші орын алады. Оның ауданы – 18 300 

шаршы шақырымға тең. Ең терең жері – 25 метр. Айта 

кету керек, соңғы жылдарда к"лдің деңгейі 1,5 метрге 

т"мендеп, су к"лемі 28 шаршы шақырымға азайды. 

Су астындағы жер сілкіну, 
жанартаулар атқылау, су тү бін-
дегі опырылу – к+шу әсе рінен 
болған лайлы ағыстар қияпат 
толқындар тудырады. 

Жапондар оны цунами деп 

атайды. Цунами толқынының 

ұзындығы жүздеген шақы-

рымға, биіктігі  35 метрге, 

жылдамдығы сағатына 1000 

шақырымға жетеді. Кейінгі 50 жылда цунами апаты-

нан 10 000 кеме суға батып, 150 000 адам қаза болды. 

1лемге әйгілі із кесудің шебері Шерлок Холмсқа 
арналған мемориалдық мұражай Лондонда бар екенін 
білеміз. Ал Шерлок Холмсты дүниеге әкелген – ағылшын 
жазушысы Артур Конан Дойлдың ескерткішін біле 
бермейміз. 

Қалай болғанда да жазушының есімі дүниежүзіне 

осы кейіпкері арқылы кеңінен тарады. Yдебиетпен 

1870 жылдан бастап айналысқан қаламгер тарихи, 

шытырман оқиғалы және ғылыми-фантастикалық ро-

мандарды к"п жазған. «Қуылғандар», «Родни Стон», 

«Жоғалған әлем», «Уланған белдік», «Маракото құр-

дымы» сияқты белгілі туындыларды жазған оның 

нағыз шығармашылық шыңы детективтік жанрда 

к" рінді. Сүйікті кейіпкері Шерлок Холмстың бастан 

кеш кен оқиғаларын баяндайтын «Т"ртеудің белгісі», 

«Бас кер вилдердің иті», «Үрейлі аңғар» кітаптары мен 

«Шер лок Холмс туралы естеліктер» (1892-1893) деген 

әңгі мелер жинақтары әлем әдебиетінің әйгілі туынды-

лары ның қатарында ғасырлар бойы қала беретіні 

с"зсіз.

Жапанда бір нәрсе бар аузы жабық,

Ашылар мезгілінде бауырын жазып.

Ішінде толып жатқан қазынасы бар,

Қорек қып пайдаланар тәмам халық.

Қайрат қайрақ қайрап отыр, 

Дайрақпен балта қайрап отыр. 

(Кітап оқу)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Алып кітапхана 

Қазақстанда қанша көл бар?

Цунами қалай пайда болады? 

Шерлок Холмстың «әкесі» 

ЕҢ...ЕҢ...

ТУҒАН ӨЛКЕМ    

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҰЛЫ АДАМДАР ӨМІРІНЕН 

Шындығында күнделікті 
пайдаланып жүрген сағаттың 
тарихы туралы не білеміз? <те 
ерте заманда алғаш рет адамдар 
Күн сағатын пайдаланған. 

Ашық алаңқайға қазық 

қағып қойып, оның т"ңі-

ре гіне "здерінше цифрлар-

ды белгілеп, жерге жазып 

қоятын. Ал ағаштың к"лең-

кесінің м"лшеріне қарап, уақытты анықтап отырған. 

Бірақ мұндай қарапайым тәсілмен бұлыңғыр 

күндері, сондай-ақ түн мезгілінде уақытты анықтай 

алмайтыныңыз белгілі. Сондықтан да кейінірек су 

сағаттарын ойлап тапқан "нертапқыштар оның да 

уақытты дәл к"рсете бермейтініне к"з жеткізеді. 

Тұңғыш механикалық сағаттарды византиялықтар 

пайдаланыпты. 578-ші жылғы қолжазба деректеріне 

сүйенсек, ол сағаттардың жалғыз тілі болыпты. 

Ресейдегі ең бірінші сағат 1404 жылы Мәскеу 

Кремлінің ұшар басына орнатылған мұнаралы 

сағат болып табылады. Еуропадағы ең алғашқы 

қалта сағаттары ХV ғасырда дүниеге келген. 1657 

жылы голландық ғалым Х.Гюгенс маятникті сағатты 

құрастырған. Оның сағаты тәулігіне небәрі бірнеше 

секундтарға ғана қателескен. Кейінгі жылдары шыға-

рылған кварцты сағаттар 30 жылда бір секундқа ғана 

қателеседі. Ал уақытты "те дәл к"рсетуде әзірге атом 

және молекулярлық сағаттар ең сенімді болып отыр. 

Сағат туралы не білеміз?
ЗАТТАР ТАРИХЫ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 1зірлеген Нұрлан ҚҰМАР
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...Күнделікті әдетпен ертелеп 

тұрып, ертелеп жазуға отырғам 

(Қазіргі қалыптасқан қағида 

бойынша "зіңнің ұзақ жыл-

дар бойы зерттеп, қол жеткізген 

жаңалықты тұжырымыңды жарыққа 

шығару үшін, жазғандарыңды аты 

белгілі, әсіресе шетелдік ғалымдардың 

еңбектерінен алынған дәйекс"збен 

тұздықтап отыруың керек). Осындай 

тәуелділіктің мәжбүрлеуімен, реті 

келген бір тұста еврей Д.Дирингердің 

еңбегінен дәйекс"з алмақ болып, кітап 

с"ресінен оның «Алфавитін» іздей 

бастағанымда к"п кітаптың арасынан 

Қажығали досымның «Жалғыз жиен» 

атты кітабы к"зіме түскені. «Құдай-ау, 

қаншама рет оқиын» деп іздегенімде, 

қайда қойғанымды ұмытып, таба ал-

май қойған кітабым... Міне, «Қадыр-

қасиетін к"п жұрттан жоғары қоятын 

аға-бауырым Қойшекеңе!» деген 

қолтаңбасы да тұр. Асығыс кітаптың 

шыққан жылына қарадым. 2005 жыл! 

«Ұят-ай, қалай ұмытқам, қалай назар-

дан тыс қалдырғам! Соншама жыл к"п 

кітаптың ішіне к"міліп, к"зден таса 

қала берген-ау. Осы сәт белгісіз біреу: 

«Аға-бауыр болғаныңа болайын» деп 

мені табалап тұрғандай елестеп кетті. 

Арқам терлеп қоя берді. Жазып жатқан 

жазуымды да, Д.Дирингерді де былай 

ысырып қойып, «Жалғыз жиенді» 

оқуға кірістім. 

Yңгімелер мен хикаяттар жинағы 

екен. Алғашқыда аяқ алысын байқап, 

бір-екі әңгімесін оқып к"рмек ни-

етте болғам. Жоқ, олай болмады, 

басынан аяғына шейін бір демде 

қалай оқып шыққанымды "зім де 

аңғармай қалдым. Оқып шықтым 

дегенім жәй с"з, әлдебір сиқырдың 

күшімен "зімнің жастық шағыма 

оралып, "з ауылымның аңғал да 

ақ жүрек адамдарының арасында 

солардың қуанышы мен ренішіне 

ортақтасып, соғыстан кейінгі ауыр 

тір ліктің тауқыметін тарта жүріп, 

адам гершілігіне ақау түсірме ген 

қарттардың кісілік парасатына тәнті 

болған "ткен күндеріммен қауышып, 

мәре-сәре рахат бір күй кештім. 

Ғажап, Қажығали біздің ауылды, менің 

ауылдастарым ды, ата-әжелерімді, аға-

жең гелерімді, қатар құрбыларымды 

сол қалпы қағазға түсіріпті. Тек атта-

рын "згерткен. Yйтпесе, айнымайды-

ау, айны майды! Құдай-ау, тіпті, ма-

лына дейін бір-біріне ұқсап жатыр. 

Қараңызшы, колхоздың жылқысын 

адамдай қорып,  б ір  жабағысын 

қасқырға алдырмайтын біздің ауылдың 

«Салықкер» атты әйгілі кер айғыры мен 

Қажығалидың «Оралу» хикаятындағы 

(жүйрік те мықтылығына қызығып, 

қолхоз белсенділері үйірінен айы-

рып, мініс к"лігіне айналдырғанда 

байлаулы тұрған жерінен шылбырын 

үзіп шығып, ат құлағы к"рінбес алай-

түлей боранда жылқышыға бой бер-

мей ығып бара жатқан үйірлестерін 

іздеп тауып, алдынан шығып, арқырай 

кісінеп, к"нбегенін сауырлай тістелеп, 

кері  қайтарып, қалың жылқыны 

қырғыннан сақтап қалған)Қарагер 

айғырды қалай бір жылқы демессің! 

Болмаса, осы Қарагер айғырдың 

жылқы ішінде жоғын, міністе жүргенін 

к"ріп, бәйбішесінің «адасып "лесің» 

дегеніне қарамай, мына ақтүтек бо-

ранда жалғыз жылқышының жылқыға 

ие бола алмасын біліп, қолұшын 

беруге  атқа  қонған пенсиядағы 

бұрынғы жылқышы Атаберді қарт 

пен «Салықкердің» "лгенін естігенде 

«енді колхоздың күні не болады» деп 

жылап, ауырып жатқанына қарамай, 

жылқышыларға к"мекке аттанған 

біздің ауылдың байырғы жылқышысы 

толқынында бірге тербелуге мәжбүр 

етіп отырған жазушының қалам 

қуатының құдіретіне, суреткерлік 

шеберлігіне тәнті болып, еріксіз 

еміренесің. «Жарайсың, Қажекем» 

деймін іштей мәз болып.

Міне, кітапты түгел оқып болсам 

да, қайтадан с"реге орнына қоймай, 

сипалап әлі отырмын. Бейне бір 

жаны жарасқан сырлас адамдардың 

қоштасуға бір-бірін қимай, қипақтап 

кібіртіктей беретіні сияқты, менің 

де кітаптан айырылғым жоқ. Жаңа 

ғана "зім оқыған хикаяттар мен 

әңгімелердегі түрлі тағдырлар тізбегі 

санамда қайта жаңғырып, ондағы 

адамдар жанды елеске айналып, "з 

болмыс-бітімімен, кезегімен к"з ал-

дымнан "тіп жатыр. Қай-қайсысы да 

манағы оқып білгендегі кезімнен де 

г"рі етенелеу, ежелгі таныстай жылы 

ұшырайды. 

Зерделеп к"ріңізші. Қаршадайынан 

жетімдіктің тақсыретін бастан кешіп, 

отынымен кіріп, күлімен шығып, ба-

ласын арқасынан түсірмей бағып жүрсе 

де асыраған жеңгесі Дәмегүлге жақпай, 

кексіз,  сәбидей пәк осы күйінің 

"мірдегі ең бір бақытты сәті екенін 

сезінген» Саяділ Саржановичтің 

к е ң п е й і л  к е ш і р і м ш і л д і к т і ң 

құшағындағы жүзін к"ріп, еріксіз 

тәубеге келесің. Gмірдің ащысы мен 

тұщысының дәмін бір адамдай-ақ 

к"рген жанның "лім алдында таныған 

ұлы шындығының рахман нұры 

бойыңды балқытып, кешіре білудің 

құдіретін түйсінесің. Кешіре білудің 

де ерлік екенін мойындайсың! Gзіңнің 

осы күнгі әнебіреулердің тірлігіне риза 

болмай, сырттай кейіп, күйіп-пісіп 

жүргеніңнің бұған қарағанда түк те 

емес екенін сезінесің. Адамды жақсы 

к"ру, тағдырдың бұралаң жолындағы 

оның пенделік әлсіздігін кеше білу – 

жан тазалығын қажетсінетін кісілік 

парасаттылықтың бір тұғыры екенін 

санаң қабылдай бастайды.

Осы сәт жан жабығып, жасып 

жүрген кезіңде адамға «адам» деп, 

түсіністікпен қараудың "зі үлкен бақыт, 

қуаныш әкелеті нін жан дүниесімен 

алғаш сезінген екі бейбақ – Зейнеш 

пен Бозымбай («Қаңтардың қара суық 
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Н ұ р п е й і с  а қ с а қ а л д ы ң 

ж а н  д ү н и е с і н д е  қ а н д а й 

айырмашылық бар?! Бір бұлар 

ғана ма, анау «Жігіттің к"з 

жасындағы» Бекжан да «Қысқы 

түндегі» баласы әскерге кетіп, үйде 

қалған келінін жоқты сылтау қылып, 

келгіштеп жүрген автоклуб баладан 

қорғаштап, түні бойы мылтық атып, 

бос айтақтап жүрген Дайрабай қарт 

та, «Gмірдегі» кешкілік т"бе басына 

шығып, ауылды сырттай бақылап, 

"ткен-кеткенді әңгіме қылатын үш 

шал да; «Атымтайдағы» жетімдіктің 

зардабын шегіп, жеңгесінен таяқ 

жеп, ашқұрсақ жүрген жетім бала 

Атымтай да, не керек, бәрі-бәрі біздің 

ауылдың адамдары. Ең арғысы, бүкіл 

бір ауыл Қойсалдардың жалғыз жиені 

болып, қаршадайынан жағаласып, 

с " з  қ а р ж а с ы п  " с к е н  А қ т а с п а й 

екеш, Ақтаспай да – біздің Жын-

ды Қойшығұлдан айнымайды ғой. 

Тек аты басқа. Марқұм Мырзағазы 

ақсақал: «б"ле-жаратыны жоқ, бар 

қазақ бір қазақ, тек тани біліңдер, 

жанын түсіне біліңдер» деп оты-

рушы еді. Осы с"здің мәнін енді 

түсінгендеймін. Қарап отырсам, 

Қажығали қазағын тани біліпті, жанын 

қалтқысыз түсіне біліпті. Сондықтан 

ғой, оның қалың жылқының ішінен 

жаратылыс бітіміне, мінезіне қарап 

хас жүйрікті жаңылыссыз танитын 

ат сыншы секілді, қазақ болмысын 

анық танытатын ұлт адамына тән 

ортақ іс-әрекет, мінез-құлық, таным-

түсінік арқылы әртүрлі кейіпкерге 

жан бітіріп,тамырында қазақы қаны 

буырқанған,типтендірілген «тірі» 

адамдармен оқырманын жүзбе-жүз 

қауыштырып отырғаны. Содан да 

болар, кітапқа енген он жеті әңгіме 

мен хикаяттардағы кейіпкерлердің 

қай-қайсысының да біздің де, сіздің 

де, оның да ауылындағы адамдарға 

ұқсап, айнымай жатқаны. Gйткені 

мұндай адамдар қазақтың қай ауы-

лына барсаңыз да ескі танысыңыздай 

алдыңыздан шығады. Ал солардың 

жан-дүниесін әсіре боямасыз, шы-

найы қазақы болмыс-бітімімен, "зіне 

тән мінез-құлқымен, іс-әрекетімен 

алдыңызға жайып салып, "зіңді солар 

қуанса, бірге қуантып, солар күйзелсе, 

бірге күйзелтіп, жан тебіренісінің сезім 

жиі таяқ жеп, тамақтан қағылып, 

аш құрсақ жүріп, ауылдастарының 

жанашырлық к"мегімен әзер жетілген 

Атымтайдың («Атымтай» әңгімесінің 

бас кейіпкері) кейін сол қатыгез 

жеңгесі "лгенін естіп, жаназасына 

егіле жылап кетіп бара жатқан сәтін 

автор бірге "скен досы атынан былай 

суреттейді: «Баяғының бәрі есінен 

шығып кеткендей-ақ жеңгесінің есімін 

қайта-қайта аузына алып, кәдімгідей 

"ксіп қойсашы.. .  Gзіне жасаған 

қысастықты біржола ұмытқанын бы-

лай қойып, бишара Дәмегүлдің шу-

лап қалған шиеттей балаларын ой-

лап, риясыз к"ңілмен елжі рей егіліп 

тұрған Атымтайдың түрін к"ргенімде, 

бұрынғы ойымның бәрі түкке тұрғысыз, 

тек бекершілік, пенделік ұсақтық 

сияқты к"рініп кетті. «Күнделікті 

күйкі тірлікте ағайындарымызбен, 

дос-жарандарымызбен арадағы "кпе, 

араздық, талас-тартысымыз – бәрі де 

ізгілік дарымаған бақас к"ңіліміздің 

дерті екен ғой. Апыр-ау, осы уақытқа 

дейін соны неге білмегенмін» деп 

ойладым. «Бәріне де кешіріммен, 

тек кешіріммен қарау керек екен 

ғой. Бәлкім... мәңгі бақи шешімін 

таптырмай келе жатқан "мір атты 

жұм бақ тың бір түйіні осында жатқан 

шығар»... – Еріксіз ойға қаласың. Gз 

тірлігіңді саралайсың. К"рген қорлық, 

зорлықтың бәрін ұмытып, "зің осылай 

кешірім жасай алар ма едің?!. «Енді ол 

былай ғой...» деп пенделік жасайын 

десең, алдыңнан қызметтесінің жапқан 

жаласынан жазықсыз сотталып, «халық 

жауы» аталып, он тоғыз жыл лагерь-

де отырып азап шегіп келгенде, әлгі 

қызметтесінің жасаған екіжүзділік ар-

сыз қылығын к"ріп, соның салдарынан 

ауруханаға түсіп, ажалмен арпалысып 

жатқан Саяділ Саржанович («Бұралаң 

жол» әңгімесінің бас кейіпкері) 

шығады. «Бәрі де пендешілік. Yйтпесе, 

тағдырдың жолы бұралаң болғаны үшін 

әлдекімді, әлдекімдерді жазғырудың, 

кінәлі адам іздеудің не ж"ні бар?» 

деп, кешегі "зіне жалған жала жауып 

соттатып, ғылыми еңбегін пайдала-

нып кеткен қызметтесін де, күндік 

тірлігінің ұпайы үшін "згенің басын 

бәйгеге тігіп жіберетін басқалардың 

да пендешіліктерін санасынан "шіріп, 

«ешкімге "кпе-реніші жоқ, еш ыза-

түні» атты әңгіменің кейіпкерлері) 

ойға оралады. Зейнеш – қызғалдақ 

ғұмыр қыз-дәурен шағын да ойнақтап 

жүріп от басып, бағы күйген; Бозым-

бай – қаршадайынан жетім қалып, кім 

к"рінгеннен к"зтүрткі к"ріп, сағы сы-

нып, намысы "лген – қос мұңлық тірлік 

тақсыреті, тағдыр тауқыметі табыс-

тырып, отбасын құраған. Бақтарына 

қарай, бір кезде аудандық тұтынушылар 

одағының бастығы Ишанбек деген кісі 

бұлардың ауыр жағдайына жаны ашып, 

Зейнешті ауылдарындағы дүкеннің 

сатушылығына іліктіріп жіберген. 

Соның арқасында жұртта қалмай, 

ешкімге к"зтүрткі болмай, біреуден 

ілгері, біреуден кейін күндерін к"ріп 

келеді .  Үйелмелі-сүйелмелі  бес 

бала "сірді. Сол Ишанбек, жақында 

ауданға зат алуға барған Зейнеш-

ке кәдімгідей сыр ашып, облыс-

тан келген тергеушілерді риза етіп 

шығарып салғысы келетінін білдіріп: 

«соған... жолға бірдеңе дайындай 

алмай, діңкенің құрып тұрғанын 

қарасайшы! Қырсыққанда, жеңгең 

де жақында т"ркіншілеп кетіп еді. 

Қайдан білейін, шырағым! Сіздің 

ауылдың үстімен "теміз ғой, енді... бар 

үміт сенде, Зейнешжан!» деп жағдай 

айтпасы бар ма?! Кез келген адамға 

айтса, пәлендей әсері жоқ осы бір 

пенделік жалғыз ауыз лебіз, Зейнештің 

жан дүниесін дүр сілкіндіріп, ерек-

ше толқытып,  қуанышты күйге 

б"лейді. Қалай толқымасын, қалай 

қуанбасын, «"мірінде бірінші рет, 

біреудің де бұларды кісі деп елеп... 

тіпті дырдай ғып сенім артып, "тініш 

қылғанын к"ргені осы». «Құдай-ау, 

ел қатарына жетті... жетілді... деген 

осы ма? Демек, бұлардың да ел болуға 

жарағаны ғой. Бұлар да дәрменсіз 

балапанға ұқсап, басқаға қарап ауыз 

аша бермей, бір ауық "згеге қол ұшын 

ұсына алатындай болғаны ғой! Мұнан 

артық қандай бақыт керек, құдай-

ау! Кісіге сенің де септігің тигеннен, 

қолыңнан келіп, біреуге жақсылық 

жасай алғаннан артық кісілік болуы 

мүмкін бе? Тіпті адамда мұнан артық 

адамгершілік қасиет бола ма, сірә... 

Соған жеткендері ғой! Бұған жетсе 

– ел қатарына қосылғандары емей не-

мене!? Ел болғанымыз ғой біздің де!!!» 

деп жарыла қуанған Зейнешпен бірге 

Қойшығара САЛҒАРАҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты
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АҚЗИЯШ 1ЖЕ

Суретші Табылды Мұқатовтың ше-

берханасы т"рінде әжесінің ақ түске 

қара бояумен салынған портреті ілулі 

тұр. Жүзін әжім торлаған ақ жаулықты 

ананың ойлы жанарынан, келісті кескін 

келбеті  мен байсалды тұлғасынан 

мейірімділік те, қайсарлық та байқалады. 

Қайта-қайта қарайсың, қараған сайын 

әже бейнесі қазақ әйелінің жиынтық 

бейнесіндей асқақтай түседі. 

–  Б ұ л  м е н і ң  ә ж е м  А қ з и я ш 

Тікібайқызы Ырысалы келіні, – деп 

Тәкең әңгімесін бастады. – Екі ғасырдың 

куәгері еді, 1979 жылы 99 жасында 

дүние салды. Yжемнің бауырында 

"скендіктен мені әкем Мұқат пен анам 

Рахия «әжесінің баласы» деуден аса 

алмайтын. Жетпісінші жылдардың бас 

кезінде Львов қаласындағы И.Федоров 

атындағы полиграфия институтында 

оқып жүргенімде гравюра сабағынан үйге 

тапсырма берді. Ауылды сағынғандықтан 

ба, әжемнің суретін салу идеясы бірден 

ойыма оралды. Ұстазым Николай 

Степанович Овчинников: «Ақ түске қара 

бояуды керемет үйлесіммен қолданған 

екенсің. Yйтпесе студенттердің к"бі қара 

түсті орта жолдан кесіп тастайды, сен 

болсаң қара бояуды бастапқы ырғақтан 

бұзбай аяғына дейін алып шығыпсың» 

деп суретті тура "зі салғандай қуанды. 

Студент Табылды сол жолы әже 

тақырыбын жайдан-жай таңдай салған 

жоқ-ты, "зіне құйттайынан бауырына 

басқан адамнан артық жан болмай-

тын. Бірде бала кезінде, алты-жеті жас 

кезінде-ау деймін, әжесінің немересін 

алдына алып сары інгенмен Нарын 

құмының оңтүстік-шығыс бетіндегі Ор-

падан құм т"ріндегі Айбасқа т"ркіндеп 

барғаны есінде қалыпты. Екіара жүз 

шақырымнан асады, жолда әжесі "зінің 

ауқатты әулетте "скенін сағынышпен 

еске алады, Нарындағы атақты адам-

дар – Исатай мен Махамбеттің ерлігін, 

Құрманғазы мен Динаның күйшілігін, 

Табылдының бабасы ғұлама молда, 

жеті баулы беріштің бірі, кезінде абыз 

атанған Құлкеш туралы аңызды жыр 

ғып айтады. «Б"кей хан Нарынға елді 

қоныстандырғанда Беріштің Жайық 

атасына Айбас-Бекетай құмын, Құлкеш 

атасына Орпа аумағын б"ліп беріпті» 

деп бір тоқтайды. Немересі «Орпа деген 

не?» деп сұрайды. «Орпа деген шеген-

делмеген, Мұқатжан қазып жүрген "зіміз 

күнде су ішетін тайыз құдықты айтады» 

деп түсіндіреді. Құймақұлақ жас бала 

әжесінің әңгімесі сурет болып к"з алдына 

келіп, к"кірегінде осылай жаттала берді.

– Құдай бастарыңа бермесін, соғыстан 

кейінгі жылдарда да елдегі жағдай 

қиын болды ғой, – деп әжесі әңгімесін 

жалғастырады. – Ішер тамақ, киер киім 

тапшы, отағасы бақилық болып, күнк"ріс 

қиындап кеткесін т"ркінімді сағалап 

осы Айбастағы Нәтелі ағамның қасына 

к"шіп келдік. Ондағы ойым балаларым-

ды аман-есен "сіріп-жеткізу болатын. 

Бір күні қара биеге мініп, құмаршық ша-

батын жер іздеуге шықтым. Жықпылды 

жермен келе жатқанымда алдымнан 

пыр етіп бір топ шіл ұшқанда бие үркіп, 

тулай ж"нелді. Ерден ауып түскенімде 

үзеңгіден аяғым шықпай қалып, атқа 

сүйретіліп кете бардым. Есімді жисам 

бет-аузым қан, үсті-басымда сау-тамтық 

жоқ, қатты жарақат алыппын. Yйтеуір тірі 

екенмін ғой деген ой қылаң берген кезде 

қайтадан талықсып кеттім. Түсімде ақ 

киімді қария келіп: «мә, шырағым, мына 

тамақты ала ғой» деп, шүберекке оралған 

түйіншекті берді. Бұған қуанып кеткен 

мен түйіншекті шеше бастағанымда 

ішінен екі ақ құс ұша ж"нелді. Мен оны 

жақсылыққа жорыдым. Келінім жүкті бо-

латын, үлкен немерем Мүлкат, одан кейін 

сен дүниеге келдің. Yлгі екі аппақ құс қос 

немерем сендер екенсіңдер ғой, айналай-

ындарым! Айтпақшы, осы Айбаста туған 

сенің атыңды Табылды деп Нетәлі ағам 

қойған болатын. 

Сол кезде жасы жетпістен асқан әжесі 

т"ркініне келгенде ерекше к"ңілденіп, 

бұрынғыдан қайраттанып кеткендей 

к"рінді. Соғыстан аман-есен келген 

Мағаз інісімен к"п әңгімелеседі. Қалың 

қасты, отты жанарлы, келбетті нағашы 

ағасы ауылдағы мектепте мұғалім екен, 

бешпетінің омырауындағы жарқыраған 

Қызыл Жұлдыз орденіне жас бала 

қызықтап қарайды. Мағазға соғыста 

жау самолетін атып түсіргені үшін ор-

ден берілгенін әжесі айтқан болатын. 

Нағашысының үш жасар Якун деген 

қызын ер балаша киіндіріп, ерекше 

еркелететіні есінде қалыпты. 

. . . Y ж е с і н і ң  к " з і  т і р і  к е з і н д е 

Табылды келіншегі Күләйім мен қызы 

Мединаны алып Новобогат ауылындағы 

қарашаңырағына барды. Сонда 99 

жастағы Ақзияш ана ш"бересін қолына 

алып, бауырына қысып, шашынан 

емірене  и іскеп ұзақ  отырып ед і , 

жарықтық. Сосын Мединаға батасын 

берді. Медина бүгінде Лондонда тұрады, 

әкесінің жолын қуған талантты суретші. 

Ағылшын тілінде «Қазақ күнтізбесін» 

ұлттық нақышпен баспадан шығарды. 

Gткен жылы Англияның «RITZ» деген 

атақты журналының мұқабасына суреті 

басылып, ол туралы «Artist іn residence» 

атты к"лемді мақала жарияланды. 

Қазақ  "нерінің  құд ірет ін  әлемге 

танытып жүргеніне Мединаның "зіндік 

қолтаңбасы бар шығармашылығы куә. 

келді. Бірақ бұл арманы бірден жүзеге 

аса қоймады, тіпті күдер үзетіндей қиын 

жағдай да орын алды, бірақ оның алған 

бетінен қайтпайтын қайсарлығы тұйықтан 

алып шықты.

1964 жылы он бір жылдық мектепті 

бітірген Табылды кеңшардың қойын 

бағуға кетті, бұған "мір бойы қара жұмыс 

істеген әкесінің сырқаттанып қалуы, 

сондай-ақ түлектердің комсомол бастама-

сымен бір-екі жыл шопан болу керек деген 

сол кездің талабы себеп болды. Қойшылар 

Каспий жағасындағы Қарақамыстың 

Шәлігіндегі қыстақтан жаз шыға отарла-

рын сонау Орпа мен Қаштай арасындағы 

кемі екі жүз шақырым жердегі жайлауға 

айдап апарады. Он сегіз жасар жас шо-

пан да Қарақамыс – Ауғайраң – Қызыл 

к"пір – Б"кей шешесінің моласы – Бүгіл 

– Орпа – Каштай бағытымен он-он бес 

күн бойы отарды жайлауға айдап барғанда 

жаз да орталанып қалатын. Мал қыстату, 

қой т"лдету, қой қырқу, жайлауға к"шу 

тәрізді шеті мен шегі жоқ науқаннан 

қолы босамай жүргенде жаз да "тіп, 

Алматыға оқуға бару арманға айналды. 

Табылды екі жыл қой баққасын «Ново-

богат» кеңшарының директоры Есқали 

Құдайбергенұлы: «Талантың бар екен, 

сені жоғары жаққа хабарласып, қалайда 

оқуға қабылдатамын» дегенде Табылды 

тап қазір оқуға түскендей қуанды. Тіпті 

рахмет айту да есіне келмепті. С"йтіп, 

келесі күні құм баласы училищеге оқуға 

қабылданды. Жақсыдан шарапат деген 

осы.

Кезінде әжесінің айтқан әңгімелері, 

әкесіне ілесіп құдық қазып, пішен ша-

уып жүргенде, қой баққан жылдары 

жайлауда к"шіп-қонғанда, қыстаққа, 

жайлауға мал айдағанда к"рген құдық 

ша ғыл дар мен жер атаулары, к"зтаныс 

к"ріністер мен құм мінезі к"кірегінде 

мәңгі лік жатталып қалатынын ол кезде 

"зі де білмепті. Оның шығармашылық 

жолында осы тақырыптарға қайта-қайта 

оралуының сыры осында еді. Мысалы, 

«Қайран Нарын», «Құмға сурет салу», 

«Құмдағы қоныс», «Құм арасындағы 

құдық», «Yже», «Домбырашы», «Yңгіме 

(Жылқышылар)», «Yжеммен бірге», «Түйе 

сауу», «Ат үйретуші», «Беу, балалық», 

Айылын тартып атымның,

Т"беңе шықсам к"рінген, 

Қоңырқұдық мектебі.

Жағалай қонған, қалың ел,

Ахмет шошақ, Т"белес,

Жаман мектеп, аты жоқ,

Аттың терін алдырған.

К"з тұзыңды сағындым,

Қарак"з, Yйтіш сорлары,

Сендерде қалды-ау

Айдау жол! 

500 КІТАПТЫҢ 
СУРЕТШІСІ...

Жетпісінші жылдардың бас кезінде 

Львов қаласынан полиграфия инсти-

тутын бітіріп келген Табылды «Жазу-

шы» баспасына жұмысқа орналасты. 

Ол кезде баспалардан кітаптардың 

бұрқырап шығып жатқан кезі. Ығылман 

Ш"рековтың «Исатай-Махамбет» дастаны 

да баспаға әзірлене бастады. Кітаптың 

алқа мүшелері Ы.Дүйсенбаев, Х.Ерғалиев, 

ауыртпалығын бастан кешірді. Тап осы 

кезде Тәкең күнделікті кітап безендіру 

ісінен қолы босамай, талай жылдар бойы 

қолға алсам деп армандап жүрген живопись 

(майлы бояу) жанрына белсене кірісті. 

Негізінен осы живопись туындылары 

қойылған алғашқы к"рмесі Кино үйінде 

"тті, ал келесі жылы Түрік елшілігінің 

мәдениет орталығында, Ғалымдар үйінде 

жеке к"рмесі болды. 1997, 2007 жылдары 

Y.Қастеев атындағы мұражайда елу, алпыс 

жасқа толуына орай ұйымдастырылған 

жеке к"рмелеріне жүзден астам майлы 

бояумен (живопись) салынған және 

графикалық шығармаларын қойған еді. 

Осы к"рмелерге қатысып, суретшінің 

шығармашылығын зерттеген "нертанушы 

Сәуле Бекқұлованың мына бір пікірін 

келтіре кетелік: «Живописші, график 

Табылды Мұқаттың жасаған к"ркем 

д ү н и е л е р і  Қ а з а қ с т а н н ы ң  р у х а н и 

байлығынан лайықты орнын алады. Оның 

к"терген тақырыптарының к"кжиегі 

кең, бүкіл адами асыл қасиеттерді ал-

ӨМІРДЕРЕК

Суретші Табылды Мұқатов 
1947 жылы Атырау облысы 
Исатай ауданындағы Орпа 
ауылында туған. 1964 жылы 
Новобогаттағы (қазіргі Хамит 
Ерғалиев ауылы) Амангелді 
атындағы орта мектепті бітіріп, 
«Новобогат» кеңшарында шопан 
болып еңбек жолын бастады. 
1968 жылы Алматыдағы 
Гоголь атындағы суретшілер 
училищесін тәмамдаған, Львов 
қаласындағы И.Федоров 
атындағы полиграфия 
институтының түлегі. Қазақстан 
Суретшілер одағының мүшесі. 
Бүкілодақтық кітап конкурсында 
ІІ-дәрежелі дипломмен 
марапатталған (1976 ж.), 
Махамбет атындағы сыйлықтың 
лауреаты, ЮНЕСКО алтын 
медалінің иегері.

Ақзияш әже

Түйе сауу

Құмға сурет салушылар

ҚҰДЫҚШЫ МҰҚАТ 

Табылдының әкесі Мұқат Жасенұлы 

құдықшы болды. Малшылар құмдағы 

жайлауға к"шіп келместен бұрын шағыл 

етегінен құдық қазуға кіріседі. Yжесінің 

айтуынша, Мұқат жеті жасында бір 

кісінің к"зі тиіп қатты ауырады. Содан 

тілі байланып, құлағы естімей қалады. 

Сол күйінде мына әлеммен к"збен ғана 

с"йлесіп, 1965 жылы дүниеден "тті. 

Зайыбы Рахия екеуі Мүлкат, Табылды, 

Гүлжан, Yсия, Үміт атты ұл-қыздарын 

аялап "сірді. Мұқат құдық қазуға, пішен 

шабуға барғанда бес-алты жастағы 

жалғыз ұлын қасына ертіп алатын. Ол 

алдымен шағыл етектерінен тебіндік жер 

іздейді, ызасы білініп жатқан тақырлау 

тегіс жерді таңдайды. Ұзын сапты "ткір 

күрегімен бір орында тұрып д"ңгелентіп 

шеңбер сызады. Бұл қазылатын құдықтың 

аумағын белгілегені еді. Тура циркульмен 

сызылғандай аса дәлдікпен мінсіз 

шеңберге Табылды таңырқай қарайды. 

Бұл да  құмға  қамшының сабымен 

шеңбер сызып, түрлі сурет салады. Орпа 

құдықты қазып суына жеткен әкесі енді 

оның қабырғасын түп-түзу етіп мінейді, 

топырақты қырнап алған күрек ізінің 

"зі керемет әшекейдей әсер қалдырады. 

Іштен шыққан топырақтан әдемілеп 

дере соғады, яғни биіктігі бір метрге таяп 

қалатын құм қорған жасайды. Буыны 

бекіп, қабырғасы қатая келе Табылды 

әкесіне к"мектесетін болды, оның құдық 

қазу, пішен шабу, орақ қайрау шеберлігін 

меңгеріп алды. Мұндайда әкесі ұлына 

мейіріммен қарап, иығынан жай ғана 

қағып күлімдеп қоятын. 

 Орпада Н.Хрущев атындағы бастауыш 

мектеп қана болды. Бесінші сыныптан 

бастап Табылды Новобогаттағы (қазір 

Х а м и т  Е р ғ а л и е в  а т ы н д а ғ ы  а у ы л ) 

мектеп-интернатта оқыды. Осындағы 

Амангелді атындағы мектепте атақты 

күйші Ғибатолла Масалимов ұстаздық 

еткенін, оның ғажап суретші де болғанын 

былайғы жұрт аңыз қылып айтатын. 

Табылды,  шіркін,  сондай суретші 

болсам деп армандады. Оның суретшілік 

қабілетін мұғалімдер бірден байқады, 

мерекелер алдында қызыл матаға түрлі 

ұрандар жазғызып, шағын портреттер 

салғыза бастады. Сегізінші сыныпта 

оқып жүргенде «Новобогат» совхозының 

партком хатшысы Ғатих Маштахов 

"зін іздеп келді. Салған суретін, жазған 

ұрандарын к"ріп: «Айналайын, болайын 

деп тұрған бала екенсің» деп мақтап 

арқасынан қақты. С"йтіп, Табылдының 

атын енді бүкіл ауыл білетін болды. 

Мектеп бітіргесін суретшілікті оқытатын 

институтқа оқуға түсемін деп шешімге 

«Бауырсақ пісіріп жатқан әйел», «Сүндет 

тойы» және тағы басқа туындылары туған 

жерден бала кезінде, балғын шақта алған 

әсерлерінен туындағаны анық еді. Тәкең 

алпыс жасқа толғанда «Теңізшевройл» 

компаниясының демеушілігімен түрлі-

түсті безендірілген альбом шығарды. Онда 

жоғарыда айтқан суреттері де енгізілді. 

Осы альбомның прологы ретінде «Арнау» 

толғауы беріліпті. Оқып к"ріңізші, кәсіби 

ақын болмағанымен талант жалқы бол-

майтынына, туған жердің келбетін ерекше 

суреттеуіне к"з жеткізесіз.

«Жағадағы Шәуіптен

Құмға кірсең Молшағыл,

Жолай, Шақу обасы,

Тәуке, Хандық, Қуандық,

Айтулы елде құдықтар...

К"рпедей қыста оранған

Рахыш, Сиран қыстауы,

Елшібай, Омаш құдықтар,

Ел қондырған Орпаға

Жусаның мол, күземде

Ала ит "лген қоңыры.

Қауғамен тартып

Су ішкен, Харес құдық,

Тас құдық...

Шайтаны бар деуші еді

З.Қабдолов, Б.Аманшин, Қ.Сыдиқов, 

С.Жиенбаев кітаптың суретшісі кім бола-

ды деп ақылдасты. Сонда Хамаң –Хамит 

Ерғалиев «Осы «Жазушы» баспасында 

Нарында туып-"скен, Исатай мен Махам-

бет туралы әңгіме жастайынан құлағына 

сіңген Табылды деген бір жас суретші бар, 

соған берген ж"н» деген екен. Табылды 

бұл кітапты безендіруге, қос батырдың об-

разын беруге аянып қалған жоқ, бар "нерін 

салды. Жазушы, ғалым ағаларынан мақтау 

естіді, сол 1976 жылы 15 мың данамен 

таралған бұл кітапты к"ркем безендіргені 

үшін Табылды Мұқатов Бүкілодақтық 

кітап конкурсында ІІ-дәрежелі диплом-

мен марапатталды. 1979 жылы Берқайыр 

Аманшин құрастырған Махамбеттің «Жыр 

семсері» кітабына салған суреті де елді елең 

еткізді. 

1989 жылы «Жазушы» баспасынан 

филология ғылымының кандидаты, белгілі 

қаламгер Қабиболла Сыдиқовтың алғыс"з 

жазып, түсіндірме жазған Махамбет 

Gтемісұлының «Ереуіл атқа ер салмай» атты 

жыр жинағы шықты. Gр ақынның "леңдері 

суретші салған Махамбеттің қайталанбас 

тұлғасымен оқырман талғамын тап басты. 

Бұл кітаптың таралымы 30 мың дана еді! 

2003 жылы ЮНЕСКО деңгейінде "ткен 

Махамбет Gтемісұлының туғанына 200 

жыл толуына орай «Жазушы» баспасынан 

ақынның "леңдер жинағы шықты. Аталған 

баспаның директоры, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты, ақын Есенғали 

Раушанов екеуі ақылдаса отырып, осы 

кітапты бастан-аяқ «Құм жазуы» қарпімен 

қолмен жазуға келісті. Кітапқа енгізілген 

79 "лең «Құм жазуымен» жазылып шықты. 

Суретші Табылды Мұқатов осы еңбегі 

үшін Махамбет атындағы сыйлықтың 

лауре аты атанды. Айта кетелік, жетпісінші 

жылдардың аяғында Мұхтар Yуезовтің 

«Шу асау» (балаларға арналған) кітабына, 

Махамбеттің «Жыр семсер» "леңдеріне 

жасаған (офорт техникасында) одақтық, 

Орта Азиялық конкурстарда жүлделі орын-

дар алғаны, Қозы К"рпеш пен Баян Сұлу, 

атақты Ақан сері образдары "з алдына 

бір ғажайып дүниелер екені "з алдына 

бір әңгіме. «Шаһнаме» (Фирдоуси), екі 

томдық Қазақ поэзиясының антология-

сы, Хайдар Дулатидің «Жаһаннаме» және 

т.б. кітаптарды безендірудегі суретшінің 

"зіндік қолтаңбасы даралығымен к"зге 

түседі. Табылды Мұқатов баспаларда 

жұмыс істеген отыз жылдай уақыт ішінде 

500-ден астам кітаптың суретшісі бо-

лыпты! Соңғы он жыл ішінде бұл сан 

талай тапсырыстармен тағы да толыға 

түскенін кітапқұмар ағайындар жақсы 

біледі. Gйткені талантты суретші Тәкеңді 

іздейтін баспалар мен авторлар аз емес. 

БОЯУ ШЕРТКЕН СЫР 

Т о қ с а н ы н ш ы  ж ы л д а р д ы ң  б а с 

кезінде суретші Табылды Мұқатовтың 

шығармашылығында үлкен бетбұрыс 

болды. Ол кезде нарықтың келуіне бай-

ланысты к"птеген баспа "тпелі кезеңнің 

тын "зегін айналдырғандай айдынды, 

айбынды бола тұра, осы идеялардың 

барлығын қылқалам иесі туған жер 

арқылы, соған байланыстыра к"тереді… 

Ал суретшінің дүниені сәби к"ңілмен, 

жарық санамен қабылдауы, түйсінуі 

адам таңғаларлықтай! Оның үстіне, 

әрбір шығармасындағы әр сызықтың 

мұқияттылығы, жеріне жеткізе салынуы 

– оның к"теріп отырған тақырыбына 

деген сүйіспеншіліктен туындап жатады. 

Бұл дүниелер жай картиналар емес, олар 

бейне бір естілмейтін сазбен толқып 

тұрғандай әсер беретін жанды бейнелер. 

Табылды Мұқаттың сол кездегі эстампта-

ры кейін – 90-шы жылдары оның жаңа 

бағыт – сиқырлы ертегілер еліндегідей 

майлы бояулар дүниесінің есігін айқара 

ашуында баспалдақ қызметін атқарды. 

Алайда графикадағы шеберлік босқа 

кеткен жоқ. Керісінше, ол "з жемісін 

берді – енді палитрасы бай суретшінің 

кенептеріндегі майлы бояуларға жан 

бітіп, ол к"рерменге к"ңіл түкпірінен 

жеткен күрсіністей, сиқырлы сыбырдай 

әсер етті. Тыңдар құлақ болса – естілді, 

к"кірек к"зі болса –к"рінді».

 Міне,  осындай шығармалары 

і ш і н д е  « М а й қ а ң б а қ » ,  « Ж ы р ш ы » , 

« С а ғ ы м » ,  « Қ о р қ ы т  п е н  А с а н » , 

«Жұмекен Нәжімеденов портреті», 

«К"кт"бе этюдтері», «Күз күні» тәрізді 

қылқаламнан шыққан туын дылары 

ұлттық нақышпен, талант талғамымен, 

этнографиялық қуатпен айшықталған.

– Бейнелеу "нерінің 1960-шы жыл-

дардың буынынан С.Айтбаев, Ш.Сариев, 

М.Қисаме динов, Б.Табиев, Т.Тоғысбаев 

еңбектері маған үлкен әсер етті, олардың 

еңбектерінен к"п тәлім алдым, – дейді 

Тәкең ұстаздары туралы.

 Табылды Мұқатов шетелге де таны-

мал суретші. 1987 жылдың "зінде Со-

фия каласында (Болгария) графикалық 

шығармаларының жеке к"рмесі "ткізілді. 

Ол безендірген кітаптардың бірқатары 

әлем кітапханаларына жеткізілгенін, 

шетелдік оқырмандар қолына тигенін 

де айта кеткен ж"н. Германия, Англия, 

Франция, Дания, Канада және т.б. елдер-

де жеке коллекциялары таралған. Исатай 

батырдың Сарайшықтағы алқалы жиында 

малдасын құрған күйі ширыға, шабытта-

на с"йлеп отырған суретін тоқсаныншы 

жылдардың бас кезінде АҚШ-тан кел-

ген бір туристің қоярда-қоймай сатып 

алғанын білетінбіз. Англиядағы қызы 

Мединаға барғанда Лондон к"шесінде су-

рет тақтасын алдына жайып қойып, этюд-

тер салғанын к"ргенде ағылшындардың 

талантқа таңғалып, суретін сатуды "тініп 

тұрып алғаны "з алдына бір әңгіме. 

 С"зге сараң Тәкең "з жетістіктерін 

сұрасаң ғана айтады, әйтпесе «менің 

мұндай жетістігім бар» деп мақтанатын 

жан емес.  Бірақ "нерсүйер қауым 

Табылды Мұқатұлы тәрізді талантын 

жазбай таниды. 

Самат ИБРАИМ

Есенғалиевтің қабылдауында болып, 

"зінің Алматыға оқуға барғысы келетінін 

айтты. Оның таланты мен талабын білетін 

директор да, ферма меңгерушісі Дәулет те 

«екі жыл қой бақтың ғой, енді оқығаның 

дұрыс» деп қолдау білдірді. 

Кеңшардан мінездеме алып, құжат-

тарын жинап, айдау жолға шығып, 

жүргінші жүк машинасының қорабына 

мініп, к"ңілі алып-ұшып Атырауға жетті. 

Жақын ағасы Ахмет Ихсанов Гурьев 

теміржолының жүк тасымалдау б"лімінің 

бастығы еді, ол інісіне «Алматыға есеп 

беруге барамын, менімен бірге жүр» деп 

қасына ертіп алып, қамқорлық жасады. 

Табылды табандаған үш тәулік жүретін 

поезбен Алматыға жетіп, суретшілер 

училищесіне құжат тапсырайын деп 

келсе, қабылдау емтиханы баяғыда бітіп 

кетіпті. Не істерін білмей дал болды. Ұзын 

дәліздің шетіндегі қабылдау б"лмесін 

айналшықтап жүрді де қойды. Жұмыс 

аяғы болып, адамдар сиреген кезде учи-

лище директоры Ақырап Құдайбергенұлы 

Жұбановқа (Ахмет Жұбанов ағасының 

баласы) жолығып, суретші болғысы 

келетінін айтты. Жағдайды түсінген 

ұстаз ақ қағаз бен қарындаш ұсынып, 

қалаған суретіңді салып к"рсетші деді. 

Сосын оның "зімен бірге алып кел-

ген суреттерін к"рді. Талапты жастың 

талантын бірден бағалаған Ақырап 

Жолда жаман қыстаудың.

Қамысты қызыл жағалап

Із кесіп едім әрі аспай,

Тұщықұдық, Айбасқа.

Оң жағы Отау түскенім,

Быдырда жатыр Аққыстау, 

Ақшошаққа жүргенде,

Саздыға соқпай, етекте

Зират еттім басына

Ата-баба қорымы.

Қос кемпірден шай ішіп,

Оралсам Қасен құдыққа,

Қызарған таңғы сағыммен

Папанин, Кеңсе тастары

Таныр ма екен тағысын!

Талай жазды "ткізген,

Есенқара жазығы.

Мырзақұл шағыл шәлпиі,

Малға "ріс таптырмас,

Тебінсіз Түлкі қызылға

Соқпай Сахат, Аққұдық, 

 Аденге шықсам айдау жол

Апарар Қапай, Жолайға,

Қайта шығып жағаға

Күкірттіден сусындап, 

Ерғали күтір, Yусенге,

Ат шалдырып қияққа,

Жасқайратқа жетерміз,

Қаңбақтыға кірмей-ақ,

Қайта оралсам айдау жол

К"рінер алыс мұнартып.

Шеміршекті шағылы
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Өнерге тән жаратқан, 
Көкірегі кең аспан. 
Барша жұртты қаратқан, 
Бейнегер кім тым асқан?

Дайындаған Нұрлан ҚҰМАР

Жолының көп азабы, 
Сонда-дағы тынбайды. 
Жаңалықты жазады, 
Көпшілікті тыңдайды.

Қалпағы ақ қарасаң, 
Дәрігер емес, бірақ ол. 
Дәм мәзірін қаласаң, 
Алға ұсынып тұрады ол.

Он қап, 
Он қапты қақ. 
Он қапты қақ та
Қатты қақты тап.

***
Орманда ағаштың он түрлісі бар,
Шөптің мың түрлісі бар,
Көбелектің түр-түрлісі бар.

***
Ол алқапты олар алар, 
Бұл алқапты бұлар орар, 
Орал ормаса, Омар орар.

***
От жанады алаулап, 
Біз отырмыз манаурап.
Палау күтіп, ой аулап, 
Жыбырлайды танау жақ.

***
Он кісінің 
Соңғысы – 
Сол тоң кісі
Осы үйге келді оның қонғысы. 

(Қылқалам шебері) (Журналист)(Аспаз)

 

 
Сүлеймен БАЯЗИТОВ

Гөзел ҚҰЛЖАБАЕВА

рыБ аа б–аал лл зар қғ а

i ‰

Шынашақтай бөпенің,
Менің інім екенін, 
Айтқанда апам қуандым, 
Жылаған ем, жұбандым.
Ойынның түбін түсірдім,

Далаға шықсам күшігім. 
Үйге келсем мысығым,
Асыр салып солармен. 
Ойынның түбін түсірдім.
Әй, түсірдім, түсірдім.

Алтыншардың отаны – 
Америка құрлығы.
Алтындайын нұр шашып, 
Ауламда өсіп тұр бірі.

Әдемімін, менен қай гүл аса алған?
Әуелден-ақ «Гүл патшасы» атанғам.
Әсемдік хош иістен нәр алдым,
Әлемнің көп жеріне таралдым.

     
 .   ,  

 «Almaty Arena»   
    

     
. 

ДҮБІРЛІ ДОДАТӘЛІМ

сты нәтижеміз. Тағы бір жақсы 

жаңалығымыз бар. Келесі жылы 

осы үлкен аренада әр мемлекет-

тен келген 24 ұлттық құрамалар 

әлем чемпио натында бас қоспақ. 

Осы орайды пайдаланып, жарыс-

ты ұйымдастыруға атсалысқан 

қала әкіміне, демеушілері мізге, 

Б і л і м  м и н и с т р л і г і н е  а л ғ ы -

сым ды білдіргім келеді» деді 

Д.Шыныбеков.

Жарыстың салтанатты ашылу 

шарасында қала студенттері би 

билеп, «Ayumi» тобы ән шырқады.

ҚР Білім және мәдениет ми-

нистрлігі, Алматы қаласының 

әкім дігі, Нұрсұлтан Назарбаев-

тың білім қоры, Халық қоры, 

Huawei, ҚР футзал қауымдастығы 

және Қайрат футзал команда-

сы жарыстың басты демеушісі 

мен серіктестері ұйымдастырған 

т у р н и р г е  Қ а з а қ с т а н н ы ң  ә р 

айма ғынан келген 24 команда 

қатысып, бақ сынасты.  Сайыс 

қорытындысы бойынша Каспий 

уни верситетінің студенттері тең-

біл доп додасының жеңімпазы 

атанды. 

Каспий университеті  ко-

м а н д а с ы  ф и н а л д ы қ  о й ы н -

да қарағандылық экономика 

университетінің ойыншыларын 

6:4 есебімен жеңді. Қола жүлдеге  

IT халықаралық университетінің 

студенттері ие болды.Үшінші 

орын үшін болған шешуші ойында 

IT халықаралық университетінің 

студенттері ЕТУ студенттерімен 

негізгі уақытта 1:1 ойнап, матчтан 

кейінгі пенальтиде 3:1 есебімен 

жеңіске жетті.  

Нұрлан ҚҰМАР

Шараның ашылу салтана-

тына ҚР Білім және мәдениет 

министрі Ерлан Сағадиев, Ал-

маты қаласы әкімінің орынба-

сары Арман Қырықбаев және 

футзалдан студенттер лигасының 

президенті Дамир Шыныбеков 

қатысып, футзал додасының 

Қазақстан спортының дамуы-

на зор үлес қосатындығын айта 

келе, спортсүйер жұртшылықты 

финалдық кезеңінің ашылуымен 

құттықтады.

«Біз осы 4 жылдың ішінде "те 

жақсы нәтижеге қол жеткіздік. 

Аталмыш додаға Қазақстанда 

алғаш рет 72 ЖОО, 200-ден 

астам колледж және 12 қыздар 

командасы қатысатын болады. 

Барлығы 35 мың спортшы мен 

жанкүйерлер қамтылған. Бұл 

әзірге қол жеткізіп отырған ба-

Студенттер 
сайысы

Мұғалжар ауданының құрылғанына 20 
жыл толуына және Қандыағаш қаласының 
50 жылдығына орай Ембі қаласындағы 
ағайынды Жұбановтар мемориалдық 
музейінің қызметкерлері оқушылармен 
бірге тарихи ескерткіштергесаяхат 
ұйымдастырды. 

Қалалық «Жеңіс» саябағында "ткен 

«Мәңгілік тағзым» атты шараға шаһар тұр-

ғындары және №7 орта мектебінің 7 сынып 

оқушылары қатысты. Саяхатты "ткізудің 

мақсаты – елі мен жері үшін еңбегі сіңген ұлы 

тұлғалардың "мірі мен еңбегін насихаттау, та-

рихи ескерткіштерді, киелі орындарды таныс-

тыру арқылы оқушылардың тарихи танымын 

қалыптастыру. Олар  археологиялық, сәулет 

"нері, мүсін және тарихи ескерткіштермен 

танысып, рухани байып қайтты.  Оқушылар 

"ңіріміздің түрлі тарихи кезеңдерін еске 

түсіретін қастерлі мұраларымыз, ел дамуына 

ерекше үлес қосқан біртуар тұлғалар туралы 

к"п мағлұмат алды. 

Саяхат аясында музей қорындағы әскери 

жаттығуларға пайдаланылған жәдігерлерден 

к"рме ұйымдастырылып, шолу жасалды. 

Анархан САМИҒҰЛЛАҚЫЗЫ,
музейдің қор сақтаушысы

ОҚУШЫЛАР 
САЯХАТ ЖАСАДЫ
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Осыдан бір ғасыр бұрын Жаһан-

ша Досмұхамедұлы: «Біздің ендігі 

мақсатымыз – халқымызға шын 

мәнінде тәуелсіздік, еркіндік алу. 

Жерімізге,  суымызға,  жер асты 

байлығымызға "зіміз қожа болуымыз-

ды к"ксейміз» деп армандаған-ды. 

Сол асыл арманға қолымыз жеткен 

тұста, оның жолында жанын қиған, 

"зі атылып кетсе де с"зі мен "негелі ісі, 

аманаты мен арманы қалған тұлғалар 

рухына тағзым ету – біздің парызы-

мыз. Сәкен Сейфулиннің «Бабалары-

ма» атты әнін Жезқазған қаласынан 

келген Қазақстанның еңбек сіңірген 

әншісі, Жүсіпбек Елебековтың шәкірті 

Ғалым Мұхамедин шебер орындап, 

әсем әннің к"шін бастап берді. 

«Туған ауылын, жерін сүймеген 

адам ұлтшыл да бола алмайды» деген 

еді кезінде Жүсіпбек Аймауытов. Он-

дай ыстық сезімді Үкілі Ыбырайдың 

әнінен байқауға болады.   Үкілі 

Ыбырайдың әні «Елді сағынғанда» 

айдауда, қуғында жүргенде туған бо-

латын. Міржақып Дулатовтың Алаш 

әскерін рухтандыруды, жігерлендіруді 

мақсат тұтып, ұран ретінде шығарған 

«Алаш маршы» деген әні бар. Осы қос 

әнді белгілі әнші Жоламан Құжиманов 

т а м а ш а  о р ы н д а п   ж ұ р т ш ы л ы қ 

ықыласына б"ленді. 

Ұлт жолындағы күресте белді бекем 

буған күрескер, балуан, саятшы, сан 

қырлы "нер иесі Иманжүсіп бола-

тын. Оның күрескерлік әндері Алаш 

қайраткерлеріне рух беріп отырғаны 

аян. Асқақ әндерінің бірі – «Сары-

мойын». Бұл ән арқалы әнші, белгілі 

Ән арқауы – туған ел
"нертанушы Ерлан Т"леутайдың 

орындауында дүйім жұртты тамсан-

дырды. 

Ұлт жолында құрбан болған боздақ-

тардың бірі – Қапез Байғабылұлы. 

Қазақ халқы басынан кешкен тарихты 

Қапез де "з басынан кешті. Ел ісіне 

ертерек араласқан ол қара бастың 

қамымен "мір сүрмеген. Ол әділетсіз, 

зорлықшыл саясатқа қарсы тұрды. Со-

дан да 1937 жылы «халық жауы» деген 

жалған жаламен итжеккенге айдалып, 

оралмады. Ухта қаласында қаза таба-

ды. Ол "зінің соңына "лместей мұра 

қалдырды. Қапез салдың «Қоштасу» 

әнін Қазақстанның еңбек сіңірген 

артисі Рамазан Стамғазиев қалықтаған 

қоңыр дауысымен жоғары деңгейде 

шырқап шықты.

Gзге халықтармен салыстыра қара-

ғанда қазақ халқында туған жер, туған 

ел  тақырыбында шыққан әндер "те 

к"п. Бұл халқымыздың елге деген 

ерекше ықыласын, құрметін білдірсе 

керек. Бірде әйгілі әнші Ғарифолла 

Құрманғалиев бір әннің тарихы 

ж"нінде былай деп жазған еді: «Менің 

Отаным әлемге танылған ел, оны алғаш 

қазақтың әсем әнімен танытқан әнші 

Yміре Қашаубаев болатын. Yміреден 

кейін "зіміз де алыс-жақын шет ел-

дерге гастрольдік сапарларда жүріп 

Отанымызды мақтан етіп, әнімізге 

қостық.  Осындай к"кірегімдегі 

мақтаныштан шыққан әнім «Сәлем» 

еді». Ғ.Құрманғалиевтың «Сәлем» әнін 

әнші Эльза Карабалина әсерлі орын-

дап, к"рермен қауымның қошаметіне 

б"ленді.

Алаш арыстарының ұлт болашағы, ел 

тәуелсіздігі жолында к"рмеген қорлығы, 

тартпаған азабы жоқ. Сонда да бас 

имей, еңкеймей  ерлік жырын жырлады. 

Мағжанның бастан кешкен қасіретін 

жырлайтын «Абақтыда Айдан, Күннен 

жаңылдым» әнін Жасұлан Сақаев 

жоғары деңгейде орындап, бір ғана 

Мағжанның емес, барлық боздақтардың 

тағдырын к"з алдымызға елестеткендей 

болды. Қай кезде болмасын Алаш 

қайраткерлеріне деген құрмет жоғары 

болмақ, осындай ниеттен туындаған 

тамаша ән «Мағжан ның махаббаты» 

деп аталады. Gлеңін жазған Ибрагим 

Исаев, әні Ақтоты Райымқұлованікі. 

«Мағжанның махаббатын» әнші Ерлан 

Құжиманов шырқады. 

 К " ш п е л і  " м і р  а я с ы н д а 

қалыптасып, хандық дәуірде айрықша 

дамыған "нер саласы — жыраулық.  

Жыраулық кәсіп — синкреттік 

құбылыс: әрі "нер, әрі дәстүр. Оның 

негізгі ерекшелігі — поэ зия, музыка 

және орындаушылық шеберліктің 

бірлігінде. Жыраулық дәстүрдің 

"міршеңдігі оның ел тарихы мен 

ата-баба тағылымына негізделуімен 

а й қ ы н д а л а д ы .  Б а т ы р л ы қ т ы 

к"рсететін, ел қорғау идеясына 

құрыл ған қаһармандық жырлар 

соның жарқын дәлелі. Наурызбек 

ж ы р а у д ы ң  « Ж а с ы м н а н - а қ  к " п 

к"рдім» атты жырын жас жыршы 

Күнқожа Қайруллаев сәтті орындап 

шықты.  Ал Сыпыра жыраудың 

термесін т"гілте ж"нелген жас әнші 

Венера Қаржаубаева бабына келтіре 

айтып, ел назарын "зіне аудара білді. 
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1916 жылғы ұлт-азаттық к"тері-

лістің тарихынан сыр шертетін әйгілі 

әнді тыңдаған жан сол заманға "тіп 

кеткендей күй кешеді. Замана сырын 

сипаттай тын әннің бірі – «Самал-

тау». Талғат Yбуғазының орындауын-

да халық әні «Самалтау» "нерсүйер 

қауымды тебірентпей қоймады. 

Пішән ж"нінде халық арасында 

аңыз, әңгімелер бұрыннан айтылып 

жүрсе де, кеңестік саясатқа қарсы 

шыққан адам ретінде мұралары елеусіз, 

ескерусіз қалған. Оған себеп сол 

уақыттағы ұстанған саясат. Пішәннің 

ең танымал әндерінің бірі «Ғайшаға» 

әнін сыршыл да талғампаз "нер иесі 

Тілеулес Құр манғалиев орындап,  

қошеметке б"ленді. 

Қазақ стан ның еңбек сіңірген 

қ а й р а т к е р і  Е р к і н  Ш ү к і м а н 

Р.Елебаевтың «Жас қазақ»  әнін 

әуелетсе, Қасым Аманжоловтың «Gзім 

туралы» әнін Санат Исаев нақышына 

келтіріп орындады. Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері Ардақ 

Исатаеваның орындауында халық әні 

«Аққұм», әнші Нұржан Жанпейісовтың 

орындауында Дәнеш Рақышевтың әні 

«Туған ел», Тарбағатайдан арнайы кел-

ген жас әнші Еламан Құжимановтың 

орындауында Т.Рахимовтың әні 

«Тәуелсіздік жыры» тәрізді шығармалар 

тыңдаушысына ерекше әсер сыйлады. 

Концерттік бағдарлама «Арнау» 

этно-фольклорлық оркестрінің орын-

дауында «Қазақ елі» композициясымен 

түйінделді.    

Арман СЕРІКҰЛЫ

ANA TILI

Қ

‰

қылықтарды к"з к"ріп жүр. Осындай-

да ұлттық тәрбиенің осалданып бара 

жатқанына опынасың.

Таңмен таласа тұрып, сиыр-қойды 

жайылымға шығарып салушы едік. 

Келген бойда малдың астын тазартып, 

әкеңе жәрдемдесесің. «Келіңдер, шай 

ішіңдер» деген ана даусы естілгенде үйге 

қалай кіріп кеткеніңді сезбей қалатын 

ек. Самаурынның буы бұрқыраған шайы, 

кілегей мен май жағылған нан кешке 

дейін қуат сыйлап, шаршауға мұрша 

бермейтін. Таңғы салқындықты пай-

даланып, бақшадағы арам ш"птің түгін 

қалдырмай жұлатынбыз. «Кім озады?» 

деп, жарысқанда кейде картоптың сабағы 

бірге жұлынып кетеді. Ондай кезде 

аяғымызбен топырақты ашып, соған сол 

сабақты білдірмей к"міп, әрмен қарай 

арам ш"ппен арпалысып кетеміз. Күні 

бойы үй шаруасынан зеріккен к"ңіліңді 

кешкі қызық басатын. Ол қызық – 

жайы лымнан мал келгенше футбол мен 

қуаласпақ ойнау. Одан қалса «Аға, б"тен 

қой бар ма?»  деп сұрау салып, әр үйге бас 

сұғудың "зі бір ғажап еді.

Аса ыждаһаттылықпен ораған әже 

жібін ширатып жібереміз. Ал содан соң 

шатасқан жіпті қайтып орнына келтіріп 

к"р. Ақ жіпке қарасын, қарасына ағын 

араластырып тәп-тәуір ала жіпті қолдан-

ақ жасай салатынбыз. Сағымға айналған 

сол сәтке к"з жүгіртсем, "мір белестері 

сол жіп сияқтанып кетеді. Бұрылысы мен 

бұлтарысы к"п, ағы мен қарасы қатарласа 

жүреді .  Ал  әжемнің  ұршығы шыр 

айналған бүгінгі дүние-дүрмекке ұқсап 

кетеді. Gкініштісі, "ткенге қайта орала 

алмайсың, тек естелік парақтарын ғана 

ақтарып қоясың. Ал мен сол парақтардың 

ішіндегі әже бейнесін сағындым.

Мәулен 1НЕРБАЙ
ТАЛДЫҚОРҒАН

Тауыққа тары-жем шашу мен малдың 

астын тазарту аса қиын шаруа емес. Ал 

қыстыгүні оларды суару тіптен қызық. 

Мінген торы тай тұмсығын суға салғанда, 

мойнынан сырғып түсердей күй кешесің. 

Малды қомдап, к"ше балаларымен 

жылқы жарыстырып, атты болдырту 

күнделікті әдетімізге айналады. 

Yжемнің әңгімесі отбасы құндылық-

тарынан басталып, Отаннан аяқталатын. 

Тарихтан, ұлттық танымнан сыр шертіп, 

бізге қазақтың сан қилы тағдырын таныс-

тыратын. Yсіресе, тың және тыңайған 

жерлерді игеру кезінде қазаққа қиын 

соққанын айтатын.  Темір жол са-

лып, жайы лымды жерлердің тарылуы 

да к"шпелі елге оң әсерін тигізбеді. 

Отырықшылық "ңі түгілі түсіне де кіріп, 

шықпайтын халық заманнан аз таяқ же-

ген жоқ. «К"ш жүре түзеледі» деп ақыр 

аяғында к"ндікті, жер жыртып, арпа-

бидай мен картоп егуді үйренді. Ал енді 

к"шпелі дәуір мен қазіргі жай-күйімізді 

салыстырып к"ріңіз. Құдды ертегі дерсің, 

әжемнің айтқандарына әлі күнге дейін 

таңырқап келемін. «Балам оқи бер, оқи 

бер. Қазір пай дасы тимесе де кейін к"ресің 

жемісін. Заман оқығандардікі болады» 

дейтіні есімде. Ол қандай білім, ол қандай 

заман, деп таңдана қараған сұрағымның 

жауабына кәмпит беретін. Соны жеу 

үшін күнде «бестік» алып, алдымдағы 

тұрған кітапты он қайтара оқитынмын. 

Біз бір сәттік қызықты ойласақ, әжем 

болашақты ойлаған екен ғой. Yжемді 

еске алсам қазіргі жай-күйіміз сол кәмпит 

сияқты тәтті болып кетеді. Yттеген-ай 

да жоқ емес, әжем "мірден "ткен соң, 

қой жүні жіпке айналмады. Ұршық шыр 

айналып, текемет басылмады. Сан ғасыр 

мұра болып келе жатқан ұлттық болмы-

сымыз осылайша жоғалып кете ме деп 

қорқамын. Күндердің күнінде қазіргі 

қыз-келіншектерді сол әжемнің кейпінде 

к"ргім-ақ келеді. Жүн түтіп, тоқыма 

тоқып, жіп иіретін әжелер к"п болса ғой.

Қ о л ы н а н  с м а р т ф о н  т ү с п е й т і н , 

әлеуметтік желінің әлегіне душар болған 

XXI ғасырдың ұрпақтарына осыларды 

айтсам, ертегі секілді к"рінетін шығар. 

Кейде мақтанбақ болып: «Мен кезінде 

кәмпит үшін оқығанмын» десем, қыран-

топан күлкінің астында қаламын. Жегені 

артында, жемегені алдында тұрған 

оларға бұны түсіну қайда. К"пшілігі әже 

алақанын сезініп, қызығы мол ертегісіне 

елітіп жатпағаны айдан анық. «Жаргон» 

с"здердің неше түрлісін құлақ естіп, жат 

Әжемнің ұршығы
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