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Qazaqtyn’  b i r inin’  b i r ine  qasku’nem 

bolmag’ynyn’, birinin’ tiley’in biri  ti les-

pei’tug’ynynyn’, ras so’zi az bolatug’ynynyn’, 

qyz metke talasqys’ bolatug’ynynyn’, o’zderinin’ 

jalqay’ bolatug’ynynyn’ sebebi ne?

Ha’mma g’alymg’a belgili danys’pandar 

a’ldeqas’an bai’qag’an: a’rbir jalqay’ kisi – qorqaq, 

qai’ratsyz tartady, a’rbir qai’ratsyz – qorqaq, 

maqtang’ys’ keledi; a’rbir maqtans’aq - qorqaq, 

aqylsyz, nadan keledi: a’rbir aqylsyz – nadan, 

arsyz, keledi; a’rbir arsyz jalqay’dan suramsaq, 

o’zi toi’ymsyz, tyi’ymsyz, o’nersiz, es’kimge 

dostyg’y joq jandar s’yg’ady.

M u n y n ’  b a ’ r i  t o ’ r t  a i ’ a q t y  m a l d y 

ko’bei’teminnen basqa oi’ynyn’ joqtyg’ynan: 

o’zge egin, say’da, o’ner, g’ylym sekildi na’rselerge 

salynsa, bulai’ bolmas edi.

A’rbir mal izdegen malym ko’p bolsa, o’zimdiki 

de, balalarym da maldy bolsa eken dei’di.

Ol mal ko’bei’se mals’ylarg’a baqtyrmaq, 

o’zderi etke, qymyzg’a toi’yp, suly’dy jai’lap, 

ju’i’rikti bai’lap otyrmaq.

Qystay’y tarlyq qylsa, aryzy jetkendik, syi’y 

o’tkendik, barlyq qyzmetimen birey’din’ qystay’yn 

satyp almaq, eptep almaq, tartyp almaq. Ol 

qystay’ynan ai’rylg’an ja’ne birey’ge ti’ispek, 

i’a bolmasa orynsyzdyg’ynan elden ketpek, a’r 

qazaqtyn’ oi’y osy.

Osylar birine biri dostyq oi’lai’ ala ma? 

Kedei’ ko’p bolsa, aqysy kem bolar edi, maldan 

ai’rylg’andar ko’bei’se, qystay’y bosar edi dep, 

men anany kedei’ bolsa eken dep, ol meni kedei’ 

bolsa eken dep, a’y’elde is’imizben qas sag’yndyq. 

A’rberden son’ syrtymyzg’a s’yqty, jay’lastyq, 

day’lastyq, parti’alastyq. Osyndai’ qastarg’a 

so’zim o’timdi bolsyn ja’ne de eptep mal ji’i’y’g’a 

ku’s’im jetimdi bolsyn dep, qyzmetke, bolystyq, 

bi’likke talastyq.

Sonan son’ ne momynnyn’ balasy bo’ten 

jaqqa s’yg’yp, en’bek qylyp, mal izdemei’di, 

egin, say’danyn’ keregi joq bolady. O’z basyn o’zi 

osyndai’ ta- laspenen kisi ko’bei’temiz dep parti’a 

ji’g’andardyn’ bu’gin birey’ine, erten’ birey’ine 

kezekpen satady da ju’redi.

Urylar tyi’ylmai’dy. El tynys’ bolsa, onyn’ 

urlyg’yn es’kim su’i’emes edi. El eki jar bolg’an 

son’, kim ant is’ip aqtap, aramdyg’yn jaqtap 

su’i’ei’min dese, sog’an jaq bolyp su’i’enip, 

buryng’ydan urlyg’yn a’ldenes’e ese asyrady.

(Jalg’asy 4-bette) 

ABAI’
U’s’ins’i qara so’z

Бүгінгі санда:

Қазақ күресі 
Бразилия елін 
тамсандырды

Қабдоловтың 
кафедрасы

«Еңлік-Кебек» 
пьесасындағы 
Еспембет кім?

8-9-бет

13-бет

16-бет

Солардың ішінде Еуразия дала-

сын алып жатқан туыстас түркі тілдес 

халықтар арасында ортақ қолданылған 

һәм қыруар тарихи оқиғалар мен жазба 

әдеби мұраларын естелікке алған жазу 

– шағатай жазуы деуімізге болады. 

Осы орайда шағатай тілін зерттеп, 

к%птеген еңбектер жазған белгілі 

ғалым, профессор Біләл Южел мыр-

замен сұхбаттасудың сәті түсті. 

Біләл Южел – Түрік республикасы 

С и в а с  қ а л а с ы н д а ғ ы  Ж ү м һ ү р и е т 

университеті әдебиет факультетінің 

профессоры. Тарихи түрік тілі (хорезм, 

қыпшақ, шағатай) және ескі анадолы, 

осман, сондай-ақ қазіргі түрік тілі 

бағы тында к%птеген ғылыми-зерттеу 

еңбектері  бар.  Мақалалары мен 

тұжырымдары халықаралық ғылыми 

конференциялардың жи нақ тарында 

жарияланған. Танымал тілтанушымен 

«Ғылым ордасы» Орталық кітап ханасы 

(кітап хана меңгерушісі – Қарлығаш 

Қаймақбаева, Сирек кітаптар, қолжаз-

ба лар және ұлттық әдебиет б%лімінің 

басшысы – Гүлшат Абикова), әл-

Фараби атындағы ҚазҰУ Шығыстану 

факуль теті (деканы – Ықтияр Палт%ре) 

және Қазақстан мұсылмандары діни 

басқар ма сына қарасты имам дардың 

білімін жетілдіру институты (директоры 

– Кенжеәлі Мырзабаев) бірлесіп, осы 

үш меке менің ұсынысымен Алма-

тыға келген са парында жүздесіп, әңгі-

мелескен едік.

– Шағатай тілін зерттеуіңізге не 
түрткі болды? 

– Анкарада университетте оқып 

жүрген кезімде оқытушым бірнеше 

мәтінді оқуды тапсырды. Бастапқыда 

мәтіндерді оқуда әбден қиналдым. 

Ежіктеп оқып жүріп, біраз дүниені қарап 

шықтым. Кейін соның нәтижесінде ба-

балар тарихына қанықтым, к%кірек к%зім 

ашылғандай болып, к%не жазбаларға де-

ген қызығушылығым арта түсті.  

Мемлекеттік тілде шығарма жазды
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БАЙҚАУ ТҮБІ БІР  ТҮРКІНІҢ – ТІЛІ БІР

Аталған шараның мақсаты 

қазақ тілінің қолданыс аясын 

кеңейтіп, тіл үйренушілердің 

сауаттылық дәрежесін арттыруға 

бағытталды. 

Ш ы ғ а р м а  ж ұ м ы с ы н а 

Міржақып Дулатовтың адамгер-

шілік, мейі рімділік және қайы-

рым дылық қа сиеттерді наси-

хаттауға арналған «Байлық» әң гі-

месі %зек болды.   

Мемлекеттік тілдегі сауаттарын 

байқауға және білімдерін одан әрі 

жетілдіруге бағытталған шараға 

этномәдени бірлестіктерінің 

мүшелері, қазақ тілі курсының 

тың даушылары қатысты. Олар 

оқылған мәтін бойынша %здерінің 

қазақ тілін қаншалықты деңгейде 

меңгергендерін, білім деңгейлерін  

к%рсетті. Жиналғандар алдында 

с%з с%й леген облыстық Тілдерді 

дамыту ж%ніндегі басқарма бас-

шысы С.Османова тіл – ха лықтың 

рухани байлығы екенін тілге тиек 

етті.  Ұйымдастырылып отыр-

ған байқаудың мән-маңызына 

тоқталып: «Еліміздегі ұлт %кіл-

дерінің ынтымағы мен бірлігін 

жарастыратын да, Тәуелсіздігімізді 

тұғырлы ететін де, елімізді жаңа 

белестерге шығаратын да осы мем-

лекеттік тіліміз» дей келе, барлық 

қаты сушыларға сәттілік тіледі.   

Шара соңында үздіктер анық-

талып, дипломдармен және ын-

таландыру сыйлықтарымен мара-

патталды. 

– Шағатай тілімен жазылған қандай 
еңбектерді, жазбаларды зерттедіңіз?

– Шағатайша жазылған еңбек-

терден негізінен Түркияда жарық 

к%рген Бабырдың қолжазбаларын, 

Лүтфи диуанын зерттедім. Кейін док-

торантурада оқыған кезімде Бабыр 

шығармаларына ден қойдым. Gсіресе 

Бабырдың «Диуанын» айрықша атап 

%туге болады. Gлемде Бабырдың 

«Диуани» атты шығармасының бес 

нұсқасы ғана сақталған екен. Біреуі 

Францияда, үшеуі Стамбулда, енді 

бірі Үндістанда сақталған. Осы бес 

нұсқасын салыстыра отырып зерт-

тедім, нәтижесін арнайы кітап етіп 

шы ғардым. Кейін Бабырдың «Рисәл-

и-аууалдия» атты шағын аудармасын 

зерттедім. Шығарманың авторы – 

Қожа Убәйдулла Аһрари, түпнұсқасы 

парсы тілінде жазылған. Оны Бабыр 

кейін шағатайшаға аударған екен. Бұл 

– Тасаувуф (сопылық ілім) жайында 

жазылған ең к%рнекті шығармалар-

дың бірі. Зерттеу нәтижесі алдағы 

уақытта жарық к%рмекші. Сонымен 

қатар Gлішер Науайдың еңбектерін де 

зерттеп, конференцияларда баяндама 

жасадым.

(Жалғасы 7-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

АЛАШ ҰСТАНЫМЫ – 
ҰЛТ МҰРАТЫҚА
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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

ШАҒАТАЙТАНУҒА
жаңаша көзқарас керек

Біләл ЮЖЕЛ, тілтанушы, профессор: 

ЖҰРТЫНА ҮЛГІ ЖҮЗ ЕСІМ

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

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

аясында «Қазақстанның 100 жаңа 

есімі» жобасын қолға алуды тап-

сыруының басты себебі де осы, яғни 

ел дамуына ерекше үлес қосқан аза-

маттарды дәріптеу болатын.  

Қазақстанның 100 жаңа есімін 

анықтау бірнеше айға созылды 

және іріктеу барысында азаматтың 

іскерлік, адамгершілік, жалпы 

тұлғалық қабілетіне баса назар ауда-

рылды. Жалпыхалықтық дауыс беру 

қорытындысы бойынша мәдениет, 

руханият, ғылым, спорт және басқа 

салаларда табысқа жеткен тұлғалар 

жоба жеңімпаздары атанды. Олардың 

қатарында қайырымдылығымен аты 

шыққан, ерен еңбегімен к%зге түскен 

жандар және түрлі тағдыр иелері 

бар. Жалпы, есімі ел жадында болуға 

лайық деп ұсынылған адамдардың 

саны 2 мыңнан асып түскен болатын. 

Арнайы жұмыс тобы олардың ішінен 

300 адамды іріктеп алды. Сол 300-

дің ішіндегі ең үздіктерін ел халқы 

онлайн дауыс беру арқылы таңдады.

Президент күніне орай %ткен 

жүздесуде Мемлекет басшысы: 

–  Қ а д і р л і  д о с т а р !  Б ү г і н г і 

кездесуге келгендеріңіз үшін, 

қатысып отырғандарыңыз үшін 

мен %те  қуаныштымын!  Мен 

үшін екі туған күн бар. Біріншісі, 

%здеріңіз білетіндей, %з туған күнім 

– 6 шілде. Екінші туған күнім – 1 

желтоқсан. Бұл – Қазақ елі бүкіл 

халық болып тұңғыш рет Қазақстан 

халқы Президентін сайлаған кез. 

Сол сынға түсіп, тұңғыш рет 90 

пайыздан астам дауысқа ие болдым. 

Содан бері 26 жыл %тті. Сол кезең 

мен қазіргі кезең екі б%лек дәуір. 

26 жылда к%п дүние %згерді. 26 жыл 

бұрын %мірге келген бала қазір 26 

жаста. Бұл еңбекке араласатын 

ең жақсы кезең. Бүгінде әлем 

алға қарыштап барады. Қазір 

елдер мен елдердің, халықтар 

мен халықтардың, адамдардың 

арасында бәсекелестік орнаған 

дәуір. Сол үшін үнемі ағысқа қарсы 

жүзгендей алға ұмтылу керек. 

Тоқтап қалсаң, толқын артқа сүйреп 

әкетеді. Басқа дамыған елдермен 

бір қатарда болғымыз келсе, біз 

санамызды да жаңғыртуымыз 

керек. Қазір елімізде жастардың 

дамуына барлық жағдай жасалған. 

Тың идея ларды жүзеге асырып, 

танылуына толық мүмкіндік бар. 

(Жалғасы 2-бетте)
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– Химия %неркәсібі саласында «Еврохим» трансұлттық 

компаниясы күрделі тыңайтқыштар шығару ж%ніндегі 

зауыттың құрылысын бастады. 14 фармацевтикалық 

кәсіпорында халықаралық ДжиЭмПи стандарттары енгізілді. 

Бүгін «Химфарм» акционерлік қоғамы «Польфарма» ірі 

фармацевтикалық компаниясымен бірлесе жүзеге  асыратын 

тағы бір жобаның іске асырылуы басталды. Құрылыс сала-

сында негізгі құрылыс материалдары бойынша импортқа 

тәуелділікті жойдық. Heidelberg, KNAUF, Basf, Sika және 

басқа да шетелдік компаниялардың қатысуымен 180-нен 

астам жоба іске асырылды, – деді Н.Назарбаев. 

Компанияның бас директоры Ижи Урбанец осымен 

үшінші цехтың ашылып отырғанын жеткізді. «Біз жалпы 

к%лемі 108 млн доллар к%лемінде инвестиция құюды жос-

парлап отырмыз. Жаңа цехты іске қосқаннан кейін біз 

экспорттық әлеуетімізді 1,5 млрд теңгеге жеткізе аламыз. 

«Химфармның» атынан фармацевтикалық саланы қолдап, 

инвесторларға ыңғайлы жағдай жасағаныңыз үшін алғыс ай-

тамыз» деді Урбанец.  

Телек%пір барысында еліміздің барлық %ңірінен 11 

тікелей к%рсетілім жүргізіліп, Қазақстан Президентіне 

Индустрияландыру картасының ең маңызды нысандары 

к%рсетілді. Елбасы индустрияландырудың ең маңызды жоба-

ларын іске қосу жыл сайынғы игі дәстүрге айналғанын тілге 

тиек етіп, бүгін металлургия, %неркәсіп, құрылыс материал-

дары, машина жасау, к%лік және логистика салалары бойын-

ша 25 жобаның іске асырылуын бастағанымызды айтты.

– Бүкіл еліміз бойынша бір мыңнан астам жаңа %ндіріс 

іске қосылып, жүз мыңнан астам тұрақты жұмыс орындары 

ашылды. Біз бүгін «Giessenhaus» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің алюминий қоспасын шығаратын, ал ке-

лешекте автомобиль дискілерін жасайтын жобасын іске 

қостық. POSKO, «Евразхолдинг», Tenaris, «Полиметалл» 

сияқты %з саласының к%шбасшысы саналатын белгілі 

трансұлттық компаниялар тартылуда, – деді Мемлекет 

басшысы.

Сонымен қатар Қазақстан Президенті экономиканы 

әртараптандыру үшін инфрақұрылымды дамытудың маңызы 

зор екенін атап %тіп, «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында 

Еуразиялық мультимодальдік к%лік дәлізінің іске қосылғанын 

және «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық к%лік 

дәлізі құрылысының аяқталғанын атап %тті. 

Іс-шара соңында «Алтын сапа» байқауының сыйлықтарын 

тапсыру рәсімі %ткізілді. 

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

~з кезегінде Алматы қаласының әкімі Бауыржан Байбек 

бұл тарихи шешімді қала тұрғындарының ұзақ күткенін айтып 

%ткен болатын. 

– Дәл осы қалада Елбасының бастамасымен Конститу-

цияны қабылдау, ұлттық валютаны енгізу, Қарулы Күштерді 

құру, мемлекеттік рәміздерді бекіту, Семей полигонын жабу 

сияқты тарихи оқиғалар жүзеге асты. Сондықтан Алматыда 

мұндай шешімнің қабылдануы %те орынды, – деді мегаполис 

әкімі. 

Ал Қазақстанның Еңбек Ері Аягүл Миразова қалалық 

мәслихат депутаттарының Фурманов к%шесін Нұрсұлтан 

Назарбаев атындағы даңғыл деп атау туралы шешімін зор 

тебіреніспен қабылдағанын айтты. 

– Халқымызда «~зін-%зі баға ла маған, %згені де 

бағаламайды» деген тәмсіл бар. Бұл елімізді әлемге та-

нытып, тәуелсіздігімізді тұғырлы еткен Елбасымыздың 

еңбегіне берілген баға дер едім. Бұл – Елбасыға сенім артқан 

елінің құрметі, еңбегін бағалағаны. Халқының шешімі 

құтты болып, бағалауы бақ әкелсін. Gр нәрсенің %зіндік 

реті болады. Елбасының халқына жасаған еңбегіне атақ та, 

атау да беретін мезгіл келді деп ойлаймын. Елбасы бастаған 

нұрлы жолда мемлекетіміз мәңгілік елге айналсын! – деді 

А.Миразова. 

Жазушы, қоғам қайраткері Смағұл Елубай ең үлкен даңғыл 

жолға Елбасының атын беруді толық қолдайтынын жеткізді. 

– Біз тәуелсіздікті 250 жылдан бері күттік. Енді тәуелсіздік 

пен Тұңғыш Президент күні қазақ халқы үшін үлкен мереке. 

Президент пен Тәуелсіздік күні қарсаңында алғаш дербестік 

жа риялаған Алматы қаласында ең үлкен даңғылды Елбасы-

ның атына беру %те құптарлық жағдай деп есептеймін, – деді 

белгілі жазушы. 

Айта кетейік, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың атындағы 

к%шелер Қазақстанда ғана емес, Қазанда, Түркияның 

Гебзе, Кыршехир, Невшехир, Адана қалаларында, Шешен 

Республикасының астанасы Грозныйда, Иорданияның 

Аммане, Ингушетияның астанасы Магас қаласында және 

%зіміздің Түркістан қаласында бар. 

Алдағы уақытта Алматыда 42 к%ше еліміздің дамуына 

айырықша үлес қосқан ұлы тұлғалар мен ірі қайрат кер-

лердің есімін иеленетін болады. Мәселен, Т.Бигелдинов, 

Ш.Айтматов, Г.Бельгер, К.Кенжетаев, С.Калмыков, 

Қ.Мырзалиев, «Алматы апортының атасы» атанған Е.Редько 

және басқа да атақты тұлғалардың есімдерімен аталатын 

к%шелер пайда болмақ. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

АЙМАҚТАРДАҒЫ 
АЛЫМДЫ ІСТЕР

АЛМАТЫДА – НҰРСҰЛТАН 
НАЗАРБАЕВ ДАҢҒЫЛЫ

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРТУЫ
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(Басы 1-бетте)

Тек осы сәтті ұтымды пайда-

лану қажет. ~йткені жалындап 

тұрған жас буынның уақыт к%шінен 

қалып қоймауы %те  маңызды. 

Сана жаңғырмаса, адам ешқандай 

жетістікке жетпейді, – деді. 

Президент %з с%зінде «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының басты 

бағыттарының бірі – қазақ әліпбиін 

латын қарпіне к%шіру жобасына 

да тоқталып, бұл үдерістің басты 

мақсатын атап %тті. 

– Бүгінде ғылым мен мәдениетке 

қатысты ақпараттың 70 пайыз-

дан астамы ағылшын тілінде та-

ралады. Біз үш тілде білім беруге 

к%шетінімізді жарияладық. 2020 

жылға қарай мектеп бітірушілер 

ағылшын тілін біліп шығады. Яғни 

ол балалар латын әліпбиін біледі 

деген с%з. Жастарымыз қазірдің 

%зінде ағылшын тілін жақсы меңгеріп 

алды. Заманға сай болу, болашақтың 

к%шіне ілесу біздің қоғам үшін ке-

рек. Латын қарпіне к%шу дамып 

келе жатқан ортақ ақпарат әлеміне 

ЖҰРТЫНА ҮЛГІ ЖҮЗ ЕСІМ

енуімізге мүмкіндік береді, – деді 

Елбасы. 

С о н ы м е н  қ а т а р  Қ а з а қ с т а н 

Президенті «Жаңа гуманитарлық 

білім» және «Туған жер» жобалары-

ның іске асырылу барысы туралы 

айтып %тті. 

– Егер біз қазақ тілінің дамуы 

туралы айтар болсақ, ұлттың тілін 

жаңғыртқымыз келсе,  әлемнің 

үздік білімін ана тілімізде алуы-

мыз керек. Экономикаға қатысты 

іргелі еңбектерді,  әлемнің ұлы 

философтарының, ойшылдарының 

кітаптарын қазақ тілінде оқуымыз 

керек. Классик жазушылардың 

шығармаларын қазақ тілінде оқи 

алуға мүмкіндік жасалуға тиіс. 

Гуманитарлық жаңғыруға  осы 

кітаптарды аударудың да ықпалы зор 

болады. «Жаңа гуманитарлық білім» 

жобасы аясында үздік 100 оқулықты 

қ а з а қ  т і л і н е  а у д а р у  м ә с е л е с і 

қарастырылған. «Туған жер» жобасы 

бойынша мынаны айтуға болады. 

Патриотизм, Отанды сүю туған от-

басы мен туып-%скен %ңіріңнен бас-

талады. Біз кіші Отанымыз арқылы 

бүкіл Қазақстанды сүйеміз. Қазір 

еліміздің меценаттары туған жеріне 

барып, балабақша, мектептер мен 

ауруханалар салып жатыр. Жалпы 

алғанда, осы бағытта 720-дан астам 

жоба іске асты, – деді Елбасы. 

Мемлекет басшысы «Қазақстан-

ның киелі жерлерінің географиясы» 

жобасының халқымыз үшін мәні 

зор екенін айтып, «Жаһандағы за-

манауи қазақстандық мәдениет» 

бағдарламасының міндеттерін атап 

%тті.

– Біз әлемдегі киелі жерлер 

мен олардың тарихы туралы жақсы 

білеміз.  Ал Қазақстанда ондай 

жерлер жоқ па? Қазіргі кезде осындай 

киелі 100 орынды анықтау ж%нінде 

міндет қойылды. Олар туристік 

орынға айналатын болады. Біздің 

мәдениетіміз бүкіл әлемге танылуға 

тиіс.  Ал «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» жобасы 

б і з д і ң  м ә д е н и  б а й л ы ғ ы м ы з д ы 

дүниежүзіне танытуы керек, – деді 

ол.

 Елбасы «Қазақстандағы 100 

жаңа есім» жобасын іске асырудың 

маңыздылығына назар аударып, 

кездесуге қатысушыларға қоғам та-

рапынан артылған жауапкершіліктің 

мол екенін ескертті. 

– Сіздер байқаудың іріктеу 

турынан %ттіңіздер. Дауыс беру 

интернет арқылы жүргізілді. Сіздер – 

бірегей тұлғасыздар. Тәуелсіздігіміз 

сіздерге таланттарыңызды шың дап, 

болашаққа жол салуға мүмкіндік 

берді. Сіздер %скелең ұрпаққа үлгі 

боласыздар,  – деді  Нұрсұлтан 

Назарбаев. 

Үздік шыққан жүздіктің қата-

рын да жас композитор, пианист, 

халықаралық конкурстардың лау-

реаты Рахат-Би Gбдісағин де бар. 

Жасы 18-ден енді асқан бозбала 

Бах,  Гайдн, Моцарттан бастап 

қазіргі классиктерге дейінгі әлемдік 

классика жауһарлары жинақталған 

Дүниежүзілік қор қоржынына туын-

дылары енген жалғыз қазақстандық 

композитор. Еуропаның, Азия мен 

Американың танымал әншілері, 

к а м е р а л ы қ  а н с а м б л ь д е р і  м е н 

симфониялық оркестрлері Рахат-

Бидің шығармаларын орындайды. 

Елбасымен кездесу кезінде Рахат-Би 

Gбдісағин %зінің 13 жасында жазған 

туындысын пианиномен орындап 

берді. 

Мемлекет басшысы: 

– Мен кешкілік Моцартты тың-

дағанды ұнатамын. Енді сені де 

тыңдайтын боламын. Шығарма шы-

лық табыс тілеймін, қазақтың атын 

әлемге таныта бер! – деп батасын 

берді. 

Қазақстанды шет мемлекет-

терге танытып жүрген жандардың 

бірі – Ернұр Рысмағамбетов. Фи-

зик ғалым 11-сыныпта оқып жүріп 

Кембридж университетінен оқуға 

шақырту алған. Калифорния тех-

н о л о г и я  и н с т и т у т ы н ,  Л о н  д о н 

Колледж университетін бітір ген, 

Нью-Йоркте «JP Morgan Chase» 

инвес тициялық банкінде тағылым-

да мадан %ткен. NASA-да жұмыс 

істеп, ғарышқа SpaceX ұшу аппа-

ратын жіберуге атсалысқан қазақ 

баласы қаз ір  жас  ғалымдарды 

дайын даумен шұғылданып жүр. 

Ернұр дың шәкірттері 5 жыл ішінде 

халықаралық білім сайыстарында 

6 алтын, 15 күміс, 3 қола медаль 

жеңіп алғаны оның болашағының 

зор екенін байқатады. 

– Мен қоғамға бұдан да зор үлес 

қосқым келеді. 2009 жылдан бастап 

мектеп оқушыларын физика пәні бой-

ынша дүниежүзілік олимпиадаларға 

дайындай бастадым. Мексикаға ба-

рып 2 алтын медаль, Тайландтан 3 

алтын медаль алдық. Біздің еліміз 

әлемнің ең үздік 10 мемлекетінің 

қатарынан к%рінді. «Қазақстанның 

100 жаңа есімі» жобасында жолым 

болып, Елбасы Нұрсұлтан Назарба-

евпен кездесу мәртебесін иеленгенім 

үшін қуаныштымын, – деді Ернұр 

Рысмағамбетов. 

Тағдырдың соққысына мойы-

май, бойына біткен дарынын ұштап 

жүрген дара тұлғалардың бірі – 

Саида Қалықова. 9 жасында к%ру 

қабілетінен айырылса да,  %мір 

мен %нерге деген құлшынысы алға 

жетелеген Саида бүгінде Астана 

қаласы мемлекеттік академиялық 

филармониясының солисі, бірқатар 

музыкалық шығармалардың ав-

торы. Бұған дейін халықаралық 

байқауларда лауреат атанған. Осы 

кеште сахнаға к%терілген Саида 

Елбасы мен қатысушыларға арнап 

%зінің шығармасын орындап берді. 

Қайсар қызға  тәнті  болып, 

%неріне қол соққан Елбасы: 

– Рахмет, Саида. Осы жолыңнан 

айныма. Сен қанша адамдарға, 

жастарға үлгі-%неге боласың, адам-

ның мүмкіндігі шексіз екенін к%рсе-

те сің. Бақытты бол. Ұзақ ғұмыр 

тілей мін. Gлі талай шығармаларды 

дү ниеге әкеліп, бізді қуантатыныңа 

сенімдімін! – деді. 

«Амазон», «Гугл», «Майкра-

софт» сынды алып компанияларда 

жұмыс істейтін жастар да осы кешке 

қатысу мүмкіндігін алды. Бірнеше 

стартап жобалардың авторы, жас 

%нертапқыш Санжар Мырзағалым 

елімізді бәсекеге қабілетті елдердің 

санатына қосуға сүбелі үлес қосып 

жүрген азамат десек артық айт-

паймыз. Бүгінде жасы 23-тен енді 

асқан бозбала Елбасының алдында 

с%йлеген с%зінде:

 – Мен біздің тарихымызды, жо-

лымызды әйгілі Стив Джобстың 

тарихына ұқсатамын. Стив Джобс 

%зінің стартап идеясын жүзеге асы-

руды гаражда бастаса, біз %зіміздікін 

университеттің жерт%лесінде бас-

тадық. Осыдан үш жыл бұрын «Эко-

соки» деп аталатын электр қуатын 

үнемдейтін интеллектуалды жүйені 

ойлап таптық. Жалпы Қазақстанда 

электр қуатын дұрыс қолданатын 

болсақ, онда 5 млрд киловатт сағатқа 

жуық үнемдеуге мүмкіндік алар едік. 

Ал бұл 70 млрд теңге тұтынушының 

қалтасында қалады деген с%з. Со-

нымен қатар ол экологияға да жақсы 

әсерін тигізеді, – деді. 

Ғалым, Назарбаев Университе-

т і н і ң  о қ ы т у ш ы с ы ,  б и о л о г и я 

магистрі, Халықаралық қатерлі 

ісікке қарсы күрес ұйымы грантының 

иегері  Зарина Сауытбаева рак 

жасушаларының дамуын, қатерлі 

ісіктің диагностикасын, оған қарсы 

күрес жолдарын терең зерттеп 

жүрген жандардың бірі. Манчестер 

университетін біт іріп,  Базель, 

Бостон қалаларындағы медицина 

мектептерінде тағылымдамадан 

%ткен ол бүгінде студенттерді бәсекеге 

қабілетті маман, %з саласының білгірі 

ретінде қалыптастыруға еңбек етуде. 

Зарина Сауытбаева %зінің онкология 

саласындағы жетістіктері туралы:

– Оқу барысында біздің зерттеу 

тобымыз қатерлі ісіктің пайда болуы-

на әкеліп соқтыратын ақуыз түрін 

анықтады. Дипломды осы тақырып 

т%ңірегінде қорғадым. Кезекті де-

малыс кезінде Қостанайдағы онко-

логиялық диспансерде тәжірибе 

жинақтадым. Ол оңай болған жоқ, та-

лай ұйқысыз түндерді %ткіздік, кейбір 

тәжірибеміздің нәтижесі сәтсіз бол-

ды. Бірақ соған қарамастан алған 

бағытымыздан айныған жоқпыз. 

Себебі дәл қазір орындалмаған нәрсе 

ертең жүзеге асуы мүмкін екенін біз 

түсіндік, – дейді ол. 

Жас ғалымның әңгімесін тың-

даған Мемлекет басшысы:

 – Қазір онкологиялық аурулар 

мәселесін әлем ғалымдары шешуге 

тырысып жатыр. Мен медицина сала-

сын үнемі бақылап отырамын. Оған 

к%п қаржы б%лініп, ғалымдарымыз 

осы жұмыспен шұғылдануда. Маман-

дар 2040 жылға дейін қатерлі ісікті 

емдеп жазатын дәрі ойлап табуға уәде 

етті, ал Қазақстанда оны барлығынан 

бұрын шешу мүмкіндігі туып отыр. 

Қазір менің тапсырмаммен арнайы 

онкологиялық орталық құрылуда. 

Меніңше, сен осы орталықтың 

басшысы болуға лайықсың, – деп 

жігерлендіре с%йледі.

Қазақтың ұлттық қол%нерін на-

сихаттап жүрген кәсіпкер Баһаргүл 

Т%легенқызы осыдан бірнеше жыл 

бұрын Қытайдан қоныс аударып 

келген.  «100 есім» жобасының 

жеңімпазы атанған қол%нер шебері 

«Ең бастысы – адал еңбек, Отанға 

деген адалдық, елді сүю. Рухани 

жаңғырудың басты мақсаты – ұлттық 

құндылықтарды дәріптеу. 20 жылдан 

бері қазақ халқының байырғы %нерін 

жаңғыртып, жаңа заман үлгісінде 

түрлендіруге атсалыстық. Елбасының 

қабылдауында болу – мен үшін үлкен 

мәртебе» дейді. 

Ұлы істер ұмытылмауы тиіс. 

Халық тың ыстық ықыласына, таң-

дауына ие болған 100 есім елдің 

есінде қалуға әбден лайық екені анық. 

Елбасы жобаға қатысушылардың 

бірқатарының жеткен жетістігімен 

танысып, қазақстандықтардың тұл-

ғалық тұрғыдан дамуына ықпал 

ететінін атап к%рсетті. Оларға жылы 

лебізін білдіріп, баршасына жарқын 

болашақ тіледі. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақаласында атап к%рсеткеніндей, 

«ұлт мақтанышы біздің бұрынғы 

%ткен батыр бабаларымыз, данаг%й 

билеріміз бен жырауларымыз ғана 

емес» .  Тәуелс ізд ік  жылдарын-

да тың жетістіктерге жеткен бүгінгі 

замандастарымыздың табысқа жету 

тарихы к%пшілікке үлгі, жастарға %неге 

боларлықтай. Елбасы %з мақаласында: 

«Біз «Жаныңда жүр жақсы адам» де-

ген с%здің байыбына бара бермейміз. 

Шын мәнінде, Тәуелсіздік дәуірінде 

%зінің еңбегімен, білімімен, %нерімен 

озып шыққан қаншама замандаста-

рымыз бар. Олардың жүріп %ткен 

жолдары – кез келген статистикадан 

артық к%рсеткіш. Сондықтан оларды 

телевизиялық деректі туындылардың 

кейіпкеріне айналдыруымыз керек. 

Жастар %мірге шынайы к%збен қарап, 

%з тағдырларына %здері иелік ете ала-

тын азаматтар болуы үшін оларға үлгі 

ұсынуымыз керек» деп атап к%рсетті. 

Президент «Қазақстандағы 100 жаңа 

есім» жобасының үш басты бағытын 

да белгілеп берді, олар – ақылымен, 

қолымен, дарынымен заманауи 

Қазақстанды жасап жатқан нақты 

адам дарды қоғамға таныту, оларға 

ақпараттық қолдау жасап, танымал 

етудің жаңа мультимедиалық алаңын 

қалыптастыру және «100 жаңа есім» 

жобасының %ңірлік нұсқасын жасау. 

«Ел-жұрт ұлтымыздың алтын қорына 

енетін тұлғаларды білуге тиіс» деді 

Елбасы. 

Сонымен «100 жаңа есім» жо-

басы алдыға қойылған мақсат 

үдесінен толығымен шықты деуге 

негіз бар. Тәуелсіз Қазақстан та-

рихына есімдері жазылған талант-

ты да талапты тұлғалардың %згеге 

к%рсетер ұлағаты зор. Жобада нақты 

адамдардың нақты тағдырлары 

мен %мірбаяндары арқылы бүгінгі, 

заманауи Қазақстанның келбеті 

к%рініс тапты. Алдағы уақытта олар-

ды ұрпаққа ұлықтап, ізгілікті істерін 

кеңінен насихаттау міндеті тұр. 

А л қ а л ы  б а с қ о с у  с о ң ы н д а 

Нұрсұлтан Назарбаев: 

–  С і з д е р  б ү г і н г і  т ә у е л с і з 

Қазақстанның келбетісіздер. Елімізді 

жарқын болашаққа бастайтын 

жас тардың алдыңғы шебінде сіз-

дер тұрсыздар! Бүгінгі кездесуге 

қатысқаным үшін мен %те қуаныш-

тымын. Сіздердің әрқайсысыңыз 

туралы фильм түсіріп, кітап жазуға 

болады. Адамдар одан шабыт алады. 

Баршаңызды шын жүректен құт-

тық таймын. Жастарымыз мақсат-

мұратқа  жету  үшін үнемі  алға 

ұмтылуға тиіс, – деп с%зін түйіндеді. 

Дина ИМАМБАЕВА
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Жиында с%з алған Қазақстан Республикасының Мәдениет 

және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы бұл бағытта 

атқарылып жатқан жұмыстарға тоқталды. 

– 2014 жылы Президент Жарлығымен тарихымызда тұңғыш рет 

Қазақстан Республикасындағы Мәдени саясат Тұжырымдамасы 

бекітілген болатын. Құжатқа сәйкес, репертуарлық саясатты рет-

теп, күшейту мақсатында елімізде бұрын болмаған %нердің түрлі 

саласы бойынша 13 К%ркемдік кеңес дүниеге келді (театр, музы-

ка, цирк, хореография %нері, кино%ндіріс, музей, кітапхана ісі, 

археология, қорық-музейлер, к%ркемсурет, сәулет, дизайн %нері, 

әдебиет және кітап шығару ж%ніндегі кеңестер). Бұл Кеңестер 

мәдениет және %нер саласын дамыту бойынша %зекті мәселелер 

мен олардың шешу жолдарын талқылайды, – деді ол. Сонымен 

қатар А.Мұхамедиұлы мәдениет саласындағы %зге түйткілді 

мәселелерге назар аударды. 

Мәжіліс депутаттары  %здерін мазалаған мәселелер бойынша  

сұрақтар қойып, іс барысын нақтылай түсуге тырысты. Мәселен, 

депутат  Қуаныш Сұлтанов Астанадағы Қалибек Қуанышбаев 

атындағы ұлттық театрдың ғимаратының қашан, қай жерге са-

лынатынын, %нер, мәдениет еңбеккерлерінің еңбекақысын т%леу 

жүйесі, «Рухани жаңғыру» бағдарламасына сәйкес %ңірлердегі 

мәдениет пен туризм инфрақұрылымдарының қалай %згеретіні ту-

ралы сауал қойды. А.Мұхамедиұлы Астана қаласының әкімдігі те-

атр үйі үшін жаңа  жерді қарастырып жатқанын жеткізді. Сондай-

ақ министр мәдениет қызметкерлерінің жалақысы %те т%менгі 

деңгейде екенін айта келе, бұл мәселе шешімін табатынын айтты.   

 «Үкімет сағатында» қызу талқыланған мәселелер мәдениет 

саласының жай-жапсарынан хабардар етті.Бұл туралы кеңейтілген 

мақаланы газетіміздің алдағы н%мірінен оқи аласыздар. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ

Мәжіліс депутаты Қуаныш Сұлтанов 

жетекшілік еткен кеңес отырысын-

да Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласын ел ішінде кеңінен насихат-

тау жұмыстарының жай-күйі тал қы-

ланды. Сонымен қатар басқосуда с%з 

алған Ақпарат және коммуникациялар 

министрі Д.Абаев жақында ғана %з 

мәресіне жеткен «Қазақстанның 100 

жаңа есімі» жобасы бойынша алдағы 

уақытқа жоспарланған жұмыстарынан 

хабардар етті.

 «Біз к үні кеше ғана Мемлекет 

басшысының қатысуымен ауқымды 

жиын %ткіздік. Онда қоғамда қызу 

т а л қ ы л а н ы п ,  қ а т а ң  т а р а з ы л а у 

арқылы «Қазақстанның 100 жаңа 

есімі» анықталып, елге жария етілді. 

Аталған жоба аясында біз арнайы жол 

картасын әзірледік. Нәтижесінде, 

келер жылы осы үздік жүздікке енген 

адамдарға арналған 100 теленовелла 

жарыққа шығады. Мұндай бастама 

ж%нінде алдағы уақытта толығырақ 

айтамыз» деген министр Мем ле-

кет басшысының айрықша назар 

аударуы на орай, жүз жаңа есімнің 

қатарында жобаға қатысқан 2100 адам 

да назардан тыс қалмайтындығын 

атап %тті. 

«Қазақстанның 100 жаңа есімі» 

жобасының үздіктерін таныстыру 

шарасы кезінде Президент Нұрсұлтан 

Назарбаев жалпы тізімге қанша 

адамның тіркелгенін сұрады. Мен 

2100 адам екенін атадым. Сол сәтте 

Ш а һ а р  с ә у л е т і н е  % з г е ш е  ш ы р а й 

кіргізген «Батыс-2» ықшам ауданындағы 

«Жұбановтар әлемі» деп аталатын ерекше 

үлгідегі үш қабатты нысан мерейімізді 

%сіріп, к%ңіл к%кжиегін кеңейтті.  

 «Жұбановтар әлемінің» ашылуына 

ұлы тұлғалардың ұрпақтары – биология 

ғылымының докторы, профессор Ажар 

Ахметқызы, филология ғылымының док-

торы, профессор Асқар Құдайбергенұлы, 

белгілі композитор, Қазақстан Респуб-

ликасы Мемлекеттік сыйлы ғының лау-

реаты Т%леген Мұхамеджанов, белгілі ақын, 

Қазақстан Республикасының еңбек сіңір ген 

қайраткері Ақұштап Бақтыгереева қатысып, 

тәрбиелік маңызы зор шара үшін облыс 

басшылығына, меценат Қайрат Мәйтековке 

ризашылық сезімдерін жеткізді. Қазақстан 

Сурет шілер академиясының президенті, 

Қазақстан Республика  сының еңбек 

сіңірген қайраткері Амандос Ақанаев жаңа 

ғимараттың ашылу салтанатында былай деп 

тебірене с%йледі:

– Мен Ақт%беге  бұдан бұрын да 

келгенмін. Осы сапарымда ұшақ үстінен 

түрленген, алуан бояулы мекенді к%ріп, 

б о й ы м д ы  е р е к ш е  қ у а н ы ш  к е р н е д і .

Қысқа уақытта мынадай әсем м%лтек ау-

дан бой түзепті. «Жұбановтар әлемінің» 

«Шығармашылық академиясы» деп атала-

тын еңселі ғимараттың қарсы алдында орын 

тебуі тіпті ғанибет!

Салтанатты шара Ғазиза Жұбанованың 

90 жылдығына орай облыс әкімдігінің 

қолдауымен ұйымдастырылған «Жыр жа-

замын жүрегімнен» атты республикалық 

ақындар мүшәйрасының қорытынды гала-

концертіне ұласты. 25 жас ақын қатысқан 

мүшәйрада Ғазиза Жұбанова атындағы ар-

найы жүлдені Шығыс Қазақстан облысынан 

келген ақын Сәтжан Кәріпбаев иеленді.

Мақтанышпен сүйсіне айтқан ж%н, 

ұлтымызға Тәңірі сыйлаған ағайынды 

Құдайберген мен Ахмет Жұбановтар, 

кеңестік дәуірде қазақ қыздары арасынан 

шыққан тұңғыш композитор, туғанына 90 

жыл толған Ғазиза Ахметқызы Жұбанова 

және аталған қос дүлдүлдің ғылымдағы, 

МӘДЕНИЕТ САЛАСЫ 
қалай жаңғырады?

МАМАНДАР 
ОЙ БӨЛІСТІ

ЕЛГЕ КЕҢІНЕН ТАНЫСТЫРЫЛАДЫ

АЖАРЛЫ, АРАЙЛЫ АҚТӨБЕ 
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 РУХАНИЯТҮКІМЕТ  

ЖҰМЕКЕН НӘЖІМЕДЕНОВ 
АТЫНДАҒЫ БАЙҚАУ

Атырау қаласында облыстық Тілдерді 
дамы ту басқармасының ұйымдастыруымен 
Жұмекен Нәжімеденов атындағы к1ркемс1з 
оқу шеберлерінің республикалық байқауы 1з 
мәресіне жетті. 

Байқаудың мақсаты – к%рнекті ақын, жа-

зушы, Қазақстан Республикасының Мемле-

кеттік гимні авторларының бірі Жұмекен 

Нәжімеденов тің әдеби мұрасын халық, әсіресе 

жастар арасында насихаттау, оның шығарма-

шылығы арқылы жас буынды адамгершілікке, 

ұлттық рухқа, отансүйгіштікке тәрбиелеу. 

Еліміздің 13 облысы мен Астана қаласынан 16 

талантты жастар қатысқан сайыс %те әсерлі %тті.

Белгілі жазушы Мереке Құлкенов т%рағалық 

еткен қазылар алқасы байқау қорытындысында 

бас жүлдеге Ақт%бе облысының %кілі Нұрсұлтан 

Gбжановты лайық деп таныды. 

~зге жүлделі орындар келесідей:  Ақерке 

Оспан (Оңтүстік Қазақстан облысы) – 1 орын, 

Абылай Мақсұтбек (Шығыс Қазақстан облысы) 

– 2 орын, Сейтжан Құжырбаев (Атырау облы-

сы) – 2 орын, Жұлдыз Молдағалиева (Жамбыл 

облысы) – 3 орын, Еламан Gмірғазы (Қара-

ғанды облысы) – 3 орын, Тұрарбек Бекмұрзаев 

(Қызыл орда облысы) – 3 орын.

Байқаудың жеңімпазы мен жүлдегерлеріне 

Атырау облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың 

атынан дипломдар, Алғыс хаттар, ақшалай 

сыйлар мен арнайы естелік сыйлықтар табыс 

етілді.

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ! 

БІЛІМ

Швецияның астанасы Стокгольм 
қаласынан қуанышты хабар жетті. 
«Open Eurasia – 2017» VI Халықаралық 
ашық әдеби байқауда тұңғыш рет қазақ 
қаламгерлерінің де есімдері аталды. 

1600-ге жуық әдеби шығарма сарапқа 

түсіп, бес аталым бойынша белгіленген 15 

бәйгенің екеуін қазақстандықтардың еншілеуі 

қазақ әдебиеті үшін үлкен мерей. Gлемнің 36 

мемлекетінен үміткерлер қатысқан  байқауда 

ақын Ғалым Жайлыбайдың Қарағанды 

лагерінің қасіреті жайлы жазған «Қара ора-

мал» поэмасы «Поэзия» аталымы бойынша 

үшінші орынды иеленді.

Ал Сәуле Досжанның «~гей жүрек» ро-

маны «Проза» аталымы бойынша үшінші 

орынды ресейлік Верди Йоссимен б%лісті.

Жеңімпаздар қатарында америкалық Жакмин 

де Ге, украин ақыны Надежда Кузьменко, 

германиялық Папа Шульц, ресейлік Елена 

Корнеева секілді әйгілі қаламгерлер бар.

Конкурста үздік аталған шығармалар әлем 

тілдеріне аударылатын болады. Қара үзген 

«Қара орамал» мен %рнегі б%лек «~гей жүрек» 

авторлары ақын Ғалым Жайлыбай мен жазу-

шы Сәуле Досжанды мәртебелі сыйлықпен 

құттықтап, шығармашылық табыс тілейміз.

Алматы қаласы Түрксіб ауданына қарасты 
№185 б1бекжай-балабақшасы мектепалды 
даярлық сыныптарына арналған «Cліппе» 
– «Букварь» оқулығын тәжірибеден 1ткізу 
бойынша 18 балабақшаның тізіміне енген 
болатын. 

Осыған орай балабақшадағы «Қошақан» 

мектепалды даярлық сыныбында «Т» әрпі 

тақырыбында ашық сабақ %ткізілді.  Оған Ал-

маты қаласы Білім басқармасы мектепке дейінгі 

тәрбие мен білім беру б%лімінің әдіскерлері, 

мектеп педагогтары, сондай-ақ ата-аналар 

қатысты. Аталмыш іс-шараны ұйымдастыру 

барысында жаңа оқулықты бүлдіршіндердің 

қаншалықты меңгергендіг і  сараланды. 

Балалардың оқулықтың мазмұнын игеруде 

білім деңгейлері жақсы екендігі байқалды. Шара 

соңында сабақтың %ту деңгейі де талқыланды. 

Ата-аналар оқулықтың сапасына жоғары баға 

беріп, балабақша ұжымына алғыстарын жеткізді.

ҚОС ҚАЛАМГЕР
 ҚУАНЫШЫ 

ОҚУЛЫҚ САПАСЫ 
КӨҢІЛДЕН ШЫҚТЫ

ол осы 2100 адамның барлығын да 

назардан тыс қалдырмай, елге үлгі 

ету қажеттігін айтты. Сондықтан біз 

бұл адамдардың жастар алдында с%з 

с%йлеп, ашық сабақтар мен кездесулер 

%ткізуін құптап, жоспар құрудамыз» 

деді Д.Абаев. 

Кеңес отырысында Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласын кеңінен на-

сихаттау бағытында атқарылып жатқан 

шаруалар жайында «Егемен Қазақстан» 

республикалық газеті» АҚ басқарма 

т%рағасы Дархан Қыдырәлі баяндады. 

Оның айтуынша, Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың ел газеті – «Егемен-

де» жарияланған бағдарламалық 

мақаласында алға тартылған мақсат-

міндеттер мен талаптарды кеңінен 

түсіндіру бағытында бас басылым 

жүйелі әрі жоспарлы жұмыстарды қолға 

алды. Бұл жерде ең басты айта кететін 

мәселе – Мемлекет басшысының осы 

мақаласының ең алдымен «Егемен 

Қазақстанда» жарық к%руі газеттің 

мерейін асырып, оқырман алдындағы 

беделін биікке к%тергені. Мақаланы 

дүниежүзінің белді ақпарат құралдары 

«Егеменнен» к%шіріп басты. Яғни 

бүкіл дүниежүзі «Егемен» арқылы 

Елбасының мақаласынан бірінші рет 

құлағдар болды»  деді Д.Қыдырәлі.  

« Қ а з к о н т е н т »  А Қ  б а с қ а р м а 

т%рағасы Евгений Кочетов «100 жаңа 

есiм» жобасына дауыс беруге 342 мың 

адам қатысқанын айтты. «Жалпы 

жоба аясында сайтымызда 2112 %тiнiш 

iрiктелiп, жарияланды. 15 қазанда 

басталған онлайн дауыс беруге 302 

үмiткер %ткен болса, бiр айға жуық 

уақытта 342 мың қазақстандық дауыс 

беруге атсалысты. Салыстырмалы 

түрде айтсақ, бұл к%рсеткiш Тараз 

қаласының тұрғындарының саны-

на тең. Жалпыхалықтық дауыс беру 

нәтижесiнде 102 үмiткер iрiктелiп, 

1-желтоқсан күнi Мемлекет басшысы 

Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесуге 

қатысты» дедi Е.Кочетов. 

«Жоба қоғам үшін маңызды бол-

ды. Ендігі жерде үлкен жұмыстар 

басталмақ. Қазіргі уақытта Ақпарат 

және коммуникациялар министрлігі 

Қазақстан халқы Ассамблеясы-

мен бірлесіп, іс-шаралар жоспарын 

әзірлеуде.

Осы орайда жобаға атсалысқан 

барша жұртшылыққа – еліміздің жа-

ңа есімдері туралы жан-жақты ақпарат 

берген журналистерге, бізге қолдау 

к%рсеткен волонтерлер мен қоғамдық 

ұйым мүшелеріне алғыс білдіремін.  

~тінімдерді жинау барысында елімізде 

мақтан етуге де, %скелең ұрпаққа үлгі 

етуге де лайықты мыңдаған бірегей 

жандардың бар екеніне куә болдық. 

Осынау жаңа есімдер арқылы тұтас 

Тәуелсіз Еліміздің табыс тарихының 

жаңа парақтары ашылмақ» деді Дәурен 

Абаев.

«100 жаңа есiм» жобасы бойын-

ша жұмыс ендi басталды. Алдағы 

уақытта жоба қатысушылары туралы 

кiтаптар, брошюралар шығарылып, 

деректi фильмдер түсiрiледi. Сондай-ақ 

олардың қатысуымен түрлi кездесулер 

мен жиын дар ұйымдастырылады деп 

жоспарлануда.

Д.ХАЛЫҚ

ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ ЖИЫН

%нердегі танымал ұрпақтары жайында сыр 

шертетін, келешекте талай балғындарды 

баулитын орданың құрылысын «Туған жерге 

тағзым» акциясы аясында белгілі меценат 

Қайрат Мәйтеков жетекшілік ететін «Мак-

симус» ЖШС қаржы ландырды. Қайрат 

мұның алдында %зі оқыған №3 орта мек-

теп ғимаратын күрделі ж%ндеуден %ткізуге 

200 миллион теңге жұмсады, мектепке 

әртүрлі инвентарлар сатып әперді.К%кірегі 

мейірімге толы азамат «Қазақстандағы 100 

жаңа есім» жобасын жеңімпаздарының 

бірі ретінде таяуда Елбасы қабылдауына 

қатысты.

Тұңғыш Президент күніндегі есте 

қаларлық тағы бір маңызды шара ретінде 

– Gбілқайыр хан даңғылының бойын-

да «Қазақ халқына мың алғыс» атты 

ескерткіш-стелла мен ~нер орталығының 

ашылуын ерекше атап %ткен болар едік.  

Республиканың батыс аймағында теңдесі 

жоқ ~нер орталығы Елбасының тап-

сырмасымен қысқа мерзімде салынды.

Ақт%бенің талғампаз үлкен-кішісі акус-

тикасы анық, кең де жарық залда ком-

позитор Т%леген Мұхамеджановтың, 

Қазақстанның халық артисі, опера әншісі 

Нұржамал Үсенбаеваның, Қазақстан Рес-

публикасы Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты, театр және кино тарланы До-

схан Жолжақсыновтың, «Дарын» жа-

с т а р  с ы й л ы ғ ы н ы ң  и е г е р і  Қ а р а г % з 

Сүлейменованың %нерін тамашалады. 

Мереке ұсынған ерекше сый – Қазақстан 

Респубикасының еңбек сіңірген қайраткері 

Дінзухра Тілендиеваның дирижерлық 

етуімен Нұрғиса Тілендиев атындағы «Оты-

рар сазы» академиялық фольклор лық-

этнографиялық оркестрінің халқымыздың 

бай мұрасын сахна т%рінде т%гілтуі болды.

О с ы н д а й  и г і л і к т і  ш а р а л а р д ы ң 

жүзеге асуында облысы әкімі Бердібек 

Машбекұлының еңбегі зор екенін айта 

кеткеніміз ж%н. Бердібек Машбекұлы %ңір 

басшылығына келген алғашқы кезеңнен-

ақ бағыт-бағдарын, яғни бірыңғай кеңседе 

отырып, сырттан әмір беру стилінен %зін 

аулақ ұстайтынын к%рсетті. 

Басқосуды Қыздар университетінің Стратегиялық 

даму және халықаралық байланыстар ж%ніндегі про-

ректоры Алмагүл Құлтуманова ашып, тақырыптың 

маңыздылығына тоқталды. 

–Бүгінгі ж иын шеңберінде қарастыры лған 

мәселелерге ст удент тер қ ызығ у шы лық таны-

тып, ары қарай осы тарапта зерттеулермен ай-

налысулары қажет. ~йткені әйелдерге қатысты 

з орл ы қ-з ом бы л ы қ әлем н і ң барл ы қ жері н де 

таралған және кез келген қоғамда кездесетін жағдай. 

Нәзікжандыларға қатысты зорлық-зомбылық жасау 

мәселесі тек нәсілдігін, әлеуметтік ортасын, шығу 

тегін ғана қозғап қоймай, сонымен қатар басқа 

жағдайлардан туындайды. Тұрмыстағы зорлық-

зомбылық мәселесін дамыған мемлекеттердің %зі 

жеңе алған жоқ. Бұл құбылысты тоқтату жолдарын 

қоғам шешуге тырысады. Бұл жайт туралы тек ата-

улы күндерде ғана емес, күнделікті айтылу керек, 

– деп атап %тті А. Құлтуманова.

Ал педагогикалық университеттің Gлеуметтік 

және гендерлік зерттеулер институтының директоры 

Зәмзә Қодар бұл мәселе ж%нінде %з пікірін білдіріп, 

осы орайда атқарылуы тиіс жұмыстардың бір парасы 

жайында баяндады.

– Осы олқылықты жайттың қалай алдын алуға 

болады, қандай ұйымдармен етене жақын жұмыс 

істеуіміз қажет деген сауалдар турасында ойлануымыз 

керек. Қоғамда осы тақылеттес маңызды мәселені 

кеңінен талқылап, себептерін тыңғылықты зерттеу 

жасаған ләзім, – деді ол.

Сонымен қатар басқосу барысында Орталық 

Азиядағы «БҰҰ-әйелдер» к%пмемлекеттілік б%лімінің 

білімді басқару ж%ніндегі маманы Гүлназ Имания-

зова, еліміздегі БҰҰ %кілдігінің қоғамдық ақпарат 

департаментінің %кілі Властимил Самек %зіндік ой-

ларымен б%лісті. Жиын аясында «Gйелдерді зорлық-

зомбылықтан қорғау» тақырыбында пікір-сайыс 

%ткізіліп, Қыздар университетінің «Қыз Жібек», 

«Серт», «Ақ қауырсын» және «Тәуелсіздер Лигасы» 

атты студенттік ұйымдары тақырып шеңберінде 

арнайы презентацияларды жұртшылық назарына 

ұсынды.

Шара ұйымдастырушылары к%теріліп отырған 

тақырыптың маңыздылығын айтады.  Бұл орайда 

%міршең ұсыныс-пікірлерін ортаға салып, к%кейкесті 

сауалдарға жауап іздеді.  Қоғамда отбасылық 

құндылықтарды қалыптастыруға ерекше мән беру 

керектігі әңгіме арқауына айналды. Себебі отбасылық 

құндылықтарды дамытпай мұндай мәселелердің туын-

дай беретіні с%зсіз. Ал оны шешудің жолдары айналып 

келгенде жоғарыда атап %тілген құндылықтарға байла-

нысты оң шешімін таппақ. 

Айта кетейік, Қыздар университетіндегі «Gйелдерге 

қатысты зорлық-зомбылыққа қарсы белсенді 16 күн» 

жобасы 25 қараша мен 10 желтоқсан аралығында 

жүргізілуде.

Жандар АСАН,
Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің 
Баспас1з және қоғаммен байланыс 

б1лімінің жетекшісі

2015 жылдың қыркүйек айында 

Бердібек Машбекұлы Сапарбаев Ақт%бе 

облысының әкімі  қызметіне  таға-

йындалғанда жұртшылық к%ңілінде үлкен 

үміт ұялады. Елбасы командасындағы 

байырғы кадрлардың бірі, бұдан бұрын үш 

облысты басқарған, министр де болған, 

кейінгі қызметі – Премьер-министрдің 

әлеуметтік салаға тікелей жауап беретін 

орынбасары. Екінші жағынан алғанда 

батыс аймақтың орталығы саналатын ең 

үлкен облыста к%біне-к%п экономикалық 

тұрғыда %рлеу ауызға алынып, рухани-

мәдени тірлікте іркілістер орын алған еді. 

Бердібек Сапарбаев облыс орталығындағы 

еңбек ұжымдарында, халық к%п жина-

латын орындарда бұқарамен бетпе-бет 

жүздесті, пікір-ұсыныстарды тыңдады, 

аудандардың әрқайсысында бірнеше 

мәрте болып, жұмыстың ұйымдастырылу 

ж а й ы м е н  т а н ы с т ы ,  т ұ р ғ ы л ы қ т ы 

халықтың тыныс-тіршілігіне зейін қойды. 

Алғашқы апталардың бірінде Ақт%бе 

қаласындағы орталық базар ауданында 

жаяу жүргіншілер мен к%ліктің үйреншікті 

жайға айналып кеткен кептелісін аяқсыз 

қалдырмай мәселені  жедел  шешуі 

к%птің к%ңілінде сенім туғызды. Елбасы 

агломерациялық орталыққа айналдыру-

ды к%здеген қалада жаңа, осы замандық 

нысандарды салу ісінде бірыңғай бюджет 

қаржысына қол артпай мемлекеттік-

жекеменшіктік әріптестікті %рістету иде-

ясын батыл қолға алды.Бұл бағытта келелі 

істер %з нәтижесін беріп келеді. 

С%з соңында айтарымыз, жаңа ны-

сандардың жұртшы лық ты бір лік пен ын-

тымаққа шақыратын тағы лым ды ордаларға 

айналатынына шүбәміз жоқ.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстан Республикасы
Ақпарат саласының үздігі

АҚТ~БЕ
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АТҚАРЫЛАТЫН  
ЖҰМЫС АУҚЫМДЫ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНІҢ 
ҚИЫНДЫҒЫ ЖОҚ

ТАРИХИ ШЕШІМ 
ҚАБЫЛДАНДЫ

~ркениетті елдерде тілдің жа-

зылатын таңбасына ерекше мән 

берілетіні сондықтан. Ол ең алды-

мен ыңғайлы, т%л дыбыстардың 

жазылуына, айтылуына нұқсан 

келтіріп, зиянын тигізбеу керек.

Ең бастысы қарапайым халыққа 

түсінікті әрі қолжетімді болса. 

Gліпбиді қиындатудың, түсініксіз 

қылудың ешқандай қажеті жоқ. Ол 

алты жасар баладан алпыс жасар 

қарияға дейін ұғынықты болуға тиіс. 

Мұның барлығы әліпбидің негізгі 

шарттарына жатқызылса керек. 

Латын әліпбиіне к%шу – қазақ 

халқының алға жылжуына, жаңа за-

ман талабына сай %сіп-%ркендеуіне, 

болашақта еліміздің жан-жақты да-

муына үлкен үлес қосып, жемісі мен 

жеңісін әкелері с%зсіз. Біз латын 

әліпбиіне к%ше отырып, %ркениетті 

елдердің  қатарына  қосылып, 

тіліміздегі дыбыстық жүйелерді нақ 

анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен 

дыбысталу кезінде басы артық кірме 

с%здерден арыламыз. Бұл сайып 

келгенде, ана тіліміздің болашағын 

ойлап, оның қолданыс аясын одан 

әрі кеңейте түсуге, мәртебесін 

к%теруге мүмкіндік жасау деп түсіну 

қажет. 

Б и ы л  Е л б а с ы н ы ң  т и і с т і 

Жарлы ғымен қазақ тіліндегі ла-

тын әліпбиінің жаңа нұсқасы 

қабылданды. Ана тілімізді латын 

әліпбиіне к%шіру мәселесі сонау 

Тәуелсіздік алған жылдардан бері ай-

тылып келе жатқаны мәлім. ~йткені 

кириллица тіліміздің табиғатына 

айтарлықтай нұқсан келтіргені 

анық мәселе еді. Айтылу, жазылуда 

бірқатар кемшіліктер пайда болды. 

Ал олардан түбегейлі арылу үшін 

тілімізге барынша ыңғайлы әліпбиді 

таңдап алған ж%н. Gліпби тіліміздің 

сақталуына, дамуы на, %ркендеуіне 

серпін беріп,  жаңа деңгейге, 

жаңа дәрежеге шығаруы тиіс. Бұл 

мәселеге баса назар аудара оты-

рып, қажетті жұмыстар атқарылды. 

Gрине, әртүрлі ұсыныстар жасалды, 

нұсқалар талқыланды. Елбасының 

Жарлығымен бекітілген нұсқа 

компьютердің пернетақтасындағы 

символдарға негізделіп жасалған. 

Яғни оған жеке бағдарлама жасап, 

ендірудің қажеті жоқ. ~ткенде жаңа 

әліпбидің әріптері бойынша мәтін 

теріп жазып к%ріп едім, бәрі де 

ыңғайлы к%рінді. Ағылшынша азды-

к%пті білгендіктен тез-ақ меңгеріп 

кеттім. Апострофтың ыңғайлы тұсы 

осы. Оған пернетақтадағы әріптер 

мен белгілердің %зі жеткілікті. 

Қосымша таңбаларды қажет етпейді. 

Gрине, «К%ш жүре келе түзеледі» 

деген пікірге сүйенсек, тілдің нақты 

қолданысы барысында артық-кем 

тұстары анықтала жатар. ~йткені 

тіл дегеніміз %мірдің барлық са-

ласында қолданылады. Елбасы 

айтқандай, латын тілінің әліпбиі 

бүгін қабылдана салып, қолданысқа 

еніп кетеді деген с%з емес. Барлық 

мәселелер пысықталып, тәжірибеден 

%ткізілген соң ғана тіліміз жаңа 

әліпбиге к%шетіні анық. Ал оған 

дейін уақыт бар. Ең бас тысы, біз 

к%ршілес елдердің латын әліпбиіне 

%ту кезінде жіберген кемшіліктерін 

қайталамауымыз керек. Ғылыми 

негіздерін жасап, тілдің барлық 

заңдылықтарын ескере отырып, 

тиісті жұмыстарды атқаруымыз ке-

рек деп есептеймін. Жұмыстардың 

н а қ т ы  ж о с п а р ы н  б е к і т і п , 

тақырыптық бағыттарын айқындап, 

басты бағдарымыз не, қандай мақсат 

қойып отырмыз, тілімізді жаңа 

әліпби негізінде қалай дамытамыз 

деген мәселеде асықпай, байыпты 

ұстаныммен іске кіріскен дұрыс. 

Латын әліпбиін ендіруге байла-

нысты т%рт жұмысы тобы құрылғаны 

белгілі. Онда, байқауымша, жаңа 

әліпбиді бірнеше бағытта дамы-

ту к%зделіп отыр екен. Бұл негізі 

дұрыс шешім. ~йткені әліпби 

орфографиялық, терминологиялық, 

техникалық-сараптамалық, т.б. 

тұрғылардан әбден пысықталуы 

тиіс. Грамматикалық мәселелер 

ойдағыдай түзіліп, теориялық 

тұстары, заңдылықтары жазылуы 

керек. 

Бұл орайда латын тілінің %з 

заманы мен дәуірінде к%птеген 

м е м л е к е т т е р д і ң  м ә д е н и -

ағартушылық бағыттарында, ғылым 

мен білім, технология салаларын-

да айтарлықтай үлкен салмаққа 

ие болғанын байқау қиын емес. 

Мәселен,  латын т іл інің  даму 

кезеңдерін тілші-ғалымдар бы-

лай деп жіктейді. Архаикалық ла-

тын тілі, сондай-ақ классикалық, 

постклассикалық, ортағасырлық, 

жаңа кезеңдегі латын тілі болып 

кезеңдерге б%лінеді. Яғни бұл тілдің 

даму бағыттары мен заңдылықтарын 

айшықтайды. XVIII ғасырға дейін 

латын тілі ғылымдағы халықаралық 

тіліп болып келді. К%птеген тарихи 

құжаттар осы тілде қабылданды. 

Осы тілде %здерінің к%птеген 

шығармалары мен туындыларын 

Спиноза, Ньютон, Ломоносов және 

т.б. ғалымдар жазды. 

Латын тілі жаңа батысеуропа 

тілдерінің біртіндеп қалыптасуында 

да маңызды р%л атқарды. Қазіргі 

дүниежүзіне кең тараған ағылшын 

тіліне де латын тілі тікелей ықпал 

еткенін зерттеушілер айтып жүр. 

К%ршілес Ресей елінде латын 

лексикасының орыс тілінің қорына 

енуі І Петр кезінде к%рініс тапты. 

Осындай бай тарихы бар латын 

тілінің әліпбиі де заманауи тұрғыдан 

к%птеген елдердің әліпбилеріне 

негіз болып отырғанын байқаймыз. 

Бір с%збен айтқанда, тіліміздің ла-

тын әліпбиіне к%шу %ркениеттілік 

сатыға қарай қадам жасауымыз дер 

едік. 

Елбасы %зінің «Рухани жаң-

ғыру: болашаққа бағдар» атты мақа-

ласында тілдің тарихи қырларына 

жақсы талдау жасады. Президент: 

«Қазақ тілінің әліпбиі тым тереңнен 

тамыр тартатынын білесіздер.  VI-VII 

ғасырлар – ерте орта ғасыр кезеңі. 

Бұл уақытта Еуразия құрлығында 

ғылымға «Орхон-Енисей жазулары» 

д е г е н  а т а у м е н  т а н ы л ғ а н  к % н е 

түркілердің руникалық жазуы пайда 

болып, қолданылды. Бұл адамзат 

тарихындағы ең к%не әліпбилердің 

бірі ретінде белгілі. V-XV ғасырларда 

түркі тілі  Еуразия құрлығының 

аса ауқымды б%лігінде ұлтаралық 

қатынас тілі болды.  Мәселен, Алтын 

Орданың бүкіл ресми құжаттары 

мен халықаралық хат-хабарлары 

негізінен ортағасырлық түркі тілінде 

жазылып келді. Халқымыз Ислам 

дінін қабылдаған соң руникалық 

жазулар біртіндеп ысырылып, араб 

тілі мен араб әліпбиі тарала бастады. 

Х ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 900 

жыл бойы Қазақстан аумағында 

араб әліпбиі  қолданылды.1929 

жылғы 7 тамызда КСРО Орталық 

А т қ а р у  К о м и т е т і  м е н  К С Р О 

Халық Комиссарлары Кеңесінің 

Президиумы латындандырылған жаңа 

әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» 

енгізу туралы қаулы қабылдады. 

Латын әліпбиінің негізінде жасалған 

ж а з у  ү л г і с і  1 9 2 9  ж ы л д а н  1 9 4 0 

жылға дейін қолданылып, кейін 

кириллицаға ауыстырылды. 1940 

жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын 

латындандырылған әліпбиден орыс 

графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге 

к%шіру туралы» Заң қабылданды.

Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін 

%згерту тарихы негізінен нақты саяси 

себептермен айқындалып келді» 

деп жазды. Қазақ даласындағы 

латын әліпбиінің %зіндік тарихы 

мен қолданылу кезеңін осылайша 

тарқатып берген Елбасы бүгінгі таңда 

латыншаға к%шудің терең логикасы 

б а р  е к е н і н  а й т т ы .  Б ұ л  қ а з і р г і 

заманғы технологиялық ортаның, 

коммуникацияның,  сондай-ақ 

ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім 

беру үдерісінің ерекшеліктеріне 

байланысты. 

Қорыта айтқанда, латын әліпбиі 

тіліміздің даму к%кжиегін айқын-

дап, болашаққа бағдар болатын 

мәселелерді таразылуға мүмкіндік 

береді. Шынтуайтына келгенде, 

қазір тіліміз үшін тарихи кезең 

болып отыр. Бүгінгі ақпараттық-

технологиялық даму кезеңінде 

барлығы компьютер тіліне қарай 

ойысып жатқаны мәлім. Олай бол-

са, дамыған елдердің барлығы ла-

тын әліпбиін пайдаланатын бол-

са, енді мұндай мемлекеттердің 

қатарына Қазақ елі де қосылатыны 

қуантарлық жайт. 

Тілеуберді АЗАМАТ, 
педагогика ғылымының 

кандидаты
Павлодар облысы
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Қазақстан Республикасы Президентінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
CЛІПБИІ

Мәселен, жуырда Тараз инновациялық 

гуманитарлық университетінің мәжіліс 

залында Қазақ жазуын латын графикасы 

негізіндегі жаңа ұлттық әліпбиге к%шіру 

ж%ніндегі республикалық жұмысшы 

тобының мүшесі, Ш.Шаяхметов атындағы 

Тілдерді дамытудың республикалық 

үйлестіру-әдістемелік орталығының ди-

ректоры Ербол Тілешовтың қатысуымен  

жиын %тті. 

Алғашқы болып мінберге к%терілген  

Ербол Тілешов латын әліпбиіне қатысты 

бастапқы кезде атқарылған жұмыстарды 

тілге тиек етіп, азды-к%пті тоқталып %тті. 

Ол әліпбиге байланысты нұсқаларды 

талқылау барысына зиялы қауым белсене 

қатысқанын,  Республикалық жұмысшы 

тобына 100-ден астам нұсқа келіп түскенін 

айтты. Тіпті арнайы жоба Парламент 

талқылауынан %ткеннен кейін де бірқатар 

нұсқалар келгенін жеткізді. Бұл әрине, 

зиялы қауымның жанашырлығын, қандай 

мәселеге де бейжай қарамайтынын 

к%рсетсе керек. 

Дегенмен, бүгінгі таңда 32 әріптен 

тұратын нұсқа дұрыс деп танылып, 

Елбасының Жарлығымен бекіп отыр. 

Ербол Ердембекұлы ендігі жерде емле 

ережелерін жасап, орфографиялық с%здік 

жасаумен шұғылдануымыз қажеттігін, бұл 

тұрғыда Ұлттық комиссия құрамына жер-

жерден белсенді ғалымдар да енгізілетінін 

атап %тті. Ол қабылданған нұсқаның 

қалыптасуы оңай болмайтынын, әлі талай 

семинарлар, д%ңгелек үстелдер %тетінін, 

кез келген зиялы қауым %кіліне, ерекше 

ойы, айтары  бар азаматтарға сол жерде 

мүмкіндіктер берілетініне тоқталды. 

Шынында да, осы уақытқа дейін тіліміз 

тар жол, тайғақ кешуден %тті. Аталары-

мыз арабша қаріптермен сауатын ашса, 

әкелеріміз латын қаріптеріне к%шкен 

кездегі заманда %мір сүрді. Кириллицаға 

ауысқан уақытта оны да меңгеріп кетті. 

Кейінгі ұрпақ – біздер таза кирилли-

цамен оқып шықтық. Енді міне, қазақ 

тіліміз латынға қайта к%шкелі жатыр. Де-

мек, немере-ш%берелеріміз осы әліпбидің 

негізінде оқиды деген с%з. 

Латын қарпіне к%шу болашақ жастар 

үшін жасалып жатқанын ескерсек, қазіргі 

жастардың оны тез меңгеретініне еш 

күмән жоқ. Компьютердің латын қарпінде 

тұрған қазіргі клавиатурасын шемішкедей 

шағатын жастардың біразы %зара SMS, 

WhatsApp арқылы жазатын қазақша хатта-

рын латын қарпімен-ақ жібере беретінін 

байқап жүрміз.

(Basy 1-bette) 

Eldegi jaqsy adamdardyn’ ba’rinin’ 

u’stinen beker, o’tirik “s’apty, talady” 

degen a’r tu’rli y’golovnyi’1 is ko’rsetip, 

aryz beredi. Og’an doznani’e2 — tergey’ 

s’yg’arady. O’tirik, ko’rmegenin ko’rdim 

dey’s’i ky’a’lar da a’ldeqas’an dai’yndap 

qoi’ylg’an, bag’anag’y jaqsy adam 

sai’lay’g’a jaramasy u’s’in, ol adam 

basyn qutqarmaq u’s’in jamandarg’a 

jalynsa, onyn’ da adamdyg’ynyn’ 

ketkeni, eger jalynbasa, tergey’li, sotty 

adam bolyp, es’bir qyzmetke jaramai’, 

basy qaterge tu’sip o’tkeni.

Ol bolys bolg’andar o’zi qy’lyq, 

aramdyqpenen bolystyqqa jetken son’, 

momyndy qadirlemei’di, o’zindei’ 

aram, qy’lardy qadirlei’di, o’zime dos 

bolyp, ja’rdemi ti’edi dep, eger qas 

bolsa, bir tu’rli o’zime de zalal jasay’g’a 

qolynan keledi dep.

Osy ku’nde qazaq is’inde «isi 

bilmes, kisi biler» degen maqal s’yqty. 

Onyn’ ma’nisi: «isin’nin’ tu’zy’liginen 

j e t p e s s i n ’ ,  k i s i n ’ n i n ’  a m a l s ’ y , 

ai’lalyg’ynan jetersin’” degen so’z.

U’s’ jylg’a bolys sai’lanady. A’y’elgi 

jyly: «Seni biz sai’la madyq pa?» - dep 

eldin’ bul dang’andyg’ymen ku’ni o’tedi. 

Ekins’i jyly kandi’datpenen an’dysyp 

ku’ni o’tedi. U’s’ins’i jyly sai’lay’g’a 

jaqyndap, tag’y bolys bolyp qalarg’a 

mu’mkin bolar ma eken dep ku’ni etedi. 

Endi nesi qaldy?

Osy qazaq halqynyn’ osyndai’ 

buzyqs’ylyqqa tartyp, jyldan jylg’a 

to’mendep bara jatqanyn kergen 

son’, menin’ oi’yma keldi: Halyqtyn’ 

bolystyqqa sai’lai’myn degen kisisi 

pa’len qada’rli oryss’a obrazovani’e3 

alg’an kisi bolsyn. Eger de ortalarynda 

ondai’ kisisi joq bolsa, i’aki’ bar bolsa 

da sai’lamasa, y’eznyi’ nac’alni’k 

birla’n voennyi’  gy’bernatordyn’ 

naznac’eni’esi4 birla’n bolady dese, bul 

halyqqa bek pai’daly bolar edi. Anyn’ 

sebebi: a’y’eli qyzmetqumar qazaq 

balalaryna obrazovani’e bery’ge ol da - 

pai’daly is, ekins’i - naznac’eni’e birla’n 

bolg’an bolystar halyqqa mindetti bol-

mas edi, ulyqtarg’a mindetti bolar edi.

Y’a ja’ne naznac’eni’e qylg’anda 

tergey’i, suray’y barlyg’yna qaramasa, 

o’tirik aryz bery’s’iler azai’ar edi, ba’lki’ 

jog’alar edi. Y’a ja’ne a’rbir bolys elde 

stars’i’na basy bir bi’ sai’lang’andyq, 

bul halykqa ko’p zalal bolg’andyg’y 

ko’rinip, synalyp bilindi. Bul bi’lik 

degen bizdin’ qazaq is’inde a’rbir 

sai’lang’an kisinin’ qolynan kelmei’di. 

Bug’an buryng’y Qasym hannyn’ 

«Qasqa joly», Esim hannyn’ «Eski 

jolyn», A’z Ta’y’ke hannyn’ «Ku’l 

to’benin’ basynda ku’nde ken’es» 

bolg’anda «Jeti jarg’ysyn»5 bilmek kerek. 

A’m, ol eski so’zderdin’ qai’sysy zaman 

o’zgergendikpenen eskirip, bul jan’a 

zamang’a kelispei’tug’yn bolsa, onyn’ 

ornyna tatymdy tolyq bi’lik s’yg’aryp, 

to’ley’ salarg’a jararlyq kisi bolsa kerek 

edi, ondai’ kisi az, i’aki’ tipti joq.

Buryng’y qazaq jai’yn jaqsy bilgen 

adamdar ai’typty: «Bi’ ekey’ bolsa, day’ 

to’rtey’ bolady» dep. Onyn’ ma’nisi - taq 

bolmasa, jup bi’ler talasyp, day’ ko’bei’te 

beredi degenmen ai’tylg’an so’z. O’i’tip 

bi’ ko’bei’tkens’e, a’rbir bolys elden 

tolymdy - bilimdi u’s’ - aq kisi bi’likke 

jyl kesilmei’ sai’lansa, olar tu’sse, 

jamans’ylyg’y a’s’kere bilingendikpenen 

tu’sse, a’i’tpese tu’spese.

Ol  b i ’ le rge  day’ger  adamdar 

qaramai’, ekey’i eki kisini bi’likke 

t a n ’ d a p  a l y p ,  u ’ s t i n e  b i r e y ’ d i 

posredni’kke6 sai’lap alyp, bite berse, 

eger og’an da yntymaqtasa almasa, 

bag’anag’y u’s’ bi’din’ birey’in alyp, 

i’aki’ jerebemen sai’lap alyp ju’ginse, 

sonda day’ uzamai’ bitim bolar edi.

1Qylmysty
2 Jay’apqa s’aqyry’
3Bilim
4Qyzmetke tag’ai’ynday’
5Ta’y’ke hannyn’ zan’ ji’nag’y
6Arag’a ju’ry’s’i adam

М ұ н а н  с о ң  с % з  а л ғ а н  Қ а с и е т 

Молғажаров Елбасының жалпы латын 

әліпбиіне к%шу ж%ніндегі бастамасын 

толық қолдайтынын білдіріп, ғалым 

ретінде %зінің бірқатар ұсыныстарын да 

айтты. Тараз мемлекеттік педагогикалық 

у н и в е р с и т е т і н і ң  қ а з а қ  ф и л о л о г и я 

кафедрасының меңгерушісі Тұрсынай 

Gбдіқадырова, М.Х.Дулати атындағы 

Тараз мемлекеттік университетінің кафе-

дра меңгерушісі, филология ғылымының 

докторы Сәмен Құлбарақ әліпбидің 

бектілген нұсқасы ж%нінде ойларын ай-

тып, к%пшілікті парасаттылыққа, ендігі 

атқарылар жұмыстарға қолдау білдіруге 

шақырды. Мұнан соң %ңір жастарының 

атынан республикалық тіл байқауының 

жеңімпазы Бахтияр Бекназаров с%йлеп, 

кейінгі буынның тілегін жеткізді. Жиынға 

қатысушы ғалымдар алдағы уақытта  осы 

қолданыстағы қазақ әліпбиі  нұсқасын 

жетілдіре түсу мүмкіндігіне мән берді.

Қазіргі таңда облыста латын әліпбиін 

қолдауда бірқатар жұмыстар жүргізілуде. 

Мәселен, облыстық бас газет «AQ j0L» 

болып,  облыстық телеарна «JambуL» бо-

лып, латын әрпімен жазылуда. Сондай-ақ 

облыстық деңгейдегі «Арай», «Ғұмыр-

дария», «Ауыл аймақ» газеттерінде де ла-

тын графикасының реңкі байқалады. Осы 

басылымдарда шағын мақала, бір %леңнің 

кириллица және латын түріндегі нұсқалары 

қатар жарияланып оқырманның назарын 

аударуда. 

Е.ЖАҢАБАЙҰЛЫ

Жамбыл облысы

Gкем хат жазғанда латын қарпімен 

жазатын. Ескі дәптерлеріндегі жазулар 

мен танысқан адамдарының мекен-

жайларының бәрі  осы қаріптермен 

жазылған.  ~йткені  ол сауатын осы 

әліпбимен ашқан. Оны қазіргі ұрпақ, біз де 

еркін оқи аламыз. Демек, латын қаріптері 

бізге таңсық емес. 

Ал осы күнге дейін шыққан барлық 

әдеби кітаптарды латын қарпімен қайта 

шығаруға келсек, оның к%п қажеті де бола 

қоймас деп ойлаймыз. ~йткені латын 

қарпін танитын адам кириллицаны да оқи 

алады. Ол үшін тек қазақ тілін меңгеру 

керек. 

Сәдуақас ЖҰБАТОВ,
запастағы полковник,

Астанадағы «Ақорда» ақсақалдар 
қоғамдық бірлестігінің мүшесі

ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІККЕ 
АПАРАР ТӨТЕ ЖОЛ

ABAI’
U’s’ins’i qara so’z

Қазақ тілін латын әліпбиіне к1шіру мәселесі 
қоғамда кеңінен талқыланып келеді. Mз басым 
бұл бастаманы қолдаймын. Жуырда Елбасының 
Жарлығымен жаңа нұсқа бекітілді. Шынтуай-
тына келгенде, бұл – тарихи шешім. 

Осы орайда ескеретін мәселе, қазақ тілін 

латын әліпбиіне к%шіру бұл маңызды іс екенін 

ұмытпау ымыз керек. ~йткені осы бағыт та 

ғы лыми-ұ йым дастыру шы лық келелі істер 

атқарылуы тиіс. Бүгінде латын әліпбиін енгізуге 

байланыс ты жұмыс топтары барлық мәселені 

дұрыс әрі оңтайлы ретте жүзеге асырады деген 

сенімім мол. 

Латынға к%шуге дайындық кезеңінде халықтың 

пікірі ескеріліп, барлық мәселелер елеп-екшеліп, 

салиқалы шешімдер қабылданды. Латын таңбасына 

негізделген қазақ әліпбиін жасау ісінде туын-

дайтын әртүрлі мәселелер уақыт ағымына қарай 

шешіледі деген үміттемін. Латын әліпбиіне к%шуге 

тәуекел жасағаннан кейін осы бағыттағы барлық 

мәселелерді назарға алып отыруымыз керек. Онсыз 

тағы болмайды. Кейбір елдерде латынға к%шкенде 

жазу, оқуға байланысты түйткілдер туындағанын 

жақсы білеміз. Латын әліпбиінде оқитындар 

азайған. Мұндай болмас үшін әліпбиге қатысты 

жұмыстарды әбден пысықтап, тиянақтылыққа 

басымдық беруіміз керек. ~йткені елдік маңызы 

бар істе – барша қоғам %кілдері атсалысқаны 

ж%н. Тіл әр салаға қатысты болғандықтан оның 

қолданысын кеңейту %з қолымызда. 

Cерік CРІПОВ
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Дос емес, дос сыртынан жамандаса. 

Несі дос, бір қатесін жаба алмаса?

Дұшпан шіркін сыртыңнан не демейді

Қауіп етіп бір адамнан ұялмаса. 

Дос емес, достың с%зін б%тен десе, 

Достықтан бір %кпемен кетем десе. 

Арадан достық не ғып табылады, 

Саған да бір іс тауып етем десе. 

Дос емес, достың с%зін к%термесе, 

Салған жерден түбіне жетем десе. 

Не қылып дос атына қосылады, 

К%термей бір с%зіңді бүйтем десе. 

Нағыз дос бір-біріне тарылмайды. 

Жуырда түрткеніне жарылмайды. 

Жақсы-жаман айтты деп елемейді, 

Бақ-дәулет сол адамнан арылмайды. 

Нағыз дос бір-біріне елең болмас, 

~кпені қауіп іздеп тізген болмас. 

Ондай %кпе болса да %ткізеді. 

Бір-бірімен шын достыққа келген жолдас. 

Нағыз дос бірін-бірі жамандамас, 

Араға к%п %кпе сап табандамас. 

К%ңілі татулықты іздеп тұрар, 

Ж%ніне татулықтың шабандамас. 

Жақсының әрбір с%зін қайырмаңыз, 

Жасыған жездей қылып майырмаңыз. 

Сыр алмаған біреуімен дос болам деп,

Сыр алған досыңыздан айрылмаңыз. 

«Жеті ғасыр жырлайды» кітабынан
Алматы: Жазушы, 2004. 

2-том. – 528 бет.

Нағыз дос бір-біріне 
елең болмас...

АТАДАН ЖЕТКЕН АСЫЛ СӨЗ 

Серәлі ЕРУӘЛІҰЛЫ 
(1835-1876)

Үйге қатысты туындаған кейбір фразео-

логизмдер «еркек», «әйел» ұғымдарын білдіру 

үшін қолданылғаны мынадай тіл деректерінде 

сақталған. Мысалы, ер адамдарға байланысты 

ертеректе үйі сынық, үй сынық фразалары 

қолданылған. Бұл фраза «әйелі қайтыс болған ер-

кек» ұғымында жұмсалған. Қазақтағы «Орта жол-

да атың %лмесін, орта жаста қатының %лмесін» 

деген мақал отбасының, шаңырақтың ұйытқысы 

болған әйелдің қаза болуы үлкен бақытсыздық 

екенін білдіреді. Егер біреудің қызын осындай 

үйі сынық адам айттырса, оны қыз жағы кемсіту 

деп түсініп, намыстанатын болған. Қазіргі 

қазақ тілінің аймақтық лексикасында бұл фраза 

Қостанай %ңірі қазақтары мен Ресейде тұратын 

қандастарымыздың тілінде сақталған. 

Gдетте, қызға байланысты «тұрмыс құрды» 

ұлға байланысты «үйленді» деп айтылатын 

с%здерді әркім-ақ біледі. Ұлдың үйленуін ата-

бабаларымыз үйі түсті деген бейнелі с%з ора-

мымен білдірген. Шаңырақ к%терді фразасы 

осы ұғымда жиірек қолданылады. Ер адамға 

байланысты «құлаған шаңырағын қайта к%терді» 
фразеологизмі «қайтадан отау тігіп, %з алдына 

түтін түтетті» деген мағынаны білдіреді. Мысалы: 
К$з к$рген кісілер Еламанның құлаған шаңырағын 
қайта к$теріп, $з алдына үй боп жатқанына мәз. 

Ер азамат ұғымына қатысты қолданылатын 

ендігі бір фразаның бірі – отау үй. Халық тілінде 

отау үй деп ержеткен баланың үйленіп, %з алдына 

б%лек тұрып жатқан үйін айтатын болған. Ал отау 
с%зінің әйелге қатысты да қолданыс тапқандығы 

келіннің отауы, келіннің отау үйі, кіші отау 
тіркестерінен байқалады. 

Қазақ тілінде «қыз», «әйел» ұғымдарын 

қамтитын фразеологизмдер бар. Мысалы, оң 
жақтың қызығын к$рді деген фразаны алайық. 

Қазақтың дәстүрлі мәдениетінде киіз үй ішіндегі 

кеңістік оң жақ және сол жақ деп б%лінген. Оң 

жақ пен сол жақтың тұрмыста %зіндік этномәдени 

сипаты болған. Оң жақ ер адамға, сол жақ 

әйелдерге арналған. Бұл б%лініс к%шпелі түркі 

халықтарында қатаң сақталған. Қалыптасқан 

тәртіп бойынша сол жақта әйелдер атқаратын 

жұмыстарға қатысты бұйымдар тұрса, оң жақта 

еркектерге қатысты заттар қыран құс, тазы, т.б. 

орналасқан. Ерекше жағдайда болмаса, бұл орын-

дар ауыстырылмаған. 

Қазақ тұрмысында үйлер үлкен үй, кіші үй 

тәрізді бейнелі с%з орамдарымен ажыратылып 

айтылған. Бұл фразалар жай ғана үйдің к%лемін 

білдіру үшін айтыла салмағаны анық. Үлкен 
үй деп ата, әже отырған үйді атаған. Мұның 

екінші бір мағынасы – «бәйбіше отырған үй». 

Қазақ әдетінде тоқал отырған үйді кіші үй деп 

атау қалыптасқан. Зерттеуші Е.Жанпейісов 

М.Gуезов шығармаларында қолданылған 

кішілік с%зі туралы айта келіп, оның «әйел» 

мағынасындағы кіші және -лік аффиксінен 

пайда болғанын к%рсетеді. Зерттеуші осы 

атауға байланысты Алмажан Азаматқызының 

«Жетім қыз» поэмасынан мынадай мысал 

келтіреді: Нарындағы тоғыз би біздерді келіп 
алдаған. Т$режан сынды сәбиді есігіне құл қылып, 
қызметіне салуға, Алмажан сынды байбақты 
кішілікке алуға. Қысқасы, кішілік «әйелдікке 

алуға ұйғарылған қыз» дегенді білдірген. 

Біздің ойымызша, кіші үй фразасы осы «әйел» 

ұғымымен байланысты сияқты. 

Қазақ тілінде қол%нермен байланысты 

қалыптасқан фразеологизмдерде «әйел» ұғымы 

осы айтылғандармен шектелмейді. Айталық, 

«жұбай» ұғымында – үй жолдас «үй-жайға, 

шаруаға басшылық, иелік ететін әйелді», үй кісісі 

тесіктен кетсе есіктен келді – «мұнан кіріп, одан 

шықты, су жұқпас қу», есігін ашпады – «хабарла-

спады, келмеді». 

Мұндай фразеологизмдердің арасында 

«%лшем» мәнін білдіретіндері де бар: есік пен 
т$рдей – «бір аттам жер, таяқ тастам жер, тіпті 

жақын жер», кереге бойлы – «ұзын, керегенің 

ұзындығындай»: Кереге бойлы кер жылан, 
Керсеңдемей кел, жылан! (Қазақ бақсы-балгерлері. 

Алматы: Ана тілі, 1993. 207 б.), керегеден шығарып 
жіберді – «итше қуып жіберді, керегеге таңылды» 

(ұятқа қалған кісі туралы), керегесін керту – 

«керегесін кескілеп, ойран салу», уығын қадасып, 
шаңырағын к$терісті – «ортақ іске белсене 

қатысты, жәрдемдесті». 

Отау үй түркі халықтарында ақ киізбен жабы-

лып, ою-%рнектерінің айқын да әсемділігін ғана 

емес, үйге тігілген жалаумен де ерекшеленген. 

Жалпы, отау с%зі ақ с%зімен тіркесіп айтылады, 

басқа түстермен тіркеспейді. Мысалы: Айдалада 
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БАСПАНАҒА ҚАТЫСТЫ 
тұрақты сөз тіркестері

бірімен танысып, к%ңіл к%теруімен байланысты. 

Алтыбақан – үш-үштен бақандыбасын түйістіріп 

байлап, әткеншекке тірек ретінде қойылған 

бақан. Олардың ортасына арқан байланады. 

Қазақ салтында бақанды жерге тастауға 

тыйым салынған, оны тек тік қалпында ұстау 

керек немесе іліп қоюға болады. Бақаннан 

аттауға да болмайды. Ел ішінде «Бақан аттаған 

байымайды» деген с%з сақталып қалған. Мұндай 

тыйымдар әсіресе әйелдердің екіқабат кезінде 

қатаң сақталған. Іштегі баланың кіндігі оралып 

қалмасын деп, аяғы ауыр әйелдер ешқашан 

бақаннан аттамаған. К%бею, %сіп-%ну идеясына 

байланысты осындай тыйым салынады, олай 

болмағанда еркек белінен (еркектік күшінен) 

айырылады деп түсінген. Бақан үйлену тойына 

байланысты рәсімдерде де қолданылады. Құда 

түсу кезінде ойын үстінде құдаларды бақанмен 

түртеді, оны күйеу жігіттің қалыңдығы отырған 

үйге кірер кезінде есік алдына к%лденең қояды. 

Бақан бірдеңеден аттап %тудің, кедергіден 

%тудің, ол үшін т%лем т%леудің нышаны ретінде 

қолданылады. Бақан аттар – «қыз үйіне кірер 

жолда кедергі болып тұрған бақанды алып 

қою үшін т%ленетін т%лем». Бақан салымдық 

отау – «үйдің түндігін ашқаны үшін әйелдерге 

берілетін сыйлық». Мұны кейде бақан салды деп 

те атайды. 

Қазақ салтында және бүкіл түрік-моңғол 

халықтарында дерлік жас жұбайларға арналған 

отау үйді қыздың ата-анасы, туған-туыстары, 

т%ркіні жасаған. Бірақ киіз үй есігінің босағасын, 

шаңырақты қыз ауылындағы ұзату салтанатына 

күйеу жігіт алып келетін болған. 

Ертеректе түркі халықтарында киіз үйде 

ата-баба рухы, аруақ %мір сүреді, келіп-кетіп 

тұрады, үй сүйектерінің, б%лшектерінің де иесі 

болады деген түсінік болған. Үй тігудің алдында 

табалдырық түсетін жерге әкеліп садақаға қой 

сою, әйел босанғанда баланың жолдасын босаға 

жанына к%му, т.б. осының нышаны болса керек. 

Қарақалпақ халықтарында уықты сары маймен 

майлау, керегеге қызыл бұрыш, пияз, тұз, ады-

распан іліп қою әдеті де осы үйдегілердің жақсы 

%мір сүру үшін бәле-жаладан, тіл-к%зден сақтау 

шарасы деп танылған. Қазақта да «дәмін татып 

к%рсін, тілеулес болып тұрсын» деген ниетпен 

сары маймен керегені майлау әдеті орын алған. 

«Босағама ақтық байла» деген фраза да 

аруақтарды құрметтеу ұғымымен байланысты 

шыққан. Аруақ тілеулес болып тұрады деп, 

үлкендердің кеңесі бойынша екіқабат әйел 

аруағын сыйлайтын үлкен үйдің уығына шүберек 

байлап, садақаға мал әкелетін болған. Аруақты 

сыйлаудың бір белгісі – киіз үйге кіргенде 

келіннің үйде ешкім болмаса да бір тізесін бүгіп 

сәлем беруі. Бұл ырым «үйге сәлем беру» деп 

аталады. 

Үйге кіргенде адамдар бірінен кейін бірі кіруі 

керек. Біреулердің табалдырықтан бір мезгілде 

қабаттаса аттауы айып саналған, %йткені мұндай 

жағдай тек жерлеу ғұрпында ғана рұқсат етілген. 

«Босағаға сүйенбе, босағада тұрма, жетім 

боласың!» деген тыйым бар. Ол да %лім хаба-

рын білдіретін кейбір әрекеттерге байланысты 

сияқты. Осыған байланысты Ш.Уәлиханов 

мынандай дерек келтірген: «Егер адам жорықта 

қаза болса, жасақ ауылға жақындағанда, «ой 

бауырымдап %лген адамның үйіне қарай ат 

қояды, мылтық атып жолдарындағы ағаш т.б 

%сімдіктерді найзамен түйреп, қылышпен ша-

бады, сондай-ақ %лік шығатын үйдің босағасын 

шапқылайды». Ал босағасын шапты тіркесі 

жаудың әрекетін, қара күшті сипаттайды. Киіз 

үй сүйегінің мықтылығын, амандығын, үзігінің, 

туырлығының бүтіндігін сипаттайтын босағасы 

берік фразеологизмі қазақта отбасының, рудың 

бақытты, тату-тәтті «бауыры бүтін» болып, 

қызықты %мір сүріп жатқанын білдіреді. Осылай 

%мір сүрсін деген ниетпен «босағаң берік бол-

сын!» деп тілек айтады.

Закира ЕРЖАНОВА,
Шымкент әлеуметтік-

педагогикалық университетінің 
аға оқытушысы

«күйеуге шығып, қайтып келген қызды», біреудің 

босағасын аттаған, есік к%рген тәрізді түрде бей-

нелеп айтқан. Шығыс Қазақстан аймағында «үй 

иесінің әйелі, бәйбішесі» дегенді білдіретін үйкісі 
с%зі бір кездері жиі қолданылған екен. 

Адамның қимыл әрекетін, психологиялық 

сипатын білдіретін бір алуан с%з орамдары 

да шығу т%ркіні жағынан баспана мен оның 

құрам-құрылымына барып саяды. Мысалы, жан 
терезесі шыдамау – «тағат таппау, шыдамның 

шегіне жетуі», үйді басына к$терді – «даурығып 

кетті», үйкүшік – 1) «үйден шықпайтын үнемі 

үйде жүретін кісі», 2) «итаршы» деген мағынада, 

үйінен ит жаланып шықпайды – «барып тұрған 

сараң, ешкімге түк бермейтін адам», бақан 
тірес, ит тартыс – «бақастық», кең қолтық, кең 
есік – «бауырмал, кең пейіл адам», босағасын 
паналады – «үйіне тығылды, бас сауғалады, күн 

к%рді», босағасын тоздырды – «қайта-қайта келді, 

келгіштей берді», босағасын солқылдатты – «күш 

к%рсетті, қиратып кете жаздады», босағасын шап-
ты – «шаңырағын ортасына түсірді, жауласты», 

есігі ашық – «қонақжай, кең пейілді, дастарханы 

жаюлы», есігі тар – «пейілі тар, сараң үй», есігінде 
жүрді – «біреудің босағасында қызмет етті», 

есіктегі басы т$рге жетті – «елеусіз адамның 

беделі %сті, мерейі үстем болды», есігінің алдына 
кетірді – «дегенін істетті, бас идірді», есігі ойран, 
т$рі талқан болды – «шаңырағы ортасына түсті, 

тас-талқаны шықты», есіктен шықса тесіктен, 

ақ отау аузы мұрны жоқ отау (жұмбақ). Отауға 

жалау қадап қою дәстүрі ноғайларда ұзағырақ 

сақталған. Олар отау үйге ерекше белгі ретінде 

киіз жалау қадап, оны түңлік деп атаған. Жалауды 

лентамен (түңлікбау), шашақпен әшекейлеген. 

Жалау қалыңдықтың осы үйде тұратындығының 

белгісі болған. 

Киіз үйді тігу ісі еркек пен әйел %мірінің бас-

талуымен, жасампаздық, жаңа %мірдің басталуы, 

%сіп-%ркендеу актісімен теңестіріледі, осы екі 

әрекет ұқсастырылады. 

Бақан с%зі түркі тілдерінде әртүрлі нұсқада 

кездеседі. Ол үй шаңырағын к%теру, түндікті 

ашу, босанатын әйелге тірек, демеу қызметтерін 

атқарған. Бақанды әйел босанарда үйдің оң 

жағына, кіре берістен біраз алысырақ орнатады. 

Бақаннан керегеге дейін аттың жүгенін боса-

натын әйелдің қолтығынан %тетін етіп тартып 

байлайды. Босанатын әйел осыған сүйенеді. 

Ал қырғыздарда ошақтың оң жағына тізерлеп 

отырып, отқа бетін беріп, бақаннан қос қолдап 

ұстайды. Мұнда әйел-ана құдайы Ұмай анаға 

табынудың ізі жатқанын к%реміз. Кейбір түркі 

халықтарының дәстүрлі дүниетанымында үйге 

тіреу ретінде қойылатын бақанның аруақ иесі 

болады, ол сол үйдің ішінде %мір сүреді деген 

түсінік бұрын к%птеген түркі халықтарында орын 

алған тәрізді. 

Алтыбақан аталатын әткеншектің шығуы 

да зерттеушілердің пікірінше, жастардың бір-

Бәсекеге қабілетті Бәсекеге қабілетті 
боламыз десек...боламыз десек...

Елбасы 2006 жылдың қазанында 1ткен 
Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрыл-
тайында «Үш тұғырлы тіл» туралы идея ны 
жария етті. 

Президент 2007 жылғы Жолдауында «Тіл-

дердің үштұғырлы лығы» атты мәдени жобаны 

кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды. Бұл 

идеяның негізі мынадай: Қазақстанды бүкіл 

әлем халқы үш тілді бірдей пайдаланатын жоғары 

білімді мемлекет ретінде тануы керек. Қай заман-

да болсын, бірнеше тілді меңгерген мемлекеттер 

мен халықтар %зінің коммуникациялық және 

интеграциялық қабілетін кеңейтіп отырған. 

Мысалға, ежелгі дүниедегі Мысырдың %зінде 

бірнеше тілді білетін мамандар иерархиялық 

сатымен жоғарылап, к%біне салық т%леуден 

босатылған. Сондай-ақ бүгінгі Еуропада да к%п 

тілді меңгерушілік жалпыға ортақ норма болып 

саналады. Яғни бүгінгі таңда Қазақстан үшін 

үштұғырлы тіл – елдің бәсекеге қабілеттілікке 

ұмтылуда бірінші баспалдағы. ~йткені бірнеше 

тілде еркін с%йлей де, жаза да білетін азаматтар 

%з елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті 

тұлғаға айналады.

Гүлзат МҮСІРОВА,
ағылшын тілі пәнінің мұғалімі
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СЕРПІН

Gл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университетінің  ректоры,  акаде-

мик Ғ.Мұтанов Қазақстан және Бе-

ларусь Республикасының ғылыми-

зерттеу институттары арасындағы 

ғылыми-білім беру консорциумының 

қызметін үйлестіру ж%ніндегі жұмыс 

к о м и с с и я с ы н ы ң  V I  о т ы р ы с ы н д а 

жоғары оқу орындарын дамытудың 

университеттік үлгісі –  4.0. жаңа плат-

формасын ұсынды. Ректордың айтуын-

ша, заманауи университет  білікті және 

бәсекеге қабілетті кадрларды даярлаумен 

ғана шектелмей, оны білім беру, зерт-

теу, инновациялық-кәсіпкерлік және 

рухани-адамгершілік құрамдастарымен 

біріктіруі тиіс.  

Ж а һ а н д а н у  ж ә н е  ғ ы л ы м и -

техникалық прогресс әлем келбетін 

%згертіп, %ркениеттің қозғаушы күшіне 

айналды. Осыған байланысты заманауи 

технологиялар жоғары руханилыққа 

және адамгершілікке негізделген ақыл-

оймен реттелуі керек. ҚазҰУ ректоры 

ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫН 
дамытудың жаңа үлгісі 

әлемдік жетекші университеттермен 

бірлесіп тұрақты даму бойынша идео-

логия, ақпараттық және білім беру және 

ғылыми-зерттеу бағдарламаларын тарату 

бойынша практикалық ұсыныстарды 

жүзеге асыру тетіктерін әзірлеуде.

Айта кетерлігі, аталмыш оқу орны 

жастарды рухани-адамгерші  лікке 

тәрбиелеуде жүйелі жұмыс жүргізіп, 

инновациялық-техно логиялық және 

рухани-адамгершілік платформалардың 

үндесу іне  нег ізделген  «Al-Farab i 

University smart city» жобасын жүзеге 

асыруда. Бұл жоба ҚазҰУ-ді әлемдік рей-

тингте серпінді ілгерілетуге және адам 

капиталын дамытудың жоғары деңгейіне 

к%шуге мүмкіндік береді. Жобаның 

мақсаты – жас ұрпаққа бейбітшілік, 

ізгілік пен әділеттілік идеяларын жеткізу. 

ЖОО түлектері кәсіби құзыреттілікпен 

қатар, әл-Фараби айтқандай, жоғары 

гуманистік құндылықтардың тасымал-

даушылары болуы керек. 

ХХІ ғасырдағы жоғары білім берудің 

жаңа платформасы – 4.0 университет  

моделі кездесуге қатысушылар арасында 

үлкен қызығушылық тудырып, жетекші 

ғалымдар мен мамандар тарапынан 

қолдау тапты.

Д.ХАЛЫҚ

Ғ.Мұтанов ұсынған 4.0 моделі т%ртінші 

%неркәсіптік т%ңкеріс қарсаңында 

университеттер қызметіндегі жаңа 

инновациялық үрдісті к%рсетеді.  

Бұл жобаны іске асыру ҚазҰУ-

ды әлемдік рейтингте динамикалық 

і л г е р і л е т у г е  ж ә н е  а д а м  к а п и т а -

лын дамытудың жоғары деңгейіне 

к%шуге мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар жаңа мақсаттар мен міндеттер 

т%ртінші буын %кілдеріне арналған 

университеттік үлгіде одан әрі да-

мып және нақты мазмұнға ие болады. 

Рухани-адамгершілік тұғырнаманы 

дамыту үшін Университет Ақылды 

университеттің 4.0 үлгісі аясында БҰҰ 

Бас Ассамблеясының 66-сессиясында 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.G.Назарбаев ұсынған «Жасыл к%пір» 

бастамасын іске асыруға бағытталған 

«Жас к%пір ұрпақтан-ұрпаққа» жобасын 

жүзеге асыруда.

Осы жобаны БҰҰ-ның «РИО + 

20» конференциясына енгізуде ҚазҰУ 
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ЖИЫН

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Шараға Алматы қаласындағы Ресей 

Федерациясы Бас консулдығының кон-

сулы, философия ғылымының кандида-

ты И.Переверзева, Болгария Республи-

касы Елшілігінің сауда-экономикалық 

мәселелер ж%ніндегі қызмет басшысы 

М.Миладинов және Вашингтон уни-

верситетінің PhD докторы Д.Рюкерт 

және т.б. қатысты. 

Салтанатты мәжіліске қатысушы-

лар Қазақстандағы білім беру, саяси 

ж ә н е  э к о н о м и к а л ы қ  ү д е р і с т е р г е 

қатысты ой-пікірлерімен б%лісті . 

Франция Республикасы елшілігінің 

университеттік серіктестік мәселелері 

ж%ніндегі атташесі Жиль Мамец %з 

кезегінде Франция және Қазақстан 

елдерінің арасындағы татулық және 

серіктестікке биыл 25 жыл толғанын 

Көп тіл білу – уақыт талабы  

шет тілде оқытудың теориясы мен прак-

тикасы туралы «К%п тілді тұлғалықты 

дамытуда когнитивтік лингвистиканың 

тұжырымдамалық негіздері» атты 

оқулығының тұсаукесері %тті. 

Халықаралық серіктестікті нығайтуға 

бағытталған конференция бағдарламасы 

рухани жаңғыру, еліміздегі мәдени-

лингвистикалық к%ріністер, қазіргі сая-

си және экономикалық үдерістер тақы-

рып тарында секциялық мәжілістерде 

жалғасын тапты. 

Жамал СCРСЕНОВА

еске  салып,  Қазақстанның біл ім 

саласындағы бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға бағытталған шараларына 

к%ңілі толатынын білдірді.  

Еліміз үшін %зекті бастамалардың бірі 

– латын әліпбиіне к%шу мәселесі жайлы 

да с%з қозғалды. Бұл ретте Абылай хан 

атындағы Қазақ халықаралық қатынастар 

және әлем тілдері университетінің про-

фессоры Б.Қалиев латын әліпбиінің 

заманауи инновациялық дамудағы 

маңызын ерекше атап %тті. 

Жиын барысында университет рек-

торы С.Құнанбаеваның Қазақстандағы 
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ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы
Жаңажол – су ұңғымасы. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау жана (сын 

есім) және жол (зат есім) с%здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Кеңес дәуірінен қалған 

атау. 

Жаңай – аңғар, құдық. Маңғыстау ау-

данында орналасқан. Этноороним. Жаңай 

– Адай тайпасының Тобыштан тараған 

Зорбай руының бір атасы. Мағынасы: 

«Жаңай руының кұдығы». 

Жаңайқазған – құдық. Маңғыстау ауда-

нына қарасты Бозашы жерінде орналасқан. 

Этногидроним. Атау Жаңай (зат есім) және 

казған (етістік) с%здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «Жаңай руының 

адамы казған не қаздырған құдығы». 

Жаңай сайы – сай, бұлақ. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау Жаңай (зат 

есім) және сай (зат есім) с%здері арқылы 

жасалған. Этногидроним. Мағынасы: 

«Жаңай руының қонысы, сайы». 

Жаңаорпа – құдық. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. Атау жаңа (зат есім) 

және орпа (зат есім) с%здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «бертінде 

қазылған тайыз құдық». 

Жаңа1зен – қала. Қарақия ауданында 

орналасқан. Атау жаңа (зат есім) және 

%зен (зат есім) с%здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Біздің пікірімізше, %зен с%зі 

«белгілі бір арнамен ағып жатқан суға 

қатысты айтылмаған. К%не түркі тіліндегі 

«%з» түбірінен %рбіген, яғни %зен, %зек – 

«бір кезде су ағып, кейін құрғап қалған, 

созылып жатқан ойыс жер, кішірек сай» 

мәніндегі с%з. Сонда атаудың мағынасы: 

«ойыс жерден салынған жаңа қала». 

Жаңасу – құдық, қорым. Маңғыстау, 

Бейнеу аудандарында орналасқан. Атау 

жаңа (зат есім) және су (зат есім) с%здерінің 

бірігуі арқылы жасалған. Мағынасы: 

«жаңадан қазылған құдық». 

Жаңатаң – қыстау. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Атау жаңа (зат есім) және 

таң (зат есім) с%здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жаңа %мір». Кеңес 

дәуірінен қалған атау. 

Жаңбырбайқұдық – құдық. Тереңдігі – 

3-5 метр. Маңғыстау ауданында орналас-

қан. Мағынасы: «Жаңбырбай қаздырған 

құдық». 

Жаңызақ – құдық. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. «Ескелді Жаңызақ 

батырдың жайлауы болған» делінеді 

(С.Gбішұлы, 10). Ал біздің пікірімізше, 

атау о баста «жалғыз ақ» болып айтылған. 

Мағынасы: «жалғыз ағын сулы құдық» 

тәрізді. 

Жапырақты – тау, адыр. Биіктігі – 363 

метр. Маңғыстау ауданында орналасқан. 

«~сімдік қалың %скен тау» мәніндегі атау. 

Жарауыл – құдық, қорым. Түпқараған 

ауданында орналасқан. Атау жар (зат есім) 

және ауыл (зат есім) с%здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «жиектері 

тік жарлы болып келген жердегі қыстау». 

Жарб1гет – шатқал. Маңғыстау ауда-

нын да орналасқан. Атау жар (зат есім) 

және б%гет (зат есім) с%здерінің бірігуі 

ар қы лы жасалған. Б%гет деп «су ағар арна-

лар аяғынан салынған гидротех ни ка лық 

құрылысты» айтады (G.Спан, Ж.Дүйсен-

баева, 187). Мағынасы: «жиекте рі тік жар-

лы болып келген жердегі б%гетті шатқал». 

Жарқұдық – құдық, қоныс. Бейнеу, 

Маңғыстау аудандарында орналасқан. 

Атау жар (зат есім) және құдық (зат есім) 

с%здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «жиектері тік жарлы болып 

келген жерден қазылған құдық». 

Жарқұм – қыстау, құм. Бейнеу ауда-

нында орналасқан. Атау жар (зат есім) 

және құм (зат есім) с%здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «жиектері 

тік жарқабақты, кұлама болып келген 

кұмды жер». 

Жарма – құдық, ауыл. Маңғыстау ау-

данында орналасқан. Жарма деп терең етіп 

қазылған арықты айтады. Сонда атаудың 

мағынасы: «үлкен арықты ауыл». 

Жармыш – ауыл, бұлақ. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. Атау жар (зат есім) 

және -мыш жұрнағы арқылы жасалған. 

Біздің пікірімізше, топоним құрамындағы 

-мыш – ес імшенің к%не  жұрнағы. 

М.Томанов: «-мыш – Орхон-Енисей 

жазба лары тілінде, сондай-ақ кейінгі орта 

ғасыр жазбаларында да есімшенің %ткен 

шағын жасаған аффикс: қалмыш (қалған), 

тегміш (түйіскен), казіргі біздің тіліміздегі 

-ған аф фиксінің қызметін атқарған» деп 

к%рсетеді (М. Томанов, 272-273). Демек, 

Жармыш «жарып аққан бұлақ». 

Жарты – алқап, газ кені. Қарақия 

ауданында орналасқан. Мағынасы: «жар-

тымсыз, нашар» мағынасын береді. 

Жаршоқы – тау. Бейнеу ауданында 

орналасқан. Атау жар (зат есім) және 

шоқы (зат есім) с%здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «жиектері тік 

жарқабақты, құлама болып келген биік 

жоталы тау».

Жарық – құдық, мола. Бейнеу ауданын-

да орналасқан. Мағынасы: «тау ернегіндегі 

жарылып біткен шың арасындағы құдық» 

(G.Спан, Ж.Дүйсенбаева. 190). 

Жары құдық – сор. Бейнеу ауданы, 

Сам құмының батысы мен оңтүстігінде 

орналасқан. Атау жарық (сын есім) және 

құдық (зат есім) с%здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Мағынасы: «тар шатқалды, 

жарылып біткен шың арасындағы ащы 

құдық». 

Жарықсу – құдық. Түпқараған ау-

данында орналасқан. Атау жарық (сын 

есім) және су (зат есім) с%здерінің бірігуі 

арқылы жасалған. Мағынасы: «жарылып, 

тілімденген жерден қазылған құдық». 

Жарылған – сор. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Мағынасы: «аққан сумен 

тілімделген сор». 

Жарылғас – мазар. Маңғыстау ау-

данында орналасқан. Этнонекроним. 

«Шежіре дерегінде Мұратұлы Жарылғас 

Жарының Бозашыға жерленген алғашқы 

ұрпағы делінеді» (Маңғыстау энциклопе-

диясы, 291). 

Жарып түскен – шатқал. Маңғыстау 

ауданында орналасқан. «Жарылған, екіге 

айырылған шатқал». 

Жасаған – қоныс. Маңғыстау ауда-

нында орналасқан. «Елге құтты болған, 

ескі қоныс» немесе антропоойконим. 

Жаужол – жол. Маңғыстау ауданын-

да орналасқан. Атау жау (зат есім) және 

жол (зат есім) с%здерінің бірігуі арқылы 

жасалған. Шежіреде: «түрікмендер ха-

барсыз жатқан адайларды бірнеше рет 

алдап қырып кеткен. Сол түрікмен кел-

ген жол «Жаужол» деп аталған» делінеді 

(А.Меңдалыұлы, 96). 

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 1лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Аудандар мен Тараз қаласы әкімдіктері 

жанындағы ономастика мәселесі ж%ніндегі 

жұмысшы топтар жүргізген зерделеу 

қорытындысын назарға ала отырып, облыс 

әкімдігі Тілдерді дамыту басқармасының 

б а с ш ы с ы  С ұ л у ш а ш  Қ ұ р м а н б е к о в а 

ономастикалық мәселелерге арналған 

жиын да баяндама жасады.

Басқарма басшысының айтуынша, 

Байзақ ауданының Ботамойнақ ауылдық 

округіндегі Жүсіпбек Аймауытов к%шесінде 

орналасқан жаңа үлгідегі кейбір аншлагтар-

да жазушының есіміндегі «ү» әріпі «у»-ға 

бұрмаланса, Мәмбет батыр к%шесіндегі 

аншлагтарда да грамматикалық қателіктер 

орын алған. Сонымен қатар К%птерек 

ауылдық округіндегі Ерғали Теміртаев, 

Ж ү н і с  Н а у а т о в ,  Б ә й т е р е к  а у ы л д ы қ 

округіндегі Ағаділ Суханбаев, Темірбек 

ауылдық округіндегі Василий Чапаев 

к%шелерінің аншлагтарында кісі есімдері 

толық жазылмай, керісінше, Рахымбай 

Мамаев, Сарманқұл Gміров к%шелерінде 

кісінің тегі жоқ, тек аты к%рсетіліпті.

Ал Жуалы ауданындағы Б.Ыбырайұлы, 

Ю.Гагарин к%шелерінің жаңа үлгідегі ан-

шлагтарында «Ыбырайұлы Байділда», жай 

ғана «Гагарин» деп қателіктер жіберілсе, 

Меркі ауданындағы Қ.Ш%кеұлы к%шесінің 

аншлагында «~» әріпі О-мен жазылып, 

грамматикалық қатеге жол беріліпті. Есімі 

мен тегінің орналасу тәртібі де сақталмапты.

М о й ы н қ ұ м  а у д а н ы н д а ғ ы  Б і р л і к , 

Жамбыл, Кеңес, Биназар ауылдық округ 

әкімі аппараттары маңдайшаларының 

ресми тілдегі нұсқасында «аульного» деп 

жазылып, %рескел қателік орын алыпты. 

Айта кетейік, Қазақстан Республикасының 

2013 жылғы 21 қаңтардағы «Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық 

актілеріне ономастика мәселелері бойынша 

Дегенмен, анықтамада атап к%рсетілген 

Т.Рысқұлов ауданындағы ішкі істер б%ліміне 

бағынышты ауылдық округтардағы 15 

учаскелік пункттің бәрінде әлі күнге дейін 

мекеме атауы жазылған маңдайшалары 

жоқ. Тек, учаскелік пункттің жұмыс тәртібі 

ғана орналастырылған. Жұмыс уақыты 

к%рсетілген тақтайшалар әртүрлі деңгейде, 

біріздендірілмеген. Бұл мәселе бойынша 

аудандық мәдениет және тілдерді дамы-

ту б%лімі тарапынан хат жолданбаған. 

Т.Рысқұлов ауданында барлығы 349 

к%ше болса, жаңа үлгідегі аншлагтармен 

қамтамасыз ету үшін 2017 жылға аудандық 

бюджеттен қаражат б%лінбеген.  Тек 

К%гершін ауылдық округы 1 миллион 

қаражат қарастырып, 9 к%шеге жаңа үлгідегі 

аншлагтар орнатқан.

тақтайшалар толықтай ілінбеген.

Шу ауданындағы Дінмұхамед Қонаев 

а у ы л д ы қ  о к р у г  ә к і м і  а п п а р а т ы н ы ң 

маңдайшасының мәтіні дұрыс жазылмаған. 

Аудандық мәдениет үйіне қарасты ауылдық 

кітапхананың маңдайшасында кісі есімі жа-

зылмай, тұлғаның тек тегі «Д.Қонаев» деп жа-

зылып, ҚР Үкіметінің №1371 қаулысының 

12-тармағы сақталмаған. Сондай-ақ ау-

дан әкімдігінің білім б%ліміне қарасты 67 

мекеменің 2-інде қателіктер анықталды. 

Атап айтсақ, №49 негізгі  мектебінің 

маңдайшасында ашылған тырнақша жабыл-

май, пунктуациялық қателік орын алған. 

Осы мекеменің ресми тілдегі атауы дұрыс 

аударылмай, маңдайшасында «неполная 

основная школа №49» деп к%рсетіліпті. 

Алайда, бұл «№49 основная школа» деп 

жазылуы тиіс еді. Сонымен қатар, Жібек 

жолы мектеп-лицейінің мекеме атауы 

жазылған маңдайшасында пунктуациялық 

қателік кеткен. Мекеменің Gділет орган-

дарында тіркелген куәлігінде мекеме атауы 

«Жібек жолы мектеп-лицейі» деп дұрыс 

жазылғанымен, мекеме маңдайшасындағы 

атауы тырнақшаға дұрыс алынбаған және 

мекеме м%рінде «мектеп-лицейі» с%зінде 

дефис қойылмаған.

Тараз қаласындағы 80 к%шені жаңа 

үлгідегі аншлагтармен қамтамасыз етуге 

2017 жылға қалалық бюджеттен 20 миллион 

теңге қаржы б%лінгенімен, бүгінгі күні тек 

50 к%шеге ғана ілініпті. Үстіміздегі жылдың 

шілде айында облыста 809 мағынасы 

ескірген атаулар бары анықталыпты. Оның 

6-ы ауылдық округ, 16-сы елді мекен болса, 

765-і к%шелер, қалған 22-сі нысандар екен. 

«Ауданда 17 ауылдық округ, 43 елді ме-

кен, 520 к%ше бар. Оның идеологиялық 

мағынасы ескірген 1 ауылдық округтің 

(Пионер), 7 елді мекен (Пионер, Октябрь-

Жеміс, Қызылтаң, Пригородное, Октябрь, 

Қызылдихан, Бесжылдық), 520 к%шенің 

130-ы тарихи тұлғалар атымен, 28-і тарихи 

атаулар, 48-і топонимикалық атау, 217-сі 

кісі есімдері, 39-ы жаңа атау, 13-і атауы жоқ 

яғни, жаңа к%шелер, 53-і идеологиялық 

мағынасы ескірген атау болатын. Ағымдағы 

жылдың 27 қыркүйегіндегі облыс әкімдігі 

жанындағы ономастика комиссиясы ның №2 

хаттамасының 3-тармағының 3-тармақшасын 

орындау мақсатында аудандық ономасти-

ка комиссиясы идеологиялық мағынасы 

ескірген атауларға талдау жасап, 53 к%шенің 

бесеуі (Ленин (2 бұр). 50 лет октября, Ком-

сомольская) ғана идеологиялық мағынасы 

ескірген, қалған 50 атау транслитерация 

арқылы берілген орысша атаулар және 3 ны-

сан (Октябрь-Жеміс, Ильич о/м, Қызылдихан 

б/м) идеологиялық мағынасы ескірген деп 

нақтылады» деп ақталды Жамбыл ауданы 

әкімінің орынбасары Үміткен Найманова.

 Ал Байзақ ауданы әкімінің орынбасары 

Сағындық Кенжебеков болса: «Ауданы-

мызда 18 ауылдық округ, 41 елді мекен, 

2 станция, 440 к%ше бар. Осы әкімшілік 

б%ліністердегі атауларды сараптайтын 

болсақ: 122 тарихи тұлға, 195 кісі аттары, 

8 орысша тарихи тұлға, 7 идеологиялық 

мағынасы ескірген, 43 мағынасы ескірмеген 

орысша атаулар, 25 топонимикалық атау, 18 

жаңа атау, 22 атауы жоқ жаңа к%шелер бар.

Мағынасы ескірген 51 к%ше мен 3 

нысанның атауын идеологиялық мағынасы 

ескірген атау бойынша жұмысшы топ 

мүшелері, ауылдық округ әкімдерінің 

қатысуымен зерделеніп, нақтылады. Зерде-

ленген 51 к%шенің 18 к%шесі бос жатқан жер, 

үйі жоқ к%шеге жатпайтындықтан тізімнен 

алынып тасталды» дейді. Алайда, аудандағы 

440 к%шенің 88 к%шесіне ғана жаңа үлгідегі 

аншлаг орнатылғаны к%ңілге қонбайды.

Ең бастысы к%ше, ауыл, мекеме атаула-

рындағы сауатсыздықтан қашан арылар 

екенбіз?

Есет ДОСАЛЫ, 
журналист

Жамбыл облысы

АЛА-ҚҰЛА АТАУЛАРДАН
ҚАШАН АРЫЛАМЫЗ?

%згерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

№ 72-V Заңының 2-тармағында ауылдық 

округтің орыс тіліндегі мәтіні «сельский» 

болып %згеріссіз қалатындығы к%рсетілген 

болатын. Мойынқұм ауылындағы 48 к%шеге 

2017 жылға жергілікті бюджеттен 2 миллион 

500 мың теңге қаржы б%лінгенімен, бүгінгі 

күні тек 33 к%шеге ғана жаңа үлгідегі 

аншлагтар ілінген. 

Қордай ауданында да жергілікті бюд-

жеттен 1 миллион 154,1 теңге қаржы б%лі-

ніп, барлық 521 к%шенің тек 29-ы ғана 

жаңа үлгідегі аншлагтармен қамтылыпты.

Ағымдағы жылдың маусым-шілде айла-

рында аудандар мен Тараз қаласындағы 

ономастикалық ахуалға басқарма тарапынан 

жүргізілген зерделеу барысында анықталған 

бірқатар кемшіліктер ж%нге келтірілген. 

Сарысу ауданында 2017 жылға жаңа 

үлгідегі аншлагтар жасату үшін аудандық 

бюджет есебінен 250 мың теңге қаржы 

б%лінген. Алайда, зерделеу барысында 

ауданда бірде-бір к%шеге жаңа үлгідегі ан-

шлагтар орнатылмағандығы анықталыпты. 

Қазіргі уақытта Сарысу ауданы Жаңатас 

қаласы әкімі аппаратының тапсырысы 

бойынша 1, 2, 3, 4, 5, 6 ықшам ауданда-

рында орна ласқан 128 ғимаратқа жаңа 

үлгі  дегі тақтайша жасату үшін «Искаков» 

жеке кәсіп керлігімен келісімшарт жасалып 

жатқан к%рінеді.

Талас ауданындағы 286 к%шенің тек 

19-ы жаңа үлгідегі аншлагтармен қамтылса, 

оның ішінде Қаратау қаласындағы жаңа 

үлгідегі аншлагтармен қамтылды деген 4 

к%шесіндегі жеке тұрғын үйлерге жаңаланған 

ТІЛ ЖАНАШЫРЛАРЫ 
МАРАПАТТАЛДЫ

Ү м і т к е р л е р д і  к % р н е к т і  қ о ғ а м 

қайраткерлері, ғалымдар мен меце-

наттардан құрылған арнайы комиссия 

іріктеді. Комиссияны  «Тіл жанашы-

ры» Қоғамдық бірлестігінің құрметті 

т%рағасы – Қазақстан Республика-

сы Президенті Кеңсесінің басшысы,  

Елбасы кітапханасы директорының 

міндетін атқарушы Махмұт Қасымбеков  

басқарды.

Биыл «Тіл жанашыры» қоғамдық 

бірлестігінің жұмысын бастағанына 

он жыл толып отыр. Осы мерзім ішін-

де ұйымның атқарған жұмысының 

ауқымы да кеңейді, осы игі іске атса-

лысып жүрген азаматтардың саны жыл 

сайын %рбіп келе жатыр. Осы жылы 

марапатқа ұсынылған азаматтардың 

саны жылдағыдан ерекше к%п бол-

ды. Орталық басқару органдарының 

%зінен 50-ден аса, ал %ңірлерден одан 

да к%п ұсыныстар келіп түсті. Солардың 

ішінен ең лайықты деген азаматтардың 

ұсыныстарын қарап,  37 үміткерді таңдап 

алдық. Сондықтан бүгін табыс етілетін 

«Тіл жанашыры» құрмет белгісі сіздердің 

осы кезге дейін атқарған және алдағы 

атқарар істеріңізге деген құрметіміз әрі 

жауапкершілік деп қабылдаңыздар, – 

деді ол.

Шара барысында «Тіл жанашыры» 

құрмет белгісінің лауреаты, Қызылорда 

қаласы химия-биология бағытындағы 

Назарбаев зияткерлік мектебінің 

баспас%з хатшысы Елена Рыбина бұл 

марапат қазақ тілінің мәртебесін арт-

тыра түсуге зор мүмкіндіктер беретінін, 

қазақ тілінің қолданылу аясының кең 

екендігін айта келіп,  қазақстандықтарды 

қазақ тілін сақтауға, оны %скелең 

ұрпаққа қастерлеп жеткізуге байланысты 

жұмыстарды қолдауға шақырды.

Ал Қазақстан Республикасының 

Австриядағы Т%тенше және ~кілетті 

Елшісі Қайрат Сарыбай осындай  құрмет 

үшін шынайы алғысын жеткізді.

Бұл жолы алғаш рет «Тіл жанашыры» 

құрмет белгісімен қазақ тілін зертте-

ген шетелдік ғалымдар марапаттал-

ды. Олардың қатарында түркиялық 

профессор Gбдуақап Қара, Еуропа 

қыпшақтары одағының президенті 

Вад Ласло, Оңтүстік Кореяның Хан-

кук университетінің профессоры Йун 

Си Нэ, Мюнхен университетінің про-

фессоры Кайум Кесижи, Индиана 

университетінің профессоры Уильям 

Фиерман бар.

Тілге шынайы қамқорлық пен жана-

шыр лық танытқан, оның дамуына 

елеулі үлес қосқан ғалымдар, оқыту-

шы лар, ақын-жазушылар, мемлекеттік 

қызметшілер, қоғам қайраткерлері, 

журналистер және мемлекеттік тіл 

мен қазақ мәдениетін қолдау бойын-

ша ұйымдастырылған іс-шараларға 

демеушілік жасаған меценаттар келесі 

кезекті марапатқа ұсынылды.

Айта кету керек, байқауды 2007 жылы 

«Тіл жанашыры» қоғамдық бірлестігі 

бекіткен. Үміткерлерді марапаттау рәсімі 

екі жылда бір рет %тіп тұрады. Биыл 

марапаттау салтанаты алтыншы мәрте 

%тіп отыр.

Ғазиз ЕСЕМБАЕВ

БАСҚОСУ

«АНА ТІЛІНЕ» 
АРНАУ

ҰЛТ РУХЫНЫҢ 
ҚАЙНАР КӨЗІ

Айналған шындық үніне,

Сыйлаған байлық үйіңе.

Алдыменен оқырман,

Жазылшы, «Ана тіліне»!

Үлгі боп аға-ініге,

Ақыл, ой берген іріге.

Анаңды сыйлай білгенің,

Жазылсаң, «Ана тіліне»!

Араша болған тіліңе,

Себепкер жарқын күйіңе.

Халқыңды сыйлай білгенің,

Жазылсаң, «Ана тіліне»!

Айтары – айқын, үні – кең,

Танылған қайсар қырымен.

Қажеттің бәрін табасың,

Жазылсаң, «Ана тілінен»!

~зінің салған %рнегін,

Шындық боп шыққан т%рге мың.

«Ана тіліне» жазылсаң,

Анаңды жақсы к%ргенің!

Е.АЛДАБЕРГЕН 
ТАРАЗ

ЛЕБІЗ
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  «   – 2017»   
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Cлі есімде, еліміз егемендік алып алғаш Тәуелсіздік 
табалдырығын аттаған кезде қазақ тілін, салт-
дәстүр, дін мен ділді, байырғы жер-су,  елді мекен 
атауларын қалпына келтіруде республикалық «Қазақ 
тілі» қоғамының орны б1лек болды. 1990 жылы нау-
рызда «Ана тілі» газетінің алғашқы н1мірі жарық 
к1рді. 

Ол кезде мен аудандық  «Қазақ тілі» қоғамында жау-

апты хатшы болып істейтінмін. Барлығымыз «Қазақтың 

жоқтаушысы ретінде т%л тілімізде тағы бір басылым 

шаңырақ к%терді» деп қуандық. Газеттің  таралымы 

мен оқырманын арттыру мақсатында қызу іске кірістік. 

Осы іске кеңінен атсалысқан жергілікті ұйымдардың 

басшыларына ризашылығым шексіз. 

Қарапайым ұлтжанды азаматтар мен туған-туыс, 

таныс-біліс, қазақ тілінің мамандарының жазылуы на 

ұйытқы болдық. Gсіресе ауданымыздың ауыл шаруа-

шы лық саласында еңбек ететіндер арасында насихат 

жүргізіп, жаздырдым десем, артық айтқандық емес. 

~зім де тіл, жер-су атаулары, %нер жайында талай ма-

қа  лалар жазып газеттің қоғамдық тілшісі болғаным бар. 

Иә, газет содан бері талай асулардан %тті. Ұлт үшін 

сан салалы  тақырыптарда келелі мәселерді к%теріп аян-

бай еңбек етіп келеді. Сол үшін де «Ұлт газеті» аталуы 

тегін емес. Қорыта айтқанда, ұлттық болмысымыз, ұлы 

дала еліміз, анамыздың ақ сүтімен шыққан тіліміз десек 

осы басылымға жазылайық, ағайын!

Қуанышбек ҚОЖАХМЕТ
Алматы облысы

Ұйғыр ауданы

Шонжы ауылы 
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ТҮБІ БІР ТҮРКІНІҢ – ТІЛІ БІР

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Нұрекең алпамсадай тұлғалы болған-

мен жүрегі нәзік еді. Барлық уақытта 

адамның к%ңіліне қарап тұратын. Ол 

екінші біреуді ренжітпеуге тырысатын. 

~мірінің к%бі баспас%зде %ткен ол әрдайым 

адамның іскерлігі мен талантын бағалайтын. 

Жалқауды жаны жек к%ретін. Gсіресе, қалам 

ұстаған жастарға қыс пен жазда б%лмеде оты-

рып алмай іссапармен жолда жүруді, жазғанда 

к%пс%зділікке салынбай нақтысын айтуды 

талап ететін.

Ол – баспас%з арқылы қоғам қайраткері 

дәрежесіне жетті. Баспас%з оның наны 

болғанмен, ол Ахмет Байтұрсынұлының 

«Баспас%з – халықтың к%зі, тілі һәм құлағы» 

деген с%зді қайталап отыратын. Ахметтер де 

айтылмайтын кезде сол кісінің еңбектерін 

терең талдап, %згелерге үйретіп, үлгі тұтатын.

~мірінің соңында ҚазҰМУ-дың журна-

листика факультетінде болашақ журналис-

терге дәріс-сабағын %ткізді. Сонда да ең 

бірінші шеберлік сағатын осы с%здің мәні мен 

мазмұнын айтудан бастайтын. 

Ол – газеттің «майын ішкен» майталман 

еді. Қысқа хабар газеттің жаны, оны т%рт бет 

газеттің кез келген жеріне сыйғызып, к%ркін 

келтіруге болады дейтін. Ал очерк – газеттегі 

роман. Оған тек қаламы қарымдылар ғана 

баруы керек дегенді уағыздайтын.

Саяси сауатты еді. Маркстен бастап, сол 

кездегі Саяси Бюро мүшелерінің туған, %лген 

жылдарын жатқа айтатын. Содан ғой, оның 

т%тенше жағдайдың мәніне алыс Қарағандыда 

жатып талдау жасап, қорықпай қалам сілтеп 

отырғаны.

Жүрегі нәзік еді. Gрбір айтулы мереке 

мен әр айда қарауындағы қызметкерлердің 

сыйақы алуына қатты мән беретін. «Бұл оның 

наны, бала-шағаның қамын да ойлайық, біз 

сияқты баспас%здегілер бұған мән бермесе 

болмайды» деп, теңгенің түсуін қиыннан 

қиыстыратын. Ол кезде «Қазақстан»  бас-

пасы қазақ күнтізбесін шығаратын. Ол кісі 

директор, мен – бас редактормын. Күнтізбе 

Фестиваль студенттердің патриоттық сезімі 

мен азаматтық жауапкершілігін, әлеуметтік 

белсенділігін арттыруға бағытталған. Жеңімпаздар 

т%рт байқау бойынша анықталды: «Еліміздің 

инновациялық дамуына менің қосқан нақты 

үлесім» атты инновациялық жобалар байқауы, 

«Мен мемлекетімнің гүлденуі үшін не істей 

аламын» атты эссе, «Мен жастарға сенемін!» 

поэзиялық шығармалар және «Мәңгілік ел 

мұратым!» патриоттық әндер байқауы. Барлығы 

69 жоғары оқу орнының студенттерінен 2000-ға 

жуық жұмыс келіп түсті.  

Жастар шығармашылығына «Ақиқат» ұлттық 

қоғамдық-саяси журналының бас редакторы, 

ақын Аманхан Gлім, «Айқын» газетінің бас 

редакторы Нұрт%ре Жүсіп, М.Gуезов атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының 

баспас%з қызметінің жетекшісі, ақын Бақыт 

Беделханұлы, композитор Владимир Питерцев 

және «Алатау инновациялық технологиялар паркі» 

арнайы экономикалық аймағы автономды клас-

терлік қорының бас директоры Санжар Кеттебеков 

бастаған қазылар құрамы баға берді. Сыннан 

сүрінбей %ткен жүйріктер бағалы сыйлықтармен 

қатар, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың бір 

жылдық тегін оқу грантына ие болды. 

Сонымен, инновациялық жоба байқауы 

бойынша 1-орын Батыс Қазақстан мемлекеттік 

университетінің студенті Зердегүл Мүсіроваға, 

2-орын әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың студенті 

Дәулет Дүкенбайға, 3-орын Орал қаласындағы 

Жәңгір хан атындағы агротехникалық универси-

теттің студенті Gсем Иманғалиеваға берілді. 

С т у д е н т т і к  э с с е  б а й қ а у ы н д а  1 - о р ы н -

ды М.~темісұлы атындағы Батыс Қазақстан 

мемлекеттік университетінің студенті Нұқы 

Жамбыл, 2-орынға С.Сейфуллин атындағы 

Қазақ агротехникалық университетінің студенті 

Жазира Құрманәлі, 3-орынға Тараз мемлекеттік 

педагогикалық университетінің студенті Ғалия 

Абылай лайық деп танылды. 

редакциясы бар. «Мазмұнын арттыру керек, 

ауылдағылар оны күн сайын пайдаланғанда 

%здеріне керектісін алып қалатын болсын» 

деп басып айтады. «~зіміздің қазаққа тән 

нәрселерді к%п берейік. Осыны %зің қадағала» 

дейтін. Ал күнтізбеден түскен табыс баспаның 

бір жылғы шығынын бір %зі к%теретін. Тара-

лым шіркіннің белі қайысып тұратын қайран 

кезең еді. 

Бір күні: «директордың машинасы такси 

боп жүр екен» деген с%з шықты. Тексерсек, 

«%зіңіз түсте шықпайсыз, кешке кеш шығасыз, 

күтіп-күтіп шаршадым» дейді шопыр жігіт. 

Бұл да адамның бойындағы бір к%рінеу қасиет, 

кішіпейілділік к%рінісі.

80-ге тақағанда %мірден %ткен Нұрмахан 

О р а з б е к  % з і н ш е  б % л е к  т ұ л ғ а .  О л  – 

қаймықпайтын, қорықпайтын баспас%здің 

бірегей %кілі. Баспас%зде оның атын қалдырған 

осы қайсар мінезі мен қаламына сенген сергек 

қасиеті.

Нұрмаханның %з жолы бар. Баспас%зде 

біреуді жерге тығып жазғыру, бір ай %тпей 

аспанға шығарып ақтап алып жататын «жаз-

ғыштар» да сол кезеңнің к%ркі болды. Бұл кісі 

%з жолында жас журналистерге «Жағымпаздық 

– журналистке тән қасиет емес» деген 

қағиданы үйретті. Ол жағымпаздықты жаны 

сүймейтін. Оның жүрегіндегі маздап жанған 

алау адалдықтың алауы болды. Ол алау 

с%нбейді. Бәрінің к%з алдында адалдықтың 

алауы болып лапылдап жанған журналист 

Нұрмахан Оразбек әрдайым бізбен бірге. Ол да 

бүгін сегізінші ондықта %мір сүріп жатыр. К%зі 

тірісінде адамдар үшін жасаған жақсылығын 

айту – бізге парыз.

Ал «Мен жастарға сенемін!» атты студенттік 

поэ зия байқауы бойынша 1-орын М.Дулати 

атындағы Тараз мемлекеттік университетінің 

студенті Жұлдыз Молдағалиеваға, 2-орын 

М.~темісұлы атындағы Батыс Қазақстан мем ле-

кеттік университетінің студенті Еркеназ Қалижан-

ға бұйырса, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 

студенті Жанерке Ғинаят пен С.Сейфуллин атын-

дағы Қазақ агротехникалық университетінің сту-

денті Алмат Игілікұлы 3-орын иегерлері атанды. 

«Мәңгілік ел мұратым!» атты патриоттық 

ән байқауында 1-орынды М.Gуезов атындағы 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

студенті Хасан Сыдықов пен әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың магистранты Елжас Жәнібек жеңіп 

алды. Ал 2-орын М.~темісұлы атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті 

Ерназар Жұбанға және 3-орын С.Асфендияров 

атындағы Қазақ ұлттық медициналық универси-

тетінің студенті Gсем Атымтайқызына берілді. 

Студенттік эссе байқауы бойынша «Азаматтық 

рух» аталымымен марапатталған әл-Фараби 

атындағы ҚазҰУ-дың Экономика және бизнес 

жоғары мектебінің студенті Жазира Бердібай: 

«Фестиваль студенттер шығармашылығын 

дамытуға жол ашты. Ертеңгі болашағымызға 

деген жауапкершіліктен ауқымды жұмыстар мен 

шығармалар %мірге келуде. ~зім білім алып жатқан 

ҚазҰУ-дың осындай %зекті шараға мұрындық бо-

лып, бүкіл республика студенттерінің басын қосып 

жатқанына қуаныштымын» деген пікірін білдірді. 

«Мен жастарға сенемін!» деп жырлаған Мағжан 

ақынның с%зі бүгін де %міршең екендігіне бар-

шамыз куәміз. Ата-бабаларымыз келешек ұрпақ-

қа қашан да зор сенім артып, қолдау білдірген. 

Gл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Мен жастарға 

сене мін!» форумын ұйымдастыру арқылы осы 

игі үрдісті жалғастырып, қазақ ұлтының рухани 

жаңғыруына %зіндік үлес қосуда. 

Перизат ЖАРЫЛҚАСЫНОВА

ӨМІР ЖОЛДАРЫНАН 
Нұрмахан Оразбек  1937 жылы 1 желтоқсанда  
Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан ауданы 
Қандөз аулында туып, Шорнақ ауылында 
өскен.
1955 жылы Шорнақ ауылындағы орта 
мектепті бітірді. 
1955-1957 ж. Алматы облысы Іле 
кеңшарында және Соколов-Сарыбай кен-
байыту комбинатында жұмыс істеді.
1957 жылы Қазақстан  мемлекеттік  
университетінің журналистика бөліміне оқуға 
түсті.
1962-1973 ж. Қарағанды облысының 
Жезді аудандық «Октябрь туы», Оңтүстік 
Қазақстан  облысының Түркістан аудандық   
«Коммунистік  еңбек» газеттерінде, «Лениншіл 
жаста»  (қазіргі «Жас Алашта»),  «Социалистік 
Қазақстан»  (қазіргі  «Егемен Қазақстан») 
газетінде,  Партия тарихы институтында  
әртүрлі  қызметтер атқарды.
1974 ж. Қазақ ақпарат агенттігінде  (ҚазТАГ)  
бас редактор болды.
1981 жылы  «Қазақстанның  еңбек сіңірген 
қайраткері»  атағын иеленді.
1982 ж. Қазақ ақпарат агенттігіне  
(ҚазТАГ)  директордың орынбасары болып 
тағайындалды.
1988-1991 ж.  Қарағанды облыстық  
«Орталық Қазақстан»  газетінің бас редакторы, 
Баспасөз министрлігінің  мерзімді баспасөз бас 
басқармасының бастығы, ағылшын тіліндегі 
тұңғыш  республикалық  «Қазақстан»  газетінің 
бас редакторы болды. 
2000-2002 ж. республикалық  «Ақиқат»  
журналының бас редакторы қызметін атқарды. 
1995-2015 жылдар  аралығында  «Қазақстан» 
баспасының директоры болды.
«Парасат», «Құрмет» ордендерімен марапат-
талды. 
2015 жылдың 9 желтоқсаныңда дүниеден өтті.

жазуда ғұламалар, ғалымдар, ұлы тұлғалар 

ақындар қалып тастырған жазба тіл нор-

маларын пай да ланған. Уақыт %те келе бұл 

үрдіс жазба әдеби тілдің ортақ нормасына 

айналған. 

– Таза шағатай тілінде жазылған тари-
хи туын дылардың ішінен қайсысын ерекше 
атар едіңіз? 

– Мен «Бабырнама», «Диуани» 

сияқты к%не шығармаларды оқыдым. 

Соның ішінде ерекше қызыққаным – 

естелік түрінде хатқа түскен «Бабырна-

ма» туындысы. Естелік жазушы адам әр 

оқиғаға объективті түрде қарай алмаса, 

тарихшылар оны дәйек ретінде пай-

далана алмайды. Оны %зіңіз де білесіз. 

Дегенмен, әлем әдебиетінің тарихында 

адамзаттың ортақ қазынасына айналған 

екі естелік кітабы бар. Соның бірі, әрі 

бірегейі – осы Бабырдың естеліктері. 

Енді бірі – Цезардың естелігі. Екеуі де 

естеліктерінде дұрысын да, бұрысын 

да, артықшылықты да, кемшілікті де 

бүкпесіз жеткізген. Сол себепті %те 

құнды. «Бабырнамада» ғұлама к%рген-

білген жерінің табиғатын, жағрапиясын, 

мәдениетін, сәулет %нерін, к%ркем 

%нерін түгел құнттап, егжей-тегжейлі 

хатқа түсірген. Естеліктен жеке адамның 

тұрмысы туралы да, қаймана жұрттың 

күй-жайы хақында да мол деректер 

табауға болады. Осы орайда Gлішер 

Науаидың еңбектерін де айрықша атап 

%ткім келеді. Ғұлама %з дәуіріндегі ла-

уазымды тұлғалардың бірі болған. Ел 

басына күн туған қиын кезеңдерде На-

уаи Үсейин Байқараның (бұл кісі де 

нұсқаларын таба алмадым. Ерекше 

атап %ткім келетіні – Орталық ғылыми 

кітапханадағы нұсқада емле ерекшеліктері 

айқын сақталған. Мәселен, «Шыңғыс» 

с%зі «Шын ғыз» түрінде жазылған екен. 

Жазылуындағы,  таңбалануындағы 

ерекшеліктер айрықша қызықтырды. Со-

нымен қатар Түркияда басылған ~теміс 

қажының нұсқасын, Петербург нұсқасы 

мен Лондон нұсқаларын салыстыра оты-

рып зерттедім. 

– «Шағатай тілі» деген тіл жоқ, ол 
– әдеби жазба тіл, яғни «шағатай тілі» де-
геннен г1рі «шағатай жазуы» деген дұрыс» 
дейтін зерт теушілер бар. Осы пікірге қалай 
қарайсыз? 

– «Шағатай тілі» деген терминді 

шетелдік  түркітанушылар қойған. 

«Шағатайлықтар» деген с%зді алғаш рет 

Gлішер Науаи қолданған. Бірақ ғалым 

«шағатай тілі» деген атауды қолданбаған. 

Оны батыс түркітанушылары айналымға 

енгізіп жіберген. К%ктүрікше, к%не 

ұйғырша, Қарахани, Хорезмше дегеніміз 

сияқты «шағатай тілі», «шағатай әдебиеті» 

деген атауларды батыс түркологтары 

ғылыми айналымға енгізді. Мәселен, 

«Хорезм тілі», «Хорезм әдебиеті» деген 

атау бар. Ал «Хорезм ұлты» деген атау 

бар ма? «Қараханлылар» дейміз, ол да 

сондай. Шағатай – Шыңғыс ханның 

екінші ұлының аты. Бір адамның аты бір 

ұлттың атауы бола алмайды ғой. «Шағатай 

халқы» деп  жүргеніміз  –  қарлұқ-

тар, қыпшақтар, Орталық Азиядағы 

түркілер. Олар күнделікті %мірде %з 

тілінде, тілдік мәнерімен с%йлегенмен, 

(Басы 1-бетте)

– «Шыңғыснамаға» тиесілі 60-70 жаз-
баның ішінде т1ртеуін тауып, зерттеген 
екенсіз. Қай жазбаларды зерттедіңіз? Олар 
қай жерде сақталған? 

– Қазақстанда шағатай тіліне қатысты 

ғы лыми семинар ұйымдастырмақ болған-

мын. Осы ниет «Шыңғыснаманы» қолға 

алуыма түрткі болды. Бұдан бұрын 

Түркияға ғылыми сапармен келген Зу-

бейде Шадкам мен Гүлшат Абикова ха-

нымдармен кездесіп, с%йлесіп едім. Сонда 

ол кісілер Қазақ еліне келіп, шағатай 

тілі бойынша семинар %ткізу туралы 

%тініш айтқан. Мен келісімімді берген 

едім. К%п кешікпей Қазақстанда ғылыми 

конференция ұйымдастырылып, сонда 

шақырылдым. ~зім үшін салмағы ауыр, аса 

маңызды ғылыми талқыға «Шыңғыснама» 

туралы ғылыми баяндама дайындадым. 

Турасын айтқанда, «Шыңғыснаманы» 

қолға алуыма Қазақстанға келсем деген 

ұмтылысым себепкер болды. Қазірге 

дейін «Шыңғыснаманың» т%рт нұсқасын 

ғана таптым. Ғылыми зерттеуім осы 

т%рт нұсқаның негізінде болды. Басқа 

Біләл ЮЖЕЛ, тілтанушы, профессор: 
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«МЕН ЖАСТАРҒА СЕНЕМІН!»

ШАҒАТАЙТАНУҒА ЖАҢАША КӨЗҚАРАС КЕРЕК

далды�ты� 

ақын болған, шығармалары бар) уәзірі 

болған. С%йтіп жүріп, 28-ден астам кесек 

туынды жазған. Бүгінгі тілмен айтқанда, 

бір елде Премьер-министр бола жүріп, 

сол дәуірдің %зінде осынша мол мұра 

қалдырғанына таңданбай тұра алмайсыз. 

Бабыр бар-жоғы 48 жыл ғұмыр кешкен. 12 

жасында елден ауады. Ауғанстанда билік 

құрып, кейін ата-бабасы ат ізін салмаған, 

жат жер, жат елде, аса ірі мемлекет – 

Үндістанда Бабыр қағанатын құрды. Сол 

Бабырдың ұрпақтары ағылшындар кел-

генге дейін 300 жылға жуық Үндістанды 

билеген. Біз мұндай тұлғаларымызды 

мақтан етуіміз керек. Орталық Азиядан 

шыққан мәртебелі екі тұлғаға құрметім 

шексіз. ~зім осы кісілердің ізі қалған 

жерлерде туып-%спесем де, шығармалары 

негізінде Түркияда к%птеген зерттеулер 

жүргіздім. Аса ғажап, қуатты адамдардың 

%з қолымен жазған ерекше еңбектерін 

түпнұсқадан оқу – адамға шексіз қуаныш, 

бақыт сыйлайды. Үлкен жауапкершілікті 

де сезіндіреді. 

– Mзіңіз зерттеген шағатай жазбала-
рының ішінде қай жанрдағы шығармалар 
басымырақ екен? 

– Бұл жағрапиялық аумақта %лең жазу 

дағдысы біршама кең таралған. Ол дәуірде 

лауазымды қызмет иелері, уәзірлерден 

бастап әдебиетке жаны жақын адамдар 

апта сайын не ай сайын бас қосып, рухани 

талқы жасап тұрған екен. Талқыда түрлі 

%леңдер оқылып, %леңнің құрылысы, 

к%ркемдігі, мазмұны талданған. Мұндай 

талқылар тұрақты түрде %ткізіліп, дағдыға 

айналған. Сол кезеңде %лең жазатын 

қыздар да к%п болған. Қолға түскен жаз-

балар негізінде әдеби шығармалардың 

ішінде поэзия жанрындағы еңбектер к%п 

екенін айтуға болады. Яғни бұл дәуірде 

%лең жазу дәстүрі %те кең таралған. 

– Шағатай жазбаларының с1здік 
қ ұ р а м ы  б ү г і н г і  т а ң д а ғ ы  қ а й  т ү р к і 
халықтарына жақын келеді? Қай халықта 
к1бірек сақталған? 

– Шағатай тілі қазіргі кезде %збек 

тілінде к%бірек сақталған. Одан кейін 

Шығыс Түркістандағы жаңа ұйғырларда 

(к%не ұйғыр емес) біршама сақталған. 

Қазақ, қырғыз тілдерінде де сақталған. 

Бірақ дыбыстық ерекшелігі жағынан 

бүгінгі қазақ-қырғыз тілдеріне бейімделіп 

кеткен.  Бұған қарап, «шағатайша» 

дегеніміз – %збек тілі екен» деген жаңсақ 

пікір тумауы керек. Шағатай әдеби тілі 

Орталық Азиядағы қазақ, қырғыз, %збек, 

ұйғыр, қарашай-балқар, түрікмендердің 

ортақ мұрасы саналады. Gр %ңірлерде 

тілдік айырмашылықтар сақталғанмен, 

жазу үлгісінде бірыңғай шағатайша нор-

маны ұстанған. 

– Шағатай тілінің зерттелуі қай елде 
қарқын алып келеді? Зерттелуі к1ңіл к1н-
шітерлік пе? 

– Gлбетте, бүгінгі таңда шағатайтану, 

шағатайша мәтіндерді зерттеу жұмыстары 

жалғасын тауып келеді. Түркияда Gлішер 

Науаи бастаған классиктердің еңбектері 

зерттелуде. Алайда әлі күнге дейін с%здігі 

басылып шықпады. ~збекстанда Науаи 

Күллияттың 10 томдық еңбегі, Науаидың 

басқа да шығармалары жарық к%рді. 

Үрімшіде, Бейжіңде де осы бағыттағы 

жұмыстар жалғасын тауып келеді. 

Олар шағатайшаға, Науаиға қатысты 

он шақты кітап басып шығарыпты. 

Түркия жағрапиялық аумақтан шалғай 

орналасқанын білесіздер. Сол себепті 

аталмыш шығармалар Түркиядағы 

ағайындарға жете бермейді. Шағатайша 

еңбектердің қолжазба нұсқалары Еу-

ропада к%п, Орталық Азияда сақталған 

к%не қолжазбалармен енді-енді танысып 

жатырмыз. Осы орайда шағатайтану, 

қ ы п ш а қ т а н у ғ а  қ а т ы с т ы  с е м и н а р 

сабақтардың к%беюін, түркілердің батыс 

тармағы саналған Османлы, Селжұққа 

қатысты ғылыми сабақтардың жүргізілуін, 

оны зерттейтін жас мамандардың қатары 

артып, арамыздағы туысқандық бай-

ланыс жалғаса беруін тілеймін. Сонда 

туыстас халықтар арасында бір-біріміз 

туралы тарихи танымымыз орнығады. 

Бұл – «бәріміз бір тілге үстемдік беріп, 

соның аясында болайық» дегенім емес, 

бір-бірімізді дұрыс түсінуімізге, жақын 

болуымызға, тарихи және мәдени жазба 

мұраларымызды бірлесіп зерттеуімізге, 

ортақ ғылыми-танымдық басқосуларды 

к%птеп ұйымдастыруымызға мүмкіндік 

берер еді. Алдағы уақытта ортақ жаз-

ба мұраларды зерттеуде осы семинар 

сияқты маңызды іс-шараларды мемлекет 

тарапынан қолдау табуын, ғылым-білім 

ордаларында зерттеу аясының кеңейе 

түсуінен үлкен үміт күтемін. 

– Cңгімеңізге рақмет! 

Cңгімелескен
Cділет АХМЕТҰЛЫ

ЕСТЕН КЕТПЕС СОЛ БІР КҮН...ЕСТЕН КЕТПЕС СОЛ БІР КҮН...
2003 жылы бастауыш сынып оқып жүрген 
кезім. Алтайдың ар жағынан Зайсан 1ңіріне 
к1шіп келдік. Алғаш Mскемен қаласына қоныс 
аударып, сонда үш ай тұрақтадық. Cкем 
достарының: «Елге алдымен барып к1р» деген 
с1зіне қарамай, «Mз Отаным, 1лсем сүйегім да-
лада қалмайды» деп, келе салысымен Қазақстан 
азаматтығын алды. 

Сол жылдары ~скеменде қазақша с%йлейтін 

адамды к%рсем ерекше қуанушы едім. Сондай 

күндердің бірінде мені әкем жетектеп мектеп-

ке алып барды. Мұндағылардың к%бі орысша 

с%йлейді екен. Жан-жағыма жалтақтап, адамдарды 

жатырқап жүрдім. 

Бірде сабақ кезінде орысша тақпақты жатқа 

айта алмай кібіртіктеп қалғаным әлі есімнен 

кетпейді. Gйтеуір апайым да маған түсіністікпен 

қарап, тақпағымды келесі апта сұрайтын болды. 

Мектептен шыға салысымен әкем келді. Үйге 

қайтар жолда шашымды алдыратын болып жақын 

маңнан шаштараз іздедік. К%ше бойын жағалап 

келеміз. Кенет жолдың бойында орналасқан 

шаштаразға кірдік. Мен есіктің шетінде жетім 

қозыдай жан-жағыма қарап әлекпін. Gкем орыс 

апайға: «ұлымның шашын алдырайын деп едім, 

қысқартып бересіз бе?» деді. Gлгі апай ойланып 

барып: «извините, я не поняла?» демесі бар ма. 

Қазақша түсіндіре алмасын білген әкем, маған 

бір, орыс келіншекке бір қарады да, қолымен 

мені нұсқап, сосын %зінің шашын ұстап ымдады. 

Сол кездегі әкемнің %з еліне келіп, %з жерінде 

тұрып ана тілінде с%йлей алмай, қиналғанын к%ру 

жаныма қатты батты. Намыстандым. К%зімнен 

еріксіз жас шықты. Gкем маған жалт қарады 

да, күліп қана іштей «ештеңе етпейді» дегендей 

сыңай танытты. Бірақ оның да ішінде күйік 

жатқанын сезіп тұрмын. Сол күні үйге к%ңілсіз 

қайттым... Осы к%рініс әлі күнге дейін к%з ал-

дымнан кетпейді. ~зге тілдерді білген жақсы ғой, 

бірақ %з тіліңді біліп, оны құрметтеген одан да 

жақсы деген ой келді. 

 

Марғұлан АҚАН

Қуандық ТҮМЕНБАЙ
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Облыс әкімі Кәрім К%кірекбаев 

б ұ л  е л і м і з д і ң  ш е к а р а  ш е б і н 

қ о р ғ а у  қ ы з м е т і н д е  ж ү р г е н 

азаматтарымыздың алаңсыз, адал 

қызмет етуіне жасалып жатқан 

қамқорлықтың шынайы к%рінісі 

екенін атап %тті. «Осының барлығы 

мемлекеттік шекара қызметінде 

Отанымыздың қауіпсіздігі мен 

мемлекеттік мәртебесін нығайтуға 

оң әсерін береді деп сенеміз» деді ол. 

Айта кетейік, жалпы сомасы 9 

миллиард теңгеге жуық қаржыға 

бағаланған жаңа үлгідегі кешен 

қ ұ р ы л ы с ы н  а л м а т ы л ы қ  « Л а -

Ривьера» ЖШС осыдан үш жыл 

бұрын бастаған болатын. Барлық 

жұмысы кестеге сай атқарылып 

мерзімінде пайдалануға берілген 

қалашықта 40-қа жуық ғимарат 

тұрғызылған. Атап айтқанда, үш 

Сыр %ңірінің табиғаты қандай 

бай болса, тарихы да соншалықты 

бай. Бүгінгі Сыр бойындағы сонау 

тас дәуірінің жәдігерлері осы %лкенің 

%зіндік %ркениеті болғандығының 

дәлелі. Аталған %ңірде Шірік-Рабат, 

Жанкент, Жент, Сауран, Сығанақ, 

Құмиян, Аққорған, ~згент және т.б. 

қалалардың болуы және сонымен 

қоса ерте феодалдық мемлекеттердің 

орталығы болғандығы біз үшін үлкен 

мақтаныш. Бүкіл әлемге белгілі 

данышпан, философ, қобызшы 

Қорқыт бабаның Сыр бойында 

дүниеге келуі де тегін емес. 

Сыр %ңірін жоңғарлардың, құба-

қал мақ тардың, Хиуа, Қоқан хандық-

та рының, Бұқар әмірлігінің, Ресей 

империясының басқыншылығынан 

қорғаған Келмембет, Қожамберді 

батыр Аманбайұлы, Жалаңт%с, 

Бақсайыс, Gйтеке би, Сәлтеке, 

Жолай, Баймұрат,  Ер К%шек, 

Жанқожа, Уәлі би, Пірәлі би атты 

батыр-билердің, елді имандылыққа 

шақырған Хорасан ата, Оқшы ата, 

Ес абыз, Қарасопы, Қармақшы 

әулие, Мүсірәлі Gзиз, Қосым қожа, 

Жапырақшы әулие, Алдашбай 

ахун, Айқожа ишан, Марал ишан, 

Қалжан ахун, Садық ахун, Қамыс 

әулие, Алтынқожа ишан, Жүсіп 

қажы Базаралыұлы сынды қай рат-

керлер осы %ңірдің тумалары. Ең ал-

ғашқы болып Ресей империясының 

отар лау саясатына қарсы шыққан 

да осы батырларымыз болатын. 

Олар – жаппас Баймұрат батыр 

Байб%ріұлы, ағайынды шекті Қожас 

әулиенің балалары Сырлыбай, Бәби 

батыр және Байғара батыр. Осын-

дай дана, ардақты бабаларымыздың 

%мірі, елге жасаған игі істері кейінгі 

ұрпаққа үлгі-%неге  болатыны 

ақиқат. 

Т ә у е л с і з д і к  а л ғ а н ғ а  д е й і н 

қ а з а қ т а р д ы ң  к % ш п е л і  ж ә н е 

отырықшы халық болғаны ай-

тылмай келді. Бізді тек жабайы 

к%шпенді қылып к%рсетті.  Ал 

шындығында халқымыздың ерек-

ше %ркениеті болған. Мысалы, 

Сыр %ңірінде ата-бабаларымыздың 

т%рт бірдей Астанасы орналасқан. 

Атап айтатын болсақ, Шірік-Рабат 

жүзден аса офицерлер мен әскери 

қызметшілерге арналған бір, екі 

және үш пәтерлі  к%пқабатты 

тұрғын үйлер, казармалар, кино 

к%руге арналған 350 орындық 

үлкен акт залы, шекара отрядының 

Жауынгерлік Даңқ мұражайы, 

кітапхана, психологиялық жеңілдеу 

б%лмелері, сондай-ақ түрлі жа-

рыстар мен үйірмелер %ткізуге 

арналған жеке спорттық кешен,  

қару-жарақ және жанар-жағармай 

қоймалары шекарашылардың 

игіліне берілді. 

Құрманбек CЛІМЖАН

Жамбыл облысы

Қордай ауданы

қаласы б.з.б. IV-II ғасырлармен 

б.з. X-XIII ғасырларға дейін %мір 

сүрген сақ-аппасиақтардың аста-

насы. Бұл қала бүкіл Еуразия 

құрлығындағы алғашқы қалалардың 

бірі. Оғыз қағанатының астанасы 

Жанкент Х-ХІ ғасырларда %мір 

сүрген ірі қала. Сығанақ – VІ-ХVІІІ 

ғасырларда Қыпшақ хандығының, 

Ақ Орданың, К%шпелі  қазақ-

%збек хан  дығының және Қазақ 

хандығы ның астанасы болған қала. 

Қызылорда қаласы – 1925-1929 

жылдардағы Қазақ АКСР-нің аста-

насы екендігі белгілі. Бұдан б%лек 

VІІІ-ІХ ғасырларға тән ~зкент және 

Х-ХІІ ғасырларда %мір сүрген Жент 

қаласы заманында еліміздің ірі 

саяси қалалары болған. Келінт%бе, 

Аққорған, Ашнас, Құмиян, Күйік 

қалалары және әйгілі Жетіасар 

мәдениетіне жататын асарлар, к%не 

және ортағасырлық пантеон дар 

Сыр %ңірінде орналасқан. Мәселен, 

Қармақшы ауданындағы Шірік-

Рабат аумағында к%семдердің 

қорымы, Түгіскенде 60 абыз әйел 

жерленген қорым, Қорқыт ата 

қорымында батырлар мен билердің, 

Ш и е л і  а у д а н ы н д а ғ ы  О қ ш ы 

ата қорымында әулие, билердің 

жерленуі, Жаңақорған ауданын-

дағы Хорасан ата қорымы, Сығанақ 

қаласындағы Ақ Орда хандарының 

қорымы және т.б. қорымдар бұл 

%лкенің тарихи-мәдени ерекшелігін 

айқындайды. 

 Елбасымыз Н.G.Назарбаев: 

«Ұлттық салт-дәстүрлеріміз, тіліміз 

бен музыкамыз,  әдебиет іміз , 

жоралғы ларымыз,  б ір  с%збен 

айтқанда, ұлттық рухымыз бойы-

мызда мәңгі қалуға тиіс» деп атап 

к%рсеткен еді. Сондықтан еліміздің, 

болашақ ұрпақтың рухты болуы 

үшін оның тарихын білу бәрімізге 

парыз. 

Бақытжан АХМЕТБЕК,
Қорқыт Ата атындағы 

Қызылорда мемлекеттік 
университеті 

«Қорқыттану және 1лке тарихы» 
ғылыми-зерттеу институтының

 ғылыми қызметкері

БАС КЕЙІПКЕРДІҢ 
БАТАСЫ

Зейнолла, сенің тілің босбелбеу емес, 
қол-аяғы жеңіл, ширақ...

Мұхтар �уезов

Белгілі бір тұлғаның елеулі есіміне 

қосақтаса айтылып, соған әбден 

кірігіп, тамырласып кететін тіркестер 

болады.Қалың қазақтың санасына 

сіңген «Қабдоловтың кафедрасы» 

деген түсінік те – ұлт руханиятын-

да қашаннан қалыптасқан сондай 

ұлағатты ұғымның бірі. Қабдолов және 

қазақ әдебиеті кафедрасы... Былай 

қарасаң, бұл Ұлттық университеттегі 

к%п кафедраның бірі ғана. Қазақтың 

қара шаңырағына айналған КазГУ-

де  қанша кафедра  болса,  сон-

ша меңгеруші бар. Бірақ солардың 

ішіндегі ең шоқтығы биігі академик 

Зейнолла Қабдолов еді. Себебі, оның 

бұл қызметтегі абыройы кез келген 

министрдің беделінен кем болған жоқ. 

Тіпті сол министрлеріңіздің %здері 

қолдары қалт еткенде Зекеңді арнайы 

іздеп келіп, емен-жарқын әңгімелесіп 

кететін. С%йтіп, ол қызмет адамның 

емес, адам қызметтің шырайын 

шығаратынын сан мәрте дәлелдеді. 

Қ а б д о л о в т ы ң  к а ф е д р а с ы  ұ л т 

руханиятының бас қосатын ой-пікір 

отауы болды. Тегінде, әсем Алматыда 

ресмиі бар, ресми емесі бар, мұндай 

орталық бірнешеу еді. Дегенмен, 

Қазақ университетінің қазақ әдебиеті 

кафедрасының орны ерекше екеніне 

дау жоқ-ты. Себебі, ұстаздардың 

ұстазы – ұлы Мұхаң, Мұхтар Gуезов 

негізін салған қасиетті қара шаңырақ 

еді бұл. Осы кафедрада Бейсенбай 

Кенжебаев, Ханғали Сүйіншәлиев, 

Темірғали Нұртазин, Тұрсынбек 

Кәкішев, Рымғали Нұрғали, Алма 

Қыраубаева сынды әдебиеттанудың 

алыптары қызмет істеді. Олардың 

әрқайсысы – %з алдына бір әлем. Бір-

бір бақ қонақтаған бәйтерек. 

Жақсылар мен жайсаңдар жинал-

ған осы киелі кафедраны Зейнол-

ла Қабдолов ширек ғасыр басқарды. 

Gрине, Қабдолов бұған дейін де үлкен 

қызметтің құлағын ұстап к%рген. Тіпті 

%з дәуірінде Орталық Комитеттің 

ең жас сектор меңгерушілерінің бірі 

болған. «Жұлдыз» журналы мен «Қазақ 

әдебиеті» газетінің бас редакторлығына 

да тағайындалған.  Бірақ бәрібір 

Қабдолов кафедра меңгерушісі ретінде 

жалпақ жұрттың жадында жатталды. 

Университет басшылары онымен үнемі 

санасатын еді. Кафедра меңгерушісі 

деген с%з біздің ұстазымыздың болмыс-

бітімін ғана айшықтауға арналғандай 

к%рінетін.

Үлкен-кіші оны құрметтеп, Зекең 

деп атады. Ұлы Мұхтар Gуезовке ел 

ықыласынан туған Мұхаң деген атау 

қандай жарасатын болса, оның та-

лантты шәкірті Зейнолла Қабдоловтың 

болмысына да Зекең деген ат керемет 

үйлесе кететін. Ол кісіні кейде заман-

дастары Зейнаға, Зейнеке деп те атай-

тын. Ал батыс %ңірдегі бауырларымыз 

%здерінің с%йлеу мәнеріне салып, 

Зейнақа деп ілтипат к%рсетіп жатар 

еді. Алайда, зиялылық пен зерделілікті 

танытып тұратын Зекең деген ардақты 

аттың ж%ні б%лек-ті. Біз, кейінгі буын 

ол кісіге «Зеке» деп еркелей алмадық. 

Gкемізден де үлкен қадірлі Зейнол-

ла ағаны «Зекең» деу үшін де зілдей 

салмақ керек шығар деп ойладық. 

Ж и ы р м а с ы н ш ы  ғ а с ы р д ы ң 

жиырмасыншы жылдарының аяғында 

университет ашу мәселесі қойылған 

кезде үш кафедра құруға ұйғарым 

жасалыпты. Филология, педология, 

математика кафедраларын басқаруға 

қазақ руханиятының к%шбасшылары 

Халел Досмұхамедов, Gлімхан Ермеков 

және Ахмет Байтұрсынов шақырылады. 

Gрі қарай З.Қабдоловтың %з с%зімен 

баяндасақ, «Х.Досмұхамедов пен 

G.Ермеков бұл ұсынысқа келіседі де, 

А.Байтұрсынов бұдан бас тартады; 

Қазақ университетінің қазақ әдебиеті 

кафедрасын басқаруға жүрексінетінін, 

мұндай орасан жауапты жұмысқа 

дайын емес екенін айтады». 

К%рдіңіз бе, ұлылар қандай қара-

пайым болған! Ахмет Байтұрсыновтай 

ұлт ұстазының %зі кафедра басқаруға 

к е л і с і м  б е р м е й ,  б ұ л  қ ы з м е т т і 

тым биікке балаған. Сол биіктік 

кафедраның бүкіл тарихындағы %релі 

%лшем ретінде орнықты. Профессор-

лар мен доценттердің, оқытушылар 

мен ассистентердің, докторанттар 

мен аспиранттардың, стажерлер мен 

ізденушілердің басын біріктіретін 

ғ ы л ы м и - п е д а г о г и к а л ы қ  ұ ж ы м 

университеттегі руханият бесігі ретінде 

бағаланды. ~зге кафедралар бір т%бе, 

қазақ әдебиеті кафедрасы бір т%бе 

еді. Бұл меңгерушісін анда-санда 

ректордың %зі іздеп келетін санаулы 

кафедраның бірі болды. 

М е ң г е р у ш і  д е м е к ш і ,  т а ғ ы  д а 

Қабдоловқа жүгінсек, «Байтұрсынов 

жүрексінген қиын жұмысқа Gуезов 

к%зді жұмады да қойып кетеді. Қазақ 

у н и в е р с и т е т і н і ң  қ а з а қ  ә д е б и е т і 

кафедрасы %зінің туған күнінен бастап 

Мұхтар Gуезовтің ұстаздық ордасына, 

керек десеңіз, тіпті, шығармашылық 

шеберханасына айналды». Gуезов пен 

АТАМЕКЕН

СЫР – АЛАШТЫҢ АНАСЫ

ШЕКАРАШЫЛАРДЫҢ 
жаңа қалашығы бой көтерді
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Қабдоловқа дейінгі аралықта Бейсенбай 

Кенжебаев, Мәстура Сармурзина, 

қ а й т а д а н  Б е й с е н б а й  К е н ж е б а е в 

басшылық етті. Содан соң кафедраны 

Қабдолов қолға алды.

Мұхтар Gуезов шәкірті Зейнолланы 

ерекше жақсы к%ргеніне дау болмаса 

керек.  Алғаш кездескен күні-ақ 

ұстазының үйінен қымыз ішкен жас 

%рен бұдан кейін де Gуезовтен к%п 

ажырай қойған жоқ. Ол үнемі Мұханың 

аялы алақанда, кең к%ңілінде, жан 

ж ү р е г і н д е  ж ү р д і .  Ұ л ы  қ а л а м г е р 

Мәскеуден әріптестеріне жолдаған 

хатында %зі үміт артатын т%рт жас 

жазушының есімін атайды. Соның 

бірі әдеби ортаға енді ғана кең таныла 

бастаған Зейнолла ағамыз еді. 

Зейнолла Қабдолов Gуезов шаңы-

рағын тіктеген кафедраның беделін 

биіктетіп, абыройын асқақтатты. 

Кафедраның аты айтылған жерде, 

Gуезовті ешқашан ұмытпады. ~зінің 

қасиетті құтханасы жайлы жазған 

мақаласын «Ұлы дәстүрлердің ұлағатты 

ұясы» деп атады. Осы ұлағат ұясының 

бастауында тұрған Gуезов дәстүрін жыл-

дар бойы сан мың ұрпақтың санасына 

сіңірді. Оны айтасыз, «Менің Gуезовім» 

деген роман-эссе жазып, ұстазына қара 

с%зден ескірмейтін ескерткіш орнатты.

Бүгінде «Қабдоловтың кафедрасы» 

деген с%з «Gуезов құрған қара шаңырақ» 

деген ұғыммен қатар аталатыны 

сондықтан. Ол «Қабдоловтың мектебі», 

«Қабдоловтың биігі», «Қабдоловтың 

%негесі», «Қабдоловтың қалдырған 

ізі», «Қабдоловтың құтханасы» деген 

тіркестердің бәріне де орайлас келеді. 

Кімдер болмады бұл кафедрада?! 

Ала да, құла да, ерке де, серке де, 

тентек те, телі де болды. Соның бәрін 

«айналайын» деген бір ауыз с%зімен 

сабасына түсіріп, тізгінді тең ұстады. 

Зекеңнің %зі айтқандай, Мұхаңның 

бас  к ітабы – «Абай жолы»,  бас 

кейіпкері – Абай болса, оның %зінің 

бас кейіпкері – Мұхтар Gуезов екені 

баршаға белгілі. Бас кейіпкерінің бата-

сы дарыған Қабдолов к%зі тірісінде-ақ 

қазақ әдебиеті кафедрасының сәулетті 

символына айналды. 

«ҚОРҒАП ШЫҚТЫМ КЕҢЕСТЕ,
КЕҢЕС ЖАҚЫН ЕМЕС ПЕ?!..»

Зейнолла Қабдолов әдебиет есігін 
сарт-сұрт еткізбей, онша 

сықырлатпай, 
үлкен әдеппен, ұяң мінезбен, 

жұмсақ лебізбен ашты.
Ілияс Омаров

Бұл қасиетті қара шаңырақтың 

%зге кафедралардан тағы бір елеулі 

а р т ы қ ш ы л ы ғ ы  б о л д ы .  О н ы ң 

меңгерушісі  Зейнолла Қабдолов 

университет жанындағы филология 

ғылымының докторы және канди-

даты ғылыми дәрежелерін алу үшін 

диссертация қорғататын кеңестің 

т%рағасы еді. Сондықтан кафедра 

сол диссертациялық кеңестің де бас 

штабы саналды. Ол кездегі ғылыми 

к е ң е с т е р д і ң  б е д е л і  а с а  б и і к - т і . 

Бертіндегі жылдардағыдай жалаңдап 

жетіп келіп, босағадан т%рге бір-ақ 

шықпайсың. Жұмысың дайын болған 

соң да, сарылып қорғайтын күніңді ай-

лап-жылдап күтесің. Кейінірек «Қорғап 

шықтым кеңесте, Кеңес жақын емес 

пе?!»  деп күпінгеніңмен, бұл шаруаның 

машақаты бәрібір ұзаққа созылады.

Кеңестің т%рағасы болған соң 

Зейнолла ағаның шәкірттері де к%бірек 

болды. Ізденушілер ғылыми тақырыпты 

ол кісінің нақ %зінен алуға тырысатын. 

Ұлы Gуезовтің дарынды шәкіртіне 

аспирант болу бақыты екінің біріне 

бұйыра бермейтін. Бірақ сол санаулы 

дегендердің %зі Зекеңнің шекпеніне 

сыймай жатушы еді. Ардақты аға соның 

бәріне жетекшілік етуге уақыт тапты. 

Бәріне де жан жылулығын бірдей септі. 

Сол алғыр аспиранттар мен дүрдей 

докторанттардың үнемі бас қосатын 

орны қазақ әдебиеті кафедрасы еді. Олар 

ғылыми жетекшілерімен негізінен осы 

жерде жүздеседі. Жазған-сызғандарын 

к%рсетеді, %ң детіп-ж%ндетіп алады, 

жарияланған мақа лалары ж%нінде есеп 

береді. Қорғауға бір табан жақындап 

келе жатқанын айтып, ниетін сездіреді. 

Ал қорғау мәселесі қозғалғанда, бірден 

Зекеңе жетіп бармайсың. Себебі, ол 

Зейнолла Қабдоловтың докторант-

т а р  м е н  а с п и р а н т т а р ғ а  ғ ы л ы м и 

жетекшілігі тек кафедра ішінде ғана 

емес, одан тыс жерлерде де жалғасып 

жататын. Біз оның қара шаңырағына 

– %з үйіне жиі баратынбыз. Сәуле 

апайдың дастарқаны тәуліктің қай 

мезгілінде де даяр тұратын.

Тіпті,  Зейнолла ағаны ортаға 

алып, сейіл құрғанның %зі ғанибет 

бо латын. Мұндай сәттерде де зерттеу 

жұмысымызға байланысты ақыл-

кеңес алуға  уақыт табатынбыз. 

Осындай кештердің тағылымы мол 

еді. Бірде жел%кпе жас аспиранттар 

Зекеңдермен бірге ұзақ қыдырдық. 

Мұндай кештердің %зіндік ғибраты 

ғажап-ты. ~те к%ңілді қайттық. Орта-

мызда бір ардақты ағамыз болды. Со-

ларды шығарып салғанның %зі қандай 

керемет! Gлгі ағамызды зәулім үйінің 

алдына жеткізуін жеткізгенімізбен 

пәтеріне кіргізу аса қиынға соқты. 

Себебі, есікті ешкім ашпайды. Үйде 

ешкім жоқ болды ғой деп қамығып 

тұрғанымызда, жоғары қабаттағы те-

резе ашылды да, ағамыздың үйіндегі 

сұлу жеңгейдің сұлбасы к%рінді. Ол 

кісі қолындағы кілтін т%менге қарай 

құлаштап лақтырды. Кілең аспирант 

жапа-тармағай жарыса қимылдап, 

қараңғы түнде к%к ш%птің үстінен 

қазақ мәдениетінің кілтін іздеуге 

кірісіп кеттік.Ұстазымыздың алдында 

нағыз ізденуші екенімізді к%рсеткіміз 

келген шығар. Сол кезде Зекең жа-

нары түнді тілгілеп тұрып, «Е-е-е!», 

– деді...

Тағы бірде ұстаз Сыр бойына келді. 

Ол кезде сол %ңірде қызмет істейтін 

едік. Бірер күн болып жұртшылықпен 

жүздескен Зекеңді шығарып салуға 

жиналып тұрмыз. Ол кісінің сапа-

ры кезінде әркім %зіне тапсырылған 

міндетті абыроймен орындады. Тек 

пойыздағы купесіне жолға қажетті 

азық-түлік салып қоюға жауапты жігіт 

қана аяқ астынан бәрін бүлдіре жазда-

ды... Босағада тұрған екі пакеттің біріне 

жолдың тағамы, екіншісіне б%лмеден 

шыққан қоқыс салынған екен. Gлгі 

батыр соны шатастырып алып, жолдың 

тағамы деп ойлап, қоқыс салған пакетті 

Зекеңе беруге ыңғайланды. Ал тағам 

салынған пакет қоқысқа қарай бет-

тегенде, зорға ұстап қалдық. Мұны 

қанша бүркемеледік дегенмен, сұңғыла 

Зекең бәрін сезіп қойды. Сезгенін сәл 

ғана жымиып, «Е-е-е...», – дегенінен 

аңғардық. 

Жұрттың жүрегіндегі жақсылықты 

ғана к%ретін Қабдолов к%ңілі толмаған 

нәрсені осылай «Е-е-е...» деп қана 

аңғартатын. Бірақ сол елеулі «Е-е-е...»-

нің ар жағында едәуір ескертпе, келелі 

кеңес, астарлы ақыл, әдемі әзіл жа-

татын еді... Соның бәрін айтпай-ақ 

ұқтыратын.

Қабдоловтың кафедрасында алды-

мен тақырыбын бекітіп, сол ұжымда 

т а л қ ы л а у д а н  % т і п ,  а к а д е м и к т і ң 

жетекшілігімен ғылыми еңбек қорға-

ғандар бүгінде әдебиеттанудың іргесін 

шайқалтпай ұстап тұр. 

кісімен екі ортада диссертациялық 

кеңестің бүкіл құнды құжаттарына жа-

уапты ғалым хатшы бар. Сол алынбас 

тасқамалдың саңылаулы тұстарынан 

сығалайсың. 

Біз де зиялы Зекеңе шәкірт болдық. 

Бала  күнімізден үзеңгі  қағысып 

бірге келе жатқан Амантай Шәріп 

екеуміз докторлық жұмысымызды 

бітіріп, к%мбеге қатар жеттік. Бірақ 

түрлі себеппен қорғауға жете алмай, 

әбден титықтадық. Не екенін %зіміз де 

түсінбейміз, әйтеуір кеңеске дейінгі 

жолда к%лденең бір к%кмойын кедергі 

жалпайып жатып алды.  Бір күні 

%зіміз ерекше сыйлайтын аса қадірлі 

Жанғара Дәдебаев ағамыз былай 

деді: «Мен білсем, сендер жуық арада 

қорғай қоймайсыңдар. Еңбектеріңді 

%з кафедрамнан талқылаудан %ткізіп 

берейін. Сосын Gдебиет және %нер 

и н с т и т у т ы н ы ң  д и с с е р т а ц и я л ы қ 

кеңесіне барыңдар!». Бұл – Зейнолла 

ағаның %з орнын кейінгі буынға беріп, 

кафедраның құрметті меңгерушісі 

міндетін атқарып жүрген кезі еді. 

Тығырықтан жол тауып, қолтығымыздан 

демеп жіберген Жанғара ағаға әлі күнге 

дейін ризашылығымыз шексіз. Ол 

Зейнолла Қабдоловтың бізден бұрын 

тәрбиелеген шәкірті ретінде ұстаздың 

кейінгі шәкірттеріне лайықты ж%н-

жоба к%рсетті. ~з басым жетекшім 

диссертациялық кеңестің т%рағасы 

болғанына, жұмыстың сол кафедрада 

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

кандидаттық еңбегімді де, докторлық 

жұмысымды да басқа кеңеске барып 

қорғадым. Анау дедік, мынау дедік, 

әйтеуір %з кеңесімізде қорғаудың реті 

келмеді. Қорғағымыз келмегеннен 

емес, әрине... Бірақ бәрібір тұлғалы 

жетекшіміздің беделі қайда барсақ та, 

бізді алға сүйреді де отырды. 

ҚҰПТАРЛЫҚ ІС
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ҚҰЛАҚҚАҒЫС

ӨШПЕС ДАҢҚ

« А қ м о л а  о б л ы с ы н д а  ж ы л 

с а й ы н  а т а қ т ы  қ ұ с б е г і  М ә с і п 

Б а т ы р  х а н ұ л ы  н ы ң  қ ұ р м е т і н е 

«Қансонар» саятшылар сайысы 

%ткізіледі.  «Шараның мақсаты 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында 

айтылған халқымыздың салт-

дәстүрін жаңғыртып, наси хаттауға 

б а ғ ы т т а л ғ а н »  д е й д і   А қ м о л а 

облыстық туризм басқар масы 

жанындағы туристік ақпарат тық 

орталығының басшысы Данияр 

Идиятов.

Бұл жолғы турнирге Қазақстан 

Республикасы және Азия елдерінен 

бүркіт, ителгі, қаршыға баптаумен 

айналысатын  мықты құсбегілер 

шақыртылды. Турнир талабы бойын-

ша аңшы құстардың қолға қондыру, 

шырға тарту арқылы алғырлықтары 

сыналады. Ақтық сынға шыққандар 

қоян, түлкі және қасқыр алуға са-

лынады.  Айта кетейік, ұйымдас ты-

рушылар 2017 жылдың 1 желтоқ-

санына дейін жарысқа қатысушы-

лардың %тініштерін қабылдады. 

Р.НҰРАЛИН

ЕРЛІГІ ЕЛ ЕСІНДЕ

Саятшылар сайысы

Мәншүк Ахметқызының ерлігі 

баршаға аян. Кеңес Одағының 

Батыры атағын алған алғашқы 

қазақстандық әйел. Ол %зіне 

берілген міндетті мінсіз орындады.

Мысалы, Мәншүктің азан 

шақы  рып қойған аты Мәнсия 

екенін бүгін де кейбір жаста-

рымыз біл мейтін де шығар. Ал 

моншақтай м%лді  реген к%з деріне 

бола ата-анасы оны кішкен тайы-

нан «Моншақ» деп атап кетеді. 

Айналасындағылар к%рген жан-

ды бірден баурап алатын ерек-

ше әдемі сәбидің былдырлаған 

тілін қызық к%ріп, «атыңды айт-

шы, Мон шақ деші» деп, оны к%п 

с%йлетуге тыры сады екен. Сондай 

кездері бүлдір шін тілі келмей: 

«Мән-мән деп, кібіртік теп барып 

«шүк» дейді екен. Содан үл кен-

кіші оны Мәншүк атап кетеді. Ба-

тыр қыз осы аяулы есімімен Батыр 

Мән шүк атанып, ерлігімен елді 

тәнті етті.

М ә н ш ү к т і ң  к % п  е л  б і л е 

бермейтін тағы бір тарихы оны 

әкесінің немере інісінің асырап 

алуы. Сүп-сүйкімді Мәншүкті 

қаладан келген Ахмет пен Gмина 

Мәметовтер жан-тәнімен жақсы 

к%ріп, оны %з тәрбиелеріне беру 

туралы аға-жеңгесіне қиыла қолқа 

салады. Екі ұлдан кейін %здері де 

зарығып жеткен жалғыз қыздарын 

қанша жерден қимағанымен 

Жеңісәлі мен Тойылша сәби сүйе 

алмай жүрген інісі мен келінінің 

меселін қайтара алмайды. Мәншүк-

тің әкесі «Жақсы к%ретін інім едің, 

к%ңіліңді қалдырмайын, енді саған 

аманат» деп қызын інісіне береді. 

Бұл қасиеттің %зі қазақтың кең- 

пейілділігін, бауырға деген ерекше 

мейірімін к%рсетеді.

Мәншүктің туған әке-шешесі 

қарапайым еңбек адамдары бол-

са, тәрбиелеп %сірген ата-ана-

сы оқыған, елге белгілі адамдар 

болды. Ахмет Мәметов жоғары 

білімді санаулы дәрігерлердің бірі, 

интеллигенттер ортасында таны-

мал қоғам қайраткері. Оның 1912-

1914 жылдары Қазан қаласындағы 

ағайынды Кәрімовтер баспасынан 

«Ғибрат», «Кеңес» атты екі %лең 

кітабы жарық к%рді. Ал анасы 

Gмина Сүлейменқызы 1928 жылы 

Саратов университетінің педаго-

гика факультетінің лингвистика 

б%лімін бітіреді. 1928-1930 жылда-

ры Семей кеңес партия мектебінде 

оқытушы, 1930-1931 жылдары 

Алматыда мектеп әдіскері болып 

қызмет атқарды.

М ә н ш ү к т і ң  ә к е с і  А х м е т 

Мәметов  1938  жылы қаңтар 

а й ы н  д а  ж а з ы қ с ы з  ж а л а м е н 

«халық жауы» ретінде ұсталып, 

ату жазасына кесілді. Мұның %зі 

Мәншүктей қызды тәрбиелеген 

әкенің жай адам болмағанын 

к%рсетеді. Оның отаншылдығы, 

ел үшін аянбай ерлікке бара 

алатындығы қос  ата-анадан 

алған қасиеттері екеніне күмән 

жоқ. 1943 жылдың 16 қазанында 

Невельдің батысындағы Изоч 

стансасы маңында болған ұрыста 

қазақ жігіті Ибрагим Сүлейменов 

жаудың сол жағын нысанаға алса, 

ал Мәншүк Мәметова жаудың оң 

жағына пулеметпен оқ жаудыру-

мен болған.

Мәншүктің майдандас досы 

А л е к с а н д р а  П р о к о п е н к о  % з 

есте лі гінде: «...Майданға бара 

жатқан бар лығымыздың ішінен 

ең кішкен тайы, әрі ең нәзік те 

сүйкімдісі Мәншүк болатын» деп 

жазады. 

«Мәншүк үздік пулеметші бо-

лып, Калинин майданы 3-ші ек-

пінді әскерінің 21-ші гвардия-

лық атқыштар дивизиясына 

қабылданды. От-жалынның ішінде 

де адамдар бір-біріне ғашық бола 

алады. Мәншүк пен пулеметші 

Нұркен Құсайынов екеуі бір-бірін 

ұнат қанымен, сезімдерін ақылға 

жеңдіреді. Олар бір күні 1943 жыл-

дың 15 қазанында Невель түбіндегі 

Изочи бекеті үшін қаһарлы шай-

қаста қаза тапты». Оның полктасы 

Ахметжанов бұл жәйді кезінде 

осылайша жазып қалдырды.

1943 жылы Мәншүк Мәметова-

ның батальонына жаудың қарсы 

шабуы лын тойтаруға бұйрық бері-

леді. 90 келілік пулеметті ұрыс 

дала сында сүйретіп жүріп, табан 

ті рескен айқаста жас пулеметші 

ауыр жараланғанына қарамастан, 

ж а у ғ а  о қ т ы  қ а р ш а  б о р а т т ы . 

Жаудың 70-тен астам әскерін жер 

жастандырған Мәншүк дұшпан 

әскерінің шабуы лын тойтаруға 

орасан зор үлес қосты. 

 Иә, Кеңес Одағының Батыры 

Мәншүк Мәметованың (1922-

1943) 95 жылдығына арналған 

мерейтойлық шаралар еліміздің 

барлық %ңірлерінде %туде. 

– Жастарға әскери-патриоттық 

тәрбие беру бағытында іс-шара-

ларды жандандыру мақса тында 

Ресейдің Невель және Ново-

сокольники қалаларына барып 

қайттық. Шығыстың қос шы-

нары Gлия мен Мәншүктің Ре-

сей жеріндегі Псков облысында 

жерленгені белгілі. Алдымен Но-

восокольникиге аялдап, сосын 90 

шақырым жердегі Невель қаласына 

жол тарттық. Біздің делегация 

мүшелерін Мәншүк Мәметова мен 

Gлия Молдағұлованың жерленген 

жеріне апарды. Мәншүк қайтыс 

болған жердің айналасындағы 

шұңқырлар мен тікенекті сымның 

үзіктері әлі де сырт к%зге бірден 

байқалады. Халықпен жүздесіп, 

естен кетпестей %ткен кездесу-

лерде қазақ қыздарының ерен 

ерліктері  с%з  болды.  Біздер 

%зіміздің мұражайымызға бірқатар 

жәдігерлер ала келдік. Олардың 

ішінде батыр қыздарымыздың 

ұстанған жеке бұйымдары да 

баршылық, – дейді Алматы облы-

сы Қарасай ауданындағы «Анаға 

құрмет» мұражайының қызметкері 

Аршагүл Серікбайқызы. 

Салтанат ЖАСБАТЫРҚЫЗЫ
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жоғары бағалаған кафедра мүшелері 

Зекеңді ешқашан жерге қаратпады. 

Олар ұлы Gуезовтің үміт артқан білікті 

шәкіртінің қарамағында қызмет істеу 

дегеннің не екенін жақсы түсінді. 

Шынында да, Қабдоловтың ка-

федрасы дегенді шығарып жүрген 

кейінгілер. Ал ұстаз бұл қасиетті 

құтхананы Gуезов кафедрасы деп 

атайтын.Екі с%зінің бірі Gуезовтен 

басталатын. Ал осыдан соң мәртебелі 

міндеттің салмағын сезінбей к%р!

Қабдоловтың кафедрасы заман та-

лабына сай кейде екіге б%лініп, кейде 

қайта қосылып, кей тұста атын ауыс-

тырып, құрылымын %згертіп отыр-

ды. Gсіресе, барша қазаққа қадірі 

бар Тұрсынбек аға Кәкішев екеуі 

қатар қоныс тепкен қос кафедраны 

басқарып, қазақ әдебиеттану ғылымын 

бірге ілгерілеткен жылдар елдің 

есінен кете қоймас. Ілгеріде «Жалын» 

журналында жарияланған «Менің 

Gуезовнің» алғашқы нұсқасында бірі 

филология факультетінің деканы, 

екіншісі қазақ әдебиеті кафедрасының 

меңгерушісі болып жүрген кезеңді 

жеріне жеткізе суреттейтін әсерлі 

тұстар бар еді. «Деканатқа кіре қалсам, 

Тұрсекеңе құлдық ұрам, ал ол бізге кел-

се, кафедра меңгерушісінің қалпағын 

киіп алып, мен отырамын» деген 

тұрғыда әдемі әзілмен %рнектелген 

сәулелі сәттер жадымызда жатталып 

қалыпты. Қашанда кесек турайтын 

Тұрсынбек ағам Зейнолла Қабдолов 

қайтыс болған кезде тағы да бір ірілік 

к%рсетті. Алыс сапарға кетіп бара 

жатқан жерінен ат басын қайтадан 

Алматыға бұрып, қимас досын жер 

қойнына беру рәсіміне қатысты. Анау-

Бейсенғали мен Ермек Аманшаевқа 

к е з е к - к е з е к  қ а р а д ы  д а :  « М ы н а 

екеуінің қайсысына с%з берсем екен? 

Аманшаев Шекспир сияқты драматург 

болғанымен, Бисенғалиев сияқты 

доцент емес қой. Сірә, с%зді Зинолға 

бергенім дұрыс шығар»,  – деді . 

Gдеттегідей зал ду ете қалды. 

Сәуле апайдың аталған күнделігінде 

жан тебірентетін мынадай с%здер 

бар: «24.06.2000. Осы күндерде небәрі 

қырық жеті жасында дүниеден Gуез 

Бейсебаев кетті. Енді бұл қазаны 

Зекеңе қайтіп естіртем? Зекеңнің 

қатты қайғыратынын біліп отыр-

мын. Зекең барлық газетті ақтарып 

қарап жатыр. Міне, қолына «Қазақ 

әдебиетін» де ұстады. Ашты, қарап жа-

тыр. Соңғы бетінде – Gуезге арналған 

қазанама. Соған жеткізбей естіртуім 

керек. Қылғына отыра, азар тілім 

шықты. Зекең сабырмен ағыл-тегіл 

жылады, бірақ тіл қатқан жоқ». Шы-

нында да, қалың елді құшағына қысып, 

үнемі жарқылдап жүретін, %мірі адам-

ды алалап к%рмеген ақк%ңіл азамат, 

сырбаз сері Gуез Бейсебаев Зейнолла 

Қабдоловқа әкесіндей еркелейтін. 

Екеуінің %зара қалжыңдары кере-

мет үйлесетін. Сол Gуездің қорғауы 

жақындап қалған тұста, Зекең оған: 

«Gй, Gуезжан, не болып жатыр шаруаң, 

бәрі дайын ба?», – деп сұрапты. ~зінен 

с%зі бұрын жүретін Gукең: «Gрине, 

Зеке, сақадай саймыз, арақ-шарап, 

дастархан бәрі дайын», – десе керек. 

Сонда Зекең: «Түу, диссертацияңды 

айтамын да», – депті...

Ол кафедрасының әр мүшесін 

ерекше қадірлейтін. Gсіресе, ең жас 

оқытушылар Пазыл мен Жолдасты 

Ол кіріп келгенде араның ұясындай 

гуілдеп отырған аудиториядағы 

студенттердің сілтідей тынатыны, ұстаз 

с%зін бастағанда шыбынның ызыңы 

естілетіндей тыныштық орнайтыны, 

тіпті сол мазасыз шыбыныңыздың 

%зі де оған құлақ асқандай мүлде 

дыбыссыз қалатыны – әлі күнге дейін 

талайдың аузында жүрген әңгіме. 

Қабдолов студенттерді түгелде-

мейтін лектор болды. Керісінше, оның 

сабағына к%рші факультеттердің қыз-

жігіттері арнайы келіп қатысатын. 

Біздің тұсымызда бір кездегі Зекеңнің 

%зі секілді болашақ тау-кен инже нер-

лері %з оқу орнындағы дәрісін қаза 

қылып, КазГУ-ді бетке алатын энту-

зиазм бола қоймады, әрине. Бірақ, 

бәрібір Қабдолов кірген аудитория 

аузы-мұрнынан шығып тұратын-ды. 

«Ұстаздықтың да үрдісі к%п. Gуезов, 

мәселен, бір ауық былай: т%рдегі ор-

нына бірден отыра кетпейді. Алдымен 

асықпай қозғалып, мінбеге барады», 

– деп %зі жазғандай, Қабдоловтың 

да лекция үстіндегі қимылын дәл 

осылай к%ркем кейіптеуге болар еді. 

Оның жайдары жүзі, ойлы к%зі, жазық 

маңдайы, кең кеудесі, сұлу с%зі жұртты 

баурамай қоймайтын. Ол аудиторияға 

кіргеннен бір әдемі әлем басталады. 

Сол әсем әлем ол б%лмеден шығып 

кеткен соң да к%ңіліңізді к%пке дейін 

тербетіп тұрады. 

Мұның бәрі ұлы Мұхаңның үлгісі 

екеніне дау жоқ. Ол ұстазы туралы 

басты кітабын ұза-а-а-қ толғатып 

жазды. Тым ерте бастағанымен, 

жариялауға онша асықпады. Ақыры, 

бұл дүниесі Gуезовтің туғанына 100 

жыл толғанда, %зі 70 жасқа жеткенде 

бір-ақ жарыққа шықты. Осыған орай 

Gзілхан Нұршайықов: «Мұхаң сені 

«Менің шәкіртім» деп мақтаса, сен 

«Менің Gуезовім» деп шаттандың. 

Мақтану да, шаттану да %те орынды 

еді», – деп шынайы баға берді.

Зейнолла Қабдолов осы роман-

эссесінде лектор Gуезовті былайша 

кескіндейді. «Мінбеде тұрып аздап 

тамағын кенеп, кейде тіпті ж%теле 

бере қалтасынан қолорамал алып, 

аузын басады. ...К%з шарасында ой 

тұнады. ...Бар иманы бетіне шығады. 

Сонда біздер оның Бас кітабындағы 

Бас кейіпкеріне сиқырлы с%збен 

сіңіре дарытқан сырбаз сұлулықты 

қаз-қалпында тап %зінен к%ргендей 

боламыз».

Артық айтсақ, ғафу %тінеміз, 

осы сурет Қабдоловтың да тұлғалық 

табиғатын толық танытатын тәрізді.

Зейнолла Қабдоловтың тәрбиесін 

алып үлгерген жас буынның %кілі, 

белгілі қаламгер Есей Жеңісұлының 

«Gуезов аудиториясының тәлімі» де-

ген мақаласында мынадай жолдар бар: 

«Бір күні Абай сабағы %тті. Абай бізге 

асқардан да асқар, заңғардан да заңғар, 

ғұламадан да ғұлама болып, биіктеп 

кетті біртүрлі. С%з Абай аудармала-

рына келіп жеткенде, Зейнолла ұстаз 

жаңаша толғады. Бізде дем жоқ, бұрын 

бар деп білмеген ғажайып әлемге еніп 

кетіппіз. Ағайымыз әдетінше мінберде 

тұр. Сұқ саусағын шошайтып:

– Күлімсіреп аспан тұр, – дейді. 

Бәріміз аспанға қараймыз.

– Жерге ойлантып әр нені, – дейді 

ағай саусағымен жерді нұсқап. Біз жер-

ге қараймыз. Ұстаздың әр с%зіне арба-

лып қалғанымыз соншалық, қолымен 

нені к%рсетсе, соны жанарымызбен 

жеп жіберуге бармыз».

Зейнолла ағамыз аудиториядан 

тыс жерлерде де мінберде тұрғандай 

үнемі к%ркем с%йледі. Соған қарағанда 

к%ңілінің мінберін ұдайы жанында 

ұстаған секілді. Аузынан шыққан әр 

с%йлеміне асқан жауапкершілікпен 

қарайтын. Жай айта салған с%зінің 

%зі т%гіліп түсетін. Себебі, тағы да %зі 

айтқандай, «шешендік шалқар ша-

быттан, шалқыған сыр мен сезімнен 

туады».

Сәуле  апайдың күнделіг інде 

ұстаздың сабақ беру үрдістері тура-

сында да к%п айтылады. Оның бүкіл 

ғұмыры университет аудиториясымен 

байланысты, сондықтан бұлай болуы 

заңды да. «18.05.1999. Зекең жұмыстан 

кештетіп келді. Екі сағат лекция, 

ғылыми кеңес, соның бәрін к%терген. 

Лекциядан қуат алатынын қайта-қайта 

айтып отырды. Лекция оқу шабыт 

екен», – деген сияқты жолдар осы жаз-

баларда сәт сайын кездеседі.

Ол бүкіл  қазақ  филологтары 

мен жур налистері арасында жалпы-

ха лықтық дәрежеде мойындалған 

ұлағатты ұстаз болды. Сондықтан 

оны елдің бәрі жақсы к%рді. Үнемі 

ойындағысын ашық айтатын, анау-

мынауға құлдық ұра бермейтін тарпаң 

талант, арынды ақын Мұқағалидың 

%зі: «Ағатайым, арқа сүйерім – Зекем!», 

– деп ерекше еміренді. 

Зейнолла Қабдолов жиырмаға жуық 

ғылым докторы мен отызға жуық ғылым 

кандидатын дайындады. Осылардың 

ішінен ғылым докторларын қорғау 

мерзімі бойынша атап к%рсетейік: 

М а қ а ш  Б е к б е р г е н о в ,  Ж а н ғ а р а 

Дәдебаев, Арап Еспенбетов, Мырзатай 

Жолдасбеков, Қадыр Жүсіп, Зинол-

Ғабден Бисенғали, Бағдат Кәрібозұлы, 

Мәуен Хамзин, Темірғали Есембеков, 

Жылдыз Бакашова, Аслан Жақсылықов, 

Бауыржан Омаров, Амантай Шәріп, 

Абдул-Хамит Мархабаев, Бауыржан 

Жақып, Сәуле Ержанова... Ал ұстаздың 

жетекшілігімен кандидаттық дәреже 

иеленгендердің арасында Қабиболла 

Сыдиықов, Сәңгерей Тәжіғұлов, 

Серікқали Шарабасов, Марат Ысқақов, 

Gуез Бейсебаев, Мақсат Тәжімұратов, 

Ж о л д а с  М ә м б е т о в , С е р і к б а й 

Нұрахметов, Маржан Ершу сынды 

зерделі зерттеушілердің бар екенін 

айта кеткен ләзім. Бұлардың бірқатары 

ғылым докторларына оңайлықпен ұпай 

бере қоймайды.

К % р н е к т і  ж а з у ш ы  G з і л х а н 

Нұршайықов Зекеңе арналған қоштасу 

с%зінде: «Сен туралы естеліктер, эссе-

лер, повестер, тіпті «Ұстаз» деген ро-

ман да жазылар. Мұхаңды жазғаның 

сияқты, сансыз шәкірттеріңнің бірі 

жазар ондай романды. Жазады, әрине. 

Дүниедегі ең бай, ең бақытты адам – 

шәкірті к%п ұстаз ғой. Сондай бақыт 

Gуезовтен кейін саған тиген», – деп 

еді. Бұл – Қабдоловтың әдебиеттану 

армиясына қарата айтылған асыл ама-

нат.Бірі болмаса, бірі қаперге алар... 

Зейнолла Қабдоловтың ғылыми 

мектебінің бүгінгі аға буын %кілі, па-

расатты профессор Жанғара Дәдебаев 

диссертация қорғағанда оның анасы: 

«Жетектеген жетекшіңнен айналдым, 

жетекке жүрген сенен айналдым!», – 

деген екен. 

Бұл – Қабдоловтың кафедра-

сында шыңдалып, әдебиеттануға 

тірек болғандардың бәрі де к%ңіл 

күнделігінің к%рнекті жеріне жазып 

қоятын салиқалы с%з...

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

«БИСЕНҒАЛИЕВ СИЯҚТЫ 
ДОЦЕНТ ЕМЕС ҚОЙ...»

Зейнолла-шәкірттің 
?уезов-ұстаз творчествосын 

зерттеудегі жаңа қыры мен ойлы 
пікірі, толғанысы сүйсіндіреді. 

Ғабит Мүсірепов

Кафедраның бар байлығы – оның 

ұстаздары. Білім саласының тілімен 

айтсақ, профессорлық-оқытушылық 

құрамы. Парасатты ғалым басқарған 

соң, бұл құралымдағы қызметкер-

лердің мінезі меңгерушінің болмы-

сына ұқсап кететін тәрізді. Бұлардың 

әрқайсысының бойына Зекеңнің 

әр қасиеті сіңген. Бірі – салмақты, 

екіншісі – эстет, үшіншісі – шешен, 

т%р тіншісі – талғампаз. Ең бастысы, бұл 

кафедрадағы адами ахуал үнемі жақсы 

болды. Меңгерушісі орнықты болған 

соң, оның қарамағындағы оқытушылар 

да бірқалыпты. Ешкім беттен алып, 

т%ске шаппайды, есіктен келіп, т%рге 

%рлемейді. Gрбір іс %з ж%німен, %з 

ретімен жүріп жатады. Соның бәрін 

қадағалауға ұстаздың қас-қабағының 

%зі жеткілікті. «Бұлар – менің қабырғаға 

мықтап қаққан шегелерім. Gрқайсысы 

бір қаққаннан қатып тұра қалады. Тек... 

кейбіреуін ғана екі рет ұру керек!». 

Ескертпесінің %зі осындай зілсіз болып 

келеді. 

Бір кезде Зейнолла Қабдоловтың 

%зі:  «Болмасаң да ұқсап бақ, бір 

ғалымды к%рсеңіз» деп Абай айтқандай, 

Gуезов кафедрасының оқытушылары 

аудиторияға әншейін екі сағат дәріс 

%ткізу үшін емес, сол екі сағатта қандай 

сабақ және сол сабақты яки, лекцияны 

қалай, қайткенде Gуезов дәстүрінде 

Gуезовше %ткізуге бар күш-қабілетін 

жұмсайды», – деп жазды.Осылайша 

мынау емес, күншілік жерден оралды. 

Жасының ұлғайғанына, науқастанып 

жүргеніне қараған жоқ. Енді бүгінде әр 

ісінен әсемдік к%рініп тұратын Зекең 

де, әр ісінен ерлік танылып тұратын 

Тұрсекең де арамызда жоқ...

Сәуле Қабдолованың Зекең туралы 

күнделігіндегі ең к%п қолданылатын 

с % з д і ң  б і р і  –  к а ф е д р а .  С е б е б і , 

қызмет орны қаламгердің дамыл-

сыз тіршілігінің құрамдас б%лігіне 

айналған-ды. Зейнолла ағаның с%здік 

қорында жиі кездесетін осы с%з 

оның асыл жарының жазбаларында 

да молынан к%рініс тапқан. Бірге 

оқиық: «25.03.1999. Кафедрада үш 

сағат тай болып келді», 16.07.1999. Зи-

нол келіп, КазГУ-ге, кафедраға алып 

кетті», «23.11.1999. Зекең кафедрада», 

«10.02.2000. Зекең кафедраға кетті», 

«24.06.2000. Gуез туралы әңгіме б%лек. 

Зекең екеуінің арақатынасын кафедра 

мүшелерінің бәрі аңыз ретінде айтып 

жүр», «14.06.2001. Таңертең Зекең 

кафедраға, одан шығып, Қалағаңның 

қырық күндігіне барды», «22.04.1999. 

Бүгін Аслан Жақсылықовтың жұмысы 

кафедрада қаралады». . .  Осылай 

жалғаса береді.

Аслан демекші, Зейнолла ағаның 

қазақ әдебиетіндегі діни мазмұндағы 

шығармалар ж%нінде докторлық 

д и с с е р т а ц и я  қ о р ғ а ғ а н  А с л а н 

Жақсылықовқа ықыласы б%лек-ті. 

Бірде оның ғылыми тақырыбын меңзеп, 

Жамбыл толғауының үлгісіне салып, 

«Дінсіздерге дін болған...», – дегені 

бар. Тек Асланды емес, кафедраның 

%зге мүшелерін де әрдайым мәпелеп, 

аялап, к%термелеп отырды. Бір жолы 

университетте Смағұл Елубайдың 

«Ақбоз үй» романына байланысты 

жиын %тіп жатты. Зекең т%ралқада 

жанына жайғасқан Зинол-Ғабден 

%з перзенттерінен кем к%рмейтін. 

Кафедраға қатысы бар адамның 

Зекеңнің шуақты шаңырағынан дәм 

татпағаны жоқ шығар. Солардың 

бәрі қазір Gуезов әлемінен бастау 

алатын Қабдолов дәстүрін лайықты 

жалғастырып келеді.

«ЖЕТЕКТЕГЕН 
ЖЕТЕКШІҢНЕН АЙНАЛДЫМ...»

Мен үшін сен – біздің жаңалығы 
қанша зор болса, шырғалаңы сонша мол, 

қиын ғасырымыздың 
тарихта қалар таңбасысың. 

Шыңғыс Айтматов

Кафедраның «мінбер» деген тағы 

бір мағынасы бар. Осы тұрғыдан алсақ, 

ол кісінің мінбердің де майталманы 

б о л ғ а н ы н а  д а у  ж о қ . З е й н о л л а 

Қабдоловтың шебер лектор екені 

– миллиондар мойындаған ақиқат. 

КАФЕДРАСЫКАФЕДРАСЫ
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ОҚЫРМАН ОЙЫ

ТАЛШЫБЫҚ

Тағылымы мол әңгіме
Бірде емханаға келіп, дәрігерлер-
дің қабылдауына кезекке тұрдым. 
Орындықта отырған қариямен 
амандасып, хал-жағдайын 
сұрадым. Mзі бір ақжарқын адам 
екен. 

– Несін сұрайсың балам, халімді 

%зің к%ріп отырсың.  Балдаққа 

сүйеніп әрең отырмын. Халқымыз 

«Не тапсаң да ниетіңнен табасың» 

деп бекер айтпаса керек-ті. Бұл 

ауруға ниетіме, іс-әрекетіме қарай 

тап болдым. Жастықпен жасаған 

қа те лі гімнің, кейіннен мұндай %кі-

ніш ке әкелерін қайдан білейін»  деді 

қария. 

– Соншама  %кінетіндей не жасап 

қойып едіңіз? – дедім мен таңырқап. 

–  М е к т е п т е  б і р г е  о қ ы ғ а н 

достарымыздың арасында, жамбасы 

тайып, ақсаңдап жүретін кемтар 

бала болды. Мен ақымақтықпен, 

қит етсе сол баланың шойнақтап 

жүретін жүрісін айнытпай келтіріп, 

мазақ ететінмін. Қазіргі күні сол 

қылығым есіме түссе ұяламын. Мазақ 

еткеніме %кінемін. Арада біраз жыл-

дар %ткен соң сол достарымның 

бәрі жан-жаққа кетті. Мен де от-

басын құрып, ел қатарлы %мір 

сүрдім. Уақыт %те келе аяқтарым 

қақсап ауырып, осы дертке тап бол-

дым. Қаншама рет ем қабылдап, 

дәрігерлерге қаралсам да, еміме 

дауа болмады. ~мір деген қызық 

қой. Бірде аялдамада тұрғанымда 

сол досыма кезігіп қалдым. Оны-

мен ақсаңдап барып, құшақтасып 

амандастым. Ол: «зейнеткерлікке 

шығып, ақыл тоқтататын кезің келсе 

де, баяғы %згені мазақтайтын жаман 

әрекетіңді қоймағансың ба?» деп 

%зін баяғыдай келеке етіп тұр ма деп 

ойлады. «Аллаға шүкір, Құдайдың 

құдіретімен қазір емделіп, жазыл-

дым» дегенде, мен не дерімді білмей 

қалдым. Ал ол менің шынымен кем-

тар болып қалғанымды қайдан білсін.  

Ескі досыма бар шындықты айтып, 

одан кешірім сұрадым. Ол: «Алланың 

к%рсеткен тура жолына түсіп, намаз 

оқып, ораза ұстап, тәубеңе келсең, 

күнәларың кешіріліп, қиындықтар 

азаяды»  деді. Сол кезден бастап 

сәждеге басымды тигізіп, ораза 

ұстап, Құран сүрелерін жаттай ба-

стадым. Ауруым да, қайғыларым 

да жеңілдегендей болды. Кезінде 

жасаған қателіктерім үшін %кінемін. 

Адам баласын келеке ету, оларға 

жамандық жасау жақсылық әкелмейді 

шырағым. Бір-бірімізге жақсылық 

жасауға талпынайық, – деді ақсақал. 

Мен атамның басынан %ткен 

о қ и ғ а л а р ы н  т ы ң д а й  о т ы р ы п , 

қазақтың: «Досыңның кемшілігіне 

күлме, %з басыңа келеді» дегені бе-

керге айтылмаған екен ғой деген 

ойда қалдым. 

Айбол БИТУҒАНОВ

ӨРКЕНДІ ӨҢІР ТЫНЫСЫ

«ӨРІМТАЛ» ФЕСТИВАЛІ   
жас қаламгерлерді қанаттандырды

Қ а й р а н  б а л а л ы қ - а й  д е с е й ш і ! 

Қостанайды к%ргенімде, ол маған жер 

бетіндегі ең алып шаһардай болып 

к%рінді. Бір ғажабы – жергілікті қазақтар 

қазақшаға құлақтарын қақпайды екен. 

~здері орысша с%йлейтіндерін үлкен 

дәреже санайтын секілді, ауылдан кел-

ген біздерге осқырына қарады. Содан 

алғашқы барған Целиноград қаласына 

қайтып оралдық. Қостанай қаласында, 

бір ай шамасында болғанымда ондағы 

жергілікті халықтың үлес салмағының 

10 пайыз да болмайтынын білдім. 

Іргелес орналасқан Рудный, Лисаковск 

қалаларында тұратын қазақтардың үлес 

салмағы сол кездері 5 пайыз ғана бо-

лыпты. 

Т ә у е л с і з д і г і м і з д і ң  а р қ а с ы н д а 

еркіндігіміздің тізгіні қолымызға тиіп, 

қазір қазақстандық дербес даму үлгісін 

қалыптастырып жатқан жайымыз бар. 

Осы дербес даму жолына түсу үшін, 

қазақтың ұлттық салт-дәстүрлерін, 

мемлекеттік тіліміз бен дінімізді, 

ділімізді, әдебиетіміз бен мәдениетімізді, 

қазақи рухымызды жаңғырту қолға 

алынды. Солардың ішіндегі, «Туған жер» 

бағдарламасы – жаңа ғасырдағы әлемдік, 

%ңірлік, ішкі-сыртқы тәуекелдерге қарсы 

тұра алатын отаншылдық тәрбиенің, 

ұлтжандылық кепілі деп қабылдаймын. 

Gрі «Туған жер» жобасын, оны жүзеге 

асыруды, әр адамның %зінің туып-

%скен жерімен байланысын нығайту деп 

білемін. Астанада %ткен халықаралық 

«ЭСКПО-2017» күндерінің бірінде маған 

Қостанай облысының әкімі Мұхамедов 

Архимед Бегежанұлының к%мекшісі 

телефон шалып, облыс басшысының 

жерлестердің бас қосу кешіне шақырып 

жатқанын жеткізді.

Бұл хабарды естігенде жүрегім бірден 

жылып қоя берді. Шынымды айтсам, 

«Мені де іздейтін, елейтін жандар бар 

екен ғой» деген ой келіп, к%зімнен 

жас шығып кете жаздады. «Тағдырым 

мені %мірдің базарынан қалдырса да, 

Алла назарынан қалдырмаған екен, 

тірілердің тізімінде бар екенмін» деп 

іштей Жаратқан Иемізге алғысымды 

жаудырумен болдым. 

Бойымды билеген сезімге  бой 

алдырмай, телефон шалған әкімнің 

к%мекшісіне 11 жыл бойына сары т%секке 

таңылып жатқан жан екенімді түсіндіріп, 

облыс басшысына рақметімді жеткізуін 

сұрадым. Жерлестердің басқосу кешіне 

бара алмасам да сол жиынның бел орта-

сында болып қайтқандай әсерде болдым. 

Себебі сол кешке қатынасқан астаналық 

жерлестерім бірінен соң бірі маған теле-

фон шалып, жиынның қалай %ткені 

жайлы, бүге-шігесіне дейін баяндап 

берген болатын. Соны естігенде, сол 

басқосуға бара алмағаныма «әттеген-

ай» деп, т%сегімде д%ңбекшумен бол-

дым. Туған жерге деген сағыныш сезімі 

жүрегімді шарпып %тіп, к%птен к%рмеген 

жерлестеріммен қауқылдасып жүздесе 

алмағаныма %кініп %зегім %ртенді. 

Ойы ма аталардан қалған «Шақырғанға 

бармасаң, шақыруға зар боларсың» деген 

с%зі оралып, %зімді қоярға жер таппай 

қиналдым. С%йтіп жүргенімде, %ткен 

қыркүйек айының алғашқы күндерінің 

бірінде Қостанай қаласынан Максим  

Устиков деген жігіт телефон соғып, маған 

қазақша сәлем беріп, тұратын мекен-

жайымды сұрады. Мен,таңданысымды 

жасыра алмай: «Зачем Вам мой адрес?» 

дегенімде, ол: «Асқарбек ағай, менімен 

мемлекеттік тілде с%йлесе беріңіз, Сізге 

облыс басшыларының тапсырмасы-

мен хабарласып тұрмын. Осы айдың 

14-і күні, Қостанай қаласында, Кар-

бышов к%шесінде Шақшақ Жәнібек 

бабамыздың ескерткішінің салтанатты 

ашылу шарасы %теді. Сол күні «Сұлтан 

сарайы» дәмханасында келушілерге 

батыр бабамызға арналған ас беріледі» 

деп тәптіштей ж%нелді. Оның қазақ 

тілін жетік меңгергеніне тәнті бол-

Үш күнге созылған шара жоғары 

дәрежеде %тті. Қатысушылар об-

лыстық «Аты рау» және «Прикас-

пийская коммуна» газеттерінің бас 

редакторлары Исатай Балмағамбетов 

және Нәсіп Шалабаева бастаған 

журналистермен кездесіп, «Атырау-

Ақпарат» серіктес ті гінің тыныс-

тіршілігімен танысты. Серіктестікке 

қарасты екі облыстық басылымның 

және жақында ғана тұсауы кесілген 

Медиа-мектептің қызметіне куә 

болды. Соңғы заманауи үлгідегі 

құрылғылармен жабдықталған 

баспаханада болып, газет-журнал, 

кітап басу ісіне қанықты. Ал облыстық 

«Атырау» телеарнасында %здері 

де түрлі бағдарламалар дайындау 

жұмысына атсалысты. 

Жас қаламгерлер бұдан кейін 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мем лекеттік университетінің ректоры 

Абзал Талтеновтың қабылдауында 

болды. Жоғары оқу орнын аралап, 

оның жетіс тіктеріне куә болған 

оқушылар биыл %з алдына жеке 

кафедра болып б%лініп шыққан 

«Журналистика» кафедрасы туралы 

жан-жақты мағлұмат алып, тарих 

ғылымының кандидаты Қылышбай 

Сүндетұлының дәрісін тыңдады. 

Фестиваль барысында елімізге 

және %ңірімізге танымал журналистер 

мен қоғам қайраткерлері шеберлік сы-

ныптары мен дәрістер %ткізді. Таны-

мал тележурналист, «Шетелдегі қазақ 

балалары» жобасының авторы Жанар 

Байсемізованың шеберлік сыныбы 

әсерлі %тті. Ал белгілі ақын Ақұштап 

Бақтыгерееваның фестивальге Орал 

қаласынан арнайы келіп дәріс %ткізуі 

жастарға үлкен сый болды. 

Жас тілшілер бос уақыттарында 

Атырау қаласының к%рікті жерлеріне 

саяхат жасап, қазақтың к%рнекті 

ақындары Жұмекен Нәжімеденов 

п е н  Ф а р и з а  О ң ғ а р с ы н о в а н ы ң 

ескерткіштеріне гүл шоқтарын қойды. 

нада Қостанай – Торғай %ңірлерінен 

шыққан азамат-азаматшалардың басын 

қосқанда, сол әдетімнен аса алмай, бара 

алмағанмын. Максим Николаевич %зіне 

тапсырылған іске жауапты қарайтын 

азамат екен, істеген ісі менің к%ңіліме 

кірбің түсірмеді.

Мына %тіп жатқан жариялылық за-

манында әр %ңір басшысының (әкімінің) 

сыртынан жағымды да, жағымсыз 

да пікірлер айтылып жатады. Кейде 

солардың қайсысы дұрыс, қайсысы 

бұрыс екенін біле алмай дал боласың. 

Кім қай әкімнің ішіне сүңгіп шығып жа-

тыр дейсіз?! ~з басым %ңір әкімдерінің 

сол %ңірге сіңірген еңбегіне қарай баға 

бере аламын. Куәгер керек етпейтін 

к%збен к%ргендерімді с%з етіп, оны 

оқырмандарға жеткіземін.

Gр адамның бүйрегі туған жеріне 

бұрып, бүлкілдеп тұруы керек, онсыз 

сен патриот емессің. Бұл атажұртың 

үшін қолыңа қайқы қылышыңды алып, 

оған к%з алартқандарға қарсы шап деген 

с%з емес. Оның заманы артта қалған. 

Шақшақ Жәнібек бабамыздың зама-

нында, к%пті к%рген бабамыз: «Билік 

айту оңай, біліп айту қиын» деген екен. 

Қазір сол заман кейін шегініп кел-

ген сияқты. Біреуге билік айтам деп, 

білмей айтсаң бәрін бүлдіресің. Бірақ 

білгеніңді сыртқа шығармасаң, айтпақ 

болған аталы с%зіңді ішіңде %лтіргенің. 

Ондай жағдайда %зіңді азаматтық арыңа 

дақ түсіріп, сүйегіңе таңба салғандай 

сезінесің. Біз біреулердің істеген жақсы 

істерін кейде елеп, ескере бермейміз, 

керісінше, оларды %мірде орын алып 

жатқан келеңсіз оқиғаларға орынсыз 

жатқызып, тырнақтарының асты-

нан кір іздеуге құштармыз. Gңгіменің 

орайы келіп тұрғанда айтпай кетпе-

сем азаматтығыма сын болар, %ткен 

жылы облыс әкімі А.Мұхамбетовтың 

ұйымдастыруымен Қостанай қаласын да 

қазақтың эпостық батыры – Қобыланды 

бабамыздың ескерткіші орнатылды. Осы 

к%ше кейін Қобыланды бабамыздың 

атымен аталатын болды. Бұл ескерткіш 

Сағадат Нұрмағамбетов атындағы 

қордың басшысы Махмұд Нәлібаевтың 

демеушілігімен, Қостанай қаласында 

т ұ р а т ы н  э к с - д е п у т а т  С е р і к б а й 

Бисетаевтың к%мегімен салынған бо-

латын. Оған арналып, ауқымы үлкен 

ас берілді. Биыл, осы жазбаларымда 

аузыма алған, батырлығымен ел есінде 

қалған Шақшақ Жәнібек бабамызға 

ескерткіш салынуына мұрындық бол-

ды. Халықтың қаражатына салынған 

осы еңселі ескерткіштің ашылу сал-

танатына қатынасқанымды %мірімде 

ұмытпаспын.

Сол жолы облыс әкімі А.Мұханбетов-

ті жақыннан бірінші рет к%рдім. Ол құт-

тықтау с%зін қазақша с%йледі. Мен оның 

бұл ісіне дән риза болдым. ~йткені орыс-

танып кеткен %ңірде мұндай жайт сирек 

кездесетін құбылыс еді. Ол Қостанай 

облысына әкім болып сайланғанында да 

жиналған жұртқа %з с%зін ана тілімізде 

Жақында ғана ашылған ретро-парк, 

жаяу жүргіншілер к%пірін тамашалап, 

«Жеңіс» саябағын дағы мәңгілік 

алауға тағзым етті. Сұлтан Бейбарыс 

е с к е р т к і ш і н е  т ә у  е т і п ,  Ж а й ы қ 

жағалауында серуендеді. Атырау об-

лыстық тарихи-%лкетану музейіндегі 

құнды жәдігерлерді тамашалады. 

«~рімтал» фестивалі Н.Жант%рин 

атын дағы облыстық филармонияда 

қорытын дыланды. 

–  О б л ы с т ы қ  ж а с  т і л ш і л е р 

фестивалін ұйымдастырудағы басты 

мақсат – жас жеткіншектердің туған 

ел мен жерге деген сүйіспеншілігін 

арттырып, патриот тық сезімдерін жа-

нып қана қоймай, Атырау аймағынан 

шыққан Gбу Сәрсенбаев, Хамит 

Ерғалиев, Жұмекен Нәжімеденов, 

Фариза Оңғарсынова, Зейнолла 

Қабдолов сынды айтулы тұлғалардың 

ізін басқан жас тілшілерді халыққа 

таныту, бұлақтың к%зін ашу, бағыт-

бағдар беру. «~рімтал» жас тілшілер 

фестивалі  – «Атырау-Ақпарат» 

медиахолдингінің  «Туған жер» 

этно-мәдени жобалары ішіндегі ең 

маңызды шараның бірі, – деді медиа-

холдинг директорының орынбасары 

Рауан Сәбитұлы. 

Жас тілшілер фестивалінің қоры-

тын дысы бойынша оған қатысушылар 

«Егемен Қазақстан», «Айқын», «Қазақ 

әдебиеті»,  «Қазақстан Zaman», 

«Қазақстан әйелдері», «Парасат» және 

«Қазақ газеттері», «Жас %ркен», «Қазақ 

радиолары» Серіктестіктеріне қарасты 

басылымдар мен радиолардың ар-

найы жүлделеріне ие болды.

Еліміздің ақпарат айдынында 

%зіндік орны бар, Елбасымыздың 

тікелей Жарлығымен құрылған 

« Қ а з а қ  г а з е т т е р і »  С е р і к т е с т і г і 

де тұңғыш рет ұйымдастырылып 

о т ы р ғ а н  ф е с т и в а л ь г е  қ о л д а у 

к%рсетіп, оның жеңімпаздарына 

арнап қарымды қаламгерлер –  Gбіш 

Кекілбаев, Сайын Мұратбеков, Марат 

тойы Амангелді  ауданында %нер 

қайраткерлерінің қатынасуымен жоғары 

дәрежеде аталып %ткенін естідім. Бұл 

қуанышты хабарды маған осы ауданның 

т у м а л а р ы  –  Е р к і н  Қ о ж а х м е т о в , 

Қайыржан Мақанов ағаларым мен до-

сым Қалибек Дербісалиндер жеткізіп 

еді. Біз қазақ деген халық жақсылардың 

істеген жақсы істерін жалпақ жұрттан 

жасырмай жария етіп жүретін халықпыз. 

Архимед Бегежанұлының ұйтқы болуы-

мен, 2015 жылы ХVI ғасырда %мір сүрген 

Gбілқайыр ханға ~лкейік %зенінің бой-

ында (Жангелді ауданы мен Ырғыз 

аудандарындағы шекарада – авт.) к%рікті 

кесене орнатылды. Биыл Қазақстанның 

қасиетті картасына енген қазақтың 

ұлы ағартушысы Ыбырай Алтынсарин 

атамыздың мүрдесі жатқан жеріне келісті 

кесене орнатылуына бастамашы болды. 

Бұл дегенің – облыс әкімінің %ткен 

тарихымызға аса зор мән беріп, %скелең 

ұрпаққа %шпес %неге, тәлім-тәрбие беріп 

жүргендігі емес пе?! Бұл дегенің – об-

лыс әкімінің рухани жаңғыру жолында 

Қазақстанның қасиетті географиясын 

жете білуіне ұмтылысын, ондағы мәдени 

ескерткіштерге, нышандық мәдени-

тарихи орындарға деген оң к%зқарасын 

білдірсе керек. Қазіргі қырдың қызыл 

түлкісіндей, күніне қырық құбылып 

тұрған мына заманда %ңір әкімдеріне 

қойылып жататын талап-тілектер де 

әрқилы. 

Жуырда Елбасымыз Н. Назарбаевтың 

аграрлы %ңір саласы саналатын Қостанай 

облысында екі күндік жұмыс сапарымен 

болып қайтқанынан жұртшылық ха-

бардар. Ол жайында барлық ақпарат 

құралдарында айтылды. Сондықтан бұл 

%ңірдің агросаласында қол жеткізген 

жетістіктерін жіпке тізбей-ақ қояйын. 

Биылғы жылы ел қоймасына құйылған 

20 млн. тоннадан астам астықтың 5 млн. 

сапалы тоннасы осы %ңірде %ндірілгенін 

тіліме тиек етсем, оқырмандар бұл 

с%зімді жоққа шығара қоймас. Мемле-

кет басшысы сол сапарында «Сарыарқа 

Автопром» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінде болып, автомобиль 

%ндірісімен айналысатын отандық 

кәсіпорнының %німіне ризашылығын 

білдірді. Сол сапарында Елбасымыз: «Бұл 

%ңір алдағы уақытта Аграрлық %ндірістік 

аймақ болып аталатын болады» деген 

болатын. Еліміздің экономикасын үнемі 

%рге сүйреп, дамудың даңғыл жолына 

түсірген Елбасымыздың бұл бағасын 

Қостанай облысының жұртшылығы 

жылы қабылдады. Туған %ңірімнің 

%згеше %рнегімен %рге %рлегеніне шын 

жүрегімен қуанған жандардың бірімін. 

Қостанай облысының тұрғындарының 

рухын к%теріп, олардың рухани жаңғыру 

жолына жарық түсіріп жүрген облыс 

әкімінің еңбегінің жемісін жеуіне 

тілектеспін.

Асқарбек БЕКТЕМІСОВ,
журналист-жазушы,

ҚР Ақпарат саласының үздігі

Қабанбаев, Сабыржан Шүкіров, 

Жұмабек Кенжалин атындағы арнайы 

жүлделерін тағайындады. 

Республикалық «Қазақ газеттері» 

ЖШС-не қарасты «Үркер» журналы-

ның Бас редакторы, танымал жазу-

шы-публицист Қуандық Түменбай 

фестиваль қатысушыларына %зінің 

жүрекжарды лебізін білдіріп, атал-

мыш ұжымның арнайы жүлделерді 

тағайындаудағы мақсаттарын жан-

жақты түсіндіріп %тті. 

Осыдан соң сахна т%ріне к%терілген 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ның Атырау 

облысындағы %кілі, «Құрмет» орде-

нінің иегері ~теген Нәукиев «Қазақ 

газеттері» Серіктестігінің Жұмабек 

Кенжалин атындағы арнайы жүлдесін 

Құрманғазы ауданындағы Н.Манаев 

атындағы мектептің 10-сынып 

оқушы сы Ақерке Амангелдиеваға, 

«Ана тілі»  ұлт газетінің Марат 

Қабанбаев және Сабыржан Шүкіров 

атындағы жүлделерін Қызылқоға 

ауданындағы Е.Халықов атындағы 

№7 мектептің 9-сынып оқушысы 

Қадіржан Алдахов пен Махамбет 

ауданындағы Алмалы орта мектебінің 

11-сынып оқушысы Назгүл Сәйпенге, 

ал «Үркер» жастар журналының 

Сайын Мұратбеков және Gбіш 

Кекілбаев атындағы жүлделерін 

Мақат ауданындағы М.Баймұханов 

атындағы орта мектептің 10-сы-

нып оқушысы Сәндігүл Қонысқызы 

мен Исатай ауданындағы Қызылүй 

мектебінің 7-сынып оқушысы Дарын 

Тілекқабылға табыс етті. Барлық 

жеңімпаздарға мектеп с%мкелері мен 

кітаптар сыйға берілді. 

– Бүгін мұнайлы %ңірде болашақ 

жас тілшілер үшін ерекше той болды 

десем қателеспейтінім анық. Себебі, 

бұл фестивальдің мәні мен маңызы, бе-

рер тағылымы зор. Жас жеткіншектер 

бұл күнді ешқашан ұмытпайды деген 

ойдамын. Барлықтарыңызға еліміздің 

%мірінде ойып тұрып орын алатын 

қайраткерлердің, ұлы тұлғалардың 

атындағы жүлделер табысталып жа-

тыр. Мен үшін аяулы дос, ардақты 

әріптес, «Қазақ газеттерін» %мірінің 

соңына дейін басқарған Жұмабек 

Кенжалин атындағы жүлдені тап-

сыру үлкен мәртебе. Сіздерге осы 

тұлғалардың жолын берсін демекпін! 

– деп ерекше тебіренісін жеткізді 

~теген Аманшаұлы %з с%зінде.

Иә, бұл фестиваль қолдарына 

ақ парақ пен қауырсын қалам алған 

болашақ жас тілшілерге қанат бітіріп, 

мәңгілік естерінде қалатыны анық.

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ,
журналист 

Суреттерді түсірген 

Gнуар GБІЛҒАЗИЕВ 

АТЫРАУ

дым. Ол с%зінің соңында: «Асқарбек 

аға, мен Сіздің денсаулығыңыздан ха-

бардармын, осы айдың 16-сы күні, 

Арқалық қаласында халық баты-

ры – Кейкі К%кембайұлы атамыздың 

кесенесінің ашылу салтанаты бола-

ды. Сол шараға арнайы шақырылған 

қонақтардың тізімінде Сіз де барсыз» деп 

менімен жылы қоштасты. Сол күннен 

бастап үйіне қайтатын солдаттай күй 

кештім. Қуанғаным сондай күн санау-

мен үйіме сыймай, жолға шығар күнімді 

тағатсыздана күттім.

Міне, араға 3-4 жыл салып, туып-

%скен %ңіріме келе жатырмын. Ойымда 

алтын бесігінде тербетіп, %мірде қатарға 

қосқан туған %ңірім – Қостанайым бұл 

жолы қалай қарсы алар екен деген күдік 

те жоқ емес. Жолда келе жатып, менімен 

телефон арқылы с%йлескен Максим  

Устиновпен байланысқа шығып, ертеңгі 

шараның қай жерде %тетінін нақтылап 

алып, Шақшақ Жәнібек бабамыздың 

асына менімен екі адамның еріп ба-

ратынын ескерттім. Ауыр науқасқа 

шалдыққалы, адам баласына артық 

салмақ салмау әдетіме айналған. Об-

лыс әкімі Архимед Бегежанұлы Аста-

жеткізіпті. Сол жиынға қатынасқан 

бір ақсақалдың: «О, Жасаған Ием, 

табалдырыққа ысырылып тасталған 

қазақ тілін қайтадан т%рге сүйрейтін 

әкім бергеніңе рақмет!» деп к%зіне жас 

алғанын жергілікті жұрт әлі күнге дейін 

жыр қылып айтып жүр. 

Шақшақ Жәнібек бабамызға арналып 

салынған ескерткіштің ашылу салтана-

тынан кейін А. Мұханбетовтың Арқалық 

қаласына Кейкі батыр бабамыздың 

кесенесінің ашылу салтанатына аттанып 

кеткенін естідім. 

Осылай Қостанай, Торғай %ңір ле-

рінің жұртшылығының рухын к%теріп, 

болашақтың жарқын ісіне бел шешіп 

еңбек етіп жүрген облыс басшысын: «Ай 

қарап, жұлдыз санап жүр» деуге кімнің 

аузы барады?!

К е й к і  б а т ы р  б а б а м ы з д ы ң 

кесенесінің ашылу салтанатынан 

кейін, Архимед Бегежанұлы облыс 

%нерпаздарының басын жиып, «қазақ 

%нерінің мақтанышы – Бақытжан 

Байқадамов атамыздың 100 жылдығын 

қалай %ткіземіз» деп кеңесіпті. Келісіп 

пішкен тон қашан келте болған? Кейін 

композитор Б.Байқадамов атамыздың 
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Gжейге бұл атақты беру ж%нінде аудандық арда-

герлер кеңесі ұсыныс жасаған болатын. Ол аудандық 

мәслихаттың кезекті сессиясында депутаттар тара-

пынан қызу қолдау тапты. Марапатты аудан әкімі 

Бибоз Шаяхметов пен аудандық мәслихаттың хат-

шысы Болат Жүгінісов арнайы барып табыс етті. 

Уағиса әжей жол шалғайлығына қарамай келіп, 

аудандағы, елді мекендегі атқарылып жатқан 

жұмыстармен таныстырып, елдің жағдайымен 

хабардар еткені үшін қонақтарына ризашылығын 

білдірді. Аудан әкімі Бибоз Байдәулетұлы мен 

аудандық мәслихат хатшысы Болат Теміржанұлына 

жүрегінен шыққан %леңдерін  арнады. Gжей  оларды  

қашанғы әдетінше жатқа оқыды. Жүзге келсе де есте 

сақтау қабілеті жақсы ананың кеудесіне т%сбелгі  

тағылды.

Аудандық мәслихаттың хатшысы Б.Жүгінісов 

депутаттар корпусы атынан құттықтаса, Асан 

ауылдық округі  ардагерлер кеңесінің т%рағасы 

С.Gліпов ғасырмен құрдас анаға ұрпақтарыңыздың 

қызығына б%лене беріңіз деген ақ тілегін арнады. 

У.Мұхтарова %ңір басшыларына халықтың 

қамын ойлап, мұң-мұқтажын ескеріп, одан тиісті 

нәтиже шығарып отырған еңбектеріне табыс тілеп, 

%зінің аналық алғысын білдірді.  

Қанат ҒҰМАРОВ
Атырау облысы

О р т а л ы қ  Е л б а с ы  Н . Н а з а р б а е в т ы ң 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауында к%рсетілген 

мемлекеттік қызмет к%рсету сапасын жақсарту 

және білім беру жүйесін %згерту туралы тапсыр-

маларды орындау аясында ҚазҰПУ-дың Байқау 

кеңесінің шешіміне сәйкес құрылды. 

«Шапағат» орталығының салтанатты ашылуы-

на университет ректоры Такир Балықбаев және 

Алматы қаласы Медеу ауданы әкімінің орынба-

сары Ғани Майлыбаев қатысты. Ғ.Майлыбаев 

құттықтау с%зінде цифрлық қызмет  к%рсету 

орталығы қоғаммен байланысты жетілдіру, яғни 

студенттердің уақытын, қаржысын үнемдеу 

мақсатында жасалынып жатқан жаңа жүйе екенін 

атап %тті. 

Іс-шара барысында Т.Балықбаев орталықтың 

қызмет к%рсету жүйесімен таныстырды. «Шапағат» 

орталығы білім беру, мәдени-демалыс,  әлеуметтік 

қызметтер к%рсететін секторлар мен б%лімшелерден 

тұрады. К%пфункционалды секторлардың бірі «бір 

терезе» қағидасы бойынша жұмыс істейтін «Оқу 

секторында» студенттерге, магистранттар мен 

докторанттарға академиялық ұтқырлық, тіркеуші 

кеңсесі, паспорт үстелі, еңбекпен қамту, қаржы 

және т.б. қызметтер ұсынылады.  

Аталмыш орталықта орналасқан «Астана Банк» 

АҚ %кілдері студенттерге «мобильдік ұсыныс» 

бойын ша қызмет к%рсетеді. Олар оқу ақысын 

мобильдік телефон арқылы т%лейтін мүмкіндіктерге 

ие болды.  Қаржы тапшылығынан оқу ақысын 

т%лей алмаған студенттің ата-анасына арнайы 

жеңілдікпен несие беріледі.  

«Шапағат» орталығында студенттер, магис-

т р а н т т а р ,  д о к т о р а н т т а р  ж ә н е  а т а - а н а л а р 

қажетті құжаттар, ауысу, қабылдау сияқты түрлі 

анықтамалар, білім беру бағдарламалары бойынша 

кеңестер, қаржылық және басқа да сұрақтар бойын-

ша ақпарат алатын болады. 

Айтуған ДCУЛЕТ

ҒАСЫР ҚҰРДАСЫНА  
ҚҰРМЕТ

 «ШАПАҒАТ» 
орталығы ашылды

ТҰСАУКЕСЕР

   

Ш
ыңғыс хан 1206 жылы 

таққа отырғанда ми-

л и т а р и с т і к  б а ғ ы т 

ұстанғаны белгілі. Шыңғыс ханның 

осы жаһандық жаулап алушылық 

саясатына к%нбеген наймандардың 

ханы Күшлік еді. Ал осы найман 

хандығының құрамында қаң-

лылар да болғандығы тарихта %з 

ізін қалдырған. Бұдан қаңлылар 

мемлекеті болмады деген пікір 

тумауы тиіс. ~йткені 2600-2800 

жылдық тарихы бар қаңлылар 

Темучин есімді моңғол ханзада-

сы Шыңғыс деген атаумен қаған 

тағына отырғанда қаңлылар т%рт 

мемлекеттің құрамында еді. Ең 

алдымен олар Дешті  Қыпшақ 

мемлекетінің құрамындағы ба-

сты тайпа болатын. Атақты Gмір 

Темірдің %мір жолын жазған та-

рихшы Шарафуддин Яазди %зінің 

«Зафарнама»  атты к ітабында 

Дешті  Қыпшақ алты ұлыстан 

тұратындығын, олардың ең басты-

сы қаңлылар екендігін жазған. Ал 

Дешті Қыпшақ деген атауға орай 

былайғы жұрт бұл мемлекетті тек 

қыпшақтар ғана тұратын ел деп 

ұғатындығы %кінішті. Шындап кел-

генде «Дешті Қыпшақ» атауы парсы 

тілінен аударғанда «қыпшақтар 

даласы, елі» деген ұғымда. Қазіргі 

Үндістан түбегіндегі Бангладеш 

мемлекеті парсыша «бенгалдар елі» 

дегенді білдіреді.

Қаңлылардың екінші тобы 

Хорезм мемлекетінің құрамында 

болды. Хорезмде түркмендердің, 

тәжіктердің ата-бабалары қаң лы  -

лармен үзбей соғыста болған дығы 

Иран тарихшылары Жувейнидің, 

Рашид-ад-Диннің шығар ма ла-

рын да кеңінен жазылған. Хорезм 

шахы Текеш ұзақ жылдар соғысу 

нәтижесінде 1181 жылы қаңлылар 

ханы Алп-Дерек %зінің хан атағы-

нан бас тартып, бағынышты инал 

болуға, қызы Түркенді шахқа жұ-

бай лыққа беруге, мұсылман дінін 

қа был дауға мәжбүр болғаны белгілі.

Ал қаңлылардың екі жарым мың 

жылдық қара шаңырағын сақтап 

қалған Озар хан Жетісудан Ертіс 

бойына дейін, Шу мен Талас арасын 

билегендігі де тарихи деректерде 

а н ы қ  ж а з ы л ғ а н .  Қ а ң л ы л а р 

мемлекетінің сол кездегі астанасы 

Баласағұн қаласы болса, Жетісуда 

Алмалық Тәңіртау мен Талқы тауы 

арасында Қорғастан 18 шақырым 

жерде қазір үйінді болып жатыр. 

Ал біздің дәуірімізге дейінгі Қаңлы 

мемлекетінің астанасы болған 

Битянь (Б%ден) қаласы Тараз бен 

Испиджабтың ортасында болған 

деген дерек бар.

Атақты тарихшы Gбілғазы 

Баһадүр %зінің «Түрік шежіресі» 

атты кітабында 50-60 мың қаңлы 

Хорезм шахқа жақындай к%шіп 

кеткенде басқалары Талас пен Шу 

%зендерінің жағасында, Жетісуда 

қалып қойды деп жазады. Бұл 

қалған қаңлылардың саны 10 

мың үй, яғни әр отбасында 5-6 

адамнан болғанда 50-60 мың адам 

деген с%з. Қаңлы мемлекетінің 

қара шаңырағында, жұртында 

қалған елді парсы тарихшысы 

Жувейни Озар хан («Бұзар» деп те 

жазылады) басқарды деп к%рсетеді. 

Сол Ата Мәлек Жувейни %зінің 

атақты «Тарих-е жаһангошай» атты 

еңбегінде: «Қарақытай елде рінде 

нық аяқ тірегеннен кейін (Күшлік) 

бірнеше рет Алмалықтың ханы 

Озармен шайқасты. Соңында оны 

аңға шыққанда ұстап %лтірді...

... Алмалыққа келгенде (Озар) 

бұрынғыша аңға шықты. Аңда 

жүргенде кенеттен Күшліктің н%кер-

лері оны тұтқындап, Алмалық тың 

қақпасына алып келгенде Алмалық 

тұрғындары қақпаны тарс жауып та-

стады. Содан соғыс басталды. Осы 

арада моңғол әскерінің келе жатқан 

хабарын естіген олар Алмалықтан 

қайта оралғанда жолда оны %лтірді.

Озар қаншама ержүрек болса да 

Құдайдан қорқатын жаны таза адам 

еді. Сопыларға қатты құрметпен 

қарайтын... Одан кейін оның ұлы 

Сығанақ-тегін әкенің орнын басып, 

Түшидың (Жошының) қыздарының 

бірі оған некеленді. Арыстан ханды 

(Арслан ханды) Қиялыққа жіберіп, 

оған да бір қыз (берді) айттырды. 

(Тегерандағы «Бамдат» баспасы, 

1-том, 48 және 58-беттерден. Пар-
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сы тілінен аударған Ислам Же-

меней). В.В.Бартольд «Туркес-

тан в эпоху монгольского наше-

ствия» кітабында Озар Күшліктің 

қолынан %лгеннен кейін Шыңғыс 

х а н  Ж о ш ы н ы ң  қ ы з ы  Б о л ғ а н 

бикені Сығанақ (Суқнақ) – тегінге 

бергенінін нақтылай түседі. Бұл 

кезде Шыңғыс хан қаңлылармен аса 

достықта, ынтымақта болған.

О с ы  д е р е к к е  б а й л а н ы с т ы 

Шыңғыс хан қаңлы ханына %зінің 

қай немересін берді, оның аты кім? 

Ал жоғарыда келтірілген дәйекс%зде 

айтылатын «Жошының екінші 

қызын алған Арыстан хан кім?» 

деген сауал туатындығы заңды. 

Бұған сол Алмалық қаласында 

туып-%скен, Сығанақ-тегіннің қол 

астында болған, қаңлыдан шыққан 

тұңғыш қазақ тарихшысы Жамал 

Қарши %зінің «Gл-Мулхакат би-с-

сурах» атты кітабында қаңлы ханына 

Жошы хан жұбайлыққа берген 

қыздың аты Болған бике екендігін 

атап к%рсетеді. Жамал Қаршиды 

ұстаз санаған, одан үш ғасырдай 

кейін %мір сүрген Мұхаммед Хайдар 

Дулати оның еңбектеріне үнемі 

сілтеме жасап отырғанын да жақсы 

білеміз. Осы Жамал Қарши кейін 

Сығанақ-тегін мен Болған ананың 

ұлы Елбұтарды тәрбиелеген аталық 

қызметін атқарғандығын жазған. 

Ел-жұрттың әлі күнге дейін аузында 

сақталған аңызға қарағанда Болған 

ана тоқсан жаста дүниеден %тіп, 

артында к%п ұрпақ қалдырған. 

Ал оның жұбайы — қаңлы ханы 

Сығанақ-тегіннің мазары да Сарысу 

%зенінің т%менгі жағында Талмас 

ата күмбезі деген атаумен сақталған. 

Бұл жерде айта кететін бір жайт 

— ертеде ел билеген хандардың %з 

есімінен б%лек қосымша аты да 

болған. Мәселен, Темучин, яғни 

Темірші моңғол ханзадасының 

туғанында қойылған есімі болса, 

кейін қаған тағына отырған соң 

аты Шыңғыс болып %згертілгендігі 

сияқты қаңлы ханзадасы Талмас 

әкесі Озардың орнына отырған соң 

Сығанақ-тегін аталуы әбден мүмкін. 

Дешті-Қыпшақта Сығанақ деген 

қала болғандығы белгілі. Сығанақ 

— ертедегі түркі, тіпті қазіргі түрік 

тілінде де «баспана» және «жерт%ле» 

деген мағынаны білдіреді. Ал біздің 

қазақта бір әулеттің сүйектерін 

қойған моланы «сағана» десе, 

«қағанағы қарқ, сағанағы сарқ» 

деген мәтелдегі «сағанағы сарқ» 

деген екі с%з «үйінде ештеңе жоқ» 

деген ұғымда қолданылады. Бір 

айта кететін жайт — қаңлы ханы 

Сығанақ-тегін Шыңғыс ханға 

ж а н а м а  б а ғ ы н ы ш т ы  б о л ғ а н . 

Қағанмен одақтас яғни терезесі 

тең билеуші ретінде болғандығын 

атақты шығыстанушы В. Бартольд 

%з інің  Шыңғыс хан заманын 

з е р т т е г е н  м о н о г р а ф и я с ы н д а 

да, жеке мақа лаларында да атап 

к%рсеткен болатын. 

Болған бике бүкіл әлемді жа-

пырақтай қалтыратқан Шыңғыс 

ханның немересі болғандықтан 

қай мана қазаққа ұзатыла салма-

ғандығы, саяси саудада қолда-

нылған ірі адами капитал болған-

дығы күмәнсіз. Болған ана қаңлы 

мемлекетінің ірі билеуші тұлға-

ларының бірі ретінде жұбайы %мір-

ден %ткен соң хан тағында отыр-

ғандығы да ел аузында сақталуы 

т е г і н  б о л м а с а  к е р е к .  О н ы ң 

беделі %зінің т%ркін жұртына да 

жүргендігіне мына бір дерек айқын 

дәлел бола алады. Шыңғыс хан 

шапқыншылары алты ай бойы Оты-

рарды ала алмай шерменде болғаны 

тарихтан белгілі.Отырарды ерлікпен 

қорғаған Түркен Хатунның інісі 

Қайыр хан Шыңғыс ханның к%п 

жауынгерлерін %лімге ұшыратқан 

ғой. Міне, сол %шін Шыңғыс хан 

Қайыр хан мен Түркен Хатун-

нан алған. Бірін зынданда ұстап, 

к%мейіне қорғасын құйып, азаптап 

%лтірсе, Түркен Хатунның мойны-

на шынжыр салып, итаяқпен ас 

беріп, шах пен Қайыр ханға жоқтау 

айтқызғысы келген. Осы кезде 

Болған ананың дауысы естіледі. 

Болған ана %зінің қайын әпкесін 

тұтқыннан босатып, иелік беріп, 

үлкен адамгершілік жасаған. Түркен 

Хатун осы қорлықтан құтылған соң 

1233 жылы, яғни Шыңғыс хан мен 

Жошы хан қазасынан соң 6 жылдан 

кейін %мірден %ткен. 

Жоғарыда Жошы ханның екінші 

қызын алған Арыстан хан кім екен-

дігі туралы да Жамал Қаршидың 

кітабында жазылған. Арыстан хан 

қарахандар әулетінен шыққан, 

Тараз бен Қашқарды билеуші. 

Оның арабша аты-ж%ні — Gбу-Фатх 

Мұхаммед-ибн-Жүсіп. Бұл Арыстан 

хан әуелі Тараз қаласының оңтүстік 

жағындағы Аса %зенінің жағасында 

мазары тұрған Айша бибіге үйлен-

ген. Айша бибі қаза тапқан соң 

қарақытайлармен соғыста олардың 

қолына тұтқынға түскен. Найман 

ханы Күшлік қарақытайлармен 

соғысып, гурханын жеңген соң 

Арыстан ханды тұтқыннан босатқан. 

Қалың ягма (жалайыр) елін билеген 

осы Арыстан ханды да %зіне жақын 

тарту мақсатымен Шыңғыс хан оған 

Жошының екінші қызы Белеңді 

жұбайлыққа бергенмен, олардың 

бұл %мірі ұзаққа созылған жоқ. 

Арыстан хан Қашқарға барған соң 

оны сол қаланың әмірлері %лтіріп, 

Белең жесір қалып, әпкесі Болған 

ананың қасына келген. Сондықтан 

д а  б ұ р ы н - с о ң ғ ы  ж а з у ш ы л а р 

Сығанақ-тегін Жошының екі 

қызына  б ірдей  үйленген  деп 

жаңылып жүр. Мәселен, атақты 

Мәшһүр Жүсіп К%пеев «Бұрынғы 

заманда Түркістанда Талмас ата 

деген әулие болған. Бәйбішесінің 

аты — Болған, тоқалының аты — 

Белең. Кенже тоқалының аты — 

Ақбикеш. Болған ана Сарысудың 

бас жағында, Белең ана Сарысудың 

аяқ жағында, Ақбикеш Қаратауда 

қоныстанған.

Болған ана, Талмас ата мола-

лары Сарысу бойында. Екеуі бір 

жерде. Ол жер «Болған ана» аталып 

кеткен. Егде тартқанда Белең ана 

Болған ананың жанына келген. 

Рухы осы жерде мәңгі сая тапқан. 

Ұлытау, Кішітаудың о жақ, бұ 

жағынан, Атасу %ңірінен жеті %зен 

Сарысуға құяды. Сондықтан да 

ертеде бұл жерді «Жеті Кеңгір» деп 

те атаған. Сол %зендер құйған жерді 

«Қаражар», одан т%менірек тұсын 

«Белеңнің бойы» дейді.

Ел арасында жоғарыда аты 

аталғандардың әрқайсысы туралы 

аңыз-әңгіме жетерлік. Мәселен, 

Ақбикеш Қаратауда %мірден %тіпті. 

«Басымды Темірқазыққа қаратпа, 

аяғым Gзірет Сұлтанға қарай со-

зылады. Күнбатысқа да қаратпа, 

аяғым Талмас атаға қарай со-

зылады» деп, %зін тікесінен-тік 

жерлеуді %тініпті. Моласына шошақ 

тас қойдырған». Мәшһүр Жүсіп 

К%пеев бұл деректерін ел аузындағы 

әңгімелер негізінде жазғандығы 

к%рініп тұр. Ол Жамал Қаршидың 

жоғарыда аталған еңбегімен таныс 

болғанда нақты жазар еді. Бұл арада 

айтар жайт — Шыңғыс хан және 

оның ұрпақтары ел билеген заманда 

ұлы империяның аумағын аралаған 

атақты парсы тарихшысы Рашид-ад-

Дин: «Қаңлылар Жетісудан Ертіске 

дейін үстемдік құрды» деп жазып, 

бұл қаңлылардың Хорезмшахқа 

қарасты және Дешті  Қыпшақ 

құрамындағы қаңлыларға қатысы 

жоқ дербес Қаңлы мемлекеті туралы 

айтқан. 

А л  Б о л ғ а н  а н а  ж е р л е н г е н 

Кеңгір %зенінің атауы туралы %з 

топшылауымызды да айта кет-

сек, бұл В.Бартольд пен Мәшһүр 

Жүсіп К%пеев деректеріне және 

басқа да мағлұматтарға қайшы 

келмес деп ойлаймыз. Қаңлылар 

мемлекетінің ертедегі атаулары-

ның бірі — Канғар екендігі белгілі. 

Біздіңше, Кеңгір %зенінің атауы 

осы Канғар с%зінің жіңішке ата-

луынан шыққан. «Қара Кеңгір», 

«Сары Кеңгір» деп %зендердің ата-

луы «Қара Қаңлы», «Сары Қаңлы» 

атты қаңлылардың аталарының 

атымен аталуы да мүмкін. Кеңгір 

с%зінің түбі Кангар болуы да кәдік. 

Мұны академик Gбдуәлі Қайдар да 

айтады. Жалпы қаңлы мемлекетінің 

бір шеті Сарыарқа бойында да 

болғандығы тарихи деректерден 

белгілі. Тіпті Сарыарқа %ңірінен 

қаңлыға жаз жайлау, қыс қыстау 

б%луде Болған ана әкесімен жүз 

шайысқаны туралы да аңыздар 

бар. Болған ана әкесінен бұрын 

Ұлытау мен Кішітаудың шұрайлы 

жеріне қоныстанғанына Жошы 

ашуланып, малын барымталауға 

жігіттерін жіберіпті. Сол кезде 

барымташылардың алдынан Болған 

ана шықса керек. Хан қызына найза 

к%тере алмай барымташылар бір 

емес, бірнеше рет кейін қайтыпты 

деген аңыз ел аузында сақталғанын 

мен к%рнекті ғалым, этнограф, 

тарихшы, әдебиетанушы Ақселеу 

Сейдімбековтен естіген едім.

Болған ана және ол туралы зерт-

теулер бір тайпаның ғана емес, 

қазақ халқының тарихына тікелей 

қа тысты екендігі күмәнсіз. Ең 

әуелі Болған бикенің әкесі Жошы 

хан ның шешесі қазақ халқының 

құрамындағы қоңырат елінен болса, 

%з анасы Бектумыш — керейлердің 

ханы Тұғырылдың қызы, ал жұбайы 

тағы да хал қымыздың құрамындағы 

аса ірі тайпа қаңлылар болса, 

Болған ананы таза моңғол деп айта 

алмаймыз. Оның үстіне Болған бике 

мұсылмандық жолды ұстанғандығы 

да тарихи деректерде, ел аузындағы 

аңыз дарда сақталған. Оның ба-

сына Gулие ана ретінде ұл сұрап, 

қыз сұрап барған келіншектердің 

ж ә н е  с ы р қ а т ы н а  ш и п а  і з д е п 

барған дардың түнеуі де қазақы 

әдет тен туындағандығы еш күмән 

келтірмейді.

Болған ана күмбезін ұрпақ-

тары Жошы хан мазарынан 100 

шақыры мдай жерде тұрғызған. 

Тарихи жазбаларда күмбездің 

сырты ақ түсті  болған деген 

мәліметтер бар. Қазір ол ақ тү сі-

нен айырылып, күйдірілген қы-

зыл кірпіші ғана қалған. Күйген 

кір піштерде 20 шақты ру таңбасы, 

арабша жазулар бар. Оның ба-

сында 1771 жылы Еділ бойынан 

қашқан қалмақтарды қуған орыс 

әскерінің капитаны Н.Рычков та, 

%з ғұламамыз Шоқан Уәлиханов 

та, атақты археологымыз Gлкей 

Марғұлан да, басқа да к%птеген 

экспедициялар болып, түрлі де-

ректер қалған. Қазір Қара Кеңгір 

мен Сары Кеңгір тоғысар Сарысу 

%зендерінің тұсындағы биіктегі 

үлкен қорымда Болған ана мен 

Шыңғыс ханның екінші әйелі 

Құлан қатынның кесенелері 

алыс тан к%з тартады. Бұл жерден 

үш жүздің басы қосылып, ұлы 

бірлікке қол жеткізіп, таңбаларын 

тасқа қашаған %ңір  де  алыс 

емес. Ғасырлардың куәсі болған 

күмбездер тозғанымен әлі асқақ. 

Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы н ы ң 

тарихи-мәдени мұраны сақтау 

ж % н і н д е г і  о р т а л ы ғ ы н ы ң 

қызметкері Түлкібай Сақтағанұлы 

Т%леуов тың айтуынша, 2011 жылы 

Қарағанды облысы әкімдігінің 

мәдениет басқармасы Болған ана 

кесенесін сақтап қалу бағытында 

алғашқы жұмыстарын жүргізсе, 

2014 жылы республикалық бюд-

жеттен қаржы б%лініп, кесене 

толық жаңғыртылды.Кесененің 

айналасы қоршалып, маңына 

тас т%селді. Мына екі суреттен 

кесененің ж%нделгенге дейінгі 

және одан кейінгі к%рінісін к%руге 

болады. Халықтың қазынасына 

айналған тарихи ескерткішті 

сақтап қалу бағытында атқарылған 

жақсы жұмысқа к%зің тояды, 

к%ңілің марқаяды. Ендігі жерде 

асыл ананың есімі ұрпақтар жа-

дында ұзақ уақыт қала беретіні 

анық.

Мақұлбек РЫСДCУЛЕТ,
жазушы-мұрағаттанушы

ТАРАЗ
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М.Gуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 

академиялық драма театры, «Алатау» 

қысқы спорт түрлері бойынша Рес-

пуб ликалық жоғары спорт шеберлігі 

мектебі, ЖШС «Полиграфкомбинат», 

К.Байсейітова атындағы музыка мектебі, 

мүгедек балалар орталығы, Ахметов 

атындағы олимпиадалық қор бойын-

ша Республикалық мектеп-интернат-

колледжі, №5 мамандандырылған ке-

шенді балалар мен жас%спірімдер спорт-

техникалық мектебі және т.б. мекеме 

қыз меткерлеріне еңбек құқықтарын 

қорғау ж%нінде ақыл-кеңес беріліп, 

жауапкершілікті арттыру қажет екендігі 

түсіндіріледі. 

Бүкіл ғұмырын еліміздің болашағына 

арнаған мерейтой иелерін де мара-

паттап, кейінгі ұрпаққа үлгі-%неге ету 

м а қ с а т ы н д а  к % п т е г е н  і с - ш а р а л а р 

атқарылды. Мәселен, «КВАРТА» ЖШС 

кәсіподағының ұйымдастырушысы поли-

графия саласындағы ардагері Л.Усманова, 

№ 4  О Р М Б Ж М  к ә с і п о д а ғ ы н ы ң 

ұйымдастырушысы,  Қазақстанның 

футбол ардагері Ю.Хен, балалар мен 

жас%спірімдерге арналған Ғ.Мүсірепов 

атындағы Қазақ мемлекеттік академия-

лық театрының артисі Р.Калиолдина, ҚР 

Мемлекеттік Үрмелі аспаптар оркестрінің 

бас  дирижері  К.Ахметов,  дирижер 

Белгілі күйші, шертпе 
күйдің шебері Мағауия 
Хамзиннің есімі Алаш 
жұртына кеңінен таны-
мал. Қазақ күй 1нерінде 
ерекше орны бар, 1зінен 
кейінгі  ізбасарларына 
шығармашылығымен, 
қайталанбас болмысымен 
үлгі-1неге бола білген 
тұлғаның 1мірі, соңына 
қалған күй мұрасын зерт-
теу – маңызды іс. 

Жуырда осы бағытта  жазыл ған бір жаңа туынды 

жарық к%рді. Кітапқа Қазақстан Республикасының 

Х а л ы қ ар т исі,  к ү й ш і, ком пози т ор, Ма ғ ау и я 

Хамзиннің %мірі мен шығармашылығы арқау болған. 

Онда айтулы азамат туралы к%з к%ргендердің  ой-

пікірлері мен сыр-толғаулары, естеліктері топтас-

тырылған. Сонымен қоса Мағауия Хамзиннің та-

лантына тәнті болған ақындардың арнауларына да 

орын берілген.

«Қолдарыңызға ұсынып отырған еңбек – Мағауия 

Хамзиннің болмысын ашуға, оның күйшілік еңбегін 

ұлықтауға арналды. Кітапқа әр жылдарда жазылған 

белгілі қаламгерлердің, журналистердің және музыка 

зерттеушілерінің жазбалары енгізілді. Бір қарағанда 

мұндағы жазбалар бір-біріне ұқсас болуы да мүмкін. Ол 

белгілі, себебі, тақырып ортақ. Солай десек те, кітапқа 

енген  эсселер және мерзімдік басылым беттерінде 

жарық к%рген мақалалар, сыр-сұхбаттар, соның бәрі 

де Мағауияның шығармашылық болмысын түйсінуге, 

оның азаматтық келбетін тануға талпынады» дейді 

кітапты құрастырушы жазушы Жанболат Башар. Кітап 

к%пшілік оқырман қауымға арналған.

Сәбит МҰЛҚАРОВ

Жалпақтал %ңірінде жылқы %сіру 

(әсіресе қазақ жылқысын) мем-

лекет тарапынан қолдау тауып екі 

б ірдей жылқы шаруашылығына 

(«Пятимар» №51 және «Талдыа-

пан» №28) басшылық жасады. Бұл 

ш а р у а ш ы л ы қ т а р д ы ң  ж ұ м ы с ы н 

бақылау үшін Кеңес Одағының мар-

шалы С.Буденный 1947, 1949, 1951 

жылдары әдейі келіп жылқышылармен 

кездескені тарихи шындық. 

Кәрім Тәжмағамбетұлының ең-

бек жолына аз-кем тоқталып %тейік. 

Пятимар онжылдық мектебін бітірген 

соң, бірден жоғары оқу орнына бар-

май, бір жыл совхоздың құрылыс 

б%лімшесінде құрылысшы, екі жыл 

тракторшы және екі жыл қата ры нан 

ш%п, егіс бригадаларында есепші, 

майқұюшы жұмыстарын атқарды. 

С%йтіп, %ндіріс мектебінен тәжірибе 

жинақтап,  тек 1961 жылы Орал 

педагогикалық институтының физмат 

факультетіне түсіп, оны 1965 жылы 

ойдағыдай аяқтап, сол жылы жолда-

мамен С.Меңдешев атындағы Маш-

тексай орта мектебінде оқытушылық 

қызметін бастады. ~мір тәжірибесінен 

%ткен және екі жыл ұстаздық еңбегін 

бағалай отырып, Кәрім ~теғұловты 

Ф у р м а н о в  а у д а н ы н а  қ а р а с т ы 

Қарасу орта мектебіне директор етіп 

тағайындайды. Кейін жас маманның 

білім-біліктілігін, ұйымдастырушылық 

қабілетін бағалай отырып, аудандық 

партия комитетіне жұмысқа алады. Сол 

жылы наурыз айында оны «К%ктерек» 

совхозының партия комитетінің 

хатшылығына бекітеді. Ал 1976-1977 

жылдары  Фурманов аудандық атқару 

комитеті т%раға сы ның орынбаса-

ры, 1977-1979 жылдары Талдықұдық 

совхозының партия комитетінің хат-

шысы, 1979-1985 жылдары аталған 

совхоздың директоры, 1985-1993 жыл-

дар аралығында к%ршілес «Красный 

партизан» совхозының директоры 

қызметтерін абыроймен атқарады. 

Осы жылдарда Батыс Қазақстан 

ауылшаруашылық институтында 

сырттай оқып, екінші мамандықты 

игерді. Ол табиғи-аумақтық тұрғыдан 

А.Беляков және т.б. елінің %ркендеуіне 

%лшеусіз үлес қосып жүрген тұлғаларды 

мерейтойымен құттықтап, сый-сияпат 

жасадық. 

Биыл еліміздің Мәдениет және %нер 

қызметкерлері күні мерекесіне орай 

мәдениет мекемелері арасында мини-фут-

болдан турнир ұйымдастырылды. Тартыс-

ты %ткен додада Құрманғазы атындағы 

Қазақтың мемлекеттік халық аспаптар 

оркестрі 1-орын, М.Gуезов атындағы 

Қазақтың мемлекеттік академиялық теа-

тры 2-орын, «Алатау» дәстүрлі %нер театры 

3-орын алып, жүлделі орындардан к%рін ді. 

Шараны %ткізуге «Республикалық спорт 

колледжі» РМҚК директоры А.Тшанов, 

Қазақстан футболының ардагері, №4 

ОРМБЖМ кәсіподақ ұйымдастыру шысы 

Ю.Хен белсенділік танытып, қолдау 

к%рсетті. 

1 маусым – Балаларды қорғау күні 

қарсаңында балалар арасында сурет сай-

ысын ұйымдастырып, театрландырылған 

к%рініс к%рсетілді. Қуыршақ театрының 

ғимаратында %ткен жарыста жеңімпаздарға 

мақтау қағаздарымен қоса, сыйлық тапсы-

рылды. Шараның жоғары деңгейде %туіне 

«Мемлекеттік қуыршақ театры» ҚМҚК 

директоры Т.Есеналиев, аталған театрдың 

артисі Е.Жүнісова, балалар суреттерін 

бағалау бойынша сарапшы ретінде 

қолайлы орналасқан шаруашылық-

тың экономикалық жағдайын к%теру 

мақсатымен малдың барлық түрін 

%сіру, әсіресе аналық мал басын к%бейту 

негізінде мол т%л алуға қол жеткізуге 

үлкен назар аударды. Бұрын нан негізі 

бар асыл тұқымды қазақтың ақ бас 

сиыр малын к%бейту, вете ри нарлық-

зоотехникалық жұмыс тарын жолға қою 

шұғыл міндеттері қолға алынды. Осы 

мақсатпен облыс тық, облысаралық 

малды асыл дан дыру мекемелерімен 

ты ғыз бай ланыс орнатып олармен 

тәжі  рибе алмасу практикалық іс-

қимыл ға ай налды. Осындай ауқымды 

ұйым дық-басқару, тәжірибе алмасу 

Алматы облысына қарасты Қарасай 
ауданындағы Шамалған ауылында 
Қазақстан республикасының Тұңғыш 
Президенті – Ұлт К1шбасшысының 
«Атамекен» тарихи-мәдени орталығы 
ашылды. 

Шараның салтанатты ашылуын да 

ҚР Тұңғыш Президенті Қоры орта-

лық тың экспонаттар қорына Мемлекет 

басшысы пайдаланған үкіметтік авто 

к%лігін сыйға тартты. 

Мерекелік күнге орайластырылған 

салтанатты жиынға ҚР Президенті 

к е ң с е с і н і ң  б а с ш ы с ы  М а х м ұ д 

Қасымбеков, облыс әкімі Амандық 

Баталов, қоғам қайраткері, меценат 

Болат Gбішұлы арнайы келіп, қара-

с а й   л ы қ  т а р д ы ң  қ у а н ы ш ы н  б і р г е 

б%лісті. Алғашқы құттықтау с%зінде 

Аста надан келген мейман Махмұд 

Базарқұлұлы әлем таныған елеулі 

мемлекет қалыптастыра білген Ұлт 

К%шбасшысының даналығы мен 

д а р а л ы ғ ы н а  т о қ т а л ы п ,  о с ы н д а й 

танымал тұлға %мірге келген %лкенің 

қадір-қасиетін тілге тиек етіп, орталық-

тың ерекше рухани ордаға айналуы-

на тілектестігін білдірді.  Алматы 

облысының әкімі Амандық Ғаббасұлы 

баршаны Тұңғыш Президент күнімен 

құттықтап, «Туған жер» бағдарламасы 

ая сында есігін айқара ашып тұрған бұл 

кешен халықтың Елбасына деген ыстық 

ықы ласының айқын к%рінісі екенін 

алға тартып, тілеулес, ниеттес болған 

жан дардың барлығына ризашылығын 

білдірді. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» мақаласына 
орай Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінде 
«Ибн Баттутаның Ұлы Жібек 
жолымен саяхаты: мәдениеттер 
арасындағы диалогты алға басты-
ру» атты халықаралық ғылыми-
практикалық конференция 1тті.

Жиынды Атырау облысы әкімінің 

орынбасары Gлібек Нәутиев ашып, 

конференцияның маңыздылығына 

тоқталды. 

– Батыс %ңіріндегі  Сарайшық 

қазба жұмыстары ежелгі тарихымыз-

ды кеңінен зерттеп, кейінгі ұрпаққа 

бағыт-бағдар беріп, тереңірек тануға 

үлкен мүмкіндік бермек. Осы мақсатта 

бүгінгі %тіп жатырған конференцияның 

маңызы %те зор, – деді G.Нәутиев. 

 Конференцияның пленарлық 

мәжілісін тарих ғылымының док-

торы, профессор Зейнолла Сама-

шев жүргізіп отырды. Саясаттану-

шы, «Қасиетті Қазақстан» экспеди-

циясының жетекшісі Берік Gбдіғалиев, 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің профессо-

ры Мұқтар Gбілсейіт, тарих ғылымының 

шақырылған О.Таңсықбаев атындағы 

А л м а т ы  к % р к е м - қ о л д а н б а л ы  % н е р 

колледжінің кәсіподақ ұйымдастырушысы 

А.Нұрғожаев және т.б. атсалысты. 

К ә с і п о д а қ  м ү ш е л е р і  Ы с т ы қ к % л 

жағасында %ткен семинарға қатысып, %зара 

тәжірибе жинақтап қайтты. Қоғамдағы 

%зекті мәселелер негізіне арқау болған се-

минар барысында «Руханият» кәсіподағы 

құрамына Республикалық неміс театры, 

Мемлекеттік қуыршақ театры, «Алатау» 

дәстүрлі %нер театры, Алматы қаласы му-

зейлер ұйымы, Мүгедек балалар орталығы, 

Республикалық спорт колледжі, Ахметов 

атындағы олимпиадалық қор бойын-

ша Республикалық мектеп-интернат-

колледжі, ауыр атлетикадан ОДО, №19 

БЖСМ секілді мекемелер еніп, саны-

мыз 5500-ге к%бейді. Бұл 2016 жылмен 

салыстырғанда 10 пайыз артық к%рсет-

кіш екендігін ескерсек, жасап жатқан 

жұмысымыз %з нәтижесін берді деп есеп-

теуге болады.

Бұл шаруашылықта жаңадан к%птеген 

жұмыстарды атқару  белгіленіп, малды 

іріктеп, сұрыптау жұмыстарын жүргізу, 

аталық малдардың сапасын жақсарту, 

т%лді к%п алудың шараларын жасау 

қолға алынады. Мал азығын дайын-

дау, суармалы мал азығын егу, сүрлем 

пішендемелерді уақытында дайындау, 

мал бордақылау алаңын салып, етке 

тапсырылатын малдардың күйі мен 

салмағын арттырып, қосымша салмақ 

алуға қатысты шаралар жүйесі жүзеге 

асырылды.

Шаруашылық экономикасының 

к%терілу і  ондағы халықтың әл-

ауқатын жақсарту, мәдени-тұрмыс 

« А т а м е к е н »  т а р и х и - м ә д е н и 

орталы ғының директоры Жәмилә 

Елгандиеваға қызметтік авток%ліктің 

кілтін табыс етті. ~з кезегінде барлық 

жетісулықтар атынан облыстық ар-

дагерлер ұйымының т%рағасы Ер-

мек Келімсейіт %скелең ұрпақ үшін 

маңызы зор игі іс үшін жомарт жандарға 

а л ғ ы с ы н  а й т с а ,  ж а с т а р  а т ы н а н 

ортаға шақырылған Ушинский орта 

мектебінің оқушысы Дархан Шавхатов 

Елбасына арнаған %леңін ел алдында 

тебірене оқып берді. 

ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы 

Қорының атқарушы директоры Қанат 

Жұмабаев бүгінгі ашылып отырған 

орталықтың келешек ұрпақ үшін тарихи 

мән-маңызға ие екендігін ерекше атап 

%тті. Қ.Жұмабаев ерекше сый ретінде 

орталыққа Мемлекет басшысының 

2001 жылы мінген қызметтік авток%лігін 

тарту етті. 

« А т а м е к е н »  т а р и х и - м ә д е н и 

орталы ғында ҚР Тұңғыш Президенті 

–  Е л б а с ы н ы ң  Қ о р ы  м е н  К і т а п -

х а  н а с ы ,  Т ұ ң ғ ы ш  П р е з и д е н т т і ң 

Музейі, Президент Іс басқармасы, 

ҚР Ұлттық кітапханасы, Шамалған 

ауылы ның мектеп-музейі, Қарасай 

аудандық тарихи-%лкетану музейі 

ж ә н е  М . Т ы н ы ш п а е в  а т ы н д а ғ ы 

Алматы облыстық тарихи-%лкетану 

музейі берген құ жаттар, кітаптар, 

фотоматериалдар  және басқа  да 

экспонаттар жиналған. 

Нұрлан ҚҰМАР
Алматы облысы

докторы, профессор Бейімбет Ирмуха-

нов, Анкара уни верси тетінің профес-

соры Абдуллаһ Гундогдай, Gзербайжан 

Ұлттық академиясының Археология 

және этнография институтының аға 

ғылыми қызметкері Исмайлзаде Пи-

рага Эйюб Оглы және т.б. ғалымдар 

баяндама жасады. «Ибн Баттута: әлемдік 

саяхат және Дешті Қыпшақ даласы», 

«Ибн Баттута еңбектері ортағасырлық 

Қазақстан тарихындағы құнды жәдігер» 

сынды баяндамаларды тыңдай оты-

рып, рухани жаңғыру аясында Ибн 

Баттутаның Жібек жолымен саяхаты ту-

ралы танымдық еңбектермен таныстық. 

Бұл еңбектердің %скелең ұрпаққа берері 

мол. 

Конференция жұмысы «Сарайшық 

қаласының зерттелуі, сақтау және 

дамытудың %зекті мәселелері», «Каспий 

%ңіріндегі к%шпенділердің және қала 

мәдениетінің дамуы», «Тарихи орын-

дарды насихаттаудағы музейлердің р%лі» 

атты тақырыппен секцияларға б%лініп, 

әрі қарай жалғасты. 

Арайлым НАРЕШОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің
медиа-қызмет маманы

«АТАМЕКЕН» 
тарихи-мәдени орталығы

Ұлы Жібек жолы бойымен

«МАҒАУИЯ МАҚАМЫ»

БӘРЕКЕЛДІ!
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ШАРА

ЖАҢА КІТАП

Б ұ д а н  б % л е к ,  б і р л і к т і  н ы ғ а й т у , 

әлеуметтік-еңбек құқықтарын және қыз-

мет керлердің кәсіби мүдделерін қорғау 

ү ш і н  ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н  « Е ң  ү з д і к 

кәсіподақ ұйымы» сайысы да жоғары 

деңгейде %ткендігін айта кетейік. 

2017-2019 жылдары Алматы қаласы 

Дене шынықтыру және спорт басқармасы 

мен Алматы қаласы Мәдениет және мұрағат 

басқармасы арасында тең құқықтық 

пен екі жақтың %зара жауапкершілігінің 

негізінде жалпы әлеуметтік маңызды 

мақсаттарға жету үшін әлеуметтік, еңбек 

және экономикалық қатынастарды 

реттеудің тиімді тетіктері жасалды. Осы-

ны негізге ала отырып, жұмыс істеудің 

әдіс-тәсілдерін жетілдіру – «Руханият» 

кәсіподағы қызметінің басты міндеті бо-

лып қала бермек. 

Исләмбек ОМАРОВ,
 «Руханият» кәсіподағы қоғамдық 

бірлестігінің т1рағасы

қызмет етсе де еңбегі жемісті болды. 

Бүгінде «Құрмет» орденімен және 

бірнеше медалдармен, грамоталар-

мен марапатталып еңбек ардагері, 

жұртының мақтанышы атанып отыр. 

Ауыл еңсесін  еңбек арқылы, 

қоғамға адал қызмет ету жолымен 

к%те руді ойлаған Кәрім ~теғұлов с%зі 

мен ісінде бірлігі бар білікті басшыға, 

ха лықтың қалаулы, сыйлы азаматына 

ай налды. Осы жылдарда аудандық, 

облыстық партия комитетінің мүшесі, 

аудандық, облыстық советтің депутаты 

атанды.

Мемлекет  саясатына  сай  ҚР 

Үкіметінің мемлекет иелігінен алу 

мен жекешелендіру шараларын жүзеге 

асыра отырып, «Ақ пәтер» %ңірінде 

25 шаруа қожалығының қалыптасып 

дамуына Кәрім ~теғұлов бір кісідей ат-

салысты.  Бүгінде шаруа қожа лықтары 

ауылшаруашылығы %німдеріне деген 

қажеттіліктерін қанағаттандыруда. 

Уақытпен үндесе білу деген осы.

Жалпы Кәрағаңның бүгінгі кезге 

дейін жеткен жетістіктеріне зайыбы 

Бижамалдың қосқан үлесі %лшеусіз. 

Бижамал нағыз ұстаз, оқу-тәрбие 

жұмысының хас шебері, балаларының 

сүйікті анасы, немерелерінің әжесі. 

Кәрағаң мен Бижамал екеуі қосарлана 

жүріп,  небір қуаныш-қызықтың 

т%рінен табылып, айналасына нұр ша-

шудан, дос-жаран, ағайындарына қол 

ұшын беруден шаршаған емес. Осы 

жанұяны сәні мен салтанаты жарасқан, 

әлеуметтік-мәдени тұрмыс дәрежесі 

бірдей дамыған, ұстанымдары бейбіт 

кішігірім мемлекет десе болғандай. 

Оларға қарап, сырттай қызығып, 

сүйсінетіндер аз емес.    

~теғұловтар отбасы к%пке үлгі. 

Ұлды ұяға, қызды қияға қондырған, ба-

лаларын нағыз қазақы салт-дәстүрмен 

тәрбиелеп %сірген. Үлкен ұлы Арман 

Саратов мал дәрігерлік институтын 

бітірген. Еңбек жолын Жалпақтал 

%ңірінде бастап, Қарат%бе, Теректі 

аудандарының әкімі болды. Бүгінде 

Батыс Қазақстан облысы әкімінің 

бірінші орынбасары. Қызы Даражат 

Қостанай ауылшаруашылығы ин-

ститутын бітірген білікті экономист. 

Ұлы Бейбіт  Батыс Қазақстан ауыл 

шаруашылығы институтының түлегі. 

Қазіргі кезде «Бейназар – Б» ша-

руа қожалығын басқарады. Қыздары 

– Салтанат Орал педагогикалық 

институтының физика-математи-

ка факультетін бітірген, ал Анар 

Қарағанды кооператив институтын 

тәмамдаған. Бүгінде банк жүйесінде 

еңбек етуде. Кішісі Гүлмаржан Орал 

педагогикалық институтын бітірген. 

Ұстаздық қызметте. 

Кәрім Тәжімағамбетұлының еліне, 

халқына, дос-жарандарына жасап 

жүрген қамқорлығы мен азамат ты-

ғына, мырза пейіліне ырза к%ңілмен 

ризашылығымызды айта келе Кәрім 

замандасымыздың азаматтық болмы-

сы мен ұстанымы, туған жерге деген 

шексіз құрметі мен сүйіспеншілігі 

ізін басып келе жатқан кейінгі буын 

%кілдеріне үлгі-%неге екені с%зсіз. 

Меңдеш ИСҚАЛИЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері 
Рая ЖАЛҒАСҚЫЗЫ,

ҚР білім беру жүйесінің қайраткері

түлеткен

жұмыс тарының нәтижесінде 1979-1982 

жылдары «Талдықұдық» совхозында ірі 

қара мал %з т%лдері есебінен к%бейіп, 

100 аналықтан алынатын бұзаудың 

к%рсеткіші 95-ке дейін %скен. Осындай 

ғылымға негізделген  шаруашылықты 

ұйымдастыру  нәтижесінде 1982 

жылы қарашаның 11-інде Қазақ КСР 

Ауылшаруашылығы министрлігінің 

бұйрығымен Талдықұдық совхозы 

Қазақтың ақ бас асыл тұқымды сиыр 

малын %сіретін шаруашылық болып 

бекітілді. 1982 жылдың қыркүйегінде 

т%л алу, қосымша салмақ қосу, асыл 

тұқымды аналық, аталық малдарды 

%сіріп семірту к%рсеткіштері бойынша 

Мәскеуде %ткізілген Бүкілодақтық 

а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ  к % р м е с і н д е 

« Т а л д ы қ ұ д ы қ »  с о в х о з ы  е к і н ш і 

дәрежедегі сыйлықты жеңіп алды. Онда 

УАЗ-404 жеңіл машинасы, осыған 

қоса 3300 сом ақшалай сыйлық және 

диплом берілді. Осындай жетістіктер 

шаруашылық қызметкерлерінің, 

мамандардың ерен еңбегінің нәтижесі.

Кәрім ~теғұловтың ұжыммен 

жұмыс істеу, басқару қабілетін ескере 

отырып, 1985 жылы оны соңғы жыл-

дары экономикасы т%мендеп кеткен 

к%ршілес «Красный-партизан» сов-

хозына директорлыққа ауыстырады. 

д ә р е ж е с і н  к % т е р у г е  з о р  ы қ п а л 

еткені белгілі. Нәтижесінде совхоз 

орталығы саналған «Ақ пәтерде» 127 

пәтерлік үй, 392 орындық мектеп 

ғимараты, 300 орындық мәдениет 

үйі, тері илеу, шұжық цехтары іске 

қосылды. Орталықта 24 шақырым 

су құбыры салынып, 18 шақырым 

жерге газ құбыры тартылып ауыл 

тұрғындарына пайдалануға берілді. 

Мәдени-тұрмыстық,  коммунал-

ды кешендер күні  бүгінге дейін 

халыққа қалтқысыз қызмет етуде. 

Ауыл тұрғындары осы игілікті істер 

Кәрағаның басшылық еткен кездері 

атқарылды деп мақтанышпен айтып 

отырады.

О л  ж ү р г е н  ж е р і н і ң  б ә р і н д е 

тек адамгершіліктің, адалдық пен 

азаматтықтың ізін қалдырумен келеді. 

Қазақстанның халық жазушысы, 

Мемлекеттік сыйлықтың  лауреаты, 

ақын Фариза Оңғарсынованың «... 

адам баласының соңында қалатыны 

– отырған тағының биіктігі, байлығы 

мен мансабы емес, кейінгі ел-жұрты 

бағалайтын, к%ңіліне сақтайтын 

азаматтың істеген ісі, жан-жағына 

жасаған жақсылығы...» деген қанатты 

с%здері тура Кәрағаңа арнап айтыл-

ған дай. Оның қай бағытта, қай салада 

Игі істер бастамашысы
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АҚШ к1ші-қон мәселесі ж1ніндегі «Нью-Йорк 
декларациясынан» шығатын болды. Ел билігінің 
мәлімдеуінше, құ жатта америкалықтардың мигрант-
тарды қабылдау саясатына қайшы келетін тұстары 
к1п. 

Нью-Йорк декларациясы 2016 жылдың 

қыркүйегінде БҰҰ-ға мүше 193 мемлекетпен 

бірауыздан мақұл данған болатын. Оның аясында ке-

лер жылы бос қындардың құқығын қорғап, олардың 

білім алу және жұмысқа тұруын қамтамасыз етуге 

ба ғытталған келісім қабылдануы тиіс еді. Алайда 

америкалықтар құжат бұрынғы президент Барак 

Обама кезінде мақұлданғанын айтады. 

Нью-Йорк қаласының 
тұр  ғындары салық реформа-
сына наразылық білдірді. Оған 
республикашылдар пар тия-
сының дайындаған салық ре-
формасы түрткі болған. 

Ереуілшілер: «~згерістер 

А Қ Ш  э к о н о м и к а с ы н ы ң 

бәсекеге қабілеттігін артты-

рады» дейді. Алайда ашынған 

жұрттың айтуынша, реформа тек ірі корпора-

ция мен ауқатты адамдардың мүддесін қорғауға 

бағытталған. ~йткені оларға салынатын салық 15 

пайызға дейін азаяды. Ал жеке тұлғалар үшін бұл 

к%рсеткіш %згешелеу болмақ. Сондай-ақ қарсы 

тарап «бюджет тапшылығы артуы мүмкін» деген 

пікір де айтып отыр. Қалай болғанда да, АҚШ сена-

ты республикашылдардың заң жобасын мақұлдап 

қойған. Енді жоспар бойынша, құжатқа жыл 

соңына дейін қол қойылуы тиіс.

Бразилия Латын Амери-
ка сындағы электр энергиясын 
үнемді пайдаланатын алдыңғы 
қатарлы ел. Енді 2030 жылға 
дейін толығымен баламалы 
энергия 1ндірісіне к1шуді жос-
парлап отыр. 

Соңғы уақытта мұндағы 

жел генераторларының саны 

едәуір к%бейген. Бразилия – 

электр энергиясының шамамен 90 пайызын бала-

малы қуат к%здері арқылы %ндіретін бірден-бір мем-

лекет. Gлеуметтік әрі экономикалық түйткілдерге 

қарамастан, ол энергетика нарығындағы к%шбасшы 

позициясын сақтап келеді. Бірнеше жыл ішінде 

жергілікті «Күн жобасына» 115 миллиард доллар 

инвестиция тартылыпты. 

Сонымен қатар күннен б%лек толқындардан 

электр энергиясын алу жобаларына да инвести-

ция тартпақшы. Латын Америкасындағы бұл 

мемлекеттің жағалау сызығы 10 мың шақырымға 

жуық. Сондықтан 2012 жылы инженерлер мұхит 

айдынында қалқып жүретін бірнеше тонналық 

алып құрылғылар жасап шығарды. Олардың жұмыс 

істеу тәсілі кәдімгі су электр стансасына ұқсайды. 

Мамандар мұны болашақта ең үнемді әрі тиімді 

жоба болады деп болжап отыр.

Грузияда 2018 жылы 
жаңа зейнетақы жүйесі іске 
қосылады. Зейнетақы ай са-
йынғы жалақыдан ұста лып, 
жинақталады. Мұн дай жүйе 
Грузия үшін таңсық. Сол 
себепті заң жоба сы мұқият-
тылық пен ұқыпты лық ты 
талап етеді. 

Зейнетақы реформасы 

келесі жылдың жаз айында іске қосылмақ. 

Жаңа ережеге сай, әрбір тұрғын үшін зейнетақы 

шоты ашылады. Оған айлық жалақы к%лемінің 

2%-ын мемлекет, жұмысшы және жұмыс беруші 

ау дарып отыратын болады. Жаңа зейнета қы 

жүйесі Грузия азаматтарымен қатар тұрғылықты 

мекенжайы бар шетел азаматтары үшін де 

қолданылады. 

Израиль басшылығы елде заңсыз жүрген 
африкалық мигранттарды жер аудармақ. Заңсыз 
мигранттар мәселесін шешу үшін ел үкіметі 10 
жылдың ішінде  жүздеген миллион доллар жұмсаған. 

Алғашында Судан мен Эритрея босқындарын 

елге кіргізбеу үшін Мысырмен шекарада қорған 

тұрғызды. Алайда оған дейін кіріп үлгерген 50 

мыңға жуық мигранттарды елден шығару %зекті 

мәселеге айналған. Себебі заңсыз келушілер 

Тель-Авивтегі бірқатар аудандарға қоныстанып 

алғандықтан, қарақшылық шабуыл к%бейіп, 

қылмыс %рши бастады.

 Адвокат Марк Княжевскийдің айтуынша, 

жасалып жатқан іс-әрекеттердің барлығы да 

заң жүзінде іске асады. «Бәрі заң аясында болуы 

шарт. Иә, адамның рұқсатынсыз оны тек %з 

еліне қайтаруға болады. Ал басқа мемлекетке 

қоныстандыру үшін оның келісімі қажет. 

Босқындардың келісімін алу үшін Израиль 

үкіметі олардың әрқайсысына 3,5 мың доллар 

беріп, «елге енді мүлде аяқ аттап баспаймыз» 

деген уәде алмақ» дейді адвокат.

 Cзірлеген Бағдагүл  БАЛАУБАЕВА 

СОЛТҮСТІК АМЕРИКА

АҚШ

ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ГРУЗИЯ

ИЗРАИЛЬ

Көші-қон мәселесі

Салық наразылығы

Баламалы энергия

Жаңа зейнетақы жүйесі

Мигранттар шеттетілмек

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

«Дала уалаяты газетінің» беттерінде 

басылған әңгімеде Матайқызы Еңліктің 

айттырып қойған жері – Керей елі 

деп келтірілген. Еңлікті алып қашқан 

Кебек екенін білген матайлар тобықты 

жағына сұрау салса да, кейінгі жақ 

бәтуаласудан бас тартады. Үш ай олар 

ешқандай мәмле ұсынбайды. Тауы 

шағылған матайлар керейге барады. 

Олар: «Еңлікті қашырған қыздың әкесі, 

бұл шаруаны %здерің шешіңдер» дегенді 

айтады.  

Тағы да екі-үш ай %теді. Тобық тылар 

жоңғарлар шайқаста жүрген Кебектің 

немере ағасы Тоқтамыс батырдың 

келуін күтейік деп тайсақтай береді. 

Тобықтылардың мұндай енжарлығына 

намыстанған матайлар %ре түрегеледі. 

Оларға сыбандар косылады. С%йтіп, 

матайлар жағы Еңлік-Кебекті ұстап 

беруін, екеуіне де %лім жазасы кесілуін 

талап етеді.

Заманымыздың заңғар жазушысы 

Мұхтар Омарханұлы Gуезов 1917 жылы 

жазып, сол жылы Ералы жазығының 

Ойқұдығында қойған «Еңлік-Кебек» 

пьесасының негізіне Шәкәрімнің 

жоғарыда аталған дастанындағы үлгіні 

арқау етіп алған. Бұл туралы сол кездегі 

мерзімді баспас%з беттерінің бірінде 

«Игілікті іс» деген тақырыппен мына-

дай қысқаша хабар-мақала басылыпты:

«~ткен мамыр айының аяғында 

бір жерде отырған Абайдың он шақты 

ұлының он т%рт, он бес жасы игілік 

мақсатпен бір ұйым ашты.

Ұйым аты «Талап» болды. Ұйымға 

кірген талапты жігіттердің алды жүз, 

арты он, он бес теңгеден ықтиярлы 

жарна салып, бес жүз теңге ақша жина-

ды. Бұдан басқа ұйым мүшелері ай басы 

үш теңгеден беріп, ұйым қазынасын 

толтыра беруге міндетті болды.

Бұл ұйымның ашылғандағы әзіргі 

к%здеген мақсаты әлдері келгенше кітап 

бастыра бермек, онан соң бұл ұйым 

жігіттері Шәкәрім кажының «Еңлік-

Кебек» дастанын театр түріне айналды-

рып, Тұрағұл Құнанбаев мырзаның бір 

бала ұзатқан тойында представление 

жасап, ойын к%рсетті. Мұны істегендегі 

парызы жиналған ақшасын Құлжадағы 

аш-жалаңаштарға жібермек еді.

Екі үй қатарластырып тігілді. Билет 

50 тиын болды. Ойын басталар алдын-

да семинарист Мұхтар Gуезов пьеса 

представлениесінің мақсаты жайынан 

с%з с%йлеп, болар іспен таныстырды» 

(«Сарарқа» газеті, №2, 1917 жылы, 19 

шілдеде).

~нердің %з қисыны мен шындығы 

бар. Матайлар жағының %ктемдігін 

%сіре к%рсету үшін М.Gуезов сахараның 
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«ЕҢЛІК-КЕБЕК» ПЬЕСАСЫНДАҒЫ 
ЕСПЕМБЕТ КІМ?

Мұз айдыны ашылды «Әкеге қоңырау шалу»  
КӨКСАНДЫҚЭКСПО

Кеңгірбай сынды кесек с%з иесіне қарсы 

оған дәрежелес %з ортасының к%к-

жалы Еспембет биді ойдан қосып к%-

рермен алдына шығарады. Дәл осындай 

мақсатпен еш қатысы жоқ батыр Есенді 

Еңлікке «әмеңгер» етіп, оны Кебекке 

«%лтіртеді». Анығында, жоғарыда 

келтірілген «Дала уалаяты газетінің» 

екі басылымында да, Мағауия мен 

Шәкә рім дастандарында да Есеннің 

де, Еспембеттің де есімдері кездеспейді. 

Бұларда Еңлік пен Кебектен басқа т%рт 

адамның аттары ғана аталады. Олар: 

Тоқтамыс – Кебектің аталас ағасы, 

Қабанбай батыр – Еңліктің туған наға-

шысы, Нысан абыз және Тобықты биі 

– Кеңгірбай.

Пьесадағы оқиғаның үдеп ба-

рып, барынша асқынған шарықтау 

шегі найман мен тобықты билерінің 

тоқайласуын бейнелейтін сахналық 

к%рініс. Бұл тартыс, әсіресе, К%бей мен 

Еспембет арасында қатты ширығады. 

Екі би де ағып тұр. С%здері жаттанды, 

к%к жасық емес. Керісінше, қорғасын 

оқтай тиген жерін ойып, тесіп кетіп 

жатқан с%здер. Аспанға шапшыған ашу 

да, қапияда жол тапқан тапқырлық 

та, %ресі биік ой да, бұлтартпас қисын 

да, кежегеден тартқан кесірлік те – 

бәрі бар. Қысқасы, қиыр-қыртысты 

характерлерді дәл бейнелеген тамаша 

драмалық тіл.

Амал не, с%здің майын тамыз ғанмен 

кеселді түйін шешіліп, кердің мойыны 

кесілерге келгенде К%бей табан тіреп 

ЭКСПО аумағында Астана қаласындағы ең үлкен ашық 
мұз айдыны ашылды. Жалпы  аумағы 4 000 шаршы метрді 
алып жатқан мұз айдыны 700-ге дейін қонақты қабылдай 
алады.

«MegaIce» компаниясының директоры Ерлан Үмбетовтің 

айтуы бойынша, аталған мұз айдыны ЭКСПО аумағына 

арнайы жобаланған. Компания жобаны мемлекеттің 

қатысуынсыз %з қаражаты есебінен жүзеге асырған. Жаңа 

нысан к%рме кезеңінде туристер арасында танымал болған 

екі «жалынды» субұрқақтарының арасында орналасқан. 

Кешеннің пішіні Нұр Gлем павильонына бағытталған жебеге 

ұқсас. Оның қақ ортасында жарық бояуларының к%мегімен 

ЭКСПО логотипі бейнеленген. Сондай-ақ мұз айдынында 

кешкі уақытта жарқырайтын жарық жолдары т%селген екен.  

Арнайы тоңазытқыш жабдығының к%мегімен мұз 

айдынының +10 градус және одан т%мен температурада да 

жұмыс істей алады. Бұл конькимен сырғанау маусымын 

келесі жылдың сәуір айына дейін ұзартуға мүмкіндік береді. 

Cбілмансұр ЖАСАН

«Соңғы аялдама», «Ақсуат», «Ба-
уыр» сынды кинотуындыларымен 
к1пшілік қауымға етене таныс, белгілі 
режиссер Серік Апрымовтың «Cкеге 
қоңырау шалу» атты тағы бір жаңа 
туындысы к1пшілікке жол тартты. Бір 
ерекшелігі, С.Апрымов продюсерлік, 
режиссерлік және операторлық 
жұмыстарды 1зі атқаруымен қоса, 
к1ркем фильмнің сценарийін де 1зі 
жазған. 

Фильмнің %зіндік айтар ойы бар. 

Қара пайым отбасының тұрмысындағы 

күрмеуі қиын мәселелерді қозғайды. 

Отбасылық құн дылықтарды с%з ете 

отырып, кейіпкер дің ішкі әлеміне 

үңіледі. Үйдің ұйтқысы сана латын 

әйел бейнесі бұл фильмде жағы мсыз 

жағынан к%рсетілген. ~з отбасын қиын 

сәттерде тастап басқа еркекке кетуі, 

бауыр еті баласына жекк%рініш сезімін 

ашық білдіруі, мейірімнен мақұрым күй 

кешуі және күйеуімен бітіспес қарым-

қатынасы осының дәлелі. Керісінше, 

әкесі Еркінді жамандықтан сақтай білді. 

Фильмнің басты кейіпкері Еркіннің 

ішкі  жан-дүниесін режиссер екі 

к%рініспен ашып береді. Біріншісінде 

бала Еркіннің %міріндегі құлдырау 

сәтін терең жар арқылы бейнелейді. Ал 

екіншісі – науқас екенін білген Еркін 

мен қалаға оқуға кететін Еркіннің 

арасындағы айырмашылық, оның 

адам ретінде қалыптасуын әкесіне 

к%мектесіп жүріп жинаған кірпішпен 

байланыстыра к%рсетуі. Кірпіш қаз-

қатар жиналып, сатуға шығарылған 

кезде ұлы да арманына бет түзеп 

қалаға кетеді. Фильмнің %н бойында 

бас кейіпкердің жан қиналысын іс-

әрекеттерінен к%реміз. 

Дегенмен, фильмді к%ру барысында 

бірқатар кемшіліктер де к%зге шалынды. 

Мәселен, уақыттың %туін экранға «6 жыл 

%тті», «20 жыл %тті» деген жазулармен 

шығаруы, бас кейіпкер ғана %згеріп, 

қалған кейіпкерлердің сол қалпында, сол 

киімдерімен жүруі к%ңілге қонымсыз-ақ. 

Қорыта айтқанда, режиссер қо-

ғамның бір дертін нысанаға алып, шы-

найы к%рсете алған. Шалыс басқан 

ата-аналардың кеудесіндегі барлық 

%ксікті жинап алып, ұрпақ %мірінің мән-

маңызын ашып берген туынды дер едік. 

Айғана БИТАЙ,
Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық 1нер академиясы 
1нертану факультетінің студенті 

тұра алмайды. Еспембет салмағымен 

басып,  ақыры Кебек  пен Еңлік 

құрбандыққа шалынады. Драманың 

жанр ерекшелігі, сахна шарты соны 

талап етті. К%ркемдік тұспал әсерлі 

шығуы үшін Кеңгірбай мен К%бей 

секілді тобықтының тұлғалы билерін 

дегеніне к%ндіретін %ктем с%йлеп, қос 

ғашықты қатыгез жазаға тартатындай 

қатал да беделді қарсылас жағымсыз 

кейіпкер керек.

Дәл осындай тәуекелге Gуезов 

еріксіз барған. Онсыз пьеса толыққанды 

болып шықпай, тартыс та солғындап, 

тек аңыз жаңғырық ретінде қалады. 

Міне, осы арада драматург ойына 

Еспембет есімі оралады. Шындығында 

Еңлік-Кебек оқиғасының алды-артын-

да, қалың найман ішінде Еспембет атты 

би болмаған. Керісінше, дәл осы аттас 

батыр сол кезде %мір кешкенін тарихи 

деректер дәлелдейді.

Ендеше, Gуезов пьесасындағы 

Кейбір деректерге қарағанда, М.Gуезов 

«Еңлік-Кебек» пьесасын жазған кезде 

оған келісті кеңесші болғандардың бірі 

– осы Тұрағұл екен.

G д і л і н д е ,  Е с п е м б е т  –  х а л ы қ 

арасында аңызға айналған Абылай 

ханның батырларының бірі болған. 

Асқан мерген садақшы болып, ханның 

барлау тобын басқарған, бар %мірін ат 

үстінде %ткізген ержүрек адам. Кезінде 

тапқырлығы мен %жеттілігі  үшін 

Абылай мен Қазыбек би оған «Адақ» 

деген ат берген. Сондықтан да болар, 

ХІХ ғасырдағы қазақ ауыз әдебиетінің 

к%рнекті %кілдерінің бірі, Еспембетке 

бір табан жақын ақын Дулат Бабатай-

ұлы (1802-1871) «Еспембет» атты ұзақ 

дастан жазып кеткен. Бұл дастан: 

Ер Еспембет кешегі,

Ерекше еді деседі.

Тіл біткеннің шешені,

Үлгі айтса к%шелі.

Жауға шапса к%семі, – деп басталса,

нағашысы, Уақ руының белгілі батыры 

Ер Қосайдың тәрбиесінде болады. 

Нағашысы оған соғыс %нерінің сан 

алуан тәсілін үйретуден жалықпайды. 

Соның нәтижесінде Еспембет он т%рт 

жасында-ақ ат үстінде шауып келе 

жатқанда тартқан садақ оғы мүлт кетпес 

мерген, жекпе-жекке шыққанда ұрған 

жерін сындыратын, қимылына к%з 

ілеспес найзагер де, жойқын күш иесі 

бола бастайды.

Он т%рт жастан асқанда Еспембет 

қартайған нағашысы Ер Қосайға %зінің 

туған жұртына қайтқысы келетінін ай-

тады. Нағашысы жиенінің бұл тілегіне 

қарсы болмай шын қабыл алып, %зі 

құлынынан таңдап %сірген Ақб%рте 

құнанды мінгізіп, ер қаруын асынды-

рып, батасын беріп аттандырды. Бұл 

қазақ пен қалмақ жаугершілігінің әлі 

де толастамай тұрған кезі болса керек.

Т у ы с т а р ы н ы ң  б ә р і  ж а у м е н 

шайқасып жүргенде %зінің ауылдағы 

бала-шаға ортасында болуын намыс 

санаған Еспембет те жорыққа аттана-

ды. Аз уақыт ішінде-ақ оның ұрыстағы 

ұшқыр кимылына тез қаныққан ата-

лас туысы картайыңқырап қалған 

Ақтамберді батыр оған %з орны – 

Абылай әскеріндегі найман жасағын 

басқаруды сеніп тапсырады. 

Жаугершілік кезінде туған Еспем-

бет бар %мірін жорықта аяқтайды. 

Ол «ақтабан шұбырынды» аяқталған 

соң да Абылай қасында жасақ басы 

болып қалады да, хан сарайымен қоса 

Түркістанға келеді. Ал Ақтамберді 

бастаған %з жерлестері Арқа жаққа 

Аяк%зге қайтады.

Еспембет ұзақ жасамаған деседі. 

Анығы ұрыста  қаза  тапқан.  Зи-

раты Ташкент жақта деген аңыз да 

бар. Еспембеттің кейбір ұрпақтары 

Шығыс Қазақстан облысының бүгінгі 

Аяк%з %ңірінің Ақшатау, Мыңбұлақ 

жерлерінен кездесіп қалады.

Еспембет туралы тағы бір әдеби 

дерек – ақын Сәкен Сейфуллиннің 

«К%кшетау» поэмасындағы Адақ 

батыр – осы Еспембет. (М.Gуезов 

шығармаларының елу томдығы, 1 том, 

Алматы, «Ғылым» баспасы, 1997, 422 

бет). Осы «К%кшетау» поэмасының 

«Адақ» деген тарауында:

Күресте қалың қолды адақтаған,
Майданда бетіне жау қаратпаған.
Сондықтан Адақ деген есім алып,
Ер еді атына кір жолатпаған, – 

деп Сәкен Сейфуллин де Еспембетті 

Абылай хан батырларының ішіндегі 

ең мергені, ақ берені екенін мадақтай 

жырға қосқан. ~йткені осы поэмадағы 

Абылай ханның қасындағы барлық 

батырларының ішінде анық аталып, 

тұтқынға түскен қалмақ қызының шар-

тымен Оқжетпестің басына ілінген ақ 

орамалға «оқ жеткізіп» атып түсірген 

де, қыз жұмбақтарының бәрін дерлік 

дұрыс шешіп азаттық бергізіп, асты-

на ат мінгіздіріп еліне қайтарылуына 

себепкер болған да жалғыз осы Адақ 

– Еспембет.

 К%ркем шығармадағы шындық 

қанша құнды болғанымен %мірлік 

шындықтың қасиеті барынша ба-

сым. «Платон менің досым, бірақ 

шындық одан да қымбат» дейді емес 

пе. Сондықтан да Еңлік-Кебек оқиғасы 

кезінде Кеңгірбай мен Еспембеттің 

арасындағы к%рініс болуы мүмкін емес. 

Еспембет жау жағадан алғанда ауылда 

қалған батаг%й билердің қатарына 

жатқызуға келмейтін тұлға.

Ендеше, М. Gуезовтің қалыбындағы 

Еспембетті сол заманның салтына сай 

билердің жиынтық шартты тұлғасы, жа-

зушы қиялының жемісі деуіміз керек. 

Дәл осындай пікірді С. Сейфуллиннің 

«К%кше тау» поэмасындағы батыр 

Адаққа да арнап айтуға болады. Бұл 

әрине, суреткердің жазып кеткен 

шығар маларының маңызы мен олар-

дың қазақ әдебиетіндегі орнына ешбір 

зияны тимейтін анық мәселе.

Ғабит ЗҰЛХАРОВ,
бұрынғы мұрағат қызметкері,

Қазақстан Журналистер
одағының мүшесі

Еспембет кім? Қай дәуірде %мір кеш-

кен?

«Сахнадағы билердің айтысын, 
олардың келеге түскен кезіндегі іс- 
әрекеттерін, ортаға қамшы тастай 
барып кезек алатынын, ара бидің $зін 
қалай ұстау керектігін, тіпті, олардың 
с$здері мен психологиялық дайындығын 
Мұхтарға айтып жаздырған Тұрағұл 
екенін ескерсек, Еспембет есімін атаған 
да сол деп күмәнсіз сенуге болады».

Бұл деректі тұңғыш іздеп табу-

шы және әдеби айналымға түсіруші- 

мұхтартану саласында аянбай тер т%гіп 

жүрген жас сыншы Тұрсын Жұртбаев. 

(М.Gуезов  шығармаларының 50 

томдығы, 1 том, Алматы, «Ғылым» бас-

пасы, 1997, 420-421 беттер).

Ендеше, алдымен Тұрағұлдың 

кім екенін атап %ткен ж%н. Тұрағұл 

Абайұлы Құнанбаев (1876-1934) – 

Абайдың екінші әйелі Gйгерімнен 

т у ғ а н  ұ л ы .  А қ ы л б а й ,  М а ғ а у и я , 

Gбдірахман сынды ағаларына ұқсаған 

бұл да кезінде сауаты басым, әдебиет 

сүйгіш болған жан. Ол М.Горькийдің 

«Челкаш», А.Неверовтың «Мен %мірге 

жерікпін», Джек Лондонның «Бала-

лар туралы ертегі» атты әңгімелерін 

орысшадан қазақшаға аударып, бас-

тыртып шығартқан. Gкесі, ағалары 

дүниеден %ткеннен кейінгі уақытта ел 

ортасының с%зіне араласқан Тұрағұл 

жас Мұхтарға әкесі Абай жайында, 

алыс-жақын ел тарихы туралы бірталай 

танымдық әңгімелер айта жүрсе керек.

~ле-%лгенше ел болды.

Еспембеттің арманы,

Еспембеттей ел қайда.

Е р  к ү т е т і н  е л  қ а й д а ,  –  д е п 

аяқталатын бұл ұзақ жырда басынан 

аяғына дейін батыр Еспембет ерлігі 

асқан шабытпен келісті кестеленеді.

Дулаттың Еспембетке бір табан 

жақын деуіміздің де салмақты себебі 

бар. ~йткені дастанның бас кейіпкері 

Еспембет те, оны жырға қосушы Дулат 

та Аяк%з %ңірінің т%л тумалары. Егер 

мұны тереңдете таратсақ, екеуі де Орта 

жүздегі найман руының Қаракерей де-

ген табынан тарайтын Сыбан әулетінен 

шыққандар. Бұдан бергісін біліктесек, 

батыр Еспембет те, ақын Дулат та осы 

Сыбанның Жарасқұл деген ұлының 

ұрпақтары. Еспембет Жарасқұлға не-

мере болса, Дулат оған ш%бере. ~йткені 

Дулаттың үлкен әкесі Досым мен 

Еспембет бір кісі – Қойбас балалары. 

(«Ақтайлақ би», Журналист студиясы, 

Алматы, 1991 жыл, 89 бет). Қысқаша 

қайырып айтқанда, Еспембет осы 

әулеттің XVIII ғасырдағы тұлғалы ту-

масы болса, Дулат оның XIX ғасырдағы 

парасатты перзенті.

~ з і н е н  6 0 - 7 0  ж ы л д а й  ғ а н а 

бұрын туып, бар саналы %мірін ел 

корғауға арнаған Еспембеттің сол 

%мірін Дулат %тімді %лең %рнегіне 

арқау %ткен. Дастанда баяндалғандай, 

Еспембеттің әкесі Қойбас жоңғар 

басқыншылығында қаза табуына бай-

ланысты ол жеті жасынан бастап туған 
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«Renzo» тобының 
жігіттері «I`m a 
singer Kazakhstan» 
жобасының сахна сына 
түрлі-түсті реңк термен 
жарқ етіп шыға келді. 
Талантты т1рт әнші 
белгілі швед диджейі 
Avicii-дің «Wake me up» 
атты к1ңілді әнімен залды дүр сілкіндірді. 

Залдағы к%рермен «бойз-бэндті» ерекше қошеметпен 

қарсы алғанымен, сарапшы қазылар жас %рендердің 

%неріне сын тақты. Gлішер Кәрімовтың айтуынша, мұның 

себебі олардың Алуа Қонарованың шәкірттері екендігінде. 

Ол «Адамдар %здерінің таныстарына бүйрегі бұрды деп 

айтуы мүмкін. Бірақ, меніңше, Алуа %зінің шәкірттерін 

танкінің астына тастауға да қорықпайды. ~йткені бұл 

шоуға кіл кәсіби әншілер қатысып жатыр. Олар әншілік 

қабілеттері жағынан Алуаның жігіттерінен он есе артық 

болуы әбден мүмкін» деген пікірін білдірді. 

Gлішердің с%зінің жаны бар екенін тағы бір жаңа 

қатысушы, ~збекстанның намысын қорғайтын Matin 

есімді лақап атпен %нер к%рсеткен Хуршид Иногамовтың 

пайда болуы да растайды. 30 жастағы әнші бұған дейін та-

лай рет халықаралық байқауларға, соның ішінде 2005 жылы 

Юрмалада %ткен «Жаңа толқын» байқауына қатысқан. Ол 

кезде Хуршид «Юрмала ханзадасы» деген атақты жеңіп 

алған. Matin «I`m a singer Kazakhstan» шоуының сахнасына 

алғаш рет бәріміз жақсы к%ретін «Besame Mucho» әнімен 

шықты. Эпизод қорытындысы бойынша әнші бірінші 

орынға шыға алмағанымен, келесі кезеңге еш қиналмастан 

%те алды. Ал Лара Фабианның жүрек тебірентер «Je suis 

malade» әнін орындап, к%рермендерді де, әріптестерін де 

тәнті еткен Жарқынай Ханайым он бірінші эпизодтың 

жеңімпазы атанды. Бойжеткен бірегей драматизмге толы 

бейнемен халық алдына шығып, керемет к%рініс ұсынды. 

Оның бұл образы жаралы жүректің әнімен тамаша 

үйлесім тапты. Сонымен, жаңадан келген қатысушылар 

музыкалық сериалитидің сахнасына шығатын ең соңғы 

жұп болмақ. Енді әншілер бұрынғыдан да к%бірек 

дайындық жасап, әлдеқайда к%бірек еңбектенуге тиіс. 

Себебі араларынан бір адам ғана «I`m a singer Kazakhstan» 

шоуының жеңімпазы атанады.  «I`m a singer Kazakhstan» 

шоуын әр жексенбі күні сағат 20:00-де тамашалай аласыз-

дар.  Жобаның бас серіктесі – ForteBank. 

ӘН – КӨҢІЛДІҢ 
АЖАРЫ

ӨНЕР

 

ҚЫЛҚАЛАМ

ҚҰРМЕТ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

 Оған себеп – поэзияға ғашық 

жү ректің әмірі. Gйтпесе, қайсыбір 

қызметі де оның болашағына жол 

нұс қайтын. Ғалым болып кетуге де, 

әкім болып кетуге де мүмкіндігі мол 

еді... ~зегін %ртей беретін %лең деген 

құдірет қай жұмыста да жанын жай 

таптырмады.  ~лең %ртіне шалынды. 

«Жолымды аш»  деп аруақты бабаларға 

бас ұрды:

Қанат қағам қыраның боп,

Қия-шыңда тұрағым деп.

Бас айналар сәттер болса,

Қолда, бабам, Райымбек!

Ізі қалмай күн, айым к%п,

~тті жылдар уайым боп.

Сары алтындай сабыр сыйла,

Қолда, бабам, Райымбек! – деп,  қара 

%лең орманына қойды да кетті. 

Аспан таулардың баурайында 

қиял кешкені құр кетпеді, %лең боп 

%рілді, жыр жасыны боп жарқылдады. 

Физи калық құбылыстардың иірімдері 

лирикалық әдебиет әлемімен аста-

сып кетіп, кейде %зінің қай әлемде 

жүргенін де аңғармай қалатындай хал 

кешті. Ломоносов боламын деп жүріп, 

Лермонтовтың қазынасынан бір-ақ 

шықты. Сұлу %лке, сылдырлаған бұлақ, 

сыңсыған шырша, самал жел жанын 

тербеп, жыр жазирасына ала қаша 

бергені қызық болды. Мұзбалақ ақын 

Мұқағали жұтқан ауада тер бетіліп, 

Мұқағали жібек желіне кеудесін тосқан  

сары жайлаулар жаратылысы шексіз 

қиялға шомыл дырып, %лең қызына  

шолпы тақты.  Алдыңғы толқын 

асқаралы ұлы ақындар аруағына бас 

ие жүріп, те рең нен жыр жауһарларын 

сүзуге қол созды.

~лең, %лең от тастайсың жасын боп,

Ақтарамын жүрегімнің жасын к%п.

Екі дүниеде сенен %ткен асыл жоқ,

Жетелейсің Абай, Жамбыл, Қасым 

боп! – дегенінен-ақ кімге, неге құлап 

түскенін аңғарғандайсың.

Gрине, қазақтың қанына сіңген 

қара %леңге! Жайшылықта тымы-

рық к%рінетін түр-түсі жыр құдіре-

тімен құлпырып, тұғырға қорған тау 

қыранындай қос иығын қомдап, к%здері 

ұшқындап кетеді. Шығармашылық 

сапар барысында, жұртпен жолығысу 

реттерінде байқалған болмысы осын-

дай. Айбарланған ақиық құстай анық 

тоят тілеген тұстарын к%ру бір ғанибет. 

~з жүрегінің отына лаулап, лақылдай 

т%гілу қандай десеңші. Қорамсаққа 

қол салып, толағай жебе толғайтын 

баяғының батырларындай толғайды 

кеп:

Тұлпарға жүйрік салсын ер,

Бойдағы жалын бұла шақ.

Жүрекке жігер қамшы бер,

Жығылсам мінем тұра сап.

Шашымды тарап самалға,

Толғанып қайтсам елжіреп,

Денемді жусам боранға,

Құрғатсын ерке жел-жібек! – дегізген 

шабыт құсына қанат боп байланған 

бұла сезім бұлқынысы бірде олай, 

бірде бұлай шарықтай береді. Мінезі 

жұп-жұмсақ к%рінгенмен, кеуде кер-

гендерге, мұрын шүйіргендерге ой 

тоқпағы дайын, аямай тоқпақтайды, 

қиянатқа к%нбейді, намысын таптат-

пайды. «Құдай берген жанды Құдай %зі 

алады» қағидасы %н бойында атой са-

лып тұрғаны. Садақтай иілген, найза-

дай кезелген, қылыштай қылпылдаған 

турашыл мінезімен жағымпаздарды 

жасқайды. Ал осындай сәттерде ол 

былайша ой %реді:

Жылағандарды жұбаттым,

Басынғандарды құлаттым.

Шалқайғандарға жаумын да,

Иілгендерге бұлақпын.

Қараулық к%рсем тірестім,

Қазір бұл жер дүниенің т%рт 

бұрышынан келіп зиярат етіп, Алла 

тағаладан жақсылық тілейтін қасиетті 

орынға айналған. Мұнда діндарлар 

үшін намазхана б%лмесі бар. Шипалы 

бұлақтары мен таза ауасы жанға дауа, 

тәнге ем және самал желі адам рухын 

сергітетін әулие басында адамдар 

сауығып, демалады. 

Қазақ хандығы дәуіріндегі тарихи 

тұлға туралы бес-алты кітап жазылды. 

Солардың бірі %ткен жылы жарық 

к%рген «Gз-Тәуке және Gлмерек» 

деп ата лады. Жазылған жырлар мен 

толғауларда есеп жоқ. Алматыда «Gл-

мерек рухани сауықтыру орталығы» 

жұмыс істейді. Gулие атында – оның 

ата-жұртында күмбезі к%к тіреген 

мешіт бар. 

Gлмерек туралы айтқанда бала 

кезінде басына келіп, бұлағынан су 

ішкен, әкесі дұға оқыған, %зі абыз 

қасиеті жайында айтудан жалықпаған 

Дінмұхамед Қонаевтың Gлмеректі 

пір тұтып, құрметтеп, ұрпақтарына 

меңзеген %сиеті ел есінде. 

Хандық дәуірдегі атақты «Жеті 

жарғыны» қабылдаған әз-Тәуке 

ханның «Хан кеңесіне», «Билер кеңе-

сіне» және «Молда ишандар мәсли-

хатына» қатысып, сол заманның 

мемле кеттік маңызы бар мәселелері 

ж%нінде әз-Gлмерек %з ойын ашық 

айтып отырған, ал Түркістандағы 

екінің бірі бас сұға алмайтын «Хан 

мешітіне» Gлмеректің кіріп, на-

Мақсат – оқырман қауымына 

С.Сейітовтің %мір жолын, қызметін 

баян дай отырып, жастарды ұлтжан-

ды  лыққа тәрбиелеу. Ақынның %лең-

де рін насихаттап, поэзияға деген  

қызығушы лықтарын арттыру. 

Сағынғали Сейітов (1917-2007)  

1917 жылы 20 қарашада қазіргі Батыс 

Қазақ стан облысы Ақжайық ауданы 

~леңті деген жерде туған. 1937 жылы 

Орал су к%лігі рабфагын, 1941 жылы 

Абай атындағы Алматы мемлекеттік 

педагогикалық институтының тіл-

әдебиет факультетін тәмамдап, 

1941-1947 жылдары Кеңес армиясы 

қатарында әскери қызметте болды. 

Ол Қызыл Жұлдыз, ІІ дәрежелі Отан 

соғысы ордендерімен және бірқатар  

медальдармен  марапатталды.

1941 жылы Ұлы Отан соғысына 

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

аяқ қатысты.  Соғыстан кейін 

ұзақ жылдар Қазақ КСР Ғы лым 

академиясының Тіл және әдебиет 

институтының ғылыми қызметкері, 

Қазақстан Компартиясы Орталық 

К о м и т е т і н і ң  н ұ с қ а у ш ы с ы , 

Қазақстан Мемлекеттік к%ркем 

әдебиет баспа сының директоры, 

Қазақ КСР Ғылым академиясының 

М.О.Gуезов атындағы Gдебиет және 

%нер институтының аға ғылыми  

қызметкері  болып  істеді. 

Осы институт қабырғасында 

жүріп «Қырық жылда», «Gдебиеттер 

достығы», «Қазақ поэзиясындағы 

Маяковский дәстүрі»,  «Тоғыс-

қан тол қындар», «Туысқандық ту-

ғызған», «~лең %лкесінде», «Пуш-

кин лирикасын қазақ тіліне ауда-

ру дәстүрі» атты монографиялары 

мен зерттеулері  арқылы  ұлттық  

әдебиеттану  ғылымына  қыруар  үлес  

қосты.

Тырнақалдысы 1936 жылы Орал 

облыстық газетінде жарияланған, 

1951 жылы «Большевиктер» атты 

тұңғыш жыр жинағы жарық к%рді. 

Gр жылдары шыққан «Жолдас 

жүректен», «Ортақ ой», «Бетпе-бет», 

«~рден %рге», «Жаңғырық», «Жол-

дас уақыт», «Сәулет», «Серпер», 

«Сеңгір», «Самғау», «Майдангер 

жосындары бүкіл шығармашылығында 

жосылып жатқан Серікжанның %зі 

туып-%скен Хантәңірі аймағынан 

аумайтын мінезді туындылары мейір 

қандырып, мерейіңді %сіреді.

Мен таулықпын, тауларды тірек к%рем,

Тауды аңсамай күндерім құр %тпеген.

Адамдарды, әлемді б%ле-жармай,

Сүйемін шын таудай кең жүрекпенен, 

– дегеніне имандай ұйыйсың, биікте 

%скендер биік-биік шыңдардан т%мен -

ге қарап кесек-кесек ой айта алаты ны-

на куә боласың.  Асқар таулы аймақ-

тың аймаңдай ұлдары  аласа  болудан 

арланады, жер бауырлап жүрмейді. 

Оған тағы да мына жолдар айғақ:

Артқа тастап жазықты құба белді,

Қайтқан құстай асығам ұяма енді.

Ақ тонына оранған алып таулар,

Жанарыма мелдіреп сия берді.

Тартады ойды туған жер тереңіне,

К%зіме ыстық талдары, терегі де,

Тағдырымды телідім тауларыма,

Жусан иісін сіңірген ~леңіме.

Асқар таудай ағалар жайлы, ізді басар 

інілер жайлы да жалаулатып, үлгі етіп 

к%кке к%тере білетіндігі де айта қаларлық 

ірілік іс. Туған жердің қадірін білу, Жер-

Ананың қасиетін тану перзенттік парыз. 

Шалк%дені, Шарынды, Нарынқолды, 

К%лсайды к%ркіне сай былайғы жұрт 

алдына тарту да шеберлікке сын. Бүкіл 

қоғам құрылысына тікелей қатысы бар 

еңбек адамдарының алып күші де қалам 

қуатына алтын %зек, жібек желі. Енде-

ше, неге олардың қимыл-қайраттары, 

келбеттері қаламға арқау болмасын. Бұл 

орайда да Серікжан шабыты шалқиды, 

маржандай %лең жолдары м%лдіреп 

түседі. ~скен жеріңді, %нген еліңді 

%леңге %зек етпесең несіне ақынсың.

Кешегі мұнтаздай жырымен жұрт-

шы  лықтың жаураған жанын жылыта 

білген Мұқағалиды, Мұқағалидың жан 

жолдасы, сан мұңдасы Еркін ақынды 

қалай к%кке к%теріп, ел назарына ұдайы 

салып отырмасқа. Бірінен-бірін б%ле 

жаруға болмайтын жыр сұлтандарын 

Серікжан т%бесіне к%тереді, аруағына 

бас иеді. Талантты жастарға ұстаз бола 

білген біртуарлар туралы толғай отырып, 

жасампаз жырдың шоқтығын биіктетуді 

мақсат тұтқан Серікжан Қажи ақынның 

әр кездердегі сапар барысында құлаққа 

құйылған ақ сезім буырқаныстарын ай-

тып тауысу мүлде қиын-ақ. Сапарласың 

ақ жүрек ақын болғанға не жетсін! Тағы 

да сапарлас болуға Алла жазсын!

Алғыс айтам тағдырға мың-мың рет,

Осы %ңірге әкелген – жыр-құдірет!

Жетпісіме жетсем деп армандаймын,

Алматының байырғы тұрғыны боп... 

– дегені де мекенжайға тағзым ету ғой.  

Табиғаттың т%л перзенті ылғи да осылай 

жер-анаға табынып, жыр қамшысын 

%реді.

Орысбай CБДІЛДАҰЛЫ, 
ақын-жазушы,  Халықаралық 

Жамбыл атындағы 
сыйлықтың иегері
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Жалғандықтармен күрестім.

Қыраулы басты иемін,

Кездессе талант бір %скін!

Сапарлас болған сайын Серікжан-

ның қыр-сырына қаныға түстім де-

сем, артық айтқаным болмас. Ақын-

дық ұшқырлық, ақындық шабыт 

деген де бір сиқырлы дүние ғой. 

Табиғаттың тылсымын да, адам бала-

сы болмысындағы құпия құбылысын 

да ақын жүрек сезім айнасымен қарап, 

таразылайды, салмақтайды, талғам 

сүзгісінен %ткізеді. Ой жүйесі таза, 

күш-қуаты асып-т%гіліп жататын 

Серікжан қаламына ілінген нысан 

алақандағыдай к%з алдыға тартылып, 

к%ріктеніп сала беретінін байқадым. 

Жетісу жағрапиясын танып-білу, 

арғы-бергі аңыз адамдар құдіретін 

қаламға арқау ету – оның ақындық 

к%кжиегінің кеңдігін к%рсетсе керек.

«Аруақты жерден ат үркеді» дейтін 

қазақ ұлылығын танытатын Ала-

тау баурайындағы елге барғанда ақ 

параққа түскен мына бір жыр жолда-

ры қасиет қонғандарды құрметтеудің 

анық айғағы:

Жамбыл ауылы – жақын жаныма, 

Атой салдырар аты қаныма.

Намыссыздарға қайрақ болады,

Жігер береді оты барына.

Жырлайды самал, жапырағы да,

Сыр тартсаң толғар топырағы да.

Киесі жырдың – Жамбыл ауылы,

Жамбыл ауылы – жақын жаныма.

Жер жүзіне аты мәлім Жамбыл жы-

рау жайлы тізбекті топтамаларды оқыр 

к%з болса, қазақ деген халықты әлемге 

танытқан Жамбыл сынды құбылыстың 

ғажайыптығына қанығар еді. Оқырман 

азайып, дүние-мүлік бірінші орынға 

шығып кеткен кесірлі кезеңге тіс 

қайрағаннан басқа лажың қайсы? 

Туған %лке – Қазақия қақындағы жыр 

маз оқып, халқы үшін Құдайдан 

тілек тілеп, мінәжат етуі – оның 

«Gулие би» дәрежесіне к%терілгенін 

дәлелдейді. 

Үйсін-Албан еліндегі 1916 жылғы 

ұлт-азаттық к%терілістің к%семдері 

Ұзақ, Gубәкір, тағы да басқалар 

Gлмеректің батыр ұрпақтары еді. 

Ұлы Отан соғысына қатысқан оның 

зәузәттары тіпті к%п. Кеңес одағының 

марапаттарына ие болғандар жетіп-

артылады. Олардың ішінде еңбек 

ардагерлері де бар. Міне, сондықтан 

осыдан біраз жыл бұрын Gлмерекке 

Алматы облысындағы бір ауданның 

атын беріп, оған ескерткіш орнату 

ж%нінде бастама к%терілді. Олай болса 

осындағы тау б%ктерлері Gлмеректің 

жаз жайлауы болған Еңбекшіқазақ 

ауданының атын Gлмерек  деп 

%згертсе құба-құп болар еді.

Gлмерек тарихи тұлға, жоңғар 

шапқыншылығына қарсы қол бас-

таған батыр, аты ел ұранына ай-

налған қасиетті кісі ретінде ұлттық 

энциклопедияға кірген. «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында 

белгілі тұлға, әулие абыз би кемең-

герге аудан аты беріліп, оған ескерт-

кіш орнатылып жатса бұл бір айтары 

жоқ игілікті іс болып, есте қалар еді.

Ораз ҚАУҒАБАЙ,
жазушы, Д.Қонаев атындағы 

Заң академиясының 
профессоры

к%зімен» атты жыр жи нақтарымен 

қазақ поэзиясының қоржынын  

толық тырды.

Ақын С.Сейітов әдебиеттің да-

муына %з үлесін қосты. С.Мұқанов, 

Ж . С а й ы н ,  G . С ә р с е н б а е в , 

Ж . М о л д а ғ а л и е в ,  Х . Е р ғ а л и е в , 

Ғ.Орманов және т.б. ақын дармен 

иықтаса еңбек етті. Ол В.Маяковский, 

А.Пушкин, М.Лермонтов дәстүрлерін 

зерттеп, орыс классиктерімен қатар 

Гёте мен Гейнені, Жәми мен Науаи, 

Мұса Жәлел сияқты шығыс шайыр-

ларын қазақша с%йлетті.  

№37 орта мектебінің баста-

уыш сынып мұғалімі Гүлфира 

Жұмағұлова с%з с%йлеп, ақын ту-

ралы баяндап берді. Кітапхананың 

абонемент б%лімінің меңгерушісі 

Рысжан Қарағұлова жас тарды 

қазақтың ұлттық %нерін дәріптейтін 

білімді, мәдениетті тұлға болып 

қалыптасуға шақырып, белсенді 

оқу шыларды алғыс хаттармен ма-

рапаттады.

Шараны жүргізуші Ақмарал 

Сайлауқызы  «Азат халықтың тар-

ланбоз ақыны» атты кітап к%рмесіне 

библио графия лық шолу жасап, 

ақынның %леңдері мен мақалаларын 

т а н ы с т ы р ы п  % т т і .  С о н д а й - а қ  

Сағынғали Сейітовтің 100 жылды-

ғына орай ақынның туған жерінде 

%ткі зілген «Сұлу с%здің сардары» бай-

қауында «Таланты тау боп к%рінсе...» 

ұсыныстық к%рсеткішімен біздің 

кітапханамыздың б%лім меңге рушісі 

Гуля Сейітова  жүлделі  II дәрежелі  

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

жеткізді.

«Нағыз қазақ ұлтжанды 

ұлтын сүйген,

Ежелден  атамекен жұртын сүйген!

Қастерлеп қасиетін бабалардың,

Салт-сана, әдеті мен 

ғұрпын сүйген!», – 

деп ақын С.Сейітов жырға қосқандай 

ақын есімі халық жадында мәңгілікке 

сақталып, туған елімен жасай бермек. 

  

Ақмарал МҰҚАШЕВА,
 кітапханашы

АҚТ~БЕ

ӘЛМЕРЕК 
ЕСІМІ БЕРІЛСЕ...

ЖЫРЛАРЫ – ТАРИХ, 
ЕРЛІГІ – ДАСТАН

Бейнелеу өнеріндегі дәстүрлі бағыт
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К%рмеде ұлттық бейнелеу 

%неріміздің әр саласы бойынша 

%нер туындылары ұсынылды. 

Оның ішінде кескіндеме, гра-

фика, мүсін, сәндік-қолданбалы 

%нердің әр түрлері бойынша 

к%ркем шығармалар орын алды. 

Тәуелсіз елдің бейнелеу %нері 

жаңаша к%зқарасты, тың ізденісті 

талап етері с%зсіз. Сондықтан 

ұ л т т ы қ  б е й н е л е у  % н е р і н і ң 

жетістіктері бүгінгі қылқалам 

шеберлерінің шығармашылығы 

негізінде дара сипатқа ие болып 

отыр. 

К % р м е д е г і  ә р б і р  % н е р 

туындысының %н бойынан 

ұлттық болмыс пен ұлттық 

ә у е н  е с і п  т ұ р ғ а н д а й  ә с е р 

қалдыратыны анық. Мұндағы 

к%ркем бейнелер әлеуметтік, ру-

хани, адамгершілік, эстетикалық 

және дүниетанымдық к%зқарас 

ерекшелігін білуге арналған об-

раздар символы іспетті. Мәселен, 

қазақ кескіндемесіндегі «реа-

лизм» стилінің белді %кілдерінің 

бірі Жұмақын Қайрамбаевтың 

«Қыран» деп аталатын к%ркем 

т у ы н д ы с ы н а н  д а л а  р у х ы н 

асқақтатқан, ерлік пен еркіндікті 

бойына сіңіре қалықтай ұшқан 

құс келбетін к%ріп еріксіз назар 

аударасың. Кең дала т%сіндегі 

мамыражай сәт пен киіз үйлер 

сұлбасы к%шпелі мәдениет 

%мірін ерекшелей түскендей. 

Композициядағы түстік үндестік 

керемет кескіндік колорит 

қалыптастырып, ішкі құрылымы 

терең философиялық мазмұнға 

негізделген. Тылсым табиғат 

әлемінің тұңғиық сыры мен шы-

найы болмысын кенеп бетінде 

суреттеуі авторлық мәнердің 

%зіндік қырлары деуге болады. 

Сондай-ақ суретші, Т.Жүргенов 

атындағы %нер академиясының 

доценті Кәдірбек Кәметовтің 

«Дала аруы» атты картина-

сы жазық дала табиғатында 

%рілген қос бұрымын ұстаған 

нәзік  әйел болмысын ше-

б е р  с у р е т т е й д і .  С а б ы р л ы 

да салмақты әйел келбетінде 

тәрбие мен ар-ұждан қасиеттері 

тұнып тұр. Жылы түстер негізін 

құраған үндестік кейіпкердің 

ж а н  д ү н и е с і м е н  а с т а с ы п 

жатқандай әсер қалдырады. 

Бұл  композициядағы дала 

аруы арқылы суретші қазақ 

әйелдерінің типтік образын бей-

нелесе керек. 

Кескіндемедегі портреттер 

жанры бойынша, Е.Қайшыбектің 

«Қажымұқан» атты тұлғалық 

портретінде алып палуанның 

қатулы да сұсты бейнесі к%рген 

жанды бейжай қалдырмайды. Аты 

аңызға айналған ұлт мақтанышы 

Қажымұқан образы кескіндемелік 

тілдің қуатымен барынша ұтымды 

шешілген. Күш иесінің сала-

лы саусақтарын жая отырған 

бейнесі %ткен күн ерлігіне қайта 

оралтқандай. Сонымен қатар 

В.Киреевтың «Gл-Фараби» және 

М.Аманбаевтың «Менің заманда-

старым» топтамасы ұлы тұлғалар 

образына кеңінен тоқталған ай-

тулы шығармалар. Қылқалам 

шеберлерінің кейіпкер болмысын 

ашудағы талпынысы мен %зіндік 

мәнерлері айқын. Тұлғаларды %з 

заманына сәйкес бейнелей оты-

рып, %зіндік мінез ерекшеліктерін 

аша білген. Жазу мәнеріндегі 

еркіндік, бояулар үйлесімділігі, 

кейіпкерлердің қайталанбас 

сипатымен бұл суреттер руха-

ни қазынамыздың жауһарлары 

қатарынан орын алады. 

Б.Құсайыновтың «Аңыз» 

деп аталатын тарихи жанрдағы 

туындысы да сонау ғасырлар 

қойнауындағы шежірелерден 

сыр шертеді. Композициядағы 

барлық динамикалық қозғалыс 

орта б%ліктегі қарияның қобыз 

үніне тербелгендей. Кенептегі 

кейіпкерлер сұлбасынан б%лек 

мешіт формасындағы кесене-

лерден мұсылмандық-түркілік 

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

байқалады. Шығарма құрылымы 

орталық б%лікке негізделіп, артқы 

фон бұлыңғырлана берілген. Сол 

бұлыңғырлық арқылы суретші 

аңыз тақырыбының тарихи және 

ұлттық құндылыққа толы мұра 

екендігіне екпін береді. 

Қол%нер саласындағы кесте, 

бізкесте, киіз, сулап басу сияқты 

техникаларда орындалған %нер 

туындылары да к%рер мендерді 

ерекше мазмұнға толы фило-

софиялық ойға жетелейді. Ата-

лып отырған шығармалардың 

барлығы дерлік пластикалық 

тәсілдердің сан алуан ды ғын, 

авторлық стилистикалардың 

а й қ ы н  д ы л ы ғ ы н ,  б е й н е л е у 

%нері бағыттары ның барлық 

жағынан классикалық дәстүрге 

бейімділігін айшықтайды. 

Батиза АДИ,
C.Қастеев мұрасын зерттеу

орталығының ғылыми 
қызметкері
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ЖАҢҒЫРТУ 3.0КОНКУРС

«Сен қоғамға керексің!»
Бұл екі және к1п жылдық 

ш1птектес 1сімдік. Түймеқурай, 
жалбыз, тікен деп те аталады. 
Биіктігі 3 метрден асады. Тік 
1седі, сабағының бұтағы аз бо-
лып келеді. 

Т а м ы р ы  ж у а н ,  т о м а р 

тәрізді етті болады. Жапырағы 

кезектесіп ор наласқан, сағақ-

ты жа пырақ алақаны ширек 

пі шінді. 7-9 қалақ шалы, бет жағы бұжыр, жиегі 

аратісті, гүлі қолтықтай %седі, қызыл, ақ қызғылт, 

к%к түсті. Қауашақ жемісі жалпақ шар тәрізді болады 

да, тостағаншаның ішінде д%ңгеленіп, тізіліп тұрады. 

Қытайдың Шыңжаң %лкесінің барлық жерлерінде 

қолдан егіледі. 

Гүлі, тұқымы, тамыры дәрі ретінде пайдаланыла-

ды. Ашылған кезінде гүлін жинап алып, к%леңкеде 

кептіреді. Тұқымын күзде алып, тазалап кептіреді. 

Тамырын қай кезде болса да қазып алуға болады. 

К%бінесе жас күйінде жасайды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қа расты 

басылымдардың еңбек ұжымдары «Мысль» журна-

лының қызметкері Зумрад Абдримоваға әкесі 

Зұнұн АБДРИМОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 

к%ңіл айтады.

Артық салмақтан арылу үшін түрлі ем-домға байла-
нып, спортзалда тер т1гіп, әбден шаршағанда бәлкім, 
семірудің сыры гормондарда жатқан шығар деген орын-
ды сұрақ туындайды.

Расында солай ма? Гормондар расында да адам 

салмағына, зат алмасу жиілігіне, сондай-ақ тәбетке, 

к%ңіл-күйге тікелей ықпал ете алады. Мамандар 

семіру себептерін к%бінесе тамақты м%лшерден артық 

ішумен байланыстырғанымен, артық салмақтың 

қосылуына гормоналдық жағдай да аз әсер етпейді. 

Gсіресе, эстроген, лептин, кортизол, инсулин және 

т.б. к%птеген гормондардың дұрыс істемеуіне бай-

ланысты адамның артық салмақ қосатыны белгілі 

болды. 

Ашылмаған сандықта, 

Пішілмеген құндыз бар. 

Түрің түрленіп, кідірмей оқы, 

Тілің күрмеліп, мүдірмей оқы.

(Қозы) 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Құланқурай

Артық салмақ қосып жүрген 
қандай гормондар?

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

Ертедегі адамдар алтынды 
құм нан немесе 1зен-сулардың 
түбінен тапқан. Жарқыраған 
сары түсті затты алғаш к1рген-
нен-ақ олар алтынның ерекше 
қасиетті екенін түсінген. 

А л т ы н д ы  о т қ а  с а л ы п , 

қыздырмай-ақ түр ліше майыс-

тыруға бола тын дықтан ұста-

шеберлер әшекей бұйымдарын 

жасай бастады. Мемлекеттік тұрғыда маңыз беріп, 

алтынды жаппай %ндіруді Ежелгі Египет елі бастаған 

екен. Мысырлықтар Қызыл теңіз бен Нілдің 

арасындағы Нуби елді мекенінде алтын %ндіру ісін 

жүйелі тұрде жүргізген. Осы кен орнының бір %зі 

әлемге 6 000 тоннадан астам %нім берген.   

Алтын қайдан табылған? 
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Cзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Ауызсудың сапалы болуы-
на осы заманғы медицина 1те 
жоғары талап қояды. Ол б1тен 
түсі жоқ м1лдір, тұнбасыз, 
химиялық қоспаларсыз таза, 
татымды (бұл суға еріген ми-
нералды заттар мен тұздарға 
байланысты) болуы тиіс. 

К%пшілік қалалар мен ау-

ылдарда желі тартқан сумен 

бір орталықтан жабдықтау жүйесі нақ осындай су 

беріп тұрады. Арнаулы тәсілмен %ңделіп, тазарты-

лып, залалсыздандырылады. Егер қажет болса, оған 

тиісті минералды заттар қосылады. Шүмектен ағып 

тұрған осындай суды сескенбей іше беруге бола-

ды, ал жылысын ішудің қажеті жоқ. ~йткені жылу 

микроорганизмдердің тіріліп, к%бейіп кетуіне жағдай 

жасайды. 

Бұл дүниеде есімінің ұзындығы ж1нінен үнділік 
Брахматмамен таласа қояр пенде табыла қояр ма екен?

Оның атының ұзындығы сондай, есте сақтау 

мүмкін емес. Есімді айту үшін кемінде 10 минут ке-

рек. Ол 1478 әріптен тұрады. Иесі %зіне-%зі қойып 

алған есім тарихи орындардың, атақты адамдардың, 

т.б. атауларынан біріктіріліп құрастырылған екен. 

Брахматманың бұрынғы аты да тілге оңай емес: Хума-

наноджасваматашетаргандас. 

Судың өзі де әртүрлі 

Ең ұзақ есім 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

ЕҢ...ЕҢ...

‰     ‰     
– Сіз Орал %ңірінен екенсіз ғой, – дедім 

қасына жақындап.

– Иә, бірақ балалар түгелге жуық Астанаға 

тұрақтап алды. Кейін %зім де келдім, – деді ол 

сабырлы үнмен. 

Б і з  о с ы л а й  т а н ы с т ы қ .  М а р ж а н 

Молдағалиева Батыс Қазақстан облысы 

Қазталовка ауданындағы «Қарасу» ауылынан 

екен. 

– Мал шаруашылығы %ркендеп, «Жұлдыз» 

совхозы дүркіреп тұрған %ткен ғасырдың 70-

ші жылдары-ай, – деп ол әңгімесін әріден 

бастады. Социалистік Еңбек Ері Сағындық 

Ерешев туралы естуіңіз бар шығар, сол 

кісінің жерлесімін. 

Иә, біз %з кезімізде озат еңбеккерді, 

сыршыл суреткерді, ұлағатты ұстазды 

әрқайсымыз құрмет тұтып %сіп едік-ау.

1973 жылы мектепті ойдағыдай бітірген 

М.Молдағалиева Орал қаласындағы кәсіптік-

техникалық училищеге түсіп, шаштараз 

мамандығын алып шығыпты. Тігінші Дариға 

Монтаева, фотограф Балзираш Нұрмашева, 

%здерінен бір жыл бұрын тігіншілік оқуды 

бітірген Нұргүл Қапашева т%ртеуі туған ауыл-

дарына келді. Сол жылы Қарасуда тұрмыстық 

комбинат ашылып жатқан кез екен. С%йтіп, 

сол жерде табан аудармай 30 жыл шаштараз 

болып еңбек етеді. Комсомол ұйымының 

жетекшісі, селолық Советтің депутаты 

болады. 1978 жылы партия қатарына %теді. 

Маржан әсіресе партком Тілеген Мұқанов 

пен ауданнан келген %кіл Кенжеғали 

Мендалиевтің қолынан партбилет алғанда 

толқығанын әлі де ұмытпапты. 

– Ауылдық кеңес т%рағасы Кенжетай 

аға жұмыскерлерді к%лікпен шопандардың 

қыстақтарына, жайлауға апарушы еді. Мен 

бір үйлі жанның шашын қиып, сәндеп, ер-

азаматтардың сақал-мұрттарын бастырып 

дегендей тыным таппайтынмын. Тігінші 

қыздар іс тігетін, күрделі ж%ндеуді қажет 

ететін киім болса комбинатқа әкетуге 

мәжбүр болатын. А л суретші Ғимеден 

Иманбаев еңбек адамдарының портретін 

а й н ы т п а й  с а л а т ы н ,  о л а р д ы  к е ң с е 

алдындағы «Құрмет тақтасына» қаз-қатар 

тізіп іліп қоюшы еді. 

Мен Маржанның есте сақтау қабілетіне 

сүйсінумен болдым. Комсомол комитетінің 

т%рағасы Ғайни Молдағалиев пен кеңшар 

директоры Бақытжан Досқалиевтер туралы 

жылы лебізін білдіріп, бүгінде бұл дүниеде 

жоқ сол адамдардың үрім-бұтағы туралы да 

жақсы пікірін ортаға салды. Мектептерге, 

интернатқа барып, белгілі бір кесте бойынша 

рет-ретімен жұмыс атқарылатын кезеңдерді 

де ұмытпапты. 

– Mмірлік серігіңізді қалай кездестірдіңіз,-

Атап айтқанда, «Түрменің орнына – про-

бация және электрондық білезіктер», «Түрме 

халқын» азайтудың 10 шарасы», «Бітімгершілік» 

және «Колониядағыларды жұмыспен қамту – 

2017» жобаларын іске асыру барысында, соттар-

мен бас бостандығынан айыру жазасының ор-

нына баламалы шараларды белсене қолданудың 

нәтижесінде қамаудағылардың санын азайтуға 

%з ықпалын тигізуде. 

Бұл бағытта «Түрме реформа сы ның» ІІІ-ші 

форумы %ткізіліп, оны жүзеге асыру жоспары 

қаралған болатын. Соның негізінде «Ресоциа-

лизация: Сен қоғамға керексің! Ты нужен 

обществу! Society needs you!» бағдарламасы 

қабылданды. Жобаның мақсаты – бұрынғы 

сотталғандарды заңға бағынушы азаматтар 

ретінде қоғамдық %мірге қайтаруға септесу. 

Жоғарыда аталған бағдарламалар қабылдан-

ғанға дейін еліміз түрме контингенттері бойын-

ша Америка мен Ресейден кейін алғашқы 

үшінші орында түйіндеп тұрған болатын. Ұдайы 

жүргізілген жобалар ағымдағы жылы біздің 

еліміз халықаралық түрме рейтингісінде %з 

к%рсеткіштерін тәуір жағынан жақсартты. Ұлт 

жоспарын жүзеге асыру барысында Қазақстан 

2018  жылғы 9 -қаңтар күні сағат: 14:30-

да Бейнеу селосындағы Д.Тәжиев к%шесінде 

орналасқан аудандық әкімдік ғимаратының 

2-қабатында жолаушылар мен багажды авто-

мобильмен селоішілік, селоаралық тасымалдау 

маршруттарына қызмет к%рсету құқығына 

арналған конкурс %ткiзілетіні туралы хабарлай-

ды.

 К о н к у р с қ а  № 1 Л О Т  –  « 5 »  с е л о л ы қ 

маршрутының пакеттері шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, 

меншiк құқығында немесе %зге де заңды 

негiздерде авток%лiк құралдары бар кез келген 

жеке және заңды тұлғалар қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер 

конкурстық құжаттардың жиынтығын алуға жаз-

баша %тiнiмдi аудандық әкімдіктің 2-қабатына 

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, жолаушылар к%лігі және автомо-

биль жолдары б%лімі» мемлекеттік мекемесіне 

ұсынуы тиiс.

 Конкурстық құжаттарды алуға %тiнiмдердi 

қабылдау конкурс жарияланған күннен бас-

талады және конкурсқа қатысуға %тiнiмдердi 

қабылдаудың соңғы мерзiмi:  2017 жылғы 

26-желтоқсан.

2017 жылғы 14-желтоқсанда конкурстық Ко-

миссия конкурсты %ткiзу мәселелерi ж%нiндегi 

конкурс алдындағы конференцияны %ткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 

2 20 41; 2 22 68.

дедім жастық шақ туралы сыр тарту мақса-
тында. 

Арын Насыров деген сыныптасым мек-

тептен кейін к%лік жүргізді. ЗИЛ маши-

насымен бордақыланған малды Ресейдің 

Алғай, Саратов қалаларына апаратын, ал 

Мәскеу арқылы Иркутск, Пензаға барып, сол 

жақтан ағаш, т.б. құрылыс материалдарын 

елге әкелуші еді. Екеуміз де туған ауылдың 

шаруашылығының түзеліп, %ркендеуі үшін 

еңбектеніп жүріп, 1982 жылы бас қостық. 

– Сіз қандай отбасына келін бол дыңыз?
– Ата-енем кеңшардың малын бақты. 

Арын отбасындағы 9 баланың үлкені болған-

дықтан әкесінің анасы меншіктеп жүреді 

екен. С%йтіп, мен Нариха Шынғалиева 

деген апаның қолына келін болып түстім. 

Республикасының пробация қызметіне 

қатысты бірқатар заңдарына толықтырулар мен 

%згерістер жасалды. Айта кетейік, 2015 жылдың 

1 қаңтарынан бастап қолданысқа еңгізілген 

Қазақстан Республикасының қыл мыс тық және 

қылмыстық атқарушылық кодекс теріне проба-

ция ұғымы енгізілгені белгілі.

Мұғалжар аудандық прокуратурасының 

ұйымдасты руымен аудандық   қылмыстық-

атқару жүйесі департаментіне қарасты жазаны 

%теу мекемелерінде «Сен қоғамға керексің! 

Ты нужен обществу!» шаралары %ткізілді.  

Жазаларды орындау жүйесін одан әрі қарай 

жақсарту к%п жағдайда ресоциализациялау 

жүйесінің тиімділігіне байланысты. Сондықтан 

да қамаудағылардың қоғамның толық мүшесі 

бола алатындарына сенетіндей жағдай жасау 

керек. Ол үшін аудандағы барлық құзырлы 

органдар, қоғамдық ұйымдар бірлесіп, жүйелі 

түрде кешенді іс-шаралар атқару қажет.

~здеріңізге белгілі қоғамда бұрын сот-

ты болған азаматтарға сенімсіздікпен қарау 

к%зқарасы қалыптасқан. Ол жағдайлар бұрын 

сотталған азаматтарды жұмысқа қабылдау 

барысында және басқа да қоғамдық қарым-

Елдегілер ол кісіні «адмирал» деп атаушы 

еді. Той-томалаққа шақырса бір минут та 

кешікпейтін, кешіккендерді күтпейтін, бір 

нәрсе к%ңіліне қонбаса бетің бар, жүзің бар 

демей айтып салатын адуынды адам болды. 

– Алайда талап қойғыш енеден жамандық 
к1рмеген шығарсыз? 

– Апам тік мінезді болғанмен орынсыз 

тиісіп с%йлемейтін.  Үш баламды сол 

шаңырақта дүниеге әкелдім. С%йтіп жүргенде 

сіріңке жағып ойнаған ауыл балаларының 

кесірінен үйіміз %ртенді. Сондай жағдайда 

кеңшардың директоры Нағым Ризуанов, 

прораб Асқар Аймұқанов және к%ршіміз 

Зейнолла Қуанов бізге к%мек қолын созды. 

Үйді қалпына келтіруге жәрдемдесті. Ал 

қайын атам Т%леген мен Жұмабике енем 

Арынның әке-шешесі біздерді қамқорлығына 

алып, енші б%ліп берді.

– Арын тоғыз ағайынды дедіңіз? Қайын 
жұртпен қарым-қатынасыңыз қалай болды?

– Айбын, Айбар, Қарлығаш, Гүлнәр, 

Асқар, Аманжол, Аман келді, Аманғали 

есімді қайын інілерім мен қайын сіңліле рім-

нің еш қиындығын к%ргенім жоқ. Еңбекқор, 

елгезек, ұйымшылдық та рымен мені баурап 

алды.  Бәрі де орта дәрежелі оқу орындарын 

бітіріп, %мірден %з орындарын тапты. Алты 

қайнымды үйлендіруге, к%рші аудандарға 

ұзатылған қыздардың жасауына шамамыз 

жеткенше к%мектестік, зыр жүгіріп қызмет 

еттік. 

– Балаларыңыз Елорданың тұрғын дары 
болып шықты. Жұбайыңыз жайлы да білгіміз 
келеді.  

–Арын отбасының тұңғышы еді, ерекше 

қайырымды, бауырмал адам болды. ~зінен 

кейінгі 6 інісінің жүріс-тұрысына дейін 

қадағалайтын. Қарындастарын тұрмысқа 

бергенде еңкілдеп жылағаны бар. Біз тату-

тәтті тұрдық. ~кінішке орай, 2001 жылдың 

нау рыз мерекесі күні, отағасы 45 жасында 

бақи дүниеге аттанып кетті. 

– Сіз де к1п балалы отбасынан шыққанға 
ұқсайсыз. 

– Дәл солай, мен отбасындағы он 

баланың бесіншісімін. Іркес-тіркес %скен 

Қатира, Ұлболсын, Болат, Дәметкен, Нәсіп, 

Ұлмекен, Сақыпжамал, Нұржамал, Гүлстан, 

Тамара дейтін бір құрсақтан жаралған ет 

жақындарымның құдайға шүкір бәрі де 

аман-есен. К%бі қазір зейнеткер, к%бінің 5-7 

балалары бар, немере-жиендерінің қызығын 

к%руде. Gкем Зейнолла %мір бойы ауылда мал 

дәрігері болып еңбек етті, бүкіл шаруашылық 

сол кісінің мойнында болды. Ақк%ңілділігін, 

қарапайымдылығын, еңбексүйгіштігін ел іші 

әлі де ұмытқан жоқ. Анам Арузия дәріханада 

жұмыс істеді. Біз тұратын Қарасу ауылының 

т%менгі жағын ерте кезде-ақ Т%реғали ауы-

лы деп атаушы еді, дәл сол жердегі қара 

шаңырақты Болат деген ағам ұстап қалды. 

Отын %шірмей, түтінін түзу қалықтатып 

отырған Дәметкен жеңгеме дән ризамын, 

олардың 7 баласы да бүгінде бір-бір әулет 

болды. Бір қызығы біздің отбасындағы тоғыз 

қыз да к%п балалы үйдің тұңғыш ұлдарына 

тұрмысқа шықса, жалғыз тұяқ Болат %зге 

үйдің ең кенже қызына үйленген еді. 

Маржан Зейноллақызы ұшқан ұясы 

жайлы айтқанда кәдімгідей толқыды. Оның 

дауысынан алыста жатқан туған жерге де-

ген сағынышты, қимастық сезімді аңғармау 

мүмкін емес еді.  

Салтанат ҚАЖЫКЕН

қатынастар кезінде к%птеп кезігеді. Осындай 

қоғамдық к%зқарастың және жұмыссыздықтың 

салдарынан сотты болған азаматтар қайта 

қылмыс жасауға баруда. Ал әрбір қылмыстың 

артында адамның %мірі, қайғысы, к%з жасы 

тұрғанын ескеретін болсақ, қылмыстың қан дай 

қасірет екенін түсінген болар едік. Жалпы ре-

соцализация бағдарламасының басты мақ саты 

сотталғандарға қоғамның толық мүшесі бола 

алатындарына сенетіндей жағдай жасау.

~ткенге к%з жүгіртер болсақ, ертеде қазақ 

даласында түрме деген мүлдем болмаған. 

Қылмыс жасаған адамның түзелу жолына 

түсуіне билердің, ауыл ақсақалдарының және 

қоғамның ықпалы жоғары болған.  Сондықтан 

да сотты болған азаматтардың түзелу жо-

лына түсіп, қоғамның тең азаматы ретінде 

қалыптасуына барлығымыз атсалысуымыз 

қажет. 

С.БЕРТІЛЕУОВ,
Мұғалжар ауданы прокуратурасының 

аға прокуроры

Ақт%бе облысы
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«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі
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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. Бүгін 

міне, Тұңғыш Президент күніне орай тұрғын үй 

кезегінде тұрған әскери қызметшілерімізге қызметтік 

баспана беріп отырмыз. Бұл да игілік. Тәуелсіздік 

игілігі, Елбасының елімізді жасампаздықпен алға 

бастаған %ркенді істерінің игілігі. Қоныстарыңыз 

құтты болсын, – деп атап %тті.

Шарада %ңірлік қолбасшылықтың Алматы гарни-

зонындағы 5571, 7552, 3660 әскери б%лімдерінде және 

%ңірлік басқармада қызмет атқаратын бас-аяғы 65 

әскери отбасына қызметтік жатақханадағы баспана 

кілттері салтанатты түрде табыс етілді.

Құрылысты үстіміздегі жылдың ақпан айынан 

бастап «Алвис» ЖШС жүргізген болатын. Шара 

барысында аталған құрылыс компаниясының бас-

шысы Нариман  Беляловқа Алғыс жарияланды. 

Шара соңында генерал-майор Қайрат Ақтанов су 

жаңа баспананың шымылдықашар лентасын қиды. 

Соңынан %зі әр баспанаға кіріп, танысып шықты. За-

манауи үлгіде күрделі ж%ндеуден %ткізіліп, шатыры, 

кәріз, жылыту жүйелері толықтай жаңарылып, іші-

сырты толықтай ж%нделген, ауласы абаттандырылып, 

балаларға ойын ауласы жасалған қызметтік баспана-

дан б%лме алушылар %з қуаныштарын жасырмай, ізгі 

тілектерін білдіріп жатты. 

Арман CУБCКІРОВ
АЛМАТЫ

Тұңғыш Президент күніне орай Қазақстан Рес-
публикасы Ұлттық ұланы «Оңтүстік» 1ңірлік 
қолбасшылығында қуанышты шара 1тіп, 65 әскери 
қызметші отбасы қоныс тойын тойлады.  Атап 
айтқанда, Алматы қаласы Жұбанов к1шесі 10 А 
мекенжайында 1ңірлік қолбасшылықтың қызметтік 
жатақханасы бар болатын. 

Салынғанына жарты ғасырдан уақыт %ткен баспа-

на кейінгі уақыттары тіпті тозып, ж%ндеу жұмыстарын 

қажет етіп тұрған-тын. Оның да сәті биыл түсіп, 

республикалық бюджеттен арнайы қаржы б%лініп, 

жыл бойы қарқынды құрылыс жұмыстары жүргізілді. 

Енді міне, әскери қызметшілер игілігіне берілер сәт 

те келді.

Қоныс тойы шарасын «Оңтүстік» %ңірлік қолбас-

шы лығының қолбасшысы генерал-майор Қайрат 

Ақтанов мырза %зі ашып, ізгі тілек, құттықтауын 

білдірді.

– Құрметті әріптестер,  Елбасының салиқалы 

саясатының арқасында  еліміз  тоқсаныншы 

жылдардың аумалы-т%кпелі ауыр кезеңдерінде етең-

жеңін жинап, дамудың даңғыл жолына түсе алды. 

Көптен күткен қоныс тойы
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Айталық, бұл елде күрес пен бидің 

негізінде пайда болған – капоэйра 

жекпе-жегі, бразилиялық джиу-джит-

сумен әлемде аттары айшықталып 

қалған Грэйси әулетінің жетістіктерін 

айтсақ та жеткілікті. 

Енді жекпе-жек %неріне қызығу-

шылығы басым бразилиялықтарды 

біздің қазақ күресінің ерекшелігі елітіп 

алғандығы туралы дәлелдерді тарқата 

айтсақ. 

Сонымен, Дүниежүзілік қазақ 

күресі федерациясы мен UWW Бірік-

кен күрес Одағымен тізе қоса отырып 

Бразилияның Сан-Паулу мен Рио-

де-Жанейро қалаларында т%л күресі-

мізден ересектер арасында екі салмақ 

бойынша %ткізген Пан Америка чем-

пионаты ерекше есте қалатын оқи-

ғаның бірі болды. Қазақ күресі тағы бір 

үлкен асуды бағындырды десе болады.

Негізі ата күресіміз Пеленің ота-

нынында осымен екінші мәрте оралып 

ҚАЗАҚ КҮРЕСІ 
Бразилия елін тамсандырды

келіп аламан жекпе-жектерді %ткізу 

мәртебесіне ие болып отыр. 2012 жылы 

Бразилияның Сан-Паулу қаласында ел 

тарихында тұңғыш рет жас%спірімдер 

арасында І-ші әлем чемпионаты 

ұйымдастырылған болатын. Міне, 

араға 5 жыл салып т%л күресіміз Бра-

зилия еліне екінші рет оралып, ұлттық 

күресімізден 8 мемлекеттің %кілдерінің 

қатысуымен жарыс %ткізіп, Брази-

лия жұртшылығының ризашылығына 

б%леніп қайтты. Жалпы, Пан Америка 

елдері ұлттық күресімізге деген ерекше 

сүйіспеншілігін елімізден барған ма-

мандар байқаған екен. Жарысты қызыға 

тамашалаған бразилиялықтардың 

к%пшілігі қазақ күресінің болашағы 

з о р  е к е н д і г і н  а й т ы п ,  о л и м п и а -

да ойындарының бағдарламасынан 

лайықты орын алатын тамаша ұлттық 

спорт түрі екендіктерін жеткізіпті.

Ж а р ы с  б а с т а л а р  а л д ы н д а ғ ы 

күндері  қатысушы т%решілерге 

арнал ған қазақ күресінің ережелері 

мен тарихынан слайд-шоулар мен 

мағыналы семинар-кеңестер %ткзіліп, 

танымды насихаты жоғары деңгейде 

жүргізілді. Айталық, Дүниежүзілік 

қазақ күресі федерациясының вице-

президенті, профессор, ҚР еңбегі 

сіңген жаттықтырушы Серік Түкеев 

мырза қазақ күресінің күртешесін киіп 

алып, шетелдіктерге қазақ күресінің 

әдіс-айлаларын кеңінен таныстыр-

ды. Мұндай қадам басшы лық тың 

ұлттық күресімізді жан-тәнімен жақсы 

к%ріп қана қоймай, ісімен дәлелдеп, 

к%пшілікке үлгі етті. «Ұлық болсаң, 

кішік бол» деген осы емес пе. Қазақ 

күресінен Дүниежүзілік федерацияның 

бас хатшысы Нұрлыбек Ермағанбетов 

те біліктілігін к%рсетіп,т%л күресіміздің 

басты ерекшеліктерін т%решілерге 

кең к%лемде насихаттап, қатысушы 

мемлекеттердің жаттықтырушыларына 

қолдауға қажет теория-әдістемелік 

с а б а қ  р е т і н д е ,  қ а з а қ  к ү р е с і н і ң 

ереже лері мен ерекшеліктері тура-

лы жазылған ақпараттық материал-

дарды таратып берді.  Нұрлыбек 

қазір екі аптадай сонда қалып, қазақ 

күресінен жаттықтырушыларға оқу-

жаттығу жиындарын %ткізуде. Ұлттық 

күресіміздің қыр-сырын барынша 

насихаттаған Дүниежүзілік қазақ 

күресі федерациясының %кілдері 

шетелдік балуандар мен т%решілердің 

тарапынан жақсы бағасын алған екен.

Қазақ күресін әлем аренасына 

шығару үшін, ұлттық күресіміздің 

әдемілігін барынша таныту жолын-

да әрбір азамат білгенін к%рсете 

білсе ғана ата күресімізге деген 

сүйіспеншілік арта түседі. Осы орай-

да Бразилияға барған Дүниежүзілік 

қазақ  күресі  федерациясының 

% к і л д е р і  ұ л т т ы қ  к ү р е с і м і з д і ң 
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ұлылығын қолдан келгенше жан-

жақты к%рсетуге тырыс ты. Айталық, 

кезінде қазақ күресі мен самбодан 

бозкілемде дес бермеген ардагер 

балуан, т%л күресіміздің жанашыры 

Арынғазы Беркімбаев та Бразилияға 

к%руші қонақ ретінде емес, қазақ 

күресін дамытушы жанның бірі 

ретінде барғандығын ісімен дәлелдеді. 

«Сырлы аяқтың сыры кетсе де сыны 

кетпейді» демекші, ұзақ жылдар 

жинаған мол тәжірибесін к%рсету 

мақсатымен білегін түріп, бозкілемге 

шыққан Арынғазы ағамыз Пеленің 

отандастарына қазақ күресінің нағыз 

текті күрес түрі екендігін %зінше ай-

ызын қандыра к%рсетті. Міне, қазақ 

күресіне жан-тәнімен берілген жа-

нашыр жанның осындай қайратты 

қадамы елімізден барғандардың 

барлығының к%ңілін к%теріп,бір 

марқайтып тастады.

С о н ы м е н ,  Р и о - д е - Ж а н е й р о 

қаласында 8 мемлекеттен екі балу-

аннан келіп қатысқан Пан Америка 

чемпионаты 80 келі мен +80 келіден 

жоғары екі салмақ дәрежелері бойын-

ша басталып кеткен еді. Қатысушы 

елдерге тоқтала кетсек, олар Брази-

лия, Чили, Мексика, Перу, Уругвай, 

Парагвай, Аргентина, Колумбия. 

Бәрін айт та, бірін айт демекші,   Бра-

зилияда ұйымдастырылған қазақ 

күресінен Пан Америка чемпионаты 

қазақ күресін тағы бір жоталы қырға 

алып шықты десе болғандай. Ең бас-

тысы, шетелдіктер біздің күрестегі 

ережелерде ана тілімізде айтылатын 

«Баста», «Тоқта» деген тіркестерді 

жаттап үйренді.Түсінбегендерін 

сұрап алып, аса қызығушылықтарын 

білдіріп жатты. Ғасырлар бойы 

ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе 

жатқан қасиетті %неріміз кемеліне 

келіп, әлемге шығатын уақыты жетті. 

Бүгінгі күні Дүниежүзілік қазақ күресі 

федерациясының қазақ күресін әлем 

елдеріне кеңінен дамытып, олимпи-

ада ойындарының бағдарламасына 

қ о с у  м а қ с а т ы  о с ы л а й ш а  с ә т т і 

сапарлардың жемісімен жалғасын 

тауып келеді.

Ақын ОРДАБАЙҰЛЫ

ANA TILI

күмбір күмбездер» деген кітабында 

зерттеп жазған болатын. Ғалымның 

есептеуі бойынша, тереңдігі 48 метрге 

дейін созылады. Ішінде суы бар, оның 

суықтығы %те ғажап, адамның аяғы шы-

дай алмайды. Және сол теңіз деңгейінен 

200 метрдегі биіктікте үнемі бір қалыпта, 

не ортаймайды, не к%беймейді. Сол 

қалыпта сақталып тұрады» дейді 

Тұңғышбай Мұқан. Ал соңғы кездері ай-

тылып жүрген «Амангелді үңгірі» деген 

атау жайлы сұрағанымызда жергілікті 

%лкетанушылардың барлығы да бұның 

жалған мәлімет екенін, Амангелді 

Имановтың бұл %лкеде аяғының ізі 

де тимегенін барлық тарихи дерек-

тер дәлелдейтінін алға тартты. Күләш 

Ыбыжанқызы: «Балқаш %ңірін зерт-

теген П.Сарычев деген ғалым Бек-

тау атаны «степной маяк» дейді. Тау 

шыңы 1215 метрлік биіктікте, Оңтүстік 

Балқаштың жағасынан қарағанда тура 

теңізден шығып келе жатқан шамшырақ 

сияқты к%рінеді. Күллі %ткен-кеткенге  

жол сілтеп тұрғандай. Бұл жерде ешкім 

адаспайды. ~йткені Бектау атаны бетке 

ұстайды»  дейді. Табиғаты ғажайып тау 

б%ктерінде биылғы жылдың жазынан 

бастап, «Факел» балалар лагері іске 

қосылғанын да айта кету керек. 

Ақтоғай %ңірі Алаш к%семі Gлихан 

Б%кейханов тан бастап, Gлімхан 

Ермеков тің, заң магистрі Жақып 

Ақбаевтың, қазақ тың жезтаңдай 

әншісі Күләш Байсейітованың, саз-

гер Gсет Бейсеуовтің туған жері. Ол 

қазақтың адал перзент тері туып-%скен 

құтты мекен ғана емес, фауна мен 

флораның алуан түрлі түрі кездесетін 

бай %лке. Талай дәуірлерден сыр 

шертетін тарихи ескерткіштері мүлдем 

б%лек әңгіме. Жергілікті халықты 

тыңдап қайтқандағы к%ңілге түйген 

бір мәселе, ол мекеннің жұрты осын-

дай %лкеде туғандарын мақтан етеді. 

Сонымен қатар тарихи құндылықтар 

сақталған аспанасты мұражайдың 

қорыққа айналып, мемлекет қарауына 

%туін қалайды. Бір байқағанымыз, 

тарихи жәдігерлерді тамашалуға 

келушілер таңбалы тастардың үстіне 

есімдерін ойып жазғандықтан к%не 

жазбалар бүлініп, %шуге айналған. 

Құт-мекенге келушілер табиғат-

ананың қойнауын қоқыспен былғап, 

сынған әйнек қалдықтарын бейбе-

рекет тастағаны %кініш туғызады. 

Атадан мирас болып қалған к%не 

ескерткіштер таптырмас асыл мұралар.  

Құндылықтарымызды қадірлеп, 

ұлықтайтын уақыт жетті. 

Гауһар ТҮСТІКБАЕВА

с ә т т е р  м е н  қ и ы н д ы қ т а р  ж а й л ы 

әңгімелеп берді.  

– Бұл біз үшін ерекше оқиға. Кино-

ны к%ру бар да, оған түскен актерлер-

мен жүздесіп, олармен емен-жарқын 

әңгімелесудің әсері б%лек. Артистер 

келетінін естігелі бері балалар жолға 

қарап күтіп жүрді. Бұл кездесу олардың 

есінде мәңгіге қалады, - дейді №1 Бала-

лар үйінің директоры Ғалия Омарова.   

Нұржұман Ықтымбаев балалар мен 

тәрбиешілердің сауалдарына жауап 

беріп, кинолардағы танымал әндерді 

домбырамен айтып берді. Кездесу 

соңында балалар актер ағаларына 

%здерінің асханасын, кітапханасын, 

демалу б%лмелерін к%рсетті.  

Балым РЫСБЕРГЕН

Ұзақ жылдар бойғы еңбектің нәти-

жесінде әйгілі Беғазы мәдениетінің 

негізі қаланды. Жергілікті %лкетанушы 

Тұңғышбай Мұқан бұл жер жайлы: 

«Ақтоғай жеріндегі Ақсораң тауынан 

22 шақырымда Беғазы тауы бар. Теңіз 

деңгейінен 1169 метр биіктікте. Оның 

алқымында қола дәуірінің ескерткіштері 

жатыр. Орталық Қазақстан археология-

лық экспедициясы академик Gлкей 

Хақанұлы Марғұланның бастауымен 

ең алғашқы зерттеу жұмысын осы 

Беғазыдан бастаған. С%йтіп, Беғазыдан 

қола дәуірінің тарихи ескерткіштерін 

тауып, осы уақытқа дейін қазақ дала-

сында %ркениет пен мәдениет болмаған 

деген ғасырдан-ғасырларға сақталып 

келе жатқан теріс  ұғымды жоққа 

шығарған» дейді.  Беғазы кешенінде 

250-ге тарта молалар жатыр. Оның 50-ге 

жуығыАндрон дәуіріне тиесілі, 20-сы 

соңғы қола дәуіріне жатады. Сондай-ақ 

темір дәуірінің 70-ке тарта ескерткіштері 

де кездеседі.

Ақтоғайдың к%ркем табиғаты к%з 

тартар таңғажайып орындарының 

б і р і  –  Б е к т а у  а т а  т а у  ш а т қ а л ы . 

Ондағы түрлі формадағы алып тастар-

ды ертегі мүсіндері ме дерсіз. Ал бір 

жерлерінде кездесетін қатпар-қатпар 

тастар «қыздың жиған жүгіндей» ерекше 

әсер қалдыратыны анық. Тарихшы-

%лкетанушы Күләш Ыбыжанқызы: 

«Геологтардың айтуынша, осыдан 300 

млн. жыл бұрын ғылым тілінде пермь 

уақыты, триас уақыты деген мезгілдер 

болған. Жер бетінде жер астынан магма-

лар шығып,  жанартаулар пайда болған. 

Міне, солардың бір дүмпілі қазіргі 

Ақтоғай ауданының маңайында да орын 

алды. Бектау ата тауын геологтардың 

тілінде атылмай қалған жанартау дейді»  

деп анықтама берді. 

Бұл мекеннің бұрынғы атауы Gулие 

тау екен. Кейін түрлі аңыздарға бай-

ланысты жергілікті халық Бектау ата 

деп атап кеткен. Бір аңыз бойынша, 

жоңғарлар мен қазақтардың соғысы 

кезінде Бектау атаның баурайын ме-

кендеген елге жау шапқан. Сонда бір 

әулие Бек деген к%реген ата болған екен.  

Жау жақындағанда қолын сермеп, ағып 

жатқан %зенді тоқтатып, халықты бір 

жағаға %ткізіп, екінші рет қолын серме-

генде %зен қайта ағып, жауға тосқауыл 

болған.  Осылайша халықты аман алып 

қалған екен. Таудың биік басында 

суы мұздай, ғажайып үңгір бар. Ол 

үңгірді халық қасиетті санайды. Адам-

дар келіп түнеп, тілеу тілеп, бала к%тере 

алмаған келіншектер перзент сұраған. 

«Ол үңгірді кезінде академик-ғалым 

Ақселеу Сейдімбеков %зінің «Күмбір-

Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті – Елбасы 
күніне  орай Алматыдағы №1 
балалар үйінде Нұрсұлтан 
Назарбаевтың балалық шағы мен 
жеткіншек кезі туралы баяндайтын 
«Балалық шағымның аспаны» атты 
1мірбаяндық фильмі к1рсетіліп, 
басты р1лді ойнаған ҚР халық 
артисі Нұржұман Ықтымбаевпен 
кездесу 1тті. 

Нұржұман Ықтымбаев балаларды 

мерекемен құттықтап, киноға қалай 

келгені жайында айтты. Режиссер 

Алдолла Қарсақбаевпен кездесу-

ден кейінгі %мірінің күрт %згергені 

және алғаш кинодағы р%лі, сондай-ақ  

шығармашылық жолындағы қызықты 

Бектау ата баурайында

Актердің әсерлі әңгімесі
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