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A’rbir bai’qag’an adam bilse kerek: ku’lki o’zi bir mastyq 
ekenin, a’rbir mas kisiden g’afi’l ko’p o’tetug’ynyn da, a’rbir 
mastyn’ so’i’legen kezinde bas ay’yrtatug’ynyn. Bulai’ bolg’anda, 
ku’lkige salyng’an kisi ne s’ary’adan, ne aqyldan, ne ui’at kelerlik 
isten qur, g’afi’l ko’p o’tkizip otyrsa kerek. Osyndai’ g’afi’ldik 
ko’p o’tkizip, elemegen kisinin’ ne du’ni’ede, ne ahi’rette basy bir 
ay’yrmai’ qalmasa kerek.

A’rbir y’ai’ym-qai’g’y oi’lag’ys’ kisi ne du’ni’e s’ary’asyna, 
ne ahi’ret s’ary’asyna o’zgeden ji’naqyraq bolsa kerek. A’rbir 
ji’naqylyqtyn’ tu’bi kenis’ bolsa kerek. Endi olai’ bolg’anda, 
u’nemi y’ai’ym-qai’g’ymenen ju’re alamyz ba? U’nemi y’ai’ym-
qai’g’yg’a jan s’ydai’ ma eken? U’nemi ku’lmei’ ju’re alamyz ba, 
u’nemi ku’lmei’ ju’ry’ge jan s’ydai’ ma eken? Joq, men u’nemi 
y’ai’ym-qai’g’ymenen bol demei’min. Y’ai’ym-qai’g’ysyzdyg’yn’a 
y’ai’ym-qai’g’y qyldag’y, sol y’ai’ym-qai’g’ysyzdyqtan qutylarlyq 
oryndy haraket taby’ kerek ha’m qyly’ kerek. A’rbir oryndy haraket 
o’zi de y’ai’ym-qai’g’yny azai’tady, orynsyz ku’lkimenen azai’tpa 
qai’g’yny, oryndy haraketpen azai’t!

S’yg’ar esigin taba almai’, y’ai’ym-qai’g’ynyn’ is’ine kirip 
alyp, qamalyp qalmaq, ol o’zi de – bir anturg’andyq ja’ne a’rbir 
jaman kisinin’ qylyg’yna ku’lsen’, og’an rahattanyp ku’lme, yza 
bolg’anyn’nan ku’l, yzaly ku’lki o’zi de – qai’g’y.

Ondai’ ku’lkige u’nemi o’zin’ de salynbassyn’, a’rbir jaqsy 
adam nyn’ jaqsylyq tapqanyna rahattanyp ku’lsen’, onyn’ 
jaqsylyqty jaqsylyg’ynan tapqandyg’yn g’i’brat ko’rip ku’l. A’rbir 
g’i’brat almaqtyn’ o’zi de mastyqqa jibermei’, y’aqytymen 
toqtatady.

Ko’p ku’lkinin’ ba’rin de maqtag’anym joq, onyn’ is’inde bir 
ku’lki bar-ay’ – qudai’ jaratqan ornymenen is’ten, ko’kirekten 
kelmei’di, qoldan jasap, syrty menen bet-ay’zyn tu’zep, bai’-bai’ 
ku’lkinin’ a’nin sa’ndep, a’demis’ilik u’s’in ku’letin boi’ama 
ku’lki.

Adam balasy jylap ty’ady, kei’ip o’ledi. Eki ortada bul 
du’ni’enin’ rahatynyn’ qai’da ekenin bilmei’, birin-biri an’dyp. 
Birine-biri maqtanyp, esil o’mirdi eskery’siz, bosqa, jaramsyz 
qylyqpen, qor etip o’tkizedi de, tay’sylg’an ku’ninde bir ku’ndik 
o’mirdi bar malyna satyp aly’g’a taba almai’dy.

Qy’lyq say’maq, ko’z su’zip, tilenip, adam say’maq – o’nersiz 
i’ttin’ isi. A’y’el qudai’g’a syi’ynyp, ekins’i o’z qai’ratyn’a su’i’enip 
en’begin’di say’, en’bek qylsan’, qara jer de beredi, kur tastamai’dy.

ABAI’
To’rtins’i qara so’z

Бүгінгі санда:

Бозатаудан 
шыққан үн

Мақал – 
сөздің мәйегі

Желтоқсан 
жаңғырығы

5-бет

13-бет

14-бет

Киелі атамекенімізге к�з аларт-
қан жау халқымыздың басына 
«Ақтабан шұбырынды, Алқак�л 
сұлама» заманын орнатып, «Елім-
айлатып» еңіретіп, етегін жасқа 
толтырған XVIII ғасырда тарих 
сахнасына атақты Абылай баба-
мыз шығып, Алатау мен Алтайдың 
арасын ежелгі дұшпаннан  арыл-
тып,  к�ршілес Қытай мен Ресей 
империяларының ешқайсысына 
бағынбай, дербес саясат жүргізуге 
тырысқаны мәлім.  Алайда,  ел 
аузындағы аңызда айтылғанындай, 
сол ұлы ханымыздың да к�кейінде 
үш асыл арманы кеткен к�рінеді. 
Олар –  қаны к�п т�гілген халқымыз 
үшін  бейбітшілік заман орнату, 
отырықшылыққа к�шіп, қала салу, 
үш жүзге б�лінген елдің басын 
біріктіру екен. Абылай хан арман-
дары еліміздің Тәуелсіздігі жылда-
рында Тұңғыш Президентіміз – Ел-
басымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тікелей басшылығымен жүзеге асы-
рылды.

«Ұлылық  жайлы армандаңыздар, 
тек ұлы армандар ғана адамдардың 
жан-жүрегін баурай алады!»  де-

ген екен Рим императоры болған 
атақты философ Марк Аврелий. 
Сонау экономикалық қиындықтар 
қыспаққа алып, бірнеше облысты 
біріктіріп, ірілендіруге тура келген, 
зейнеткерлердің зейнетақылары 
мен бюджеттік мекемелер қызмет-
кер лерінің еңбекақыларын уақтылы 
т�леу әлі де қиынға соғып тұрған 
1997 жылы  «Қазақстан – 2030» 
Стратегиясын қабылдап, елімізді 
дүниежүзіндегі бәсекеге қабілетті 
елу елдің қатарына қосу мақсатын 
алға қойған Елбасымыз баршамызды 
�зінің осындай арманшылдығымен 
қайран қалдырған.  Халқымыз 
сол асқақ арманға жету жолында  
жұдырықтай жұмылған, тас түйін 
кейіпке еніп, сын сәтте сенім артқан 
к�шбасшысы – Тұңғыш Прези-
дентіміздің соңынан еш іркіл мей 
ілесе еріп, �тпелі кезеңнің �ткел-
дерінен сүрінбей �ткен. 

Елбасы 2001 жылы Ұлттық қор 
құру туралы шешімін жария етіп: 
«Алдымызда әлі талай қиын кезеңдер 
кезігеді. Сондай сын шақта бұл қор 
еліміздің Тәуелсіздігін сақтауға 
қызмет ететін болады» дегені де 

Өнерге шабыт берді
 Тəуелсіздік – аумағы жөнінен əлемде тоғызыншы орынды еншілеген, 
кең-байтақ жерімізді ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен 
қорғап, кейінгі ұрпақтарына мирас етіп кеткен ата-бабаларымыздың 
орындалған арманы дейміз. Сонда олар неге ұмтылды? Əрине, 
тəуелсіз Қазақ елі болуға,  қазақ болып жаралған соң, қазақ ұлты болып 
қалуға, ана тілімізді, ата салт-дəстүрімізді сақтауға. 

Тəуелсіздік!
Ұлт үшін, халық үшін бұдан 
асқан құндылық болмас.
Тəуелсіз, дербес өмір сүру – 
əр елдің арманы.
Біз, Қазақ елі, осы асыл 
мұрат – мақсатымызға 
осыдан жиырма алты жыл 
бұрын жеттік.
Қазіргі таңда ұзақ 
жылдар аңсап, күткен 
Тəуелсіздігімізді баянды 
ету жолында іс-қимыл 
танытудамыз. Осы уақытқа 
дейін көптеген жетістіктерге 
қол жеткіздік. Қазақстан 
дүниежүзіне танымал 
елге айналды. Осының 
бəрі Тəуелсіздігіміздің, 
Елбасының сындарлы 
саясатының жемісі.
Алда асқарлы міндеттер тұр. 
Соның бірегейі, маңыздысы 
– Мəңгілік Ел атану. 
Тəуелсіздік туы қолымызда 
берік тұрған жағдайда біз 
алмайтын асу, біз жеңбейтін 
қиындық болмайтыны анық.
Мереке құтты болсын!

РУХАНИЯТ ДӘУІР ДАУЫСЫ

Темірбек Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық �нер 
академиясының оқу театрын-
да Тәуелсіздік күніне арналған 
мерекелік іс-шара �тті. 

Салтанатты кеш барысында 
Қазақ �нерінің қара шаңырағында 
�нер саласының қалыптасуы мен 
дамуы жолында елеулі үлес қосып 
жүрген оқытушы-профессорларды 
Т . Ж ү р г е н о в  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ 
ұлттық �нер академиясының рек-
торы, Қазақстанға еңбек сіңірген  
мәдениет қайраткері, профессор 
Бибігүл Нүсіпжанова құттықтады.   

Республикалық жоғары оқу 
орын дары студенттерінің үздік 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
арналған республикалық байқау дың 
қоры тын дысы бойынша бір топ сту-
дентке Қазақстан Республи ка сының 
Білім және ғылым министр лі гінің 

дип ломы табысталды. Атап айтар 
болсақ, «Cнертану» б�лімі бойын-
ша «Cнертану» мамандығының 
сту денті Балерке Елтай, «Театрта-
ну» б�лімі бойынша «Cнертану» 
мамандығының студенті Барқыт 
Еренғайып бірінші дәрежелі диплом-
мен марапатталды. Республикалық 
жоғары оқу орындары студенттерінің 
үздік ғылыми-зерттеу жұмыстарына 
арналған республикалық байқауды 
�ткізуге белсенді атсалысқаны үшін 
академияның «Кино тарихы мен тео-
риясы» кафедрасының доценті, PhD 
докторы Баубек Н�гербек, «Бей-
нелеу �нерінің тарихы мен теория-
сы» кафедрасының аға оқытушысы 
Айгүл Жаңбыршиева Қазақстан 
Республиксы Білім және ғылым 
министрлігінің Алғыс хатымен ма-
рапатталды. 

А.ЖҰМАШЕВ

есімізде. Сол кездегі сынампаздардың: 
«Ұлттық қордың қажеті жоқ. Мұнай 
мен басқа да шикізатты сатудан 
түскен басы артық қаржыны елдегі 
әрбір жан басына шаққанда 17 мың 
теңгеден таратып берген ж�н» деген 
мағынадағы, әсіресе, кезектесіп кел-
ген президенттік және парламенттік 
сайлаулар қарсаңында ерекше екпін 
түсіре айтқан қызыл с�зі де жадымыз-
да. Бірақ дана халқымыз ондай арзан 
уәдеге алданған емес. Елбасы да оған 
елең етпей, алған бетінен қайтпаған. 

 Ақыры сол Ұлттық қордан 
б�лінген мол қаржының арқасында 
2007 жылы басталған әлемдік қаржы 
дағдарысының зардабын халқымыз 
еш сезінбей,  ауыл да, қала да 
жаңарып, алдымызға қойған, бір 
кезде қол жетпес армандай к�рінген  
асқар мақсатымыз орындалып, 
әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елдің 
қатарына кірдік. 

(Жалғасы 3-бетте)

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

СӨЗТАНЫМҚА
ЗП

О
Ш

ТА

Бұл күндері жылдағы дәстүр бойынша 
�зге де газет-журналдармен қатар ұлт 
басылымы – «Ана тілі» газетіне де алдағы 
2018 жылға жазылу жүріп жатыр. 

Газет імізд ің  нег ізг і  тақырыбы 
Тәуел сіздігіміздің, ел бірлігінің тірегі – 
мемлекеттік тілдің жай-күйі болғанымен, 
к�теріп жүрген мәселелері ауқымды. 
Олардың ішінде әлеуметтік жағдай, 

мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да 
рухани мәселелер бар. 

Баспас�зге жазылу секілді маңызды 
істі жұртшылықтың қолдау-к�мегінсіз 
жүргізу қиын. Олай болса ұлтқа, руха-
ниятқа жанашыр жандар «Ана тілінің» ел 
ішінде к�птеп таралуына лайықты үлес 
қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

БАСПАСӨЗ – 2018

БІРЛІГІ КҮШТІ ЖҰРТ ОЗАДЫ

ЕЛ ЕРТЕҢІ ЕҢСЕЛІ

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

Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын!Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын!
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ANA TILI АНА ТІЛІ

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫТӘУЕЛСІЗДІК ШЕЖІРЕСІ

Мәдениет және спорт министрлігінің 
атқарылған жұмыстары мен алдағы 
жос парлар ж�нінде баяндама жасаған 
Арыстанбек Мұхамедиұлы 2014 жылы 
Президент Жарлығы мен бекітілген 
Мәдени саясат Тұжы рым дамасына 
сәйкес, саланы дамыту дың шешуші 
бағыттары түгелдей жаңғыртылғанын 
атап �тті. 

Р е п е р т у а р л ы қ  с а я с а т т ы  р е т -
теу мақсатында �нердің түрлі сала-
сы бойынша – театр, музыка, цирк, 
хореография �нері, кино�ндіріс, му-
зей, кітапхана ісі, археология, қорық-
музейлер, к�ркемсурет, сәулет және 
т.б. 13 к�ркемдік кеңес құрылғанын, 
аталған Кеңестер мәдениет және 
�нер саласын дамыту бойынша �зекті 
мәселелер мен олардың шешу жолдарын 
талқылайтынын жеткізді. 

Бұл орайда министр елімізде мәдени 
қызметке деген сұраныс �сіп келе 
жатқанын айтты. Тек соңғы 4 жылдың 
ішінде республика мәдениет ұйымдарына 
келушілердің саны 3 еседен аса �сіп, жыл 
сайын 13 миллион к�рерменнен келіп 
отырған. 2015-2016 жылдары еліміздің 
мәдени �мірінде ауқымды іс-шаралар 
�ткізілгеніне тоқталды. 

– Биылғы 2017 жыл халықаралық 
ЭКСПО к�рмесімен есте  қалды. 
Осы орайда 42 мыңнан астам шара 
ұйымдастырылса,  соның 8460-ы 
Астанада �ткен. Елордадағы мәдени 
шараларға 2 миллионнан астам адам 
қатысты. ЭКСПО шеңберінде тарихы-
мызды, мәдениетіміз бен дәстүрімізді 
к�рсету мақсатында «Этноауыл» ұлттық 
мәдени кешені жұмыс істеп, оны 1,5 
миллион адам тамашалаған. Ұлт тық 
музейде халықаралық к�рме лер ұйым-
дастырылып, оған миллионнан астам 
адам барды, – деді А.Мұхамедиұлы. 

Ол еліміздің және әлемдік �нер 
ш е б е р л е р і н і ң  қ а т ы с у ы м е н  � т к е н 
к � п т е г е н  а у қ ы м д ы  ш а р а л а р  т у -
ралы хабардар ете келіп, «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асыру 
бағытындағы жұмыстарға назар аударды.

Министрлік «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы», «Қазіргі 
заманғы Қазақстандық мәдениет 
жаһандық әлемде» және «Мемлекеттік 

– Мен Тәуелсіздік күні қарсаңында Сізді 
осындай жоғары лауазымға сай лануыңызбен 
құттықтау үшін ша қырдым. Тәуелсіздіктің 
арқасында дәстүрімізді қайта жаңғыртып, 
ата-бабамыздың дінін ұстану мүмкіндігіне 
ие болдық. Мемлекет тарапынан кез келген 
азаматтың діни бостандығын қамтамасыз 
ету үшін бар лық жағдай жасалды, – деді 
Қазақстан Президенті. 

Елбасы Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігі арқылы діни қатынастар саласын 
реттеуде мемлекет ерекше р�л атқаратынын 
айтты. «Қазақстан – зайырлы мемлекет. 

Қазақстан – зайырлы мемлекет

Мәдениет – ұлттың келбеті

Елбасы Қазақстанның Бас мүфтиі 
Серікбай қажы Оразды қабылдады. 
Кездесу барысында Нұрсұлтан Назарбаев 
Серікбай қажы Оразды Қазақстанның 
Бас мүфтиі лауазымына сайлануымен 
құттықтады.

Газетіміздің өткен нөмірінде 
хабарлағанымыздай, ҚР Парламенті 
Мəжілісінің «Мəдениет саласындағы 
мемлекеттік саясат «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 
тұрғысында» тақырыбында өткен 
Үкімет сағатында мəдениет саласына 
қатысты келелі мəселелер көтерілген 
болатын. Енді сол алқалы жиында 
айтылған мəселелерге кеңірек 
тоқталсақ. 

тілдің латын қарпіне к�шуі» арнайы 
жобаларының басты орындаушы ор-
ганы болып табылатынын, бұл жоба-
ларды тиімді жүзеге асыру мақсатында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
музейі жанынан «Қасиетті Қазақстан» 
�лкетануды дамыту орталығы және 
ең білікті мамандарды біріктірген 
«Туған жер» Қазақстан �лкетанушылар 
бірлестігі құрылғанын, мамыр айында 
�лкетанушылардың қатысуымен бірінші 
Республикалық форум �ткенін жеткізді. 

Жалпы алғанда, Қазақстанның киелі 
мұраларына деген қызығушылықтың 
күрт артқаны байқалды. Бүгінде бұл 
шараларға мемлекеттік органдар ғана 
емес, ғылыми-зерттеу институттары 
мен жастар да белсенді араласуда, ал 
ақпарат құралдары осы тақырып бойын-
ша жан-жақты мәліметтер беруде. 
Жұмыс нәтижесінде «Киелі Қазақстан» 
энциклопедиясының Басты томы 
шығарылуда. Оның базасында іргелі, 
ғылыми-негізделген 3 тілде 5 томдық 
энциклопедияны жарыққа шығару 
жоспарланған. Сонымен қатар «Киелі 
Қазақстан. Теориялық-методологиялық 
аспектілер» атты ұжымдық монография 
шығару к�зделген. Сондай-ақ киелі орын-
дар мол шоғырланған республикалық 
«Ұлытау», «Отырар», «Таңбалы» тарихи-
мәдени музей-қорықтарының туристік 
тартымдылығын жақсарту мақсатында 
олардың Сапар орталықтарын салу 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. Со-
нымен бірге, Солтүстік және Батыс 
�ңірлерде, Астана қаласында мәдени-
туристік кластерді дамыту мақсатында 
«Бозоқ», «Ботай» және «Сарайшық» 
музей-қорықтарын құру  ж�нінде 
жұмыстар қолға алынған екен. 2014 жыл-
дан бастап барлығы 100-ден асамаңызды 
тарихи және мәдени ескерткіштер 
қалпына келтіріліп, реставрациялау-
дан �ткен. Осы жұмыстардың барлығы 
«Қазақстанның киелі жерлерінің гео-

тоқталып, бұл жүйеде кадрлық �зге рістер 
жасаудың қажеттілігін атап �тті.   

– Игорь Рогов зейнет жасына жетті. 
Заңнамаға сәйкес ол атқарып отырған 
қызметінен босатылды. Сіңірген еңбегі 
мен атқарған жемісті жұмысы үшін оған 
алғыс айтамын. Конституциялық Кеңестің 
Т�рағасы болып Қайрат ]бдіразақұлы Мәми 
тағайындалды, – деді Елбасы. 

О с ы ғ а н  б а й л а н ы с т ы  Н ұ р с ұ л т а н 
Назарбаев Қайрат Мәмиді Жоғарғы Сот 
Т�рағасы лауазымынан босату туралы ұсыныс 
енгізіп, бұл қызметке Жақып Асановтың 
кандидатурасын ұсынды. Елбасы �з с�зінде 
бұл кездейсоқ таңдау емес екенін, біз жаңа 
заңның қабылдануына байланысты сот-құқық 
қорғау жүйесін жаңғыртудың келесі кезеңіне 
қадам басқанымызды айрықша атап �тті.  

– Сондықтан сот органдарының жаңа 
басшысы оны тиімді әрі жылдам іске асы-
руды қамтамасыз етуі керек. Нәтижесінде 
Қазақстандағы сот т�релігі неғұрлым дамыған 
әрі әділетті болуы тиіс. Жақып Асановтың 
кандидатурасы осы жоғары талаптарға толық 
сай келеді деп ойлаймын, – деді Қазақстан 
Президенті. 

Қазақстан Президенті Жоғарғы Сот 
Т�рағасы лауазымына ұсынылған кандидаттың 
жеке қасиеттері мен кәсіби машықтарын атап 
�тті, сондай-ақ Қайрат Мәмиге еліміздің 

графиясы» жобасын жүзеге асырудың 
базасы болып табылады.

Ж и ы н  б а р ы с ы н д а  м и н и с т р 
ЮНЕСКО-мен ынтымақтастық шең-
бе рінде ат қарылған жұмыстарға да 
тоқталды. 

]рі қарай депутаттар тарапынан 
берілген сауалдарға жауап берді. Мәжіліс 
депутаты Қуаныш Сұлтанов Елордадағы 
Қ.Қуанышбаев атындағы ұлттық театр-
дың ғимара ты ның құрылысы, мәдениет 
саласы еңбеккерлерінің еңбекақысын 
т�леу жүйесіне түбегейлі реформа 
жасау қажеттігі, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасына сәйкес �ңір лердегі 
мәдениет пен туризм инфра құрылым-
дарының қалай �зге ре тіні  туралы 
сұрады. А.Мұхамедиұлы Елбасы «Астана 
бас жоспары» ұжымымен кездескенде 
қарастырылған мәселелердің бірі – 
Қ.Қуанышбаев театрына жаңа ғимарат 
салу болғанын айтты. Жаңа ғимаратты 
салу «Самұрық-Қазына» акционерлік 
қоғамына жүктелгенін, Астананың 20 
жылдығын тойлау шарасында құрылыс 
қазығы міндетті түрде қағылатынына 
сенім білдірді. 

Министр �нер саласындағы норма-
тивтерге байланысты жалақы �те т�менгі 
деңгейде екенін мойындады. «Осыған 
қарамастан біздің талантты �нер 
шеберлері халықаралық деңгейлерде 
к�рініп жүр. Ал кітапханалар, музей-
лер, мәдениет үйлері шын мәнінде 
қаржылық қолдауды қажет етеді» деді. 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасына 
сәйкес �ңірлердегі мәдениет пен туризм 
инфрақұрылымдарына қатысты мәселе 
бойынша қазіргі кезде Қожа Ахмет Яса-
уи кесенесінен басқа бірде-бір орталық 
жоқ екенін айтты: «Сарайшықта сапар 
орталығын салу басталды. Сонымен 
қатар  Отырар қалашығында, Тамғалыда 
сапар орталығын салу мүмкіндігі бар. 

(Жалғасы 8-бетте)

сот жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін 
алғыс айтты. Бұдан б�лек, Нұрсұлтан На-
зарбаев Бас прокурор лауазымына Қайрат 
Қожамжаровтың кандидатурасын Парламент 
Сенатына келісу үшін ұсынды. 

– Ол Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
а г е н т т і г і н д е  ұ з а қ  ж ы л  ж ұ м ы с  і с т е д і . 
Басшылық қызметтегі және прокуратура 
органдарындағы тәжірибесі мол. Оның 
Б а с  п р о к у р о р  л а у а з ы м ы н а  а у ы с у ы н а 
байланысты Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігінің т�рағасы болып Алик Шпекбаев 
тағайындалады, – деді Мемлекет басшысы. 

Парламент Сенатының депутаттары ашық 
дауыс беру арқылы Қ.Мәмиді Жоғарғы Сот 
Т�рағасы лауазымынан босату және осы 
қызметке Ж.Асановты тағайындау туралы 
қаулы қабылдап, Қ.Қожамжаровтың кан-
дидатурасын Бас прокурор лауазымына 
тағайындауға келісім берді. 

Соңында Қазақстан Президенті еліміздің 
сот және құқық қорғау жүйе сінде сапа-
лы әрі уақтылы реформалар жүргізудің 
маңыздылығына тағы да назар аударды. 
Cйткені сот және құқық қорғау жүйесіндегі 
сапалы қызметке к�п мәселелер байланысты 
екені анық. Жүргізіліп жатқан реформалардың 
жүйелі әрі уақтылы жүзеге асырылуы да осы 

саладағы іс-шаралардың тиімділігіне байла-
нысты екені с�зсіз. 

***
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев 

елорданың Астана қаласына к�шуінің 20 
жылдығына арналған салтанатты іс-шараларға 
қатысты. 

Қазақстан Президенті Астананың іргесін 
қалауға алғашқы болып атсалыс қан азамат-
тармен кездесті. Мемлекет бас шысы ЭКСПО 
конгресс-орталығы ғимаратында елорданың 
Астана қаласына к�шуінің 20 жылдығына 
арналған «Президент және Астана» атты фо-
то к�р мені аралап к�рді. Елбасы фоток�рме 
жұ  мысымен танысқан соң, осы мерекеге ар-
налған отандық және шетелдік эстрада жұл дыз-
дарының салтанатты концертін тамашалады. 

Бұл орайда айта кетерлік жайт, Астана 
мерейі – ел мерейі екені баршаға аян. 
Қазақстанды бүгінде барша әлем әсем сәулетті 
Астанасы арқылы танып біледі. Елордада 
маңызды халықаралық алқалы жиындар мен 
шаралар �ткізіліп келеді. Ел дамуына ерекше 
серпін берген бас қаламыз жылдан-жылға 
к�ркейіп, қа натын кеңге жайып, еліміздің �зге 
аймақтарының гүлдене дамуына негіз болуда. 
Астанамыздың 20 жылдығы – халқымыз үшін 
айтулы мереке болғалы тұр. 

Дина ИМАМБАЕВА

ҒЫЛЫМ АЛҚАЛЫ ЖИЫН

Қаулы бойынша «Қазақстандық іргелі ғылымды 
әлемдегі озық жетістіктер деңгейіне шығаруға 
икемдеуші нақты ғаламның қасиеттерін сипаттай-
тын гравитация теориясын дамыту» тақырыбындағы 
жұмысы үшін Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университеті жанындағы Еуразиялық халықаралық 
теориялық физика орталығы ғылыми-зерттеу институ-
тының директоры, физика-математика ғылы мының 
докторы, профессор Рәтбай Мырзақұловқа, «Ерте 
және орта ғасырлардағы Қазақ стан  дағы кенттену» 
тақырыбындағы жұмысы үшін ].Марғұлан атындағы 
Археология институтының Урбанизация және нома-
дизм б�лімінің меңгерушісі, тарих ғылымының док-
торы, профессор, ҰҒА академигі Карл Байпақовқа, 
«Болат �ндірісінің бәсеке қабілеттілігін арттыруды 
қамтамасыз ететін, т�мен сапалы (фосфоры жоғары 
қоңыр темірлі) және техногенді шикізаттарды 
�ңдеуге тарту бойынша әлемдік деңгейдегі техноло-
гияларды әзірлеу және оларды коммерцияландыру» 
тақырыбындағы жұмысы үшін техника ғылымының 
кандидаты ]білқасым Ахметовке беріледі.  

Сондай-ақ Мемлекеттік сыйлық «Арселор-
Миттал Теміртау» АҚ �ндіріс ж�ніндегі директоры 
Вадим Басинге, осы мекеменің кеңесшісі Михаил 
Виту щенкоға, техника ғылымының кандидаты, 
қауымдастырылған профессор Айдархан Мұхтарға, 
эконо мика ғылымының докторы Альберт Рауға, 
тех ника ғылымының докторы Баймахан Сәтбаевқа, 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ �ндіріс ж�ніндегі 
дирек торының орынбасары Владимир Яблонскийге 
беріледі.

Бұдан б�лек, «Белсенді ұзақ �мір сүруді қамта масыз 
етудің ғылыми дәлелденген әдістері» тақырыбындағы 
жұмыстар циклі үшін Қазақстан Республикасы 
Президенті Іс басқармасының Медициналық 
орталығының басшысы, медицина ғылымының 
докторы, профессор Валерий Бенберинге, осы 
орталықтың шаруашылық жүргізу құқығындағы 
республикалық мемлекеттік  кәсіпорнының 
директоры, медицина ғылымының докторы 
]мір ]хетовке, жетекші консультант, медицина 
ғылымының докторы, профессор Александр 
Гуляевке, мекеменің бас консультанты, медицина 
ғылымының докторы, профессор Жақсыбай 
Жұмаділовке, жетекші консультант, медицина 
ғылымының докторы Алмагүл Құшұғұловаға, 
жетекші консультант, медицина ғылымының 
докторы, профессор Талғат Нұрғожинге, бас 
маман, медицина ғылымының докторы, профессор 
Ертай Сәрсебековке және «Орталық клиникалық 
аурухана» АҚ бас дәрігерінің орынбасары, медицина 
ғылымының докторы, профессор Гүлнұр Танбаеваға 
Мемлекеттік сыйлық беріледі.

Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА

ӘЛ-ФАРАБИ 
АТЫНДАҒЫ СЫЙЛЫҚ 

ИЕГЕРЛЕРІ АНЫҚТАЛДЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
Республикасының əл-Фараби атындағы 
ғылым мен техника саласындағы мемлекеттік 
сыйлығын беру жөніндегі комиссияның 
ұсынымдарын қарап, Қаулыға қол қойды. 

Министрлік дінге қандай да бір шектеу қою 
үшін құрылған жоқ. Министрлік дін саласында 
тәртіп орнатып, дін жолындағы адамдар бір-
бірінің құқығын бұзбауын қамтамасыз ету 
үшін құрылған» деді Мемлекет басшысы.  

Елбасы Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының �кілдерімен биылғы сәуірдегі 
кездесуіне тоқталып, онда сананы жаңғыртып, 
еліміздің тарихи және рухани байлығын сақтау 
қажеттігі талқыланғанын атап �тті. 

Сондай-ақ Мемлекет басшысы радикалды 
діни ағымдарды ұстанушы лармен арнайы 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттігіне 
назар аударып,  дәстүрлі ханафи мазхабының 
қағида ларын түсіндіру үшін Құран мен 
хадис терді білетін білікті имамдарды тарту 
қажеттігіне мән берді. «Мешіттерге сән үшін 
баратындар да бар, шалбарының балақтарын 
қысқартып, сақал қойған діндарлар бар. 
Солардың бәріне ислам дінінің негізін 
түсіндіру керек»  деді Қазақстан Президенті. 

Кездесу соңында Нұрсұлтан Назарбаев пен 
Серікбай қажы Ораз еліміздегі діни білім беру 
мәселесін талқылады.

* * *
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Парла-

мент Сенатының отырысына қатысып, 
депутаттардың алдында с�з с�йледі. Пре-
зидент еліміздегі құқық қорғау қызметінің 
процессуалдық негіздерін жаңғырту үде рісіне 
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Осыған орай Елбасы «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясында айқындап берген жаңа да 
айбынды мақсатымыз – әлемдегі ең мықты 
дамыған отыз мемлекеттің бірі атанып, 
Мәңгілік Ел болу. Біздің ұрпақтың ұлы арма-
ны осы. Тәуелсіздік – сол ұлы арманымыздың 
жүзеге асуының кепілі.

Президентіміз биыл «Қазақстанның Үшінші 
жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
Жолдауын жариялап, еліміздің әлеуметтік-
экономикалық �рлеуінің нақты жолдарын 
айқындап берді. Ал оның іргетасы, басты 
қозғаушы күші ретінде «Рухани жаңғыру» 
б а ғ д а р л а м а с ы н  ұ с ы н д ы .  Е л б а с ы н ы ң 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласындағы: «Мен қазақстандықтардың 
ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, 
байыбына барғанын қалаймын. Біріншісі 
– ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, 
ешқандай жаңғыру болмайды. Екіншісі – алға 

Баспасөздің бәсі қандай?  
Қазақстан Республикасының Ұлттық кітап-
ханасында Сулейман Демирел атындағы 
университеттің бірлесіп ұйымдастыруымен  
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында «Рухани жаңғырудағы ақпарат 
құрал дарының миссиясы» атты дөңгелек 
үстел өтті. 

ДƏУІР ДАУЫСЫ КЕШ

САҢЛАҚ СУРЕТКЕР
М.1уезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрында Қазақстанның 
Халық жазушысы, Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Ғылым академиясының академигі, 
филология ғылымының докторы, профессор 
Зейнолла Қабдоловтың 90 жылдық мерей-
тойына арналған еске алу кеші �тті. 

Аталмыш шараны Алматы қаласы әкімінің 
орынбасары Арман Қырықбаев құттықтау 
с�зімен ашты. С�з кезегін алған Қазақстан 
Жазушылар одағы басқармасының т�рағасы 
Нұрлан Оразалин заңғар тұлға жайында 
естеліктерімен б�лісті. 

– Зекең қоғамды әдебиетке �лшеусіз жа-
қындатқан тұлға болатын. Оның ғалымдығы, 
ұс таздық �мірі, қоғамдағы �мірі ерекше еді. 
Қазақ қауымының рухани �мірінде азаматтық 
пен кісіліктің, кішілік пен зиялылықтың ора-
сан үлгісі бола білген осынау аяулы тұлғаның 
ардақты бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады, 
– деді ол. 

Кеште академик З.Қабдоловтың �мірі 
мен шы ғармашылығы жайында бейнесюжет 
к�р сетіліп, мерекелік шара соңы концерттік 
бағдарламаға ұласты.

ШАРА

ТҰСАУКЕСЕР

1л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дің 
ұйымдастыруымен белгілі қаламгер 
Нұрмахан Оразбектің туғанына 80 жыл 
толуына орай «Нұрмахан Оразбек – жур-
налист-публицист және баспагер» атты 
республикалық ғылыми-практикалық конфе-
ренция �тті. 

Аталмыш шараға әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ-дың оқытушы-профессорлары, журна-
листика тарихын зерттеуші ғалымдар, қоғам 
қайраткерлері, белгілі журналистер қатысты. 
Конференция аясында Г.Оразалықызының 
« Н ұ р м а х а н  О р а з б е к »  а т т ы  к і т а б ы н ы ң 
тұсаукесері �тті. Сондай-ақ студенттік үздік 
жұмыстарға байқау жарияланды. Конферен-
ция мен байқаудың мақсаты қазақ журна-
листикасына сүбелі еңбегі сіңген Нұрмахан 
Оразбектің шығармашылығын тереңінен 
зерттеп, журналистік зерттеу жүргізу. Сонымен 
қатар студенттер мен жас ғалымдардың ғылыми 
ізденісін жетілдіріп, жас зерттеушілердің қазақ 
журналистикасы тарихын зерттеуге бейімділігін 
арттыру. 

Байқауға ҚазҰУ-дың студенттерімен қатар, 
Е.А.Б�кетов атындағы Қарағанды мем ле-
кеттік университетінің, Сулейман Демирел 
уни верситетінің студенттері қатысты. Байқау 
жеңімпаздары журналист, публицист, баспагер 
Н.Оразбектің атындағы атаулы шәкірт ақы-
ларымен және дипломдармен марапатталды.

Қазақстан Республикасының Ұлттық 
кітапханасында Елбасының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында Алаш 
автономиясының 100 жылдығына арналған 
д�ңгелек үстел �тті. Оған ғалымдар, тарих-
шылар, қоғам қайраткерлері, студенттер 
мен оқырмандар қатысты.  

Іс-шара барысында  «Алаш» қозғалысы: 
тарих және қазіргі заман», «]лихан Б�кейхан 
( 1 8 6 6 - 1 9 3 7 ) »  а т т ы  б и б л и о г р а ф и я л ы қ 
к�рсеткіштердің  және «Адырна» ұлттық-
этнографиялық  бірлестігі ұйымдастырған 
«Алаш Орда: ұлттық идея және дін мәселелері» 
атты республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференциясы материалдар  жинағының 
тұсаукесер рәсімі �ткізілді.   

 «Алаш» қозғалысы: тарих және қазіргі за-
ман» атты библиографиялық к�рсеткіш Ала-
шорда тарихына қатысты 1908 жылдан 2017 
жылдың  қыркүйек айына дейінгі әдебиеттерді 
қамтиды.

« А д ы р н а »  ұ л т т ы қ - э т н о г р а ф и я л ы қ 
бірлестігі Алматы қаласы Дін істері ж�ніндегі 
басқарманың қолдауымен жыл бойы Алаш 
автономиясының 100  жылдығына орай 
кешенді жобаны жүзеге асырған бола-
тын. «Алаш Орда»: ұлттық идея және дін 
мәселелері» атты республикалық ғылыми-
тәжірибелік конференция, «Азат рухтың 
алдас пандары» атты ұлттық музыка кеші 
�ткізіліп, «Алаш арыстары: ұлттық дәстүр 
және дін» атты деректі фильм  әзірленді. 

Жиын соңында  «Адырна»  ұлттық-
этнографиялық бірлестігінің атынан Алаш 
қозғалысының 100 жылдығына арналған 
іс-шараларды ұйымдастыруға,  насихаттауға 
қолдау к�рсеткен азаматтарға Алғыс хаттар 
тапсырылды.

НҰРМАХАН ОРАЗБЕК 
АТЫНДА ШӘКІРТАҚЫ БАР

«АДЫРНА» 
ҰЙТҚЫ БОЛДЫ  

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛБІЛІМ

да үйретіп, «тобырлық мәдениет» дейтін 
келеңсіз құбылыстың тұңғиығына біртіндеп 
батып бара жатқан сияқты. Ал адамға рухани 
азық болатын, асқақ адамгершілікке үндейтін 
классикалық туындылардың тыңдармандары 
мен к�рермендерінің қатары жылдан-
жылға сиреп барады десек, жаңылыспаспыз. 
Сондықтан да халқымыздың бойында биік 
мәдени талғам қалыптастыруға мәдениет пен 
�нер ошақтарында ғана емес, балабақша мен 
мектептен бастап, жоғары оқу орындарына 
дейінгі білім ұйымдарында да жете назар ауда-
рып, кешенді шараларды қолға алғанымыз ж�н. 
Осы игі істен бұқаралық ақпарат құралдары, 
соның ішінде, әсіресе теледидар мен радио шет 
қалмай, белсене атсалысуы қажет. 

С о н д а й - а қ  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  � з 
мақа ласында атап к�рсеткен прагматизм 
мәселелеріне – ысырапшылдық пен астам-
шылыққа,  даңғойлық пен кердеңдікке 
жол бермеу, ұстамдылық, қанағатшылдық, 
қарапайымдылық, үнемшілдік, білім алу, са-
ламатты �мір салтын ұстану, кәсіби тұрғыдан 
жетілу мәселелеріне басымдық беруді шы-
найы мәдениеттілік белгісі ретінде кеңінен 
дәріптеуіміз қажет. Бұған қоса, халқымыздың 
үлкенді сыйлау, ата-ананы ардақтау, бауыр-
малдық, қайырымдылық, кешірімділік, ата-
лы с�зге тоқтау, жетімін жылатпау, жесірін 
қаңғыртпау сияқты ата салт-дәстүрлерін жаңа 
заманға сай жаңғырта жалғастыру да ұлттық 
кодымызды сақтау бағытында атқаратын 
маңызды міндетіміз болып табылады. Біз �зге 
ұлттармен терезесі тең, қай жағынан болсын 
бәсекеге қабілетті һәм білімді, іскер, еңбекқор, 
парасатты, намысты, иманды, бауырмал қазақ 
болып қалуға тиіспіз.

Cз басым Елбасымыздың елорданы Алма-
тыдан бұрынғы Ақмолаға – бүгінгі Астанаға 
к�шіргендігін еліміздің ішкі саясатындағы 
азаматтық ерлікке пара-пар, кемеңгерлік 
шешімі деп білемін. Тұңғыш Президентіміздің 
одан кейінгі тіл тағдыры мен ел тағдыры үшін 
аса маңызды бастамасы қазақ жазуын латын 

Бүгінгі БАҚ нарығы, қазақстандық мерзімді 
басылымдардың латын әліпбиіне к�шуі, 
оқырманды сақтап қалу және басқа �зекті мәсе-
лелерді арқау еткен жиынға республикалық 
газеттер мен журналдардың бас редакторлары, 
журналистер, ЖОО-лардағы журналистика 
факультетінің оқытушылары мен студенттері, 
оқырмандар қатысты. 

Д�ңгелек үстел аясында Ұлттық кітапхана 
қорынан «Латын графикасындағы қазақ кітап ба-
сылымдары (1929-1940 жж.)» және «Латын әліпбиі 
жайында мерзімді басылымдарда жариялан ған 
мақалалар» атты к�рмелер ұйымдастырылды. 

Жиынды ашқан ҚР Ұлттық кітапханасы 
директорының орынбасары Бақытжамал 
Оспанова оқырмандар үшін ақпарат алудың 
�зектілігі мен жылдамдығы тұрғысынан ең 
тиімдісі газеттер мен журналдар екеніне тоқталды. 
«Ұлттық кітапхананың мерзімді басылымдар 
қорына тарихшылар, саясаттанушылар мен 
әлеуметтанушы ғалымдар, ізденушілер к�птеп 
жүгінеді. Оқырмандардың ғылыми, мәдени, білім 
беру және т.б. түрлі санаттарын кең ауқымда 
ақпаратпен қанағаттандыру үшін газет-журналдар 
кеңінен қолданылады» дей келе, ол бүгінгі таңда 
оқырмандар арасында латын графикасымен 
шыққан басылымдарға сұраныс жоғары екенін 
жеткізді. Сондай-ақ Б.Оспанованың айтуынша, 
Ұлттық кітапханада мерзімді басылымдарды 
цифрлық түрге к�шіру жұмыстары қарқынды 
жүргізілуде. Қазіргі таңда «Қазақ», «Еңбекші 
қазақ», «Социалистік Қазақстан» газеттері осы 
жүйеге к�шіріліп жатыр.  

Филология ғылымының докторы Дандай 
Ысқақұлы �з с�зінде жаһандану дәуіріндегі 
ақпарат құралдарының тарихи миссиясына 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университетінде Білім және ғылым вице-
министрі Асхат Аймағамбетовтың қатысуымен 
кеңейтілген мәжіліс �тті.

«Қазақстан Республикасындағы педаго-
гикалық білім беруді дамытудың замана-
уи міндеттері» тақырыбында �ткізілген мәжі-
ліске жоғары оқу орындарының ректорла-
ры мен �кілдері, облыстық (қалалық) білім 
басқармасының басшылары мен Назарбаев 
зияткерлік мектептерінің �кілдері, Алматы 
қаласының мектеп директорлары қатысты. 
Мәжіліс республикамыздағы педагогикалық 
білім беруді дамытудың �зекті мәселелерін 
анықтау мақсатында ұйымдастырылды. Жиын 
барысында орта білім берудің жаңартылған 
мазмұнына сәйкес педагогикалық кадрларды 
даярлау және инклюзивті білім беру үшін білім 
беру бағдарламаларын жетілдіру мәселелері, оқу 
құралдарына ұсыну жайы қарастырылды. 

Б і л і м  ж ә н е  ғ ы л ы м  в и ц е - м и н и с т р і 
А.Аймағамбетов �з  с�зінде жаңартылған 
мазмұнына к�шуге байланысты педагогикалық 
білім беруді дамытудың к�кейкесті мәселелері 
мен перспективалары, педагогикалық кадрлар-
ды даярлауға қойылатын талаптар, жоғары оқу 
орындарындағы білім беру бағдарламалары мен 
оқу жоспарларына, студенттердің білікті лігін 
бағалау жүйесіне �згерістер енгізудің маңыз-
дылығын атап �тті.

Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры Т.Балықбаев 
университет тарапынан орта білім берудің 
жаңартылған мазмұны контексінде педагогикалық 
кадрларды даярлау және инклюзивті білім беру 
үшін педагогикалық мамандықтарының білім 
беру бағдарламаларын жетілдіру ж�ніндегі 
бірқатар ұсыныстарын баяндады. 

Оқу-әдістемелік бірлестігінің мәжілісінде 
талқыланған мәселелердің қорытындысы бойын-
ша арнайы қарар қабылданды.

Римма ЖАНБАЕВА

әліпбиіне к�шіру болғалы тұр. Бұл да – тарихи 
таңдау.

Түбі бір түркі жұрты (Түркия, ]зербайжан, 
Cзбекстан, Түркіменстан) әлемдік �ркениет 
биігіне жетудің бір жолы ретінде латын әліпбиіне 
к�шкен заманда Қазақстанның да к�штен 
қалып қоюының еш қисыны жоқ. Латыншаға 
к�шу ана тіліміздің одан әрі дамуына және �рісі 
кеңеюіне қолайлы мүмкіндік берері, сондай-ақ 
қазіргі ақпараттық технологиялар заманының 
талабына барынша сай келетіндіктен, еліміздің 
әлемнің ең мықты отыз мемлекетінің қатарына 
қосылуына да септігін тигізері анық. К�ршілес 
Ресей Федерациясының құрамындағы Татар-
стан автономиялы республикасының бірінші 
Президенті Минтимер Шаймиев те �з кезінде 
татар тілін латыншаға к�шіру туралы шешім 
қабылдаған болатын. Алайда 2002 жылы РФ 
мемлекеттік думасы Ресей мемлекетінде 
барлық тіл тек кириллица әліпбиі бойынша 
дамытылуға тиістігі туралы заң қабылдауына 
байланысты Татарстанның латын әліпбиін 
қолдануына тыйым салынған еді. Бауырлас 
татар ағайындар жете алмаған арманға біз, 
қазақтар, Тәуелсіздіктің арқасында жетіп 
отырғанымызды түсіне де, бағалай да білгеніміз 
ж�н.

Мемлекет басшысының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясындағы «Туған жер» жобасы 
да саналы азаматтарды селт еткізіп, кіндік 
қандары тамған алтын бесік – ауылдары жай-
лы толғанысқа түсіргендігі анық. ]рине, бұл 
істе к�п нәрсе жергілікті атқарушы органдарға 
байланысты. Осы ретте бір ескеретін жайт – 
урбанизация процесіне байланысты к�птеген 
ауылдардың тұрғындарының елеулі б�лігі, 
әсіресе, жастар жағы қалаларға к�шіп кеткені 
мәлім. Олардың араларынан шыққан мықты 
кәсіпкерлер мен әр салада айтарлықтай табысқа 
жеткен азаматтардың қазір атақоныстарында ат 
басын тірейтін үйлері, яғни жақындары жоқ. 
К�бісінің туған ауылдарына бармағанына 
бірнеше жылдың жүзі болған. Сондықтан 
ауыл әкімдері әуелі олардың �здері оқыған 

тоқталды. «Дүниежүзілік мәдениеттер тоғы-
сы ның қарқыны жеделдеген сайын ұлттық 
ерекшелікті, тарихи-мәдени мұраны сақтап 
қалу мәселелері �зектілене түсуде. Сондықтан 
Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасында патриотизмді қалыптастыру, 
дәстүрлерді, �зінің мәдениеті мен жеке ұлттық 
кодын сақтау сияқты басымдықтар белгіленді. 
Халықтың ұлттық коды т�лтума мәдениеті, тілі, 
әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі арқылы қалыптасады. 
Бүгінгі таңда отандық ақпарат құралдары 
жалпыұлттық тақырыптар бойынша қоғамдық 
пікір қалыптастыратын тиімді арналардың бірі 
болуға тиіс» деді ол. 

Жиында қазақ баспас�зінің түйткілді 
мәселелері кеңінен талқыға салынды. Мәселен, 
«Ұлан» газетінің бас редакторы Жұлдыз ]бділда 
қазақ журналистерінің кәсіби деңгейі туралы 
айта келе, басты міндет объективті, бейтарап 
ақпаратты жеткізу екенін тілге тиек етті. Ал белгілі 
журналист, С.Демирел атындағы университеттің 
оқытушысы Есенгүл Кәпқызы «Мемлекеттік 
тапсырыс және оның БАҚ-қа ықпалы» деген 
тақырыпты қозғады. 

]л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық универси-
теті журналистка факультетінің профессоры 
Кәкен Қамзин қазіргі қазақ журналистикасының 
жай-күйі туралы айта келе, маман даярлауда 
практика мен теорияны ұштастыру қажеттігіне 
тоқталды. Белгілі журналистика теоретигі кез кел-

мектептерімен байланыс орнатуына ұйытқы 
болуы керек сияқты. Мәселен, ауыл мектебі 
түлектерінің форумын неге �ткізбеске?! Мұндай 
алқалы жиында �мірде жақсы жетістікке жет-
кен ағалары мен әпкелерін к�ріп, олардың 
айтқан с�здерін тыңдап, туған жерге деген 
перзенттік сағыныштарын сезінген оқушылар 
да айрықша ғибрат алары анық.

...Мен 1992 жылы «Егемен Қазақстан» 
республикалық газетінің бұрынғы К�кшетау 
облысындағы меншікті тілшісі болып істеп 
жүргенімде Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
жергілікті басқармасы арқылы 1938 жылы 
«халық жауы» ретінде атылған белгілі револю-
ционер-большевик ]білқайыр Досовтың жеке 
ісін алдырып оқып, «Қан тамған қолжазбалар» 
атты к�лемді мақала жазғанмын («Егеменді 
Қазақстан», 1992 жылғы 10 сәуір).  Сол 
қолжазбаларында ]білқайыр Досов 1933 жылы 
Мәскеуде, сауда академиясында оқитын ]лкей 
Cтекиннің үйлену тойында Қазақ АКСР Халық 
Комиссарлары Кеңесінің бұрынғы Т�рағасы 
Нығмет Нұрмақов: «Бірігу туралы ой әркезде 
менің идеям болды. Бірақ кейбір тұлғалардың 
кінәсінен кешігіп қалдық. Сол үшін күллі қазақ 
халқы шеккен зардап аз емес. ]йткенмен, 
ештен де кеш жақсы. Ең алдымен, біз �зімізді 
күйзеліске ұшыраған қазақ халқының мұң-
мүддесі біріктіретіндігін есте ұстауымыз шарт. 
Ал �згесі – екінші кезектегі мәселе» дей келіп, 
«Тек қана біздің қырсығымыздан зардап шек-
кен қазақ халқы үшін» деп тост к�тертті» деп 
жазған екен. Нұрмақовтың сол с�зі кімге болса 
да ой саларлықтай с�з, тарихи тағылым емес 
пе?!

Арманда кеткен Абылай хан да, Алаш 
қайрат керлері де бізге ең бастысы – ел бірлігі 
екендігін айтып, аманаттап кетті. Ел бірлігі 
– Тәуелсіздігіміздің берік тірегі екендігін 
есімізден ешқашан шығармауға тиіспіз. 

Кәрібай МҰСЫРМАН,
ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, 

Қазақстанның құрметті журналисі

ген ақпаратты сұрыптау, іріктеу, сын к�збен қарау 
керектігін және журналистің ешқашан бейтарап 
бола алмайтынын айтты. 

Ал С.Демирел атындағы университеттің 
оқытушысы Мұхтар Сеңгірбай «Саяси сараптама: 
кеше, бүгін, ертең» деген тақырыптағы баянда-
масында баспас�здің заман талабына бейімделуі 
ж�нінде талдау жасады. Оның айтуынша, бүгінгі 
журналистикада жедел, қызықты, дәйекті, жеңіл 
берілген ақпарат �тімді. Сондай-ақ спикер қазақ 
баспас�зінде журналистік саяси сараптаманың 
мүлдем жоқ екенін атап �тті. 

Жиын барысында қызу талқыланған тақы-
рыптың бірі «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында қазақ басылымдарының латын қарпіне 
к�шуі жайында болды. Журналистер материал-
дарды берудің әдіс-тәсілдері, оқырмандардың 
сұранысы және басқа маңызды мәселелерді 
шешудің жолдары жайында ой-пікірлері мен 
ұсыныстарын ортаға салды. Сондай-ақ баспас�зді 
мемлекет тарапынан қолдау, салықтық және басқа 
да жеңілдіктер жасау арқылы БАҚ-ты дамытуға 
қолайлы экономикалық климат қалыптастыру 
ж�нінде ұсыныстар айтылды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ның Бас директоры 
– Редакторлар кеңесінің т�рағасы Ш.Паттеев 
�з с�зінде қазақ баспас�зі мәселесінің тіл мәсе-
лесімен �зектес екеніне тоқталды. Жалпы оқу 
мә дениеті бала кезден қалыптасатынын айта 
келе, оқырманға сапалы контент ұсынуға назар 
аударды. 

Ұлт баспас�зінің бүгінгі жай-күйі мен ертеңгі 
тағдыр-талайын талқылаған басқосу салада 
қордаланған к�кейкесті мәселелерді мемлекеттік 
деңгейде шешудің қажеттігін к�рсетті. Баспас�з 
қашанда «халықтың к�зі, құлағы һәм тілі» бо-
лып келді және болып қала береді. Азат пікір, 
интеллектуалдық ой-�ре, к�ркемдік пен таза да 
бай тіл, білім мен біліктілік –дәл қазіргі таңда 
бізге осындай озық журналистика керек. Қазақ 
баспас�зінің отандық ақпарат кеңістігінде �зіне 
лайықты к�шбасшылыққа ие болуы және �рке ні-
нің �суі осы үдеден шығуына тікелей байланысты. 

Дина ИМАМБАЕВА

АТҚАРЫЛАР 
МІНДЕТТЕР 

ТАЛҚЫЛАНДЫ

БІРЛІГІ КҮШТІ ЖҰРТ ОЗАДЫ
басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын 
�ткеннің кертартпа тұстарынан бас тарту ке-
рек» деген аталы с�зі біздің баршамызды терең 
ойландыруға тиісті.

Бұл ретте сонау �ткен ғасырдың басында 
ақиық ақын Мағжан Жұмабаев «иман деген 
не нәрсе екенін білмей, қарын деген с�зді ғана 
жаттаған» деп сынаған Батысқа еліктеуіміздің 
аяғы неге әкеліп соғып отырғанын қазір 
бәріміз де к�ріп, біліп отырмыз. Шындығын 
айтсақ, асылымызды жасыққа айырбастай 
жаздауға шақ қалдық. Рухани құлдырап, ұлт 
ретінде құрудың қаупі т�нгенгендігін де анық 
сезіндік. Үлкенді-кішілі сахналардан, телера-
дио арналардан әлемдік және ұлттық �нердің 
жауһарлары шеттетіліп, олардың орнын арзан 
күлкіге құрылған шоу-бағдарламалар және ұлы 
Абай айтып кеткен, құр бақырған айғай әндер 
жаулап алды.

Ал халқымыздың шын асыл �нерінің құ-
діреті керемет екендігін Димаш Құдайбер ген-
нің мысалынан білуге болады. Ол орындаған 
ата-бабаларымыздан мирас болған дәстүрлі 
әндерімізге к�ршілес қытай елі ғана емес, 
кәрі құрлық – Еуропа да орындарынан тік 
тұрып қол соққандығы – соның айғағы. 
Демек, алдағы уақытта ұлттық �нерімізді 
қайтадан �ркендетуге баса ден қойғанымыз 
абзал болмақ.

]лбетте, мәдениет саласындағы жаңғыру 
ұлттық �нерімізді ұлықтаумен, еліміздегі 
мәдениет ошақтарының жұмысын жандан-
дырумен және тұрғындарға мәдени қызмет 
к�рсету аясын кеңейтумен ғана шектелмеу-
ге тиісті. Бұл орайда халқымыздың мәдени 
талғамын және жалпы мәдениеттілік деңгейін 
к�терудің маңызы зор екендіг ін естен 
шығармау қажет. Жасыратыны жоқ, қазір 
халқымыз мәнсіз-мағынасыз әнсымақтарға, 
сәнсіз-сиықсыз билерге, халық әндері мен 
атақты композиторларымыздың тамаша 
туындыларының әнін де, с�зін де �здерінше 
«заманауиландырып» бұрмалап, қадірін кетіріп, 
құнын түсірушілікке к�здерін де, құлақтарын 
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Гүлайым ТӨЛЕБАЕВА, 
Ақтөбе облыстық Тілдерді 

дамыту басқармасының 
басшысы

Тақырыптық ақпараттық стендтер, 
к�рме, фотогалереялар, пікірталастар, 
басқосулар, кездесулер, д�ңгелек 
үстелдер ұйымдастырылып,  ре-
форманы �ткізу ж�нінде маңызды 
сұрақтар мен оларға жауаптары 
қамтылған кітапшалар, буклеттер 
әзірленді. «Латын әліпбиі – заман 
талабы» атты слайд-шоу, роликтер 
әлеуметтік желілер арқылы ротация-
ланды. Халықтың пікірін зерделеу 
мақсатында облыс тұрғындары ара-
сында әлеуметтік зерттеу жүргізілді. 

О б л ы с  т ұ р ғ ы н д а р ы  а р а с ы н -
да жүргізіл ген әлеуметтік зерттеу 
нәтижесінде облыс тұрғындарының 
91,7%-ы латын графикасына к�шу 
туралы хабардармыз деп жауап берді. 
Оның ішінде 53,6%-ы – БАҚ, 24,4% 
– интернет, 13,7% – ақпараттық-
түсіндіру жұмыстары арқылы таныс 
екенін айтты. Бұл жайт, біріншіден 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстары 
барысында негізінен ақпараттық 
ресурстардың әлеуетін пайда ла нудың 
тиімділігін, екіншіден, жүргізілген 
жұмыстар пәрменділігін к�рсетеді. 

Т ұ р ғ ы н д а р д ы ң  7 1 , 6  % - ы 
қ а б ы л д а н ғ а н  ш е ш і м д і  ә л е м д і к 
қауымдастыққа ену үрдісін жедел-
дету шарасы ретінде қолдаса, 11%-ы 
қолдайды, алайда реформаны асықпай 
жүзеге асыру қажет деп есептейді. 

]леуметтік желіде биылғы жыл-
дың қыркүйегінен бастап арнайы 
«AktobeLatyn» ақпараттық парақшасы, 
1 маусымынан «#латынграфикасы» 
хэштегі құрылып, олардың контенті 
тақырыптық материалдармен толық-
ты рылып отырады. Осы кезең ішінде 
хэштег арқылы 15000-ға жуық адам 
реформаның барысы туралы ақпарат-
тандырылды. Бұл – ақпарат таратудың 
жаңа қолжетімді технологияларын 

ТИІМДІЛІГІ МЕН
ПАЙДАЛЫ ЖАҒЫ КӨП

TI’IMDILIGI MEN
PAI’DALY JAG’Y KO’P

ЛАТЫН ƏЛІПБИІ: ОЙ. ПІКІР. ҰСЫНЫС

Əліпби – өткен мен бүгінді байланыстыратын жалпыға ортақ ұлттық 
құндылық. Халықтың ғасырлар бойы игерген мəдени мұрасын, тарихи 
танымын қалыптастырушы бірден-бір құрал. 

A’lipbi’ – o’tken men bu’gindi bai’lanystyratyn jalpyg’a ortaq ulttyq 
qundylyq. Halyqtyn’ g’asyrlar boi’y i’gergen ma’deni’ murasyn, tari’hi’ 
tanymyn qalyptastyry’s’y birden-bir qural.

Биылғы жылдың 26 қазанында Елбасы  қазақ əліпбиін латын графикасына 
көшіру жөніндегі Жарлығына қол қойды. Жаңа əліпби  тарихқа ұлттық 
əліпби болып енеді. Бұл нүкте емес. Қыруар жұмыстың басы ғана. 
Əліпби нұсқасы бекітілгенге дейін жүргізілген жұмыстар негізінен латын 
қарпіне көшу қажеттілігін негіздейтін ақпараттық-түсіндіру сипатында 
болды. Ол үшін құрамында тіл мамандары, сарапшылық қауымдастық, 
мүдделі ұйым өкілдері қамтылған жұмысшы топ құрылды. Іс-шаралар жо-
спары бекітіліп, топтың  жұмысшы кеңестері өткізілді. Ақтөбе қаласында, 
аудандарда қоғамдық өмірдің əртүрлі салаларында, мақсатты аудитория-
ларда түсіндіру шаралары өтті.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2017 жылғы 26 қазандағы №569 Жарлығымен бекітілген 

Латын графикасына негізделген қазақ тілі 
1ЛІПБИІ

ӨРКЕНИЕТ ЖОЛЫ

фикасына к�шу мәселесі қаралып, 
мүдделі мекемелердің атқарылған 
жұмыстары ж�ніндегі есебі тыңдалды, 
тиісті тұжырымдар жасалды. 

Статистикалық деректерге сәй кес, 
облыста алты жастан асқан 669 мыңға 
жуық тұрғын бар. Бұл – жаңа әліпбиде 
оқытумен қамты латындардың жал-
пы саны. Егер 6-21 жас аралығындағы 
азаматтар, яғни ұлттық білім жүйесі 
а рқ ы л ы қ а м т ы л ат ы н ы н е ске р -
сек, қалған 400 мыңдай адамның 
м а қс ат т ы ау д и  т ори ясы н оқ ы т у 
қажет болады. Бұл міндетті жүзеге 
асыру үшін білікті оқытушы кад-
рлары қажет. Осыған байланысты 
қазақ тілі оқытушыларының білікті 
маман дар пулын қалыптастыру, қа-
зақ әліпбиін латын графикасында 
оқыту үйірмелерін ашу ж�нінде ма-
те риал дық-техникалық, кадрлық 
ұйым  дас тыру шы лық шара ларын 
алу мін деттері тұр. Мысалы, облыс 
орталы ғында С.Бәйішев атындағы 
кітап  ханада оқыту бұрышы ашылды.

Б а с қ а р м а н ы ң  і с - ә р е к е т і н е 
келетін болсақ, алдағы жылы «Қош 
келдің, жаңа әліпби» жобасы аясын-
да тұсаукесерлік сағаттарды �ткізу 
жалғастырылады. 

Жүргізілген зерттеулерде латын гра-
фикасына: «Қиындықсыз ауысу үшін 
қандай шаралардың жүзеге асқаны 
ж�н болады?» деген сауалға халықтың 
басым б�лігі: «Тұрғындардың барлық 
санаттарына латын қарпін тегін 
оқыту курстарының қажет екенін» 
алға тартты. Сонымен бірге олардың 
басым б�лігі (62%) арнайы тілдерді 
оқыту немесе жұмыс орындарын-
да (27%) ұйымдастырылған оқыту 
курстарында үйретуді қалайтынын 
жеткізді. Осыған байланысты «Тіл 
жаңғыруы – жаңа әліпби» латын гра-
фикасына негізделген қазақ тілінде 
сауат ашу парақшалары, к�мекші 
к�рнекі �німдер әзірлеп шығару, 
Ақт�бе қаласында, аудандарда, еңбек 
ұжымдарында, кәсіпкерлік нысан-
дарда, білім, мәдениет мекемелерінде 
латын графикасына негізделген қазақ 
әліпбиін сапалы оқыту мақсатында 
оқытушылардың кәсіби біліктілігін 
арттыру шараларын қолға алу, қазақ 
әліпбиін интернет ресурстары арқылы 
қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру 
міндеті тұр. Сонымен бірге арнайы 
жоспарға сәйкес реформаның саяси 
маңыздылығын арттыру мақсатында 
«Тілтану және тілші» тақырыбында 
әлеуметтік акциялар, «Қазақстанның 
болашағы – қазақ т ілінде»  жо-
басы, «Менің тілім – ғажап тіл» 
патриоттық жобасы аясында ашық 
диктант ұйымдастыру, ақпараттық 
сүйемелдеу мақсатында «Латын 
әліпбиі – �ркениет жолы» телехаба-
рын, «Жаңа әліпбиді бірге үйренейік» 
лингвистика сағаты тележобасын, 
баспа �німдері мен бұқаралық ақпарат 
құралдарында «Қазақ тілінің жаңа 
әліпбиі: қызықты сабақтар» айдарын 
ашу, мақалалар, сабақтар циклін жа-
риялау к�зделіп отыр. Халықпен «кері 
байланысты» әрі қарай қамтамасыз 
ету мақсатында #латынграфикасы 
хэштегін, «AktobeLatyn» ақпараттық 
парақшасын �зектендіру, ахуалға 
қатысты әлеуметтік зерттеу жүргізу, 
атқарылып жатқан жұмыстарға 
мониторингтік талдау, сараптама жа-
сау жалғасатын болады.

қолданудың тиімділігіне түсіндіру 
кезеңінің маңыздылығы – айғақ. 
Алғашқы кезеңде �зекті сипаттағы 
халықты толғандыратын бірқатар 
мәселелердің толықтай күн тәртібінен 
түсуі талқыланды. Атап айтқанда, осы 
кезге дейін қалып тасқан мәдени, әдеби 
мұраның сақталуы, қазақ әліпбиінің 
латын қарпіне к�шуі, орыс тілі мен 
орыс тілді ортаның мүмкіндіктерін 
шектеуі, оқыту шаралары, жүйесі 
қалай болады деген сұрақтар бойынша 
толық қанды жауаптар берілуде. Бүгінгі 
таңда пікірталастар негізінен латын 
әліп биіне к�шу немесе к�шпеу емес, 
әліп бидің қандай нұсқасын таңдаған 
тиімді және оны жетілдіру бағытында 
�рбіп отыр. 

айту ережелері жасалады, әр дыбыстың 
буын құрамында, с�з құрамында, 
с�йлем құрамында оқылым, естілім, 
ж а з ы л ы м д а  қ о л д а н ы л у  т ә р т і б і 
айқын далады. Қысқаша айтқанда, 
ғылыми тұрғыда қазақ тілінің бас-
ты ережелері бекітіледі. Бұл линг-
вист, тіл мамандарының, жалпы 
тіл ғы лымына қатысты к�пшіліктің 
міндеті.  Содан кейін сол ереже-
лерге негізделген оқу құралдары, 
әдістемелері әзірленеді. Қазақ тілін 
латын графикасында оқытатын кадр-
лар іріктелініп, біліктілігін арттыру 
шараларымен қамтамасыз етіледі. 
Қазақ тілін оқытудың мемлекеттік 
стандарттары бекітіледі. Бұл кемінде 
үш-т�рт жылды қамтиды. Сондықтан 
да толықтай латын графикасына к�шу 
мерзімі 2025 жыл болып отыр. 

Осы ретте назар аударатын жайлар 
бар. Соңғы уақытта бұқаралық ақпарат 
құралдарында мекеме-кәсіпорын-
дардың, кәсіпкерлік нысандардың 
маң дайшаларын, к�рнекі құралдарын 
латын қарпінде жазып, орналасты-
ру жағдайларының орын алуы ту-
р а л ы  а қ п а р а т т а р  ж а р и я л а н ы п 
жүр. ]рбір тарап латын қарпінде 

Бір жарым айға созылған әліпбидің 
алғашқы нұсқасын талқылау кезеңін-
де басқарманың міндеті тіл маман-
дары,  зиялы және сарапшылық  
қауым, оқытушы, тілші, қоғамдық 
ұйымдардың ұсыныстарын жинақтап, 
әдістемелік-үйлестіру орталығына 
жеткізу. Ал әліпбидің екінші нұсқасы 
бекітілгеннен кейінгі жұмыс – оны 
халық арасында жариялау, таныстыру, 
ерекшелігін түсіндіру, сонымен бірге 
латын графикасына негізделген қазақ 
тілі әліпбиін енгізу бағытындағы алдағы 
міндеттерді жеткізу, жұмыстарды жос-
парлау бағытында жүргізілді. Бекітіл-
ген әліпби нұсқасын таныстыру мақса-
тында 45 мекеме-кәсіпорында үш 
мыңнан астам адамды қамтыған кез-
десулер ұйымдастырылды. Бірқатар 
аудан орталық тарында тақырыптық 
семинарлар �тті. 

Ендігі кезекте жаңа әліпби нұсқасы-
мен егжей-тегжейлі жұмыс жүргізіледі. 
Қажет болған жағдайда жетілдіруді та-
лап ететін тұстар айқындалады. Жазу, 

Қазақ  т іл і  жазуының латын 
әліпбиіне к�шуінің ана т іліміз 
үшін зор пайдасы бар деп білемін. 
Себебі біз латынға к�шу арқылы 
кириллица қарпінде жіберілген 
олқылықтардың орнын толтырып, 
тіліміздің әуезділігі мен т�л сипатын 
бұрынғы қалпына келтіреміз. Соның 
арқасында тіл біліктілігін арттырып, 
қажетсіз әріптерден арылып, рухани 
кемелденеміз. 

Бүгінгідей ақпараттық технология 
қарыштап дамыған заманда латын 
әрпін енгізу қиындық туғызбайды 
деп ойлаймын. Керісінше, латынға 
к�шу – қазақ тілін дамыту мен 
жаңғыртудағы ішкі қажеттілік бола-
ры с�зсіз. Сол себепті бұл үдеріске 
үрке қараудың қажеті жоқ. Латын 
графикасын қабылдау арқы лы біздің 
әлем елдері алдындағы түсіністігіміз 
артады. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында 
қазақ тілін біртіндеп латын әліпбиіне 
к�шіру жайы кеңінен айтылды. Ел-
басы аталған мақаласында қазақ 
жазуының тарихына тоқтала келіп, 
2025 жылдан бастап латын әліпбиіне 
к�шуге кірісуіміз керектігін с�з етті. 

Еліміздегі  т іл  мамандары да 
латынға к�шудің пайдалы тұста-
р ы н  а т а п  к � р  с е т к е н  б о л а т ы н . 
Фило логтардың ай туын  ша, латын 

Q a z a q  t i l i  j a z y ’ y n y n ’  l a t y n 
a’lipbi’ine ko’s’y’inin’ – ana tilimiz 
u’s’in zor pai’dasy bar dep bilemin. 
Sebebi, biz latyng’a ko’s’y’ arqyly 
k i ’ r i ’ l l i ’ sa  qarp inde  j iber i lgen 
olqylyqtardyn’  ornyn tol tyryp, 
tilimizdin’ a’y’ezdiligi men to’l 
si’patyn buryng’y qalpyna keltiremiz. 
Sonyn’ arqasynda til biliktiligin 
arttyryp, qajetsiz a’ripterden arylyp, 
ry’hani’ kemeldenemiz.

Bu’gingidei’ aqparattyq tehnologi’a 
qarys’tap damyg’an zamanda latyn 
a’rpin engizy’ qi’yndyq ty’g’yzbai’dy 
dep oi’lai’myn. Kerisins’e latyng’a 
ko’s’y’ – qazaq tilin damyty’ men 
jan’g’yrty’dag’y is’ki qajettilik bolary 
so’zsiz. Sol sebepti bul u’deriske u’rke 
qaray’dyn’ qajeti joq. Latyn grafi’kasyn 
qabylday’ arqy ly bizdin’ a’lem elderi 
aldyndag’y tu’sinistigimiz artady.

Memleket bass’ysy Nursultan 
Nazarbaevtyn’ «Bolas’aqqa bag’dar: 
ry’hani’ jan’g’yry’» atty maqalasynda 
qazaq tilin birtindep latyn a’lipi’bin 
ko’s’iry’ jai’y ken’inen ai’tyldy. Elbasy 
atalg’an maqalasynda qazaq jazy’ynyn’ 
tari’hyna toqtala kelip, 2025 jyldan 
bastap latyn a’lipbi’ine ko’s’y’ge 
kirisy’imiz kerektigin so’z etti.

Elimizdegi til  mamandary da 
latyng’a ko’s’y’din’ pai’daly tusta-
ryn atap ko’r setken bolatyn. Fi’lo-
l o g t a r d y n ’  a i ’  t y ’ y n   s ’ a ,  l a t y n 
a’lipbi’ine ko’s’y’din’ utym dy bir 

жазуға �зін дайын, бейімделген деп 
есептеуінің негізі де болар, деген-
мен, теріс тілдік үлгі қалыптастырып, 
түптеп келгенде сауатсыздыққа 
итермелейтін қадамдарға барып, 
жоғарыда к�рсетілгендей белгілі бір 
тілдік тұжырымға келмей асығыстық 
к�рсетудің ж�ні жоқ. 

Жергілікті мемлекеттік атқарушы 
органдардың осы кезеңдегі міндеті 
халық арасында түсіндіру, сонымен 
бірге латын графикасына негізделген 
қазақ тілі әліпбиін енгізу бағытындағы 
жұмыстарды жоспарлау. Осы ретте ла-
тын қарпіне к�шу ж�ніндегі облыстық 
жұмысшы тобының, басқарманың, 
б а с қ а р м а  ж а н ы н д а ғ ы  т і л д е р д і 
оқыту орталығының әдістемелік, 
практикалық әлеуетін пайдалана оты-
рып, Ақт�бе қаласы, аудандарда, еңбек 
ұжымдарында, кәсіпкерлік нысанда-
рында, ұжым, мекеме, кәсіпорындарда  
түсіндіру шаралары �туде. Қараша 
айында облыс әкімдігінде облыс 
әкімінің т�рағалығымен латын гра-

әліпбиіне к�шудің ұтым ды бір тұсы – 
тіл тазалығына ерекше мән беріледі. 
Тілдегі  қазіргі  жат дыбыстарды 
таңбалайтын әріптерді қысқартып, 
сол арқылы қазақ тілінің табиғи таза 
қалпын сақтауға мүмкіндік туады. 
Сонымен қатар латын әліпбиіне к�шу 
– қазақ тілінің халықаралық дәрежеге 
шығуына, компьютерлік жаңа тех-
нологиялар арқылы ақпараттық 
кеңістікке кірігуге тиімді жол аша-
ды. Халқымыздың түбі бір түркі 
дүниесімен рухани, мәдени, ғылыми, 
қарым-қатынасы күшейеді. 

Заманауи технологияның барлығы 
да латын қарпімен жазылған. Осыдан-
ақ латын әліпбиіне к�шудің тиімді 
тұсын аңғаруға болады. Тағы бір мы-
сал, жеке куәлігіміз бен жүргізуші 
куәлікте де латын әрпі белгіленген. 
Тіптен, балалардың ой-�рісін дамытуға 
арналған әртүрлі ойыншықтардың 
қарпі де латынша жазылған. 

Бүгінгі таңда кириллица жазуын 
әлемнің аз ғана мемлекеті ғана пайда-
ланады екен. Ал қалған мемлекеттердің 
к�пшілігі латын әліпбиін қолданады. 
Демек, бұл кең таралған жазу. Латын 
әліпбиінің базасы қалыптасқан әрі 
ауқымы зор. «Жұмыла к�терген жүк 
жеңіл» деп дана халқымыз айтқандай, 
білекті сыбанып нық қадаммен алға 
баса берейік!

Бибігүл АХМЕТОВА

ЖАҢА ӘЛІПБИГЕ 
КӨШУ ЖАЙЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

Алматыдағы Достық үйінде ҚР Білім жəне ғылым министрлігіне қарасты 
Философия, саясаттану жəне дінтану институты Алматы қаласы Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Ғылыми сараптамалық тобымен бірге «Қазақ жазуын 
латын əліпбиіне көшіруді жүзеге асырудың əлеуметтік-саяси аспектілері» атты 
тақырыпта республикалық ғылыми-тəжірибелік конференция өткізді. Атал-
мыш жиынға ғалымдар, философтар, саясаттанушылар, əлеуметтанушылар, 
қоғамдық қызметкерлер жəне журналистер қатысты.

Конференция қазақ тілін латын 
графикасына ауыстыру бойынша 
ҚР Президенті – Ұлт К�шбасшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырма-
сын іске асырудың әлеуметтік-мәдени, 
саяси және әдіснамалық аспектілерін 
талдауға арналды. 

Басқосуда Бес институционал-
ды реформаны жүзеге асыру бой-
ынша «100 нақты қадам – Ұлт жо-
спары», болашақтағы біртұтас ұлтты 
қалыптастыру және «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты Мемлекет бас-
шысының бағдарламалық мақаласы 
бо йынша жалпы қазақстандық біре-
гейлік және Қазақстан этностарының 
б і р л і г і  м е н  к е л і с і м і н  н ы ғ а й т у 
шеңберінде қазақ әліпбиінің алдағы 
реформасын іске асырудың �зекті 
мәселелері  талқыланды.  Соны-
мен қатар республикалық ғылыми-
т ә ж і р и б е л і к  к о н ф е р е н ц и я н ы ң 
қатысушылары қазақ жазуының латын 
әліпбиіне �туі «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық 
құжаттарында және «Мәңгілік Ел» 

жалпыхалықтық идеясында аталған ел 
Президенті Н.Назарбаевтың тапсыр-
масына сәйкес, Қазақстанның әлемдік 
ақпарат кеңістігіне енуі және уақыт 
талабымен байланысты рухани және 
қоғам �мірінің тағы да басқа к�птеген 
мәселелерін шешу қоғамдық сананың 
маңызды факторы екендігін айтып �тті.

Ғалымдар мен мамандар, Қазақ-
с т а н  х а л қ ы  А с с а м б л е я с ы н ы ң 
ж ә н е  р е с п у б л и к а л ы қ  ғ ы л ы м и 
қауымдастығының �кілдері конферен-
ция тақырыбы мен ҚР БҒМ ҒК Фило-
софия, саясаттану және дінтану ин-
ституты жүргізген зерттеу нәтижелерін 
талқылау барысында т�мендегідей 
ғылыми-тәжірибелік ұсыныстар мен 
қорытындылар шығарды. Институт 
жүргізген ғылыми-зерттеу жұмыстары 
мен әлеуметтік зерттеу нәтижелері 
бойынша республиканың к�птеген 
тұрғындары қазақ жазуының ла-
тын әліпбиіне к�шуін қолдайтыны 
анықталды. 

1білмансұр ЖАСАН

tusy – til tazalyg’yna ereks’e ma’n 
beriledi. Tildegi qazirgi jat dybystardy 
tan’balai’tyn a’ripterdi qysqartyp, 
sol arqyly qazaq tilinin’ tabi’g’i’ taza 
qalpyn saqtay’g’a mu’mkindik ty’ady. 
Sonymen qatar, latyn a’lipbi’ine 
ko’s’y’ – qazaq tilinin’ halyqaralyq 
da’rejege s’yg’y’yna, kompi’y’terlik 
jan’a tehnologi’alar arqyly aqparattyq 
ken’istikke kirigy’ge ti’ imdi jol 
as’ady. Halqymyzdyn’ tu’bi bir tu’rki 
du’ni’esimen ry’hani’, ma’deni’, 
g’ylymi’, qarym-qatynasy ku’s’ei’edi.

Zamanay’ i ’  t ehnolog i ’anyn’ 
barlyg’y da latyn qarpimen jazylg’an. 
Osydan-aq, latyn a’lipbi’ine ko’s’y’din’ 
ti’imdi tusyn an’g’ary’g’a bolady. 
Tag’y bir mysal, jeke ky’a’ligimiz ben 
ju’rgizy’s’i ky’a’likte de latyn a’rpi 
belgilengen. Tipten, balalardyn’ oi’-
o’risin damyty’g’a arnalg’an a’r tu’rli 
oi’yns’yqtardyn’ qarpi de latyns’a 
jazylg’an.

Bu’gingi tan’da ki’ri’lli’sa jazy’yn 
a’lemnin’ az gana memleketi g’ana 
pa i ’da lanady  eken.  A l  qa lg ’an 
memleketterdin’ ko’ps’iligi latyn 
a’lipbi’in qoldanady. Demek, bul ken’ 
taralg’an jazy’. Latyn a’lipbi’inin’ 
bazasy qalyptasqan a’ri ay’qymy zor. 
«Jumyla ko’tergen ju’k jen’il» dep dana 
halqymyz ai’tqandai’, bilekti sybanyp 
nyq qadammen alg’a basa berei’ik!

Bi’bigu’l AHMETOVA

ЖҰМЫС ТОПТАРЫНЫҢ 
ЖОСПАРЫ БЕКІТІЛДІ

Үкімет үйінде ҚР Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың 
төрағалығымен Қазақ тілі əліпбиін латын графикасына көшіру 
жөніндегі ұлттық комиссияның кезекті отырысы өтті.  

Б а с қ о с у  б а р ы с ы н д а  Ұ л т т ы қ 
комис сияның алдыңғы отыры сы ның 
қорытындысы бойынша құрылған, 
т�рт арнайы жұмыс тобының құрамы 
мен жұмыс та рының жоспары талқы-
ланып, бекітілді. Атап айтар болсақ, 
орфографиялық, әдістемелік, тер-
мино логиялық және сараптама лық-
техникалық жұмыс топтары құрылды, 
олар латын графикасын білім жүйесіне 
біртіндеп енгізудің ережелері мен 
әдістерін әзірлейді, тілдің терминдік 
қорын жүйелейді, сондай-ақ латын 
графикасын ІТ-технологияларға және 
ақпараттық кеңістікке бейімдеумен 
айналысады. Бұдан �зге, ҚР Мәдениет 
және спорт министрлігі жанындағы 
ғылыми-әдістемелік орталықты құру 
мүмкіндігі қарастырылды. 

Ұлттық комиссия жұмысының 
бағыттары бойынша «Нұр Отан» 
партия сы Т�рағасының бірінші орын-
басары М.Құл-Мұхаммед, Қазақ-
стан халқы Ассамблеясы т�рағасы-
ның орынбасары,  Қазақстан халқы 
А с с а м б л е я с ы  х а т ш ы  л ы ғ ы н ы ң 
меңгеру шісі Д.Мыңбай, ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты Б. Мамыраев, 
Мәдениет және спорт министрі 
А.Мұхамедиұлы, Білім және ғылым 
министрі Е.Сағадиев, Ақпарат және 
коммуникациялар министрі Д.Абаев, 
А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі 

институтының директоры Е. Қажыбек, 
Тіл білімі институтының тіл мәдениеті 
б�лімінің меңгерушісі Н.]міржанова, 
А . Б а й т ұ р с ы н о в  а т ы н д а ғ ы  Т і л 
білімі институтының бас ғылыми 
қызметкері ].Жүнісбек, «Қазақстан 
Р е с п у б л и к а с ы  К ә с і п о д а қ т а р 
федерациясы» т�рағасының кеңесшісі 
Е.Сайыров және т.б. с�з с�йледі. 

Еске сала кетейік, Қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына к�шіру 
ж�ніндегі ұлттық комиссия – биыл 
қараша айында құрылған Үкімет 
жанындағы сабағаттық-кеңесші 
о р г а н .  Қ Р  П р е м ь е р - м и н и с т р і 
Б.Сағынтаевтың т�рағалығымен ко-
миссия құрамына: т�раға орынба-
сары – ҚР Премьер-министрінің 
орынбасары Е.Досаев, сондай-ақ 
ҚР Президенті ]кімшілігінің, «Нұр 
Отан» партиясының �кілдері, ҚР 
Парламенті  депутаттары, ЖОО 
�кілдері, танымал ғалымдар және 
қоғам қайраткерлері кірді. Шара-
лар жоспарына сәйкес, қазақ тілі 
әліпбиін латын графикасына 2025 
жылға дейін кезең-кезеңмен к�шіру 
жоспарланған. Бірінші кезең 2018-
2020 жылдарды, екінші кезең – 2021-
2023 жылдарды, үшіншісі – 2024-2025 
жылдарды қамтиды.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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АНА ТІЛІ

Бұл дүниежүзі елдерінің барлығына тән 
деп айта аламыз. Олардың арасында бар-
ша әлемге ортақ болып кеткен мақалдар 
да кездеседі, сондай-ақ әр халықтың �зіне 
ғана тән мақал-мәтелдері де ұшырасады. 
Бұл мәселелерді біз салыстыру кезінде 
танып-білеміз. Салт-дәстүрі ұқсас, ділі 
бір, діні бір түркі халықтарының мақал-
мәтелдері де мағына жағынан, с�здік, 
с�йлемдік құрылым жағынан ұқсас болып 
келетінін байқау қиын емес. Енді соның 
барлығына рет-ретімен тоқталайық. 

Қазақ  және  ұйғыр т ілдеріндег і 
ұқсас  әрі  ортақ мақал-мәтелдерді 
басқаларынан б�ліп алып, салысты-
ра қарастыруымыздың мақсаты — бұл 
тілдердің туыстық жақындығынан ғана 
емес, мүмкін болғанынша сол тілдерде 
с�йлеуші Орта Азия халықтарының 
ең к�нелерінен саналатын ұйғырлар 
мен қазақтардың рухани, мәдени, та-
рихи жақындығын да осы мақал-мәтел 
негізінде анықтай түсу.  Мағынасы 
мен құрам-құрылымы жағынан толық 
с ә й к е с  б о л ы п  к е л е т і н  а б с о л ю т т і 
(толық) ұқсастыққа жататын мақал-
мәтелдер: Адам адаммен адам (қазақша); 
Адәм адәм билән адәм  (ұйғырша); Асы 
піспестің қазаны оттан түспес (қазақша); 
Еши пишмасниң қазини оттин чүшмәс 
(ұйғырша). Компоненттерінде азды-
к�пті �згерістер бар, бірақ мазмұны ұқсас 
мақал-мәтелдерге мыналарды жатқызар 
едік: 

Ат айналып қазығын табар,  Су ай-
налып жазығын табар (қазақша); Ат ай-
линип оқурини тапиду,  Мусапир айлинип 
юртини тапиду  (ұйғырша); Ағайын тату 
болса — ат к/п,  Абысын тату болса — ас 
к/п (қазақша); Ағинә инақ болса — ат 
тола, Игичә-сиңил инақ болса – аш тола  
(ұйғырша)

Құрылымы, құрамы �згеше, бірақ 
екі халықта да мазмұны �зара ұқсас бо-

лып келетін мақал-мәтелдер. Мысалы, 
қазақтың «Бір құмалақ бір қарын майды 
шірітеді» деген мақалына ұйғырдың «Бир 
бекарчи миңни бекар қилур» мақалы мәндес 
келеді. Екі тілдегі мақалдың беретін ортақ 
мағынасы — бір нәрсенің к�пке теріс әсер 
етуі.

Ас, тамақ тақырыбына қатысты мақал-
мәтелдер жайына тоқталатын болсақ, 
мұнда да мағыналас, ұқсас мәселелерді 
байқауға болады. Мысалы: Ас иесімен 
тәтті, табағымен сәнді (қазақша); Аш 
игиси билән татлиқ (ұйғырша); Жақсы 
ас қалғанша, жаман қарын жарылсын 
(қазақша); Йахши аш ешип қалғучә, йаман 
қосақ йерилип кәтсун (ұйғырша). Жақсы 
ас қалғанша, жаман қарын жарылсын 
(қазақша)

Йахши аш ешип қалғучә, йаман қосақ 
йерилип кәтсун (ұйғырша) мақалы 

Осы реттен келгенде, Ресей Фе-
дерациясы аймақтану саласының 
мүшесі, тарих ғылымының кан-
дидаты Т.И.Тұғайдың «Оренбург-
ский путь Ахмета Байтурсунова» 
атты зерттеу еңбегі (Орынбор: ООО 
ИПК «Университет», 2017. - 188 
бет) ХХ ғасыр басындағы қазақ 
тарихы мен қоғамдық-әлеуметтік 
салаларына қатысты бірқатар 
мәселелерін, ұлт зиялыларының 
елшіл-қоғамшыл қасиеттерін, оның 
арасында даңқты тұлға, әмбебап 
ғалым А.Байтұрсыновтың Орынбор 
кезеңін кең к�лемде қарастырады.

Зерттеу еңбегінің – «Кіріспе» 
б�лігінде қайраткер һәм қаламгер 
А.Байтұрсыновтың есімі мен еңбегіне 
қатысты дерекк�здері мен маңызды 
материалдарға, орта және жоғары 
мектептерге, к�шелерге аты берілуі 
алуан мысал-деректер негізінде с�з 
етіледі. Ал Орынборда – 2010жылы 
екі мемориалдық тақтаның ашылуы, 
атап айтқанда, 1 және 2– Жалпықазақ 
сьезі �ткен орын мен танымал тұлға, 
ұстаз-ғалым А.Байтұрсынов тұрған 
үйге орнатылғаны анық-қанық жазы-
лады. ]рі бұл орындардың қазақ та-
рихында, Алаш мәселесінде маңызды 
сипаты бары да кеңінен ашылады.

Бұдан басқа, А.Байтұрсыновтың 
�мірбаян беттері (1929), әр жылдары 
жарық к�рген шығармалар жинағы 
мен зерттеу еңбектері, Алаш мәселесі 
мен к�зқарастар жүйесі, алғашқы 
оқу халық комиссары болған тұстағы 
еңбектері, Ахметтану бағыттары 
мен әліпбиге қатысты ізденіс-
к�зқарастары, ұстаным арналары 
алуан мысал-деректер, маңызды 
к�ріністер негізінде айқындалады.

Зерттеу еңбегінің едәуір б�лігі – 
А.Байтұрсыновтың ауыл мектебі нен 
сауат ашуы, Торғай қаласындағы 
екі сыныпты орысша-қазақша учи-
лищеде, Орынбордағы мұғалімдік 
мектепте болуы (1891-1895), кейінгі 
кезекте ауылдық-болыстық мектепте 
мұғалімдік қызмет етуі кең түрде с�з 
болады.

Сондай-ақ зерттеу еңбегінде 
Орын бордағы орыс-қазақ мұғалімдер 
мектебінде А.Байтұрсынов 1891-
1895 жыл дары оқығаны, оқытушы-
лар құра мында – Б.Бахтыгереев, 
Ғ . ] л і б е к о в ,  Т . И м а н ғ а з и е в , 
Б.Исмұқанов, т.б. болуы нақтылы с�з 
етіледі (69 бет). Мұғалімдер мектебін 
әр жылдары бітірген – Т.Иманғазиев, 
Н . Қ ұ л ж а н о в ,  Ғ . Б а л ғ ы м б а е в , 
М.Жолдыбаев, Е.Омаров т.б. еңбегі 
мен �мір жолдары маңызды ма-
териалдар арқылы к�рініс таба-
ды. Ұстаздық қызметтің мәні мен 
ерекшелігі, қыр-сыры да ашылады.

Кейіннен бұл оқу орны – Орын-
бордағы Қырғыз халық ағарту инсти-
туты болып құрылғаны, Орынбордан 
Алматыға ауысқан кезде – Қазақ 
педагогикалық институты болып 
аталғаны да дәлелді дәлдік, нақтылы 
деректер негізінде �ріс алады. Ал, 
А.Байтұрсыновтың Орынбордағы 
мұғалімдер мектебін бітіргеннен 
кейінгі алғашқы педагогикалық 
қ ы з м е т і  а у ы л д ы қ ,  б о л ы с т ы қ , 
кейін екі сыныптық мектептер-
де жалғасқаны жүйелі с�з болады. 
«Қазақ» газетіндегі редакторлығы 

Достық үйінің конференц-залында 
Павлодар облысының Тілдерді 
дамыту ж�ніндегі басқармасы 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
шеңберінде және Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік 
күніне орай «Тіл – тәуелсіздік 
тірегі» атты д�ңгелек үстел �ткізді.

Д�ңгелек үстел отырысына облыс-
тың этномәдени бірлестік те рінің 
жетекшілері, үкіметтік емес ұйым да-
рының �кілдері, Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының Павлодар облыстық 
филиалының мүшелері, тіл жана-
шырлары, мемлекеттік тілді жетік 
меңгерген облыстың этнос жастары, 
сондай-ақ республикалық конкурс-
тардың жеңімпаздары шақырылды.

Отырыс барысында қатысушы-
лар мемлекеттік тіл саясатын іске 
асыру дың, мемлекеттік тіл мен этнос 
тіл дерін дамытудың �зекті мәселе-
лерін талқылады. Аталған шарада Ха-
лықаралық «Қазақ тілі» қоғамы Павло-
дар облыстық филиалының т�рағасы 
С.]йтенов, «Қазақстандағы 100 жаңа 

Ине /ткен жерден жіп те /теді 
(қазақша)

Йиңнә кәйәрдин /тсә, йип шу йәрдин 
/тиду (ұйғырша).

Қазақ тіліндегі баламасының беретін 
мағынасы, қысқаша айтқанда, мықтының 
да, нашардың да ісі немесе бастамасы 
олардың шамасына қарай,  �з деңгейінде 
жүзеге асады. Ал ұйғыр тіліндегі мақал-
мәтел жинақтарында ол «отбасы, бала-
шаға» тақырыбындағы мақал-мәтелдер 
тобына кірген. Демек, бұл жерде беретін 
мағынасы ерлі-зайыптылар жайында 
(әйелдің еркекке еруі туралы с�з болады) 
болып тұр. 

Есік к/ргенді алма, бесік к/ргенді ал. 
Қазақ халқына әбден сіңісті болған, ер 
адам үйленер шағында берілетін кеңес. 
Негізінен қазақ бесікті �те қасиетті, киелі 
деп санаған. Яғни бесік — қазақ халқының 

( 1 9 1 3 - 1 9 1 8 ) ,  А л а ш  қ о з ғ а л ы с ы 
(1918-1919) тұсындағы қилы кезең 
к�ріністері, ].Б�кейхан, М.Дулатов, 
т.б. берік байланысы, қазақ әліпбиіне 
реформа жасауы, Кирревкомдағы 
қызметі, Партия қатарына �туі, т.т. 
деректік-құжаттық мәнімен назар 
аудартады.

Х а л ы қ  а ғ а р т у  к о м и с с а р и а -
ты мен ондағы адамдар туралы 
с�з болғанда – А.Байтұрсынов, 
А.Кенжин, Н.Залиев, И.Темірбеков, 
С.Сәдуақасов, т.б. аталады. Осы 
тұста А.Байтұрсыновтың орынбасар-
лары – Ж.Аймауытұлы, А.Кенжин, 
С.Сәдуақасов болғаны, ел мұраты жо-
лында адалдық танытқаны, мәдени-
ағарту салаларына ерен еңбек еткені 
мадақ сезіммен атап �тіледі.

Кітаптың құндылық қырларын 
ойға алғанда, алдымен Орынбор-
да Қазақ мемлекеттік баспасы 
құрылып (1920), редакция алқасы 
жұмыс жасайды. Осы тұста оқу-
ағарту бағытында – Н.Құлжанова, 
Қ.Кемеңгеров, т.б. оқулық пен 
дидактикалық еңбектер дайындауға 
қатысқаны, жас ұрпаққа білім мәнін, 
ғылым нәрін кең түрде к�рсеткені 
тиісінше с�з болады.

Осы кезеңде Қазақ және Татар 
халық ағарту институты ашыла-
ды (1921). Алғашқы үш жылдық 
оқыту шы  лар курсы, жұмысшы 
факуль теті (рабфак) де �з жұмыс-
та рын бастап, білімгерлерге есігін 
айқара ашады. Осы бағытта – 
С.Сейфуллин, Ж.Аймауыт ұлы, 
М.Жұмабаев, А.Затаевич, т.б. ұлт 
руханиятындағы орны, ең бектері 
мен �мір жолдарының мәнді тұс-
тары қоғамдық қызметі, кезең к�рі-
ністерімен сабақтастықта с�з бола-
ды. 

К і т а п т ы ң  ж а р қ ы н  б е т т е р і : 
Қазақ стан астанасы Қызылордаға 
ауыс қанда, осы кезеңде ұлт мақ-
та нышы А.Байтұрсынов алдымен 
Ташкентте, кейіннен Алматыда 
Қазақ педагогикалық институ-
тында ұстаздық қызметте болуы, 
кеше мен бүгін байланысы, �мір 
тағылымдары негізінде жүйелі 
жеткізіледі. Маңыздысы, әрине, 
аталмыш еңбектің ішкі  б�лік-
т е р і н д е  –  А . Б а й т ұ р с ы н о в т ы ң 
�мірбаян беттері, содан �ріс алатын 
қоғамдық-әлеуметтік жұмыстары, 
қазақ руханиятындағы, жазу рефор-
масына қатысты орын-үлесі кеңінен 
к�рінеді.

Тұтастай алғанда, Т.И.Тұғайдың 
«Оренбургский путь Ахмета Байтур-
сунова» атты зерттеу еңбегі ел �мірі 
мен тарихындағы – Орынбор ор-
нын, қазақ зиялыларының мәдени-
ағарту һәм руханият салаларындағы 
ерен еңбегін, анығырақ айтсақ, ұлт 
мақтанышы А.Байтұрсыновтың 
адамдық мұраты мен азаматтық 
қырларын кең түрде к�рсетіп, алуан 
үлгі-�рнектер тұрғысынан да терең 
танытатын елеулі еңбектер қатарына 
жатады.

Р.САҒЫМБЕКҰЛЫ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

АСТАНА

есім» республикалық жобасының 
жеңімпазы А.Лодочников, жастар 
бастамаларын дамыту орталығының 
�кілі, жас ақын Е.]міренов баянда ма 
жасады. Сонымен қатар «Қазақстан.
Тәуелсіздік хроникасы» бейнебаяны 
к�рсетілді. 

Шараға қатысушыларды Қазақ-
стан Республикасының Тәуелсіз-
дік күнімен құттықтаған облыстық 
Тілдерді дамыту ж�ніндегі бас қар-
масының басшысы С.Османова: 
«Тәуелсіздік жылдары ішін дегі ең ба-
сты жетістігі міз халқы мыздың келісімі 
мен бей біт шілігі болып табылады. 
Мем ле кетіміздің салмақты саясаты 
арқа сын да барлық қазақстандықтар 
�з тіл  дерінде с�йлеп, мәдениеті мен 
дәс түрін сақтауда» деп түйіндеді �з 
с�зін.

Д�ңгелек үстел аясында мем ле-
кеттік тілде жазылған диктант қо ры-
тындысы жарияланып, үздіктер мен 
республикалық байқаулардың жеңім-
паздарына алғыс хаттар берілді. 

Ғизат АЙТУҒАНОВ

БІР БƏЙТЕРЕК БҰТАҒЫМЫЗ

ҰЛТ АРДАҚТЫСЫНЫҢ 
ОРЫНБОР КЕЗЕҢІ

Үздіктер еңбегі ескерілдіМақал-мəтелдер – халық ауыз 
əдебиетінің қазыналы байлығы 
саналатыны белгілі. Өйткені мақал-
мəтелде халықтың дүниетанымы, 
өмірге көзқарасы, философиясы, 
өзге де мəселелер кеңінен көрініс 
табады. Мақал-мəтелдер қашанда 
белгілі бір ойды жеткізеді, əлдебір 
нəрселерден сақтандырады, бір 
сөзбен айтқанда, адамның тал 
бесіктен жер бесікке дейінгі 
өміріне азық болатын даналық 
ғибратындай жол көрсетіп тұрады. 
Мақал-мəтелді біліп өскен, соның 
мəйегін жастайынан құлағына 
құйып өскен бала өсе келе алды-
артын ойлауға машықтанып, дұрыс 
шешім қабылдауға, қиындықты 
еңсеруге дағдыланады. Мақал-
мəтел əр халықта бар.

Ресейдің Орынбор аймағының еліміз тарихында, қоғамдық-саяси 
жүйесінде, мəдени- рухани арналарда алар орны айрықша. Алды-
мен, ел астанасы ретінде қоғамдық-əлеуметтік бағыттар басымдық 
алса, қазақ зиялыларының қайраткерлік һəм қаламгерлік қырлары 
айқындалып, мəдени-ағарту салаларындағы ерен еңбектері, əсер-
ықпалы, орын-үлесінің артықшылықтары өз кезеңінде маңызды 
мəнге, соны сипаттарға ие болды.

МАҚАЛ – 
сөздің мәйегі

түрінде қалыптасып қоймай, мағынасы 
да лексикалық құрамы да бір-бірінің 
к�шірмесі іспетті. Демек, олар абсолютті 
ұқсастыққа ие.

Туыстас тілдер арасында балама 
мақал-мәтелдерің әр тіл ерекшелігіне 
байланысты тұлғалық, құрылымдық 
айырмашылықтары да аз емес және 
әртүрлі. Ең к�п кездесетін �згешелік 
мақал-мәтелдердің лексикасына ғана 
байланысты болып келеді .  Мақал 
құрамындағы кейбір с�здер мағыналас 
басқа с�здермен алмастырылады.

Ат тұяғын тай басар (қазақша)
Ат айиғини тай басар (ұйғырша)
Бір әйелдің айласы қырық есекке жүк 

(қазақша)
Бир хотунниң һйилиси қириқ әрниң 

һйилисидин артуқ (ұйғырша)
Жаман дос к/леңке (қазақша)
Йаман дост сайигә охшаш (ұйғырша)
Бұл жерде салыстырыла берілген 

мақал-мәтелдерде тұяқ — айиғи, есек-
к е  ж ү к  т і р к е с і н і ң  о р н ы н а  ә р н и ң 
һйилисидин артуқ тіркесі қолданылған. 
Қалғандарында  к/леңке — сайигә с�зімен 
алмастырылған. Соңғы мақалда қазақша 
нұсқасында түсіріліп айтылатын «ұқсас» 
с�зі ұйғыршасында толық берілген. 

Заман дамып, адамның ой-�рісі 
шыңдалған, жетілген сайын қара дүрсін 
мақал-мәтелдердің күрделі де ырғақты 
�лең түріне ауысуы — заңды құбылыс. 
Cлең талабына сәйкес олар екі, үш, 
т�рт және одан да к�п, сонымен қатар 
�зара жұптасып, қиюласып, жымдасып 
келетін жолдардан тұрады. ]рі мұндай 
халық даналығы екі тілде де молынан 
жұмсалады. 

Тау тауға қосылмайды, адам адамға 
қосылады (қазақша)

Тағ таққа қошулмайду, адәм адәмгә 
қошилуду (ұйғырша)

Балалы үй — базар, баласыз үй — мазар 
(қазақша)

Балилиқ /й — базар, балисиз /й — мазар 
(ұйғырша)

Осы тектес екі жолдан тұратын, 
қ ұ р а м ы  б і р д е й  м ы ң д а ғ а н  м а қ а л -
мәтелдердің ұқсастық деңгейлері екі тілде 
де теңбе-тең. Екі тіл бір-біріне қанша 
жақын болса, оларда қалыптасқан мақал-
мәтелдердің бір-біріне сонша ұқсас келуі 
заңды. Жай с�йлем түрінде келген бір 
тағанды мақал-мәтелдердің құрамдық 
б�лшектер санының әртүрлілігімен 
ерекшеленеді. Бір тағандыларды құрап 
тұрған әрбір с�з — с�йлем мүшелерінің 
баламалары. Олар жай с�йлем түрлері — 
жалаң, жайылма с�йлем болып келеді. 
Осыған байланысты халық нақылдарын 
т�мендегі құрамдық б�лшектерге б�ліп 
қарастыруға болады. 

Қорыта айтқанда, қазақ пен ұйғыр 
халық тарының мақал-мәтелдерінде 
кез десетін ұқсас жайттар мен мақал-
мәтел дердің құрылымдық жағындағы 
�згешеліктер әлі де зерттей түсуді қажет 
етері с�зсіз. Халық ауыз әдебиеті ғасырлар 
бойы дамып, бүгінгі күнге дейін жетсе, 
оның бойындағы қазыналарды танып 
білу де сондай маңызды ғылыми-зерттеу 
жұмыстарына арқау болуы керек деп 
білемін.

Мұқәддәс МИРЗА, 
филология ғылымының 

кандидаты

тамақты,  оған қаншалықты еңбек 
сіңірілетіндігін бағалау мақсатында 
қалыптасса керек. Шынымен де, ас даяр-
лау оңай жұмыс емес. Егер тағам тәтті 
болса, босқа т�гіліп, ысырап болмау 
үшін айтылған нақыл с�з. Бұның аста-
рында қос халықтың жастарды асты 
қадірлеуге, босқа т�гіп-шашпауға, ананың 
не болмаса ас дайындаушы адамның 
еңбегін бағалауға деген тәрбиесі жатыр. 

Қазақ пен ұйғыр мақал-мәтелдерінің 
мағыналық және уәжділік �згешеліктері 
бар. Мұны білу үшін ұйғыр тіліндегі 
тосқа чүшкәнниң һәммиси тарих әмәс 
мақалын қарастырайық. Қазақша ба-
ламасы: тасқа түспегеннің бәрі тарих 
емес. Осы мәтелдің беретін мағынасы 
хатқа түспегеннің бәрі шынайы тарих 
емес, яғни «шынайы тарих — хатқа 
түскен тарих». Сонда қазақ ұғымында 
тасқа түсіп, жылнамалар арқылы жет-
кен оқиғалар тарих болып саналады да, 
ауызекі с�йлеу тілімен ұрпақтан-ұрпаққа 
жеткен дүниелерді, к�бінесе, шындықтан 
алыстау аңыз-әңгімеге, ертегіге таңу 
бар. Ал ұйғырша мағынасы керісінше 
түсіндіріледі: «хатқа түскеннің бәрін 
тарих деуге келмейді», �йткені тарих 
бұрмалануы мүмкін. Бұл с�здің мәнісі 
жазба тарихтың �зіне шүбәлануінде, 
күмән келтіруінде жатыр. Демек, мұндай 
ұғым, түсінік осы халықтың ерекшелігіне, 
тарихқа к�зқарасына байланысты болуы 
да мүмкін.

ұғымында адалдықтың белгісі. Сондықтан 
әйел алар кезде әке-шеше баласына «есік 
к�ргенді алма, бесік к�ргенді ал» деп 
ақыл айтады. Мұның мәнісі: біреудің 
әйелі болғанды емес, тұрмысқа шықпаған 
қызды ал. Cйткені бұрын отбасын құрып, 
�мір к�рмеген жас қыз – адал, қулық-
сұмдықтан ада болады.

Ұйғыр т іл індегі  нұсқасы (ишик 
к/ргәнни алма, б/шүк к/ргәнни ал) оған 
қарама-қарсы мағынаға ие. Жақсы-
жаман тұрмыстық �мірдің дәмін татқан 
келіншекті ал, ол тіршіліктің бағасын 
біледі .  Халықтың пайымдауынша: 
«келіншек ал» деген кеңес «кері кеңес» 
болып табылғанымен оның жаны бар, 
�зіндік мәні бар ақыл. Қатар отырған 
екі отбасының тұрмыс кешуі де түрліше 
б о л а т ы н ы  с и я қ т ы ,  қ о с  х а л ы қ т ы ң 
генеологиялық шығу тегі мен тарихы, 
географиялық, әлеуметтік ортасына қарай 
қалыптасқан психологиясы, тіпті мінез-
құлқы да �згеше болары с�зсіз.

Қара с�з түрінде пайда болған мақал-
мәтелдер екі халықта да к�птеп кездеседі.

Алма ағашынан алысқа құламайды 
(қазақша)

Пеләктин хәмәс жирақ чүшмәйду 
(ұйғырша) 

Саяқ жүрген таяқ жер (қазақша)
Саяқ жүргән таяқ йер(ұйғырша)
Осы мысалдардан к�рініп тұрғандай, 

бәрі бір жолдан тұратын мақал-мәтелдер, 
яғни олардың барлығы қарапайым с�з 

 «Ана тілі» газетінде жарық 
көрген мақалаларға байланысты басылымның 

сайтында көптеген пікірлер жазылады. Олардың 
арасында ойлы ұсыныстар, сүбелі пікірлер мен көзқарастар 
аз емес. Солардың бірқатарын ықшамдап назарларыңызға 

ұсынуды жөн көрдік. 

«БАЛАМ ҚАЗАҚША ОҚИ 
АЛМАЙДЫ»

«КІТАП НАРЫҒЫНЫҢ 
КІЛТИПАНДАРЫ»

«КЕЛІН ШАЙЫ – ҰЛТТЫҚ 
ДӘСТҮР БЕЛГІСІ»

«АРАЛАС НЕКЕ» 

«ТЕК-ТАМЫРЫМЫЗДАН ҚОЛ 
ҮЗБЕЙМІЗ ДЕСЕК…»

23-қараша, авторы: Еңлік Сағындық

23-қараша, авторы: Дина Имамбаева

23-қараша, авторы: Мағрипа Сандуғаш 

23-қараша, авторы: Бағдагүл Балаубаева

23-қараша, авторы: Дәуіржан Төлебаев

Жайна:

Бабақұмар Қинаят:

Мақпал:

Байбота Қошым-Ноғай:

Айымгүл:

Рабиға:

Ләйлә:

Сәлима:

Арман:

Жомарт:

Раушан:

Баланы 3-4 жасынан ағылшынша үйренуге 
мәжбүрлейді ғой, қазір. Ал ана тілінде с/йлеуіне мән 
берілмейді. Bйткені к/штен қалмау керек. 

Бұл саланы к/теру нағыз рухани жаңғыру, әрі 
ұлттық стратегиялық дамудың кілті болар еді. Та-
ралымы 1-2 мыңнан аспайтын мемлекеттік тапсы-
рыс бойынша шыққан кітаптар халыққа жетпейді. 
Интернет арқылы тарататын жүйе де жоқ (мыса-
лы, amazon немесе ресейлік кітаптарды тарататын 
flip.kz тәрізді). Бұған Мәдениет министрлігі мүдделі 
болу керек қой, тек /нерге ғана ден қойғанша.

Осындай тамаша дәстүрлерімізді сақтап, 
ұрпақтан-ұрпаққа дәріптеуіміз маңызды. Осы 
арқылы біз қазақилығымызды сақтаймыз және 
ұрпағымызға да соны үйретеміз.

Министрлік назарға алуға тиіс тақырып екен. 
Енді бұл мәселенің аяқсыз қалмағанын қалар едік.

Зейнеп апамыз дұрыс айтқан екен. Келін болған 
соң, ол күйеуіне ғана ие болмайды. Оның күйеуінің 
әулеті алдында атқарар міндеті зор. Келіндеріміз 
осыны түсінсе екен.

Автордың с/зі айдан анық. Қазір байқайтыным, 
ата-апалар /з немерелерімен орысша с/йлеседі. 
Bйткені немересінің ата-анасы орысша с/йлейді. 
Сосын /згелерге ренжиміз…Аралас неке — отбасындағы осал тәрбиенің жемісі. Ұл-қыз-

да рымыз /зге ұлтты таңдап, ұрпақ /рбітуде… Мұны қолдай 
қоймаймын. 

К/птеген бастамалар, шаралар, игі істер жүзеге асырылып 
жат са да, халқымыз тіл қадірін тереңінен түсінбейінше, ана тілін 
құр мет темейінше, олардың барлығы да аздық ететіні шындық. 
Bйтпеген жағдайда, елімізде /зге тілдер үстемдік ете беретін 
болады.

Мұндай некеден қазақтың қамын жер ұлтжанды ұрпақ /мірге 
келмейді, оны қазір заманның /зі дәлелдеп отыр. Аты /зге, тегі 
қазақ, мемлекеттік тілде бірауыз с/йлей алмайтын түрі ша-
тыстар к/бейіп кетті, қаны таза ел едік, одан айрылып бара 
жатқандаймыз.

Расында да, жаһанданудың теріс әсерлері елімізге, әсіресе 
/зіміздің қазаққа қатты тиіп жатыр ғой. Оған қарсы тұру 
үшін, тек-тамырымыздан қол үзбеу үшін сана-сезімімізбен, ішкі 
түйсігімізбен осы қауіпті түсінуіміз керек.

Мәселе /те орынды к/терілген екен. Шын мә-
нін де елімізде кітап нарығына тиісті дәрежеде мән 
берілмей келеді. Ауылдарда кітап дүкендері жоқ. 
Қаланың /зінде жаңа кітаптар табу мұңға айналған.  

МҰРА

БАСҚОСУ

«GOOGLE-АУДАРМАШЫ» МӘТІНДІ 
ҚАЛАЙ ТӘРЖІМАЛАП ЖҮР?

30-қараша, авторы: Абылайхан Жұмашев 

Арайлым:

Нұрбек:

Ескендирова Фариза:

Жалпы бұл тақырып /те орынды алынған. 
Қазіргі заманауи құрылғылардың немесе әлеуметтік 
желілердегі гугл-аудармашылардың бұл тірлігі жас 
ұрпақтың санасын басқа арнаға бұрып жіберетін 
тұстары да к/п.

11 жыл қазақ тілінде білім алып, ойлау жүйесі 
қазақша қалыптасқан балаларға тіл үйрену қиынға 
соғады. Ағылшыншадан орысшаға аударасың, 
орысшаны түсініп тұрғанмен, қазақша ойлап 
тұрасың. Психологиялық кедергілер туындайды осы 
кезде. Сондықтан бізге мобилді, электронды дұрыс 
с/здіктер керек.

Расымен де біз студенттер мәтін аудару 
барысында Google translate-тің к/мегіне к/п 
жүгінеміз. Қазақ тілінен ағылшын тіліне жақсы 
тәржімалағанмен, ағылшын тілінен қазақ 
тіліне аударғанда с/здердің атқаратып тұрған 
қызметі мүлдем /згеріп, тұрпайыланып кетеді. 
Сондықтан, мәтінді аударуды тікелей орыс 
тілінің к/мегімен ағылшын тіліне аударамыз.
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Бəтіңке, төпли, сөмке, пойыз, шопыр, шемішке, бедіре, зауыт, 
тауар, т.б. Орыс тілінде айтылатын «один раз», «два раза» де-
ген сөздердің өзін, «бір рез, екі рез» деп қазақ тілінің дыбыс 
үндестігіне салып, қазақ тіліне енгіздік. Ведроны – бедіре (ше-
лек), семечканы шемішке (шекілдеуік) дегеннен ұтылған жоқпыз. 
Керісінше, тіліміздегі бар сөздерге (шелек, шекілдеуік) қосымша 
балама сөздер енгіздік. Тілімізді байыттық, жаңа сөздермен 
толықтырдық. Ал қазақ тілінің казіргі жағдайы мүлде басқаша. 
Енді тілімізді байытқанды қойып, тіліміздегі бар сөздерді жоғалта 
бастадық. 

Тіліміздің аясын кеңейтіп, оны əрі 
қарай дамытудың басты шарттарының 
бірі – тіл тазалығын сақтау. Тіл 
тазалығын сақтау сауатты жазумен, 
əуезді сөйлеумен, тіл заңдылықтарына 
қарама-қайшы келмейтін мəселелерді 
ескеруді білдірсе керек. Өз басым ана 
тілінің жанашыры ретінде осындай 
сауалдарға көптен бері назар ауда-
рып, азды-көпті зерттеп келемін. 
Сонда байқағаным, біз көбіне-көп тіл 
тазалығына мəн бере бермейді екенбіз. 
Біз деп отырғаным, əрине, барлығы 
емес. Тілге жауапсыз қарайтын, 
тіл əуезділігін, дыбыс үндестігін 
сақтамайтындарды айтып отырғаным 
ғой. 

АШИДЫ ЖАНЫҢ...

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

Жауынқұдық – ойыс. Бейнеу ауданында 
орналасқан. Атау жауын (зат есім) және кұдық 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «ойдағы жаңбыр суымен толып 
отыратын тайыз құдық». 

Жезді – құдық, қорым. Бейнеу, Маңғыстау 
аудандарында орналасқан.  Мағынасы: «алтын 
тәрізді сары түсті металл, яғни жездің, жез ке-
нінің мол қоры бар жерінен қазылған құдық». 

Жездібас – құдық. Маңғыстау ауданында 
орна ласқан. Атау жезді (сын есім) және бас 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағы насы: «жезі бар жерден қазылған сулы 
құдық». 

Желдіқуыс – құдық. Қарақия ауданында 
орналасқан. Атау желді (сын есім) және қуыс 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «үнемі жел соғып тұратын таудың 
қалтарыс жері, қуысы».

Желдімұрын – қыстау. Қарақия ауданында 
орналасқан. Атау желді (сын есім) және мұрын 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «үнемі жел соғып тұратын жердің 
шығыңқы б�лігіндегі қыстау».

Желтау – тау. Бейнеу ауданы және Жылыой 
(Атырау обл.) аудандарының шекарасында 
орналасқан. Атау жел (зат есім) және тау (зат 
есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «жел соғып тұратын тау». 

Желтимес – құдық, коныс. Маңғыстау 
ауда нында орналасқан. Атау жел (зат есім) 
және тимес (етістік) с�здерінің бірігуі арқылы 
жа салған. Мағынасы: «желі ызғарлы, суық 
қоныс». 

Жеменей – корым. Маңғыстау ауданын-
да орналасқан. Генонекроним. Жеменей 
– Адай тайпасының Келінбердіден тараған 
аталарының бірі. Мағынасы: «Жеменей 
руының қорымы». 

Жермола – мола. Қарақия ауданында 
орналасқан. Атау жер (зат есім) және мола 

(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «жермен тегістеліп жатқан мола». 

Жеройық – қорым. Қарақия ауданында 
орналасқан. Атау жер (зат есім) және ойық 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «ойық жердегі қорым». 

Жертас  –  т�бе .  Бейнеу  ауданында 
орналасқан. Атау жер (зат есім) және тас (зат 
есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «тасты аласа т�бе». 

Жетібай  – кент. Қарақия ауданында 
орналасқан. Жетібай – сол жерде байдың ма-
лын баққан малшы жігіттің есімінен қойылған 
деген болжам бар. Біздің пікірімізше, атау 
жеті (сан есім) және бай (зат есім) с�здерінің 
бірігуінен жасалған. Татар гидронимиясын 
зерттеген Ф.Г.Гарипова бай – «�зен, құрғақ 
арна», ал Орталық Азия топонимиясында: 
«құрғақ арна» «сусыз аңғар» мағынасында 
қолданылады» деп к�рсетеді (Ф.Г.Гарипова, 
26). Сонда атаудың мағынасы: «қатар жатқан 
жеті немесе к�п сусыз, құрғақ арна, сай» бо-
лады. 

Жетікүп – аңғар. Маңғыстау ауданы, Ақтау 
жотасының солтүстігінде орналасқан. Атау 
жеті (сан есім) және күп (зат есім) с�здерінің 
бірігуі арқылы жасалған. «Күп – (парсы с�зі) 
сай тұйығыңдағы асты тастақты, шұңғыл, су 
жиналатын орын (].Спан, Ж.Дүйсенбаева, 
194). Атау күптің санына байланысты аталған. 

Жетіқақ – жер аты. Атау жеті (сан есім) 
және қақ (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы 
жасалған. Қақ – «ш�л жерлердегі шұңқырларда 
іркіліп қалған жауын-шашын суы». Мағынасы: 
«жеті шұңқырда іркіліп жатқан жауын-шашын 
суы». 

Жетіқыз – мола. Маңғыстау ауданында 
орна ласқан. Атау жеті (сан есім) және қыз (зат 
есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. Ма-
ғы насы: «жеті қыратты т�бе жанындағы мола». 

Жетіқыздың тауы – тау. Маңғыстау ауда-
нында орналасқан. Мағынасы: «жеті жалды, 
жеті қыратты тау». 

Жетіт�бе – құдық. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Атау жеті (сан есім) және т�бе 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 

Мағынасы: «жеті т�белі жерден қазылған 
құдық». 

Жидеағаш – қоныс. Қарақия ауданында 
орналасқан. Атау жиде ағашының к�п �суіне 
байланысты қойылған.

Жиделі  – құдық. Қарақия ауданында 
орналасқан. Мағынасы: «жиде ағашы к�п 
�скен жердегі құдық, қорым». 

Жиенәлі – қорым. Түпқараған ауданында 
орналасқан. Антропонекроним. Жиенәлі 
Шалтаұлы – Адайдың Бәйімбетінің ]тембек 
руынан шыққан адам. Бейбіт ауылға кырғидай 
тиген орыстың карашекпенді мұжықтарымен 
соғыста қапияда мерт болған (].Спан, 
С.Жұбаев, 279). 

Жоласқан – қорым. Түпқараған ауданында 
орналасқан. Атау жол (зат есім) және асқан 
(етістік) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Мағынасы: «тау жотасының �туге қолайлы 
аласа жолында орналасқан қорым» немесе 
«бұлақты асудағы корым». 

Жолбаян – құдық. Маңғыстау ауданында 
орналасқан. Атау жол (зат есім) және баян 
(зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы жасалған. 
Баян – моңғол тілінде «бай» деген мағына 
береді. Сондай-ақ Баян – қарақалпақ, қырғыз 
руларының аты (Г.А.Гейбуллаев, 60). Ал к�не 
түркі тілінде жул – «жылға, бұлақ» (ДТС, 227). 
Сонда атаудың мағынасы: «Баян руының 
бұлағы немесе жылғалы құдығы».

Жолбаянның асуы – мазар. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Мағынасы: «жолдағы 
сулы, берекелі жердегі асу, �ткел» немесе 
«Баян руының конысы маңындағы асу, �ткел».

Жолболай қора – кора, коныс. Маңғыстау 
ауданында орналасқан. Антропоойконим.

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген �лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Еліміз �з Тәуелсіздігін жариялағаннан кейін 
ана тілімізге ерекше мән бере бастағанымыз 
белгілі. Кеңес Одағы тұсында қаншама мың 
қарак�здеріміз �з тілдерін ұмыта бастады. Бұл 
қазақтың саф алтындай таза тілінің сапасына 
да айтарлықтай әсер етті. Cйткені қос тілдік 
кеңістік қалыптасты. Тілдердің бір-біріне 
«ықпалы» да күшейді. Нәтижесінде тіліміз 
шұбарланды. Cзге тілдердің с�здерін араласты-
рып с�йлеу жиіледі. Мұның барлығы, әрине, 
тіл тазалығы дейтін мәселені күн тәртібінен 
түсірген жоқ. Бәлкім, осындайдың әсерінен 
бе, «шала қазақ» деген ұғым пайда болды. Cз 
тілін дұрыс білмейтін, бірақ азды-к�пті с�здерді 
айта алатын, орысша араластырып с�йлейтін 
қазақтарды «шала қазақ» деп атайтын болдық. 
Сайып келгенде, мұның барлығы тіл тазалығына 
бейжай қараудан басталса керек-ті. Cйткені кез 
келген ұлт �кілінің �з тіліне деген құрметі таза 
с�йлеумен, �з тілін жақсы білуімен �лшенері 
хақ. 

Қайбір жылы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Ұлытау т�рінде берген сұхбатында тіл мәселесі 
туралы жақсы айтты. Сонда: «Тілдің майын 
тамызып с�йлеп, басқа жұртқа үлгі к�рсетуіміз 
керек» деген ойын ашық білдірді. Шын мәнінде, 
тілдің майын тамыза с�йлеп, �зге жұрттарды 
қызықтыра білсек, кім қазақ тілін үйренуге 
құштар болмайды? Мәселенің барлығы айналып 
келгенде �зімізден болып отыр. Арамызда �з 
тілін жетік білмейтін, ойын анық жеткізе алмай-
тын, тілдері шұбарланып кеткен бауырларымыз 
қаншама. Ендігі біздің мақсат – тіл тазалығына 
ерекше мән беріп, осы бағытта нақты шара-
ларды жүзеге асыру. Сол жолда тізе қосып, 
жұмыла жұмыс істеу. Бір-бірімізге тіл тазалығы 
жайында айтып, пікір қосып отырсақ қандай 
ғанибет болар еді. Шешендіктің биік шыңына 
жеткен халықтардың бірі де бірегейі – қазақ 
халқы екенін тарихтан жақсы білеміз. Орақ тілді 
би-шешендердің айтып қалдырған небір к�сем 
с�здері бүгінгі ұрпаққа мұра ретінде сақталды. 
Бірақ бұл ертеңгі заманға жетпей, тарихта қалып 
қоятын құбылыс болмауға тиіс. Шешендік �нер 
қазіргі ғасырда да, келесі ғасырларда да �ріс 
алып, дамып отыруы қажет. Ал ол үшін не керек? 
Тіліміздің әуезділігін сақтап, табиғатын бұзып 
алмай, дұрыс, мәдениеттті с�йлеу дағдысын 

ұлдары ғана менсінбейді, �гей ұлдары ғана аяққа 
таптайды» деген ұлағатты с�зі бар. Ал Бауыржан 
Момышұлы айтқандай, ана тілі ұлттың бүгінгі 
ғана тағдыры емес, ертеңгі де тағдыры демекші, 
мұндай мәселелерге жете мән беретін кез келді. 

Енді �зім зерттеп, байқап жүрген мәселелерге 
келейін. 

Нақты мысалдарға жүгінейік. Тіл тазалығын 
сақтау деген мәселе с�здерді дұрыс айтудан бас-
талады дедік қой. Олай болса, келе жатырдың 
орнына – кел атыр, келе жатырмыз деудің 

орнына – кел атырмыз, келе жатқанды – кел 
атқан, бара жатсамды – бара атсам, жазып 
отырмыз – жазып отырық, қарап жатқанда 
– қарап атқанда, сұрамаймын – сұрамайым, 
қ ұ т т ы қ т а й м ы н  –  қ ұ т т ы қ т а й ы м ,  с а т ы п 
жатыр – сатып атыр; әрі қарай – туылынған, 
шақырылынған, аудартылынған, к�рсетілінді, 
сондай ғо, к�рдім ғо, естідім ғо, білдім ғо, ұқтым 
ғо («ғой» емес. – Авт.), түнге болды, ап тұрсай, 
киім ап келе атырық, бү йақта бір бәле болайын 
деп атыр, отсай, отысай, жыртылдық, бере 
сашы, біреусі, екеусі, т�ртеусі, телефоны �шік, 
ұрданса (дұрысы – ұрланса), қағам (дұрысы – 
қалғанмын), анадармен, мынадармен, қаншау; 
жо ашпай атыр (дұрысы – жоқ, ашпай жатыр), 
жет минут, жет сағат, салыны суға кетті, қойсан 
шы, о йерде, со йерде, байналыс, байналысқа, 
кесілініп қойылынған, шай ішіп атысың ба, 
ұйықтап атысың ба; иә, қазақовептін, кым, сыз 
ба, быз ба, ойнамақ қойақ, сенде әңгіме бар, 
тапит еттім, паражняк келеатырым, шәй ішек 
пе, алмайсыңыз ба... Осылай жалғасып кете 
береді. 

ұшырасады. Бізге түсініксіз болғанымен �зара 
айта береді. Мысалы: алдыңғы күні – кешен арғы 
күні, бұранда – бұралша, аурушаң – ауыршақ, 
жаныштау (жалпайту) – майдандау, біртіндеп 
– біріндеп, т.б. Ойдан шығарылған с�здердің 
арасында �збек тіліндегі с�здерден �здеріне 
бейімдеп жасап алған с�здер де байқалады: 
Қарап тұрым - қарап тұрың (/збекше), жеп 
отырым, жеп отырың, к/ріп тұрым, к/ріп 
тұрың, не дейсін, не дейсэн, қалайсын - калайсэн 
(қандақсэн), т.б. Дұрысы - қарап тұрмын, жеп 

отырмын, к/ріп тұрмын, не дейсің, қалайсың.
С�здердің әріптерін түсіріп айту, керексіз 

жалғаулар жалғап айту, керісінше, жалғауы бар 
с�здерді жалғаусыз айту, белгілі бір әріптерін 
�згертіп айту да к�п кездеседі. ]ріптері түсіп 
қалған с�здерден мысалдар келтірейін: «Кел 
атыр, бар атыр, келамай, бар амай, жүр 
амай,жатын (жататын), сомен, мемен, семен, 
қайтан(қайтадан), бағаннан (бағанадан) т.б. 
Керексіз жалғаулар жалғанған с�здер: Бардым-
шы (бардым), келдімші (келдім), айттымшы 
(айттым), болғанды (болған), келгенді (келген), 
барғантұғын (барған), келгентұғын (келген), бар 
ма не (бар ма), келды ма не (келді ме), бес па не 
(бес пе), т.б.

Жалғаулары түсіп қалған с�здер: Сен үйің 
(сенің үйің), мен үйім (менің үйім), балаң дәптері 
(балаңның дәптері), мен ауылым (менің ауылым), 
/зің балаң (/зіңнің балаң), Қарасу мост бар ма? 
(Қарасудың к/пірінен түсетіндер бар ма?).

]ріптері �згеріп кеткен с�здер: Сеңкі (сенікі), 
меңкі (менікі), мағам (маған), анадар (аналар), 
бұдар (бүлар), мынадар (мыналар), ұрдық (ұрлық), 

т.б. Кейбір қандастарымыздың қазақ тіліндегі 
с�здерді дұрыс айтпай тұрғаны, с�йлесіп түрған 
кезде бірден байқалады.

Т і л д е р і н д е  с � з д і к  қ о р ы  ж е т к і л і к с і з 
болғандықтан, с�йлемнің аяғында келетін 
әртүрлі етістік с�здерді бір ғана түсініксіз с�збен 
«атыр» немесе «атыпты» деп айта береді: Күн 
шықты – шығып атыр (атыпты), күн батты – 
батып атыр (атыпты), тамағым ауырып түр – 
ауырып атыр (атыпты). Cзінің ана тілін жақсы 
білетін адам, ешқашан «күн шығып жатыр», 
«тамағым ауырып жатыр» деп айтпайды. 

Енді осы шала қазақтардың тілі қазақтың 
дұрыс тілін бұзды. Cзіміз де солардың тілінде 
с�йлеп, солардың тіліндегі с�здермен жаза 
бастадық. Тілімізге немқұрайлы қарайтындардың 
тіліндегі кейбір с�здер тіліміздегі бар с�здерді 
ығыстырып шығара бастады. К�птеген с�здер 
осы тіл бұзылған аймақтарда жойылмаса да, 
қолда ныстан шығып кетті. Адамдардың к�пшілігі 
бұрынғыдай «Сәлеметсіз бе?» деп қазақша 
амандаспайды, «Саламатсыз ба?» деп �збекше 
амандасады. «Ассалаумағалейкүм» деп «ғ» әрпін 
қойып айтпайды, «Ассаламалейкум» деп �збекше 
айтады. Басталуы, к�рсетілуі, түсірілуі, шегерілуі, 
таралуы, сақталуы деген с�здер сирек жазылатын 
болды. Кез келген кітапты, газет-журналды алып 
карасаңыз басылымы, таралымы, к�рсетілімі, 
сақталымы, шегерілімі деп жазулы тұрады. 
Егер с�здердің бұзылуы осылай жалғаса беретін 
болса, бұған тоқтау салынбаса тілімізден айы-
рылатынымыз анық. Күннің бұлттанғанын – 
бұлттанымы, ашылғанын – ашылымы, жауғанын 
– жауылымы, тамақ пісіруді – пісірілімі, шайдың 
қайнауын –  қайнатылымы, қосу – қосылым, 
сызу – сызылым, азайту – азайтылым, к�бейту 
– к�бейтілім, жазу – жазылым деп айтатын, 
жазатын күндерге жақындап келеміз. Тілін 
жоғалтып алған адамдардың тілін «диалекті» деп 
айтуға, оны оңтүстіктің диалектісі, солтүстіктің 
диалектісі деп оқулықтарға енгізуге болмай-
ды. «Диалекті» деген с�здің �зінің мағынасын 
дұрыс білу керек. «Диалекті» деген с�з – екі 
қазақтың бір с�зді біреуінің дұрыс (сонымен), 
екіншісінің бұзып айтуы (сомен) емес.Тіліміздегі 
бар с�здерді, әбден қалыптаскан с�здерді, 
тілімізде жоқ с�здермен алмастыру жақсылыққа 
апармайды. (Иесі – егесі, ие бол – еге бол, иелік 
ету – егелік ету, т. б.)

Аударма с�здердің дұрыс аударылмай жа-
зылуы да (кітаптарда, к�шедегі жарнамаларда), 
соны жазған адамдардың тілдерінде с�здік 
қорының жоқтығынан, қазақ тілінің дыбыс 
үндестігін білмеуінен. Тілдері с�здік қорға бай 
болмағандықтан, дұрыс балама с�здерін таба 
алмайды, не қазақ тілінің дыбыс үндестігіне 
салып жаза алмайды. Қазақ тілінің дыбыс 
үндестігіне салып айту арқылы, аудармай-ақ 
тілімізге қаншама с�здерді енгіздік. Бәтіңке, 
т�пли, с�мке, пойыз, шопыр, шемішке, бедіре, 
зауыт, тауар, т.б. Орыс тілінде айтылатын «один 
раз», «два раза» деген с�здердің �зін, «бір рез, 
екі рез» деп казақ тілінің дыбыс үндестігіне 
салып, қазақ тіліне енгіздік. Ведроны – бедіре 
(шелек), семечканы шемішке (шекілдеуік) де-
геннен ұтылған жоқпыз. Керісінше, тіліміздегі 
бар с�здерге (шелек, шекілдеуік) қосымша 
балама с�здер енгіздік. Тілімізді байыттық, 
жаңа с�здермен толықтырдық. Ал қазақ тілінің 
казіргі жағдайы мүлде басқаша. Енді тілімізді 
байытқанды қойып, тіліміздегі бар с�здерді 
жоғалта бастадық. Бар с�здерді жоқ с�здермен 
(түсініксіз с�здермен), �збекше, орысша 
с�здермен айту, жазу арқылы тілімізді бұза 
бастадық. Тілді бұзып с�йлеу – оны аяққа тап-
тау деген с�з, таптау деген – жою деген с�з.

Еркін ОМАР

ТІЛ ТАЗАЛЫҒЫНА 
МӘН БЕРЕЙІК

қалыптастыруымыз керек. Балабақшадан, мек-
тептен бастап, тіпті жоғары оқу орындарында 
білім алып жүрген студенттердің арасында да 
тіл тазалығына мән беру мәселесін қаперге са-
лып, назарда ұстап жүрсек, қанеки. Заманында 
орыстың атақты ақын-жазушылары осы тіл 
тазалығына қатты мән берді. Толстой, Тургенев, 
Достоевский, Горький және т.б. тілбұзарларды 
қатты сынға алды. Қазақ зиялылары да бұл 
мәселені айналып �тпеді. Cйткені мәселенің 
бұлайша қойылмауына басқадай себеп жоқ 
еді. Тілді сақтау арқылы ұлттың сақталатынын 
зиялы қауым �кілдері анық біліп, түсінді. 
Бұл орайда Мұхтар ]уезов «]депті, тәрбиелі, 
мәдениетті адам, ол – �зінің ана тілінде дұрыс 
с�йлейі білетін адам» деп тегін айтпаса керек. 
Ғабит Мүсіреповтің: «Cзінің ана тілін �гей 

Жоғарыдағы келтірілген с�здер мен с�з 
тіркестерін оки отырып, тілге катысты к�п 
нәрсені аңғаруға болады.

Тілді шала білетін қазақтардың тілінде 
қ а з а қ  т і л і н і ң  д ы б ы с  ү н д е с т і г і  т о л ы қ 
жойылған. Сақталмайды. Қазақ тіліндегі 
с�здердің к�пшілігін ұмытқан. Тілдерінде жоқ. 
Ұмытылған с�здердің орнына басқа мағына 
беретін с�здерді қойып айтады. Сондықтан 
к�птеген с�здерді шатастырып алған. Кейбір 
ұмытылған с�здердің орнына �збекше с�здерді 
пайдаланады: С/лем – салам (/збекше), сәлемет 
пе – саламат па; сәлеметсіз бе – саламатсыз 
ба, Ассалаумағалейкүм – ассаламалейкум; о 
йерде; бү йерде; гамам; о йақта, бү йақта, т.б. 
Сол сияқты �здері ойдан шығарып, �здерінің 
арасында қалыптастырып алған с�здер де 

ЖАРНАМА МӘТІНІ 
сауатты жазылуы тиіс

Ондай ала-құла мәтіндерді, қазақ тілінің заңдылығы 
мен әуезділігіне еш сәйкес келмейтін дүниелерді жас 
ұрпақ к�рсе, осы дұрыс екен деп ойлайды ғой. Сондықтан 
жарнамаға жауапты қарағанымыз ж�н. Елімізде шетел 
компаниялары к�п. Олардың к�бі �з �німдерін жарнамалау 
үшін осындай қызметке жүгінетіні анық. Орысша сауатты 
жазылса да, оны аударуға келгенде салғырттық байқалып 
қалады. Мамандар бірнеше себептерді алға тартады. Кәсіби 
аудармашылар жалдауға қаржы үнемдеп, �здері-ақ аудара 
салады дейді. Қазір ғаламтордың к�мегімен де мәтінді 
тәржімалауға заманауи мүмкіндіктер шығып жатыр. Жаңа 
бағдарламалар жасалды. Бірақ олардың бәрі сапалы, тіл 
табиғатына нұқсан келтірмейтіндей аударады дегенге сене 
қою да қиын. Қалай болғанда да кәсіби аудармашылардың 
аударғаны к�зге ап-айқын к�рініп тұрады. Жарнама деген 
бір жағы тілдің әсемдігін, әуезділігін, нақышын, сипатын, 
кескінін к�рсететін дүние емес пе. Осыны ескергеніміз 
ж�н-ау. Аудармашы түзелсе, жарнама да түзеледі. Орыс 
тілінен қазақ тіліне мәтін даярлайтын аудармашыларға 
айтарым, қазақ тіліне жанашырлықпен қараса екен. Күні 
ертең �зі аударған мәтінде миллиондаған адамдар к�реді, 
теле-радиодан тыңдайды. Сондай кезде аударма сапа-
сы үшін ұялмайтындай болуымыз керек қой. Меніңше, 
ең жоғарғы талап та осы болуға тиіс.  Тілімізді жарнама 
арқылы жарқыратып к�рсетсек, қанеки. Тұрақты с�з 
тіркестері бар, к�птеген к�ркем нұсқалар да жоқ емес. 
Ізденген адамға бәрі де табылады. Қазақтың тілі шұрайлы 
ғой. Тілдік қорымыз да бай. Сондықтан дәлме-дәл аударма 
жасаудың мүмкіндіктері қашанда мол. 

Айтуған Д1УЛЕТ

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

АЛАШ МҰРАТЫ 
ЖАЛҒАСУДА

БАСҚОСУ

Қазір бұрынғыдай емес, көшедегі жарнамаларды сауат-
ты жазуда ілгерілеушілік байқалады. Мұның барлығы 
бұл бағыттағы тиісті шаралардың жүзеге асырылып келе 
жатқанынан деп білемін. Қайбір жылдары қазақ тіліндегі 
жарнама мəтіндерін оқығанда тілді осыншалықты қорлап 
қойған жарнама берушілер-ай деп, тілің үшін жаның ашып, 
ішің күйетін.

Елордада Алаш автономиясы мен Алашор-
да үкіметінің 100 жылдығына орай «Алаш 
мұраты және рухани жаңғыру: сабақтастық 
пен жалғастық» атты тақырыпта Астана 
қаласы әкімдігі Тілдерді дамыту басқармасы 
және  республикалық Ұлттық архив ғылыми-
тәжірибелік конференция �ткізді.

Белгілі алаштанушы ғалымдар, қаламгерлер 
мен зиялы қауым �кілдері,  үкіметтік емес ұйымдар 
мен жастар ұйымдарының, бұқаралық ақпарат 
құралдарының �кілдері қатысқан конференция   
жұмысы ХХ ғасырдағы жалпы саяси жағдай, Ала-
шорда к�семдерінің қызметі, Алаш Ренессансы 
және ұлттық рухани жаңғыру  деген бағыттарда  
жүрді. 

Конференцияны Астана қаласы Тілдерді 
дамыту басқармасының басшысы Тілеуғали 
Қышқашбаев жүргізді.

Негізгі мақсат Алаш автономиясының, Ала-
шорда үкіметінің, «Алаш» партиясының  идеяла-
ры мен  тәуелсіздік мұратына ұйыстырған  Алаш 
арыстарының  мұраларын насихаттау,  күрескер 
бабаларымыздың ұлы мұраты Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың тұсында жүзеге  асып, бүгінде «Ру-
хани жаңғыру» идеясы мен Алаш ұстанымдары 
тығыз сабақтасып жатқанын  дәріптеу, патриоттық 
қоғам қалыптастыру болды. 

Конференцияда с�з алған республикалық ар-
дагерлер кеңесі т�рағасының бірінші орынбасары, 
профессор  Cмірзақ  Озғанбаев,  Еуразия ұлттық 
университетінің проректоры, профессор Дихан 
Қамзабекұлы, филология ғылымының докторы, 
профессор  Тұрсын Жұртбай, «Қасиетті Қазақстан» 
ғылыми-зерттеу орталығының жетекшісі, саяси 
ғылым кандидаты  Берік ]бдіғали, «Қаһармандар» 
республикалық қоғамдық қорының президенті, заң 
ғылымының кандидаты Сабыр Қасым және басқалар  
Алаш қайраткерлерінің ел �міріндегі, тарихтағы 
алатын орны туралы  әңгімелеп, ой-пікірлерімен 
б�лісті. К�птеген ұсыныстар ортаға салынып, 
тұшымды дүниелер тақырыпқа арқау етілді. 

Айта кету керек, Астана қалалық әкімдігі  
Тілдерді дамыту басқармасы жиналғандарға  
осы конференцияға арнайы әзірленіп, баспадан 
шыққан  к�лемі 500 беттен асатын Алаш тура-
лы ғылыми жинақты ұсынды. Бұл Алаштың 100 
жылдығын қорытындылаған тамаша тарту болды. 
Мұндай еңбектер жастар арасында рухани мұраны 
насихаттауға кеңінен мүміндік берері хақ. Алдағы 
уақытта жинақта к�рініс тапқан тың дүниелерді 
жаңа уақыт тұрғысынан зерделеуіміз керек. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
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АНА ТІЛІ

ӨМІР ӨРНЕКТЕРІ

Жылдың жабылу салтанаты

ПАРАСАТ ПЕН ПАЙЫМ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

бітіп, қанмен жаралған нәрсені қалайша 
таңдап алуға болады? ]рине, біреуді 
біреудің зорлай алмайтыны түсінікті, 
бірақ ұлттың сана-сезімін оның �з та-
рихынан б�ліп алуға, онан қалса ана 
тілінен бас тартуға шақырғандарды 
құптаудың, қолдаудың да керегі жоқ. Бұл 
қалай әділдік болсын, мұның �зі түптеп 
келгенде, �з ата-анасынан бас тартуға 
келіп саяды ғой». 

Жазушы қырғыз тілінің шетқақпай 
күй кешіп отырғанын ашық к�тереді. 
Бұл ретте жаңадан ашылып жатқан 
мектептердің барлығы да орыстілді 
екенін, Фрунзе қаласында қырғыз тілінде 
оқытатын бір ғана мектеп барлығын айта 
келіп, «ешбір жерде бірде-бір қырғыз 
тіліндегі балалар бақшасы болған да, 
не ашыл ған да емес» деп, жан сызда-
тар ащы шындықты жайып салады. 
Ұлт тың болашақ тағдырын шешетін 
балабақшасы мен мектебі болса, жазушы 
осыған айрықша мән беріп, газеттің осы 
мәселедегі сыңаржақ бағытын барын-
ша сынға алады: «Газеттің пікірінше, 
қырғыз тілінде балалар бақшаларын 
ашудың не керегі бар – мұның �зі 
балалардың арасын ажыратып жібермей 
ме, сонан соң олар қалайша интернацио-
налист болады? ... Ғажап логика!».

Тіл мәселесінде қалыптасқан осын-
дай ахуалды «...мұның ар жағында 
қоғамдық жұртшылықты тек алдап 
адас тыру ғана емес, одан да зор қара 
ниет жатыр» деуі отаршылдық саясаттың 
барынша салтанат құрып тұрған сол 
кезде басқа ешкім айта алмайтын, 
тек Шыңғыстай ұлтын шын сүйген 
азаматтың ғана қолынан келетін жалпы 
қырғыздың жанайқайындай естіледі.

Тек «Комсомольская правда» ғана 
емес, мәскеулік газеттердің барлығы 
дерлік соңғы кездерде Орта Азия респуб-
ликалары жайлы жазылған материалда-
рында қара күйе жағуды сәнге айнал-
дырып бара жатқандығын, «Мұның бір 
себебі, менің пайымдауымша, ұлт шыл-
дыққа қарсы күресуде жатыр» деп, бұл 
ретте интернационализмді қал қан қы-
лып ұстайтындығын да айтып салыпты.

Ш.Айтматов тіл мәселесіне ұлттың 
заңды құқы тұрғысынан келіп, �міршең, 
толымды пікірлер айтқан: «К�ппіз 
бе, азбыз ба – гәп онда емес, гәп – 
біз тіршілік кешіп отырған туған жер 
қырғыз деген іргелі елдің бірден-бір 
шоғырланған орталығы, бірден-бір 
эпицентрі. Міне, осы жерде ғана бізге 
барлық мүмкіндіктер бар. Тек осы жер-
де, басқа жерде емес. Халықтың санын 
пайызға теліп, соған қарап іс шешкен 
тұста да мұны ұмытпау қажет. Біздің 

топтаманы ең алғаш 1994 жылдың 
ақпан айында «Шабыт» баспасына 
табыс еткен екен. Біраз уақыт бекер 
күткізген бұл баспаның �зі де жабы-
лып қалған сияқты. Ата да уақытты 
босқа �ткізбеген, сондықтан 1995 
жылы «Жалын» баспасынан жарық 
к�рген кітаптағы сонеттер саны 175 
болыпты. Бұл кітаптан кейін жазылған 
сонеттері 1997 жылы шыққан «Ұлтым 
дедім – ұлғайдымға» бұйырыпты. 
Барлық сонеттердің басы қосылып 
жеке кітап болып шықпаған соң осы 
«Қиын �ткен қызығым-ай!»-ға 198 
сонеті жинақталды.

 100 жылдық мерейтойына бай-
ланысты былтыр ақынның ұрпағы 
Атырау қаласының және Исатай 
ауданының қадірлі қонақтары болды. 
Облыс және аудан басшыларының 
ерекше құрметін, атаның кіндік қаны 
тамған «Ерғали күтірінде» қойған 
тақта-белгісін, ауылындағы орта 
мектептің алдында орнатылған кеуде 
мүсінін (мүсінші Серік Матеньязов), 
әрқайсысы атамызды �з меншігіндей 
сезінетін туған ауылының қарапайым 
адамдарын, ақынның �леңдерін жатқа 
айтып тұрған оқушылар мен универ-
ситет студенттерін к�ргенде атаның 
туған жері туралы мына с�здері еске 
түседі:

«Кейде туған ауылым қадір-
қ а с и е т і н і ң  қ а й д а  ж ү р с е м  д е 
бойтұмардай болмысы барын с�з 
етемін. Елге барған сайын оянатын 
баладан бетер еркелігім және бар. Cз 
ауылымның қанша бір шарапатты ша-
ранасын жырларым арқылы бесігінен 
бастап тербеткенімді де еске түсірмей 
отыра алмаймын. Реті келген жерде 
«осы ауылда менікі емес отбасы жоқ» 
деп те қаламын. Оның бәрі түсінікті-
ау... Мына кіндік қан тамған жер – бет-
бедерінің құдды кітаптай оқылатын, 
талай оқиғаны к�з алдыңа тосып 
тұра қалатын қасиетін қайтерсің?! 
Оны к�бінше сол жердегі ескі, жаңа 
ескерткіштер с�йлеп береді...»

Ғасырлық тойдың бағдарламасында 
Қазақстан Жазушылар одағы Аты-
рау облыстық филиалының ди-
ректоры Қойшығұл Жылқышиев 
ұ й ы м д а с т ы р ғ а н  ж ы р  ф е с т и в а л і 
�тті. Жазушылар одағы басқармасы 
т�рағасының бірінші орынбасары, 
ақын Ғалым Жайлыбайдың �леңін, 
бірнеше облыстан келіп фести вальға 
қатысқан талантты жас ақын дардың 
жалынды жырларын тыңдағанда тағы 
да атаның бір сонетінен: 

]рі батыр, әрі ойшыл ғұлама, 
]рі ақын жұртың барда жылама, 

–деген с�здері еске түседі. 
Атырау облысының әкімі Нұрлан 

Асқарұлы Ноғаев алдағы жылдарда да 
ақынды ұлықтау шаралары жалғасады 
деген еді. Биылғы жылы Атырау қала-
сының №35 мектеп-гимназиясына 
Хамит Ерғалиев есімі берілгенін және 
қалада атаның ескерткіші орнаты-
латынын естігенде қазақ халқымен 
бірге қуанышқа б�лендік. Мен атаның 
келіні, кітаптың құрастырушысы 
ретінде айтарым, мол мұрасын зерделі 
ұрпаққа кітаптар, дисктер, қажетті 
файлдар ретінде әзірлеп және осы 
жаңа кітапты алдымен сол мектепке 
жеткіземіз. Мәдениет және спорт 
министрлігіне, «Қазақпарат» баспа 
корпорациясына осы құнды кітаптың 
жарық к�ргеніне шын жүректен алғыс 
айтамыз.

 
Алтын ЖАҒЫПАРҚЫЗЫ

Қазақ стан облысының әкімі Жансейіт 
Түймебаев, Түркия Республикасының 
Мәдениет және туризм министрі Ну-
ман Куртулмуш, Қырғыз Республи-
ка  сының Мәдениет, ақпарат және 
туризм министрі Сұлтанбек Жұма-
ғұлов және ТҮРКСОЙ мүше елдер дің 
мәдениет министрліктерінің �кілдері, 
мәдениет қайраткерлері, сондай-ақ 
Түркі Кеңесі, Түркітілдес мемле кет-
терінің Парла менттік Ассамблеясы, 
Халықаралық Түркі Академиясы, 
Түркі мәдени мирас қоры секілді ха-
лық аралық ұйымдардың �кілдері бар. 

Д.ҚОЖАМҰРАТОВ

тілінің дамуына орыс тілі кедергі келтіріп 
отыр деген пікір таралған дейтін түкке 
тұрғысыз ұшқары тұжырымдар бар» деп 
жазған басылымның бетіндегі нигилистік 
сыпаттағы пікірлеріне тойтарыс береді: 
«Біздің ана тілімізді еріккеннің ермегі 
етуге, жойып жіберуге «Комсомоль-
ская правда» газетіне ешкімнің �кілдік 
бермегенін айтпай-ақ қоялық. Оның 
үстіне біздің халық екендігімізді, тіпті, 
Азия аймағындағы қалаңыз, мейлі 
қаламаңыз, к�п ғасырлық тарихы бар 
іргелі жұрт екендігімізді, қалай десеңіз 
де, одақтас республика екендігімізді 
ұмытуға болмайды» (Ш.Айтматов. Тіл 
жоқ жерде ұлт жоқ. «Жалын», 1989, №6, 
11-бет). 

Шыңғыстың айтуынша, «Қырғыз 
халқының саны қазір екі миллионнан 
асып жығылады және қырғыздардың 
барлығы да орыс тілін біледі». Шын 
мәніндегі жағдай керісінше: дәл осы 
кезде (1989 жыл) Фрунзе қаласында 
қырғыз тілінде бір ғана мектеп, бір ғана 
балабақша болған. Қырғызстанда орыс 
тілінің емес, қырғыз тілінің мәселесі бар. 
Сондықтан да респуб ликадағы қырғыз 
тілінің жағдайының қырғыздарды 
алаңдатуы – заңды. 

Ш.Айтматовтың айқындауынша: 
«тіл – кез келген халықтың дара жа-
ратылысын айқындайтын бірден-бір 
бедер-кескіні, тіл – оның тәжірибесінің, 
танымының, мәдениетінің, тарихының 
тоғысқан тірек-тұтқасы, дербес айна-
сы, ең соңында тіл – ұлттық эмоция-
лы сезімдерінің жайтартқышы және 
мәңгілік зердесі. Қырғыздар, бәлкім, 
сондықтан да �здерінің ана тілін «ене 
тіл» дейтін болар. Халық �з тілінде �зін 
таниды және �зін к�рсетеді». Сондықтан 
да «Біз �зіміздің ана тілімізді к�зіміздің 
қарашығындай сақтаймыз, бағалаймыз, 
дамытамыз, қолданамыз...» Бұл мәселеде 
«...шектен тыс интернационалист атын 
бүркемеленіп, аттандап шығып, бұл 
процеске әдейі кедергі жасаудың, бас 
жарып, к�з шығарудың қажеті жоқ» деп 
жазады. 

Жазушы сол кезде кеңес идеолог-
тары ұсынған күнделікті тіршілікте әр 
адамның ұлтына қарамастан, с�йлеу тілін 
таңдауына құқы бар деген ұстанымның 
да жалған, сын к�термейтіндігін былай 
деп аяусыз сынға алады: «С�з ұлттық 
тілдер жайында болып жатқанда, біз бұл 
мәселеге тым еркінсіп, тым атүсті қарап 
жүрген сияқтымыз... Мәселен, мен үшін 
ана тілді ықтиярмен таңдап алу мәселесі 
қорлаумен, кекесін мысқылмен бара-
бар. ]йтпесе, о заман да бұ заман ана 
тілдің аты ана тіл емес пе?! Сүйекпен 

 1997 жылы жазылған бір �леңі 
осылай басталады екен:

Досқа – дос, қас біреуге 
«Бұзығын-ай!..»

Дегізіп қиын �ткен қызығым-ай!..
Байқасам, бірі қашып, бірі қуған,
Cмірдің жазы – түлкі, күзі – құмай.
Жасы жетпістен асқанда атам 

«Жедел толғау» атты шығармасынан 
кейін тағы бес кітап жазып, бастырып 
шығарады.

1 9 9 6  ж ы л ы  ж а р ы қ  к � р г е н 
«Жақсыдан – шарапат» атты эссе, 
очерк,  естеліктер жинағындағы 
кіріспе с�зін атамыз «Қартайдық, 
қайғы ойладық» деген Абай с�здерімен 
атапты. Бұнда соңғы жылдары Жа-
зушылар одағының хатшылығына 
берген шығармашылық есебі және 
одан кейінгі жылдары атқарған істері 
туралы мәлімет бар. Бұл кіріспе: 
«Қартайып қайғы ойлауға үлгерген 
болсақ, соңғы он жыл ішінде берілген 
бес кітап соның куәлігі бола алса, 
бізге соның �зі де артығымен жетіп 
жатыр» деген с�здермен аяқталған. 
Осы айтылған бес кітапқа алтыншы 
кітапты қосу керек. Ол – �зі қайтыс 
болған соң бір апта кейін аманат, �сиет 
с�з ретінде қолымызға тиген «Ұлтым 
дедім – ұлғайдым» деген жыр жинағы. 
Бұл алты кітаптың екеуі прозалық 
еңбектері («Жақсыдан – шарапат» 
және «Ғұмырнама»). «Жедел толғау» 
1988 жылы шыққан, ал қалған бесеуі 
�мі рінің соңғы бес жылында жарық 
к�рді. 

«Қиын �ткен кызығым-ай!» кітабы 
ақынның осы бес кітабындағы жыр-
лары мен сырларынан және бұрын 
басылмаған кейбір қолжазбаларынан 
құрастырылған. Оған 1989 жылы 
Нұрсұлтан ]бішұлы Назарбаевқа 
табыс еткен т�рт бунақтан құралған 
ағалық аманаты да қосылды. 

Республиканың алпыс жылдығына 
арналған «Cлке шежіресінен �рнек-
терді» атам он жылдан кейін, жетпіс 
жылдық тұсында толықтырып, поэма-
ның соңғы редакциясын «Шер толғау» 
кітабына қосқан. Осы туындысын 
жаңа кітапқа енгіздік. 

Атам марқұм малды ауылда туып-
�сті де, кейін алты жылдай атты әскерде 
болып, соғысқа эскадрон командирі 
дәрежесінде қатысты. Сондықтан 
жылқы малының ерекшелігін жақсы 
білетін ақын бұл топтамасын «Адам да 
– жылқы мінез... Мен жазамын, Осы-
дан әркім �зін іздесін деп» бастаған да 
жылқының он алты түрін («Арғы мақ», 
«Жабы», «Қашаған», т.б.) толық сурет-
теп, аяғында:

Күндерім �тті демей жалындаған,
]ркімнің осылайша әлін бағам.
Беймаза зауқым осы,
Заманымда,
Арқамнан ер-тұрманым алынбаған, 

– деп түйін жасаған.
Ал енді жаңа кітаптағы сонеттер 

жайлы с�з қозғасақ, алдымен ата ның 
алты жыл аудармашы ре тінде ең-
бектеніп 1978 жылы жеке кітап қы лып 
шы ғарған Шекспирдың сонет тері еске 
түседі. Ұлы ақынның сонетте рінен 
басқа «Гамлет», «Ричард ІІІ» траге-
дияларын, «Дуалы түнгі думан» атты 
комедиясын да қазақ тіліне аударған. 

Атаның сонеттері �зі айтқандай 
�мірі аяқталғанша жалғасын та-
уып отырды. «Алла тағала сексен 
жылдығымды к�зіммен к�руге жазса, 
байғазы делінетін қоржынның бір 
басында осы кітап та жататын шығар» 
деген оймен 152 сонеттен құралған 

Түркі әлемінің 2017 жылғы 
мәдени астанасы болған Түркістан 
қаласында «ТҮРКСОЙ» 
Мәдениет министрлерінің ХХХV 
Тұрақты Кеңесінің отырысы және 
«Түркістан – Түркі әлемінің мәдени 
астанасы» жылының жабылу сал-
танаты �тті.

Жиынға қатысушылар «]зірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейін аралады. Атап айтсақ, 
олардың арасында «ТҮРКСОЙ» 
Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов, 
ҚР Мәдениет және спорт министрі 
Арыстанбек Мұхамедиұлы, Оңтүстік 

«жұтылып» кеткен. Мұның барлығы, 
әрине, жоспарлы түрде жүзеге асты. 
Мұндай жағдайды біз �з к�зімізбен 
к�ріп, басымыздан �ткізгеніміз үшін 
айтып отырмын.

Кеңес �кіметінің «совет халқын» 
қалыптастыру саясатынан әсіресе 
түркітектес аз ұлттар к�п зиян шекті. 
Қарайым, шор сияқты к�птеген халықтар 
ұлт ретінде �мір сүруін тоқтатты. Қазір 
қарайым тілі күнделікті тіршілікте 
мүлдем қолданылмайды, ал шор тілінде 
санаулы ғана, онда да ауылда тұратын 
жасы келген адамдар с�йлейді. Алла жар 
болып, 1991 жылы жойылуға бет алып 
бара жатқан ұлттар тәуелсіздігін алып, 
тілдерін сақтап қалуға мүмкіндіктер 
туды.

КСРО-ның кезінде тілдері, соны-
мен бірге ұлттық иммунитеті әлсіреп, 
құрдымға бет алған ұлттар мұндай 
жағдайға к�ніп отыра берген жоқ. 
Халықтың к�зі, құлағы, с�зі саналатын 
ұлтжанды зиялы қауым мұны дер кезінде 
сезініп, талай рет дабыл қаққаны, 
сол үшін де жазықсыз жазалауларға 
ұшырағаны белгілі. Бұл жағынан кел-
генде, к�рші жатқан қазақ-қырғыздың 
тарихи тағдыры ұқсас.

Саналы ғұмыры негізінен, кеңестік 
кезеңде, социалистік реализм салта-
нат құрып тұрған кезде �ткен қырғыз 
х а л қ ы н ы ң  к � р н е к т і  ж а з у ш ы с ы 
Ш.Айтматовтың бүкіл шығармашы лы -
ғының негізгі арқауы ұлт, адамзат тағдыры 
деуге болады. Оның бұл мәселені әлемдік 
әдебиеттің алтын қорына қосылған 
шығармаларында алғаш рет к�ркем бей-
нелеп, ұлы істер атқарумен бірге түрлі 
жиындарда, ақпарат құралдары бетінде 
ешкімге жалтақтамай, ойын ашық 
айтып, нағыз ұлт жанашыры ретінде 
танылған кездері де аз емес. Осын-
дай бір елеулі оқиға жазушының 1989 
жылы Фрунзе (қазіргі Бішкек) қаласында 
�ткен бүкілодақтық ғылыми конфе-
ренцияда с�з с�йлеуі болды. Жиын да 
орыс тілінде ұзақ с�йлеген Шыңғыс 
Т�реқұлұлы сол кезде «Комсомольская 
правда» газетінде Қырғызстандағы тіл 
мәселесіне орай жазылған бір мақаланың 
теріс пікірлері т�ңірегінде ой �рбітіп, 
саясаттың кейбір қырларын батыл сынға 
алады. Қырғызстанда орыс тілі дамы-
май отыр деген сыңаржақ пікірді жоққа 
шығарады. Ол «Сол газет бетіндегі ма-
териалда қырғыз тілінің мәселелері 
ж�нінде менсінбеген және қорлаған 
с�здер айтылып қана қоймайды, оған 
қоса ана тілімізді екінші қатардағы нәрсе, 
сондықтан оның қажеті де шамалы 
дегендей және республикада қырғыз 

Сырттағы ағайындардың атамекенге к�шіп келуімен 
бірге бай тіліміздің қоры да арта түсуде. Демек, 
тілдің қолданыс аясының кеңейе түсуіне к�ші-қон 
қозғалысының үлкен әсері барын күнделікті �мірден 
к�ріп жүрміз. 

Осы ретте айтайын дегенім, түркітілдес халықтардың 
с�здеріне назар салып, оңтайлысын қажеттілігімізге 
жарата білсек. Мысалы, Қарақалпақстаннан келген 
ағайындардың тіліндегі «оңышу» с�зі – жарасу, үйлесу, 
сыйысу, ынтымақтасу деген секілді бірнеше с�зге ба-
лама ретінде қолданыла береді екен. Тілге жатық, к�п 
мағыналы. ]рі қолданысқа оңтайлы.

Тағы бір с�з «түріп» – редька аталатын к�к�ніс 
атауы. Егінші лікпен, бақташылықпен айналысқан 
ағайын дардың құлағына ертеден сіңісті бұл с�зді біз де 
тәжірибеде қолданып жүрміз. Қалай болғанда да орысша 
атауынан тәуір. Айтуға жеңіл.

Ел аузында «пробка» – «тығын», «кептеліс» деп ата-
лып жүр. Дұрысында к�ліктердің к�ше қиылыстарында 

әр кезде белгісіз уақытқа тығырыққа тіреліп тұрып 
қалуын «кептелек» дейді. Бұл турасында атамыз қазақ 
арбамен жүріп-ақ, «Үлкен суда �ткелек болады, үлкен 
жолда кептелек болады» деп мақалдатқан.

Түрікменстаннан келген ағайындардың тілдік 
қорында «кәрхана» деген с�з бар. Бұл кәдімгі тілімізге 
ауыр с�здің бірі – «цех» деген с�здің аудармасы екен. Ше-
берхана – мастерской болса, кәрхана немесе кәсіпхана – 
цех деген с�зді алмастыруға жарамай ма? Сондай-ақ бізде 
орыстың «уже» деген с�зінің мағынасын беретін, бірақ 
айтуға шұбалаңқылау «әлдеқашан» деген с�з бар. Осы 
с�здің баламасы ретінде Түрікменстан қазақтары «әйем» 
деген әдемі с�зді қолданады. 

Апельсинді–«портақал» (португалдық жеміс), 
носкиді – «жорап» деп атасақ қалай болар екен? Бізде 
сыр да – ірімшік, брынза да – ірімшік. Сондықтан 
брынзаны – пендір, сырды – ірімшік деуге болатын 
шығар. Негізінде сыр да ірімшік емес. Ірімшік –
қазақтың ұлттық тағамы.Капуста – «келем» (оралған, 
келептелген деген мағынада). «Орамжапырақ», 

«Қырыққабат» – айналымға ене алмай тұр. «С�здің 
қысқасы жақсы» деген с�з бар ғой. Таңдау халықта! 
Пайдаға асырам десе, әрі қысқа, әрі ауызға жеңіл «ке-
лем» бар! Біз тарелканы – дәлеңке, тәрелке, тайпақ 
табақ деп те атаймыз. Ал Еділ бойының қазақтары 
(мүмкін ноғайдан ауысқан болар) осы ыдысты «нәлбек» 
дейді екен. Қандай әсем атау.

«Скульптура» – «сұңғат �нері» болып қолданысқа 
еніп те кетті. ]демі с�з, әрі �з с�зіміз, түркі с�зі. Бұл аз 
ғана мысал менің қапелімде есіме түскені, түбіне түсіп 
зерттесек, с�здік қордың қоржыны молая түсері с�зсіз.

Қорыта айтқанда, жан-жақтан к�шіп келуші қандас-
та рымыз біздің қатарымызды к�бейтумен бірге ана 
тіліміздің алтын қорын молайтуға да �з үлестерін қосуда.  
Бұқа раның арасы – түркі тілінің қайнаған ортасы. 
Жатыр қамай қалағаныңды ал да, керегіңе жарата бер. 
Б�тен емес, �зіміздің ежелгі бабаларымыздың – түркінің 
тілі! 

Үміт Ж1ЛЕКЕ

ТҮРКСОЙ

ұлттық мәдениетіміздің мұқтаждықтары 
жайында с�з болған кезде, сіздерден 
басқа да ұлттар бар ғой деген мәндегі 
сауалдарды қарсы қоймағанмен, 
әйтеуір к�лденең тартатын адамдар да 
кездесіп қалады. Рас, біз олармен 100 
жылдан астам уақыт бойына тату-тәтті 
бірлікте, ынтымақта болып келеміз. Тек 
достықтан басқа ешқандай дау-жанжал 
шығарған емеспіз. Бірақ олардың да 
тілі, мәдениеті сақталып отырған, сол 
халықтың басым дені шоғырланған, 
қуатты, бірден-бір эпицентрі бар. 
Немістердің арқасында бір емес, екі 
Германия тұрса, �збектерге– бала-
бақшаларымен және мектептерімен 
толық қамтамасыз етілген к�рші 
Cзбекстан бар, дұнғандардың арқасында 
бүкіл Қытай тұрса, кәрістердің де екі 
Кореясы бар. ]рине, бұдан аз ұлттардың 
мәдени ошақтары болмасын деген 
жаңсақ пікір тумауы тиіс.

Ал егер, қырғыз мәдениеті осы �з 
жерінде дамымаса, орнықпаса, басқа еш 
жерде дами да, орныға да алмайды. Міне, 
осы аздаған айырмашылықты ұдайы 
ескеріп отыру шарт». Ұлы жазушының 
бұл айтқандары кейіннен ұлттық 
аймақтардағы ұлттық мәдениеттің заңды 
құқына айналды.  

Ұлы жазушының тіл туралы ойла-
ры «Біз �зіміздің ана тілімізді сақтап 
қалғанда ғана, ұлттық мәдениетіміз 
сол дара бітім-бедерінде,  �зіндік 
кескін келбетінде қалып, дами береді» 
тұрғыда түйінделіп, «...біз «Манас» эпо-
сын ақырғы деміміз біткенге шейін 
қорғаймыз!» деген символдық мағынасы 
терең толғаммен тұжырымдалған. Осы 
бір жолдардың �зінен-ақ жазушы, 
қоғам қайраткері Ш.Айтматовтың �з 
халқының адал азаматы ретіндегі ұлттық 
болмысы жарқырай к�рінеді. 

Ана тілінен, сол тілде жасалынған 
ұлттық рухани құндылықтарынан ай-
рылып қалған XX ғасырдағы мәңгүрттің 
бейнесі «Боранды бекет» романында 
бар болмысымен к�ркем бейнеленіп, 
адамзат  баласын рухани апаттан 
сақтандырды. 

Ол �зінің ұстазы жайлы пікірін 
де тілмен байланыстырып, «Дүниеде 
қазақ  т іл і  мен қазақ  халқы бар-
да Мұхтар ]уезов есімі мәңгі жасай 
береді» (Ш.Айтматов. Екі түрлі асылым 
бар... «Парасат», 1987, №8) – деп, ұлы 
жазушының шығармашылық тағдырын 
қазақ тілінің тағдырымен тікелей бай-
ланыстырып, қазақ тілінің болашағына 
үлкен сеніммен қарайды. 

Тағы бірде ол М.Шахановпен сұх-
батында «Cздеріңде қойылып отырған 
«қазақстандық ұлт» идеясы, негізінен, 
американдық бағытқа жақындау, 
қателеспесем, тікелей ұлтсыздануға 
бастайтын жол сияқты» («Ана тілі», 
28.10.2004) – деп к�рші жатқан бауыр-
лас елдің тілі мен мәдениетіне, ұлттық 
тағдырына бейжай қарай алмай-
тындығын аңғартып, ащы да болса, 
ойын жасырмай ашық айтып салыпты. 

Бішкекте Ш. Айтматовпен қош тас-
қан азалы жиында оқылған жырында 
жазушының рухани інісі, қазақ ақыны 
Мұхтар Шаханов: 

«Тіл – ұлы Ана, �з анасын 
менсінбеудің мұңы бар,

Кінәлілер с�зсіз оның 
кие-күшін ұғынар...

Қаптап кетті �лкемізде 
әңгүдіктер-әңгүрттер, 

Тілін, рухын сүймегеннің 
барлығы да мәңгүрттер.

Бұл бағытпен мүмкін бе ертең ұлттың 
ұлт болып қалмағы?

Міне, Айтматов ойларының 
салмағы мен толғағы» 

деп жырлаған екен.
Егер де Шыңғыс Айтматовтың бүкіл 

саналы ғұмырын, шығармашылығын са-
ралап, ұлы жазушының кейінгі ұрпаққа 
қалдырып кеткен басты тағылымы, 
�сиеті не деген сауалға жауап іздесеңіз, 
оның «ана тілін ұлықтаңдар», �йткені 
«Тіл жоқ жерде ұлт жоқ» екендігіне 
к�зіңіз жетеді. 

Дандай ЫСҚАҚ, 
филология ғылымының докторы, 

профессор

ЮНЕСКО-ның анықтауынша, əлемде 6500-7000-дай тіл бар болса, əр 
екі аптада бір тіл өмір сүруін тоқтатады екен. Жойылып кету қаупі 
қазір əлем тілдерінің 90 пайызының басына төніп тұр. Мұның негізгі 
себебі – əлемдік ауқымда жүріп жатқан жаһандану үдерісі. Тілдердің 
орта жасы 1500 жыл саналады, бірақ осы жасқа тілдердің көпшілігі 
жете алмайды. Өмір дегеніміз күрес болса, сол қатал күрестің 
барысындағы «тіл шапқыншылығының» салдарынан əлсіз, өзін 
қорғай алмаған тілдер саптан шығып жатады. 
Жаһандану бірден пайда бола салған жоқ. Күшті елдердің 
отаршылдық саясатының өріс ала бастауы салдарынан жаһандану 
əлемдік ауқымда басқын шылық сипат ала бастады да, мұның өзі аз 
ұлттардың жұтылып кетуіне алып келді. 

Қазақ поэзиясының көрнекті өкілі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, 
Қазақстанның халық жазушысы 
Хамит Ерғалидың 2016 жылы 100 
жылдық мерейтойы аталып өтті. 
Ақын 1916 жылы 14 қазанда туған, 
ал бұл дүниеден өткеніне  биыл 20 
жыл толып отыр. 
ҚР Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің «Əдебиеттің 
əлеуметтік маңызды түрлерін 
сатып алу, басып шығару жəне 
тарату» бағдарламасы бойынша 
жуырда «Mep-press» баспасынан 
жарық көрген кітабын «Қиын 
өткен кызығым-ай!» деп атадық. 

ХАЛЫҚТЫҢ 
мәңгілік зердесі

Шыңғыс Айтматовтың тіл туралы ойлары

«Оңышу», «кептелек», «кәрхана»...

00-7000-дай тіл бар болса, əр 
ы екен. Жойылып кету қаупі
ына төніп тұр. Мұның негізгі 
жаһандану үдерісі. Тілдердің 

ы жасқа тілдердің көпшілігі 
са, сол қатал күрестің 
» салдарынан əлсіз, өзін 
атады. 
оқ. Күшті елдердің 
уы салдарынан жаһандану
ла бастады да, мұның өзі аз 
і. 

Мұның айқын мысалын ХХ ғасыр-
дағы Ресей империясының тарихынан 
айқын к�руге болады. Ресми мәліметтер 
бойынша, 1924 жылы КСРО құрылғанда, 
оның құрамында 200-ден астам ұлт 
болған. 1991 жылы империя құлағанда 
содан 100 шақтысы қалған да жүзден 
астамы жойылып, яғни орыс тіліне СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА
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«АЙТАР СӨЗГЕ, 
ТІЛГЕ БАЙ...»ТІЛГЕ БАЙ...»

Мәдениет – ұлттың келбеті 

Азаттық үшін алысқан

АЛҚАЛЫ ЖИЫН

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР

ҚҰРМЕТТАҒЗЫМ

] р и н е ,  � з г е  ұ л т  � к і л д е р і н е 
тұрғылықты халық тарапынан ешқандай 
қысастық болған емес, с�йтсе де олардың 
тарихи Отанына қарай бет бұрып, үдере 
к�шуін заңдылық деп ұғынған ж�н. 
Есесіне Мәрт�к жеріне Ресейден, 
Cзбекстаннан, Түрікменстаннан, шекара 
ар жағындағы Қытай мен Моңғолиядан 
�зіміздің қандас бауырларымыз к�шіп 
келіп, қоныс тепті. Соның жемісі – аудан 
елді мекендерінде тұратын 31 мыңға таяу 
адамның 63 пайызын қазақтар құрайды, 
бұдан �зге украиндар, орыстар, татарлар 
мен немістер, �зге ұлт �кілдері бар. 

Аудан әкімі Нұржауған Қалауовты ХХ ғасырдың екінші жартысындағы 
қазақ зиялыларының 
ғұмырнамалық жолы 
ұқсастықтарымен-үндестік терімен 
ерекшеленеді.  Олар балалық 
шақтарында ата-аналарының 
1937-1938 жылдардағы саяси 
қуғын-сүргінге ұшырағанның, 
одан кейінгі Екінші дүниежүзілік 
соғыс (1941-1945 жж.) ауыртпалығы 
қиындықтарының зардаптарын 
көріп-сезініп өсті. Орта мектептегі 
оқушылық, одан кейінгі жоғары 
оқу орнындағы студенттік, 
аспиранттық білім алу кезеңдерінен 
кейінгі ғалымдық-оқытушылық 
қызмет белестері – бəрі жалғаса 
келе тұрмыс тауқыметімен арпалы-
са жүріп еңбекпен есейген, кемел-
денген тұлғаларды қалыптастырды. 

Еліміздің егемендік алуы нəтижесінде арғы-бергі тарихқа терең үңілуге 
мүмкіндік туды. Патшалық Ресейдің отарлау саясаты салдарынан 
атамекеннің небір шұрайлы өңірлерін қазақтан өзге ұлт өкілдері 
емін-еркін иемденіп, рахатын көрген ғой. Ақтөбе облысындағы 
Мəртөк ауданы да соның кебін киді. Шаңырақ көтерген 1935 
жылдан Қазақстан Республикасының Тəуелсіздігі жарияланған 
кезеңге дейінгі аралықта аймақтың бірінші басшысы 
қызметін атқарған он азаматтың ішінде бір ғана қазақ –
Сəлім Шынтасов (1961-1972 жылдары) болған екен. 

ұйымдастырылуы, басқа да шара-
лар тұрғылықты халықты бірлікке 
шақыратыны, жеткін шектерді 
ұлтжандылыққа баулитыны с�зсіз. 
Аудан �ңірінде шекарашы лардың 
үш заставасына даңқты әскербасы 
Б�кенбай Қарабатырұлының, күйші 
Қамбар Медетовтің, әнші әрі композитор 
Тәңірберлі Молдабайдың есімдерін беру 
ж�нінде Қорғаныс министрлігіне ұсыныс 
жолданды.

Cткен жылы Алаштың �нер тарланы, 
Қазақстанның Еңбек Ері Асанәлі ]шімов 
пен ақын, айтыс ақындары мен жыршы-
термешілердің халықаралық одағының 

қарасты үшінші ауылда туған. 1923 
жылы дүние салыпты. Руы Таманың 
Аташалынан. Ахмет Жұбанов жоғары 
бағалаған әйгілі ән Қазақ КСР-інің 
еңбек сіңірген артисі ]ли Құрмановтың, 
беріректе Бекболат Тілеуханның, Ерлан 
Рысқалидың, Ерболат Құдайбергеннің, 
«Қоңыр» тобының шебер орындауымен 
Алтын қорға енді. Композитор, �нер 
зерттеушісі, жазушы Илья Жақанов кезінде 
Темірбек Жүргеновтің Е.Брусиловскийді 
Ақт�беге іссапармен жіберіп, Молдабай 
ә н д е р і н  н о т а ғ а  т ү с і р у д і  а й р ы қ ш а 
тапсырғанын баяндайды. Cкінішке қарай, 
ән авторы бақилық болғандықтан сол 
жолы тапсырма орындалмай қалған. 
Кейін Илья ағамыз, Сейітқали Жанғалиев, 
Жақсат Қарылғашев, Елена Онискова 
тума талант иесінің «Қойшының әні», 
«Бестоспа», «Сусар-ай» әндерін, Алтын 
қызбен айтысын ел аузынан жазып алып, 
ғылыми айналымға қосты.

Аудан әкімі тікелей қолға алып, 
ұйымдастыруының нәтижесінде мәдениет 
үйіне жиналған к�пшілік Ақт�бе, Астана 
қалаларынан, облыс аудандарынан 12 
ақын қатысқан айтысты тамашалады. 
Оның екеуі –  Мәрт�ктегі �нер мектебінің 
�кілдері. Белгілі ақын Ертай Ашықбаев 
т�рағалық еткен қазылар алқасы бас 
бәйгеге Данияр Алдабергеновті лайық 
д е п  т а п т ы .  Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и -
касының мәдениет қайраткері Еркін 
Құрманбековтің редакторлығымен 
шығарылған «Молдабай. Тілге шешен, 
әнге бай» атты к�ркем безендірілген 
кітап оқырман қауымға айтарлықтай 
бай  мағлұмат берері с�зсіз. Атыраулық 
суретші Қамбарбек Аманов салған 
портрет аудандық мәдениет үйіне сыйға 
тартылды. 

Салтанатқа әр қиырдан жиналған зия-
лы қауым �кілдері, кәсіпкерлер Күшікбай 
�зенінің жағасында Тәңірберлі Молдабай 
зиратына барып, тағзым етті. ]нші, компо-
зитор ғұмыры мен шығармашылығын зерт-
теп, бірнеше кітаптар шығарған мұғалім, 
�лкетанушы Сейітқали Жанғалиевтің 
баласы Мәлік кейін зиратқа таяу жердегі 
биік шоқыға құлпытас қойған. «]ттеген-
ай» дегізетіні – құлпытаста Молдабайдың 
қайтыс болған жылы «1935» деп, қате 
жазылған.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ, 
Қазақстан Республикасы ақпарат 

саласының үздігі

Ұ с т а з - ғ а л ы м  А м а н г е л д і 
Құсайыновқ а тән әлеуметтік-қайрат-
керлік тұлғасының айрықша даралана 
танылған кезеңі – ҚР Жоғары Аттес-
тациялық комиссиясының (кейін 
комитетінің) т�рағасы болған жыл-
дары Кеңес дәуірінде �мір сүрген 
кезеңде он бес одақтас республика-
ларда қорғалған, бірақ міндетті түрде 
бәріне ортақ талап пен орыс тіліне 
аударылған кандидаттық, докторлық 
диссертацияларды қайтадан ресми са-
раптаудан �ткізетін КСРО Мемлекеттік 
Аттестациялық Комиссиясының ор-
нына енді Тәуелсіз мемлекеттердің 
бәрінде де осындай дербес мекемелер 
құрылды. Аталған комиссияны 2000 
жылдың 22-мамырынан 2004 жылға 
дейін басқарған Амангелді Құсайынов 
Қазақстандағы ғылыми дәрежелер 
берудің сапасын жетілдіруге байланыс-
ты к�птеген талаптарды жүзеге асырды. 

Ғалым-ұстаз ]бекең табиғи та-
лантты аясында с�з �нері шығарма-
шылығына да қатысты қабілетімен 
байқалады. «Cмір иірімдері» атты 
ғ ұ м ы р н а м а л ы қ - т а р и х  н а м а л ы қ 
кітабында қазақ тарихын дағы к�р-
некті ақындардың әдеби мұрала-
рына арналған байыптауларынан 
әдебиеттану, �нертану тұрғысындағы 
тиянақты талдауларын оқимыз. Ғы-
лыми-танымдық маңыздылығымен 
ерекше ленетін бұл еңбектерден 
Отаны мыз дың к�п ғасырлық тарихы-
ның жарқын беттері болып мәңгілік 
жазылып қалған �негелі тұлғалар 
ұлағатын сезіне түсеміз. «Абылай 
асуы», «Жасын сынды тағдыр», 
«Иса Байзақовтың әдеби мұрасы», 
А.С.Пушкиннің 200 жылдық ме-
рейтойына арналған «Вечно тот 
же, вечно новый», «Сәкен – жа-
рық жұлдыз», «]дебиеттегі тарих 
тағылым» еңбектерінде  жалпы 
адам зат �ркениетінің әлемдік та-
рихи үдерісіндегі к�рнекті тұлғалар 
тағылымына ғылыми-танымдық, 
тарихи-философиялық тұрғыдағы 
маңызды бағалаулар жасаған.  

] б е к е ң  о ң а ш а  қ а л ғ а н д а  о й -
толғаныс тарын жырға қосады. Ондай да 
тәп-тәуір �лең шумақтары тізіле қала-
тыны бар. Мынау туған жері – Үлгіліге 
арнаған �леңінен үзінділер:

Жүрекке жылу құяды,
Қарасу, ерке сыңғырың.
Құшаққа қайтіп сияды,
Қырмызы қызыл қыр гүлің?

Шарықтап �мір шыңына,
Тым ұзап кейде кетемін.
Жыл құсындай сырыңа,
Қиқулап келіп жетемін.

К�ркіне қарап К�ркемнің,
Туған жерге табынам.
Жаныма балап еркемнің,
Жанарын сұлу сағынам.

Иса ақындай дүлдүлі,
Ұлдарың к�пке танымал.
Туған жерім – Үлгілі,
Сағыныш сазын қабыл ал!
Тәуелсіз Қазақстан Республикасы-

ның жаңа тарихында жоғары білімді, 
ғылыми дәрежелі мамандар даярлау-
дағы ұстаздық-ғалымдық, қайраткерлік 
қызметімен, жеке басының адамгер-
шілік-имандылық қасиеттерімен 
халқымыздың ата-бабалық рух қуатын 
танытқан Амангелді Құсайынов – 
біздің рухани құндылықтар қазы-
на мыздың жарқын тұлғасы. Қазақ 
�ркениетінің әлемдік кеңістіктегі 
мәртебелі абыройы, беделі осындай 
дара тұлғаларымыз арқылы мәңгілік 
биіктей бергей.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымының докторы, 

профессор, ҚР Гуманитарлық 
ғылымдар академиясының 

академигі

Жандарбек Мәлібеков кіріспе с�зімен 
ашты. Кенесары хан �мірінің соңғы 
күндері жайында баяндама жасаған 
Ш.Уәлиханов атындағы тарих және 
этнология институтының директоры 
З и я б е к  Қ а б ы л д и н о в  п а т ш а л ы қ 
билікпен күресі  туралы деректер 
келтірсе, белгілі тарихшы К.Хафизова 
дипломаттық қасиеттеріне тоқталды. 
Жиын да «Кенесары хан» қоғамдық 
қ о р ы н ы ң  т � р а ғ а с ы  М ұ х т а р х а н 
Абаған, ҚР Орталық мемлекеттік 
архиві директорының орынбасары 
М . Ж ы л ы с б а е в а ,  т а р и х ш ы л а р 
М . ] б д і р о в ,   Ф . Ш а м ш и д е н о в а ,  
Р.Оразов, Е.Ерланұлы және Түркістан 
қаласы Хамза атындағы №2 орта 
м е к т е п т і ң  т а р и х  п ә н і  м ұ ғ а л і м і 
Г.Cтепбергенова Кенесары ханның 
ел тәуелсіздігі мен қазақ мемле кет-
тілігін қалпына келтірудегі р�лі, ол 
бастаған ұлт-азаттық к�терілісті зерт-
теудің заманауи тәсілдері және басқа 
да �зекті мәселелерді кеңінен талдады.  

Дина ИМАМБАЕВА 

рең үңілуге
ынан 
дері 
ағы 

ан 

а да шара-
ы бірлікке
шектерді
ны с�зсіз. 

шы лардың 

біршама білетінбіз, бұған дейін Темір 
ауданында әкімнің әлеуметтік мәселелер 
ж�ніндегі орынбасары қызметін атқарған 
ол �лке тарихын зерттеуге, құнарлы 
топырақтан шыққан тарихи тұлғаларды 
ұлық тауға ден қойды. Осы мақсатта 
жұртшылықтың жұмыла қатысуымен 
даңқты күйші Қамбар Медетовке, 
қазақтың тұңғыш дәрігер қызы Аққағаз 
Досжановаға құрмет к�рсетілді. Аудан-
мен шектесіп жатқан Ресейге қарасты 
Орынбор облысының Ақбұлақ, Беляев, 
Қуандық аудандарына арнайы экс-
педициялар ұйымдастырылды, Орск 
(бұрынғы атауы Жаманқала – Ж.Қ.) 
қаласында жергілікті қазақтардың «Дала 
тойы» атты мәдени-бұқаралық шара-
сы қатысушылар к�ңілінде әдемі әсер 
қалдырды.

Мәрт�к ауылында тарихи тұл ғалар есімі 
берілген басты к�ше лерде портреттерін 
тұғырға орнатып, �мірбаянынан қысқаша 
д е р е к  т е р д і  ж а з у ,  � н е р  м е к т е б і н д е 
ш ә к і р т т е р  ү ш і н  а й т ы с  к л а с ы н ы ң 

Б ұ л  о р а й д а ,  2 0 0 7  ж ы л д а н 
Астанадағы Еуразия гуманитарлық 
институтының ректоры, тарих ғылы-
мының докторы, профессор, Қазақ 
Білім академиясының академигі 
Амангелді Құсайыновтың да білім, 
ғылым игерудегі  және ұстаздық 
қызмет етудегі ғұмырнамалық ұлағат 
белестерінің отандық тарихымыздағы 
�зіндік к�рнекті орнын танимыз. 
Отанымызға және алыс-жақын ше-
телдерге Қазақстан тарихының �зекті 
мәселелеріне арналған іргелі зерттеу 
монографияларымен, мақалаларымен 
танымал к�рнекті ғалым-ұстаздың �мір 
белестері туралы �зінің философиялық-
танымдық мәнді ойлары да уақыт 
пен кеңістіктегі кемел ақыл-ой ие-
леріне ортақ дүниетаным бірлігін 
аңғартады: «Cмір – тынымсыз ағып, 
уыста тұрмайтын сынап, жазылғаны да, 
жазылмағаны да бар дастан-кітап. Күн 
�ткен сайын кітаптың кейбір беттері 
ескіріп жыртылады да, қолға алғандай 
болсаң үгітіліп түседі. Сақталған 
беттеріндегі �мір белестері әр нәрсені 
еске түсіріп, ойландыратындығы да 
шындық, уақыт тас екеш тасты да тоз-
дыратынын мойындамасқа амалымыз 
жоқ» (Құсайынов А. Cмір иірімдері. – 
Астана: Фолиант, 2012. – 424б.; 3-б.). 
Бұл – сәбилік, балалық шағынан осы 
сәтке дейін адамгершілік-имандылық 
ұстанымнан айнымай, халқымыздың 
ата-бабалық қасиетті дәстүрін ұлықтап 
�мір сүріп келе жатқан ғалым-ұстаз, 
қайраткер азамат Амангелді ағаның 
ұрпақтарға ақтарған жан сыры.

1942 жылдың 29 желтоқсанында 
Павлодар облысының Ертіс ауда нын-
дағы Үлгілі атты ауылында дүниеге 
келген екен. Амангелді ағаның еңбек 
�тілі бастауындағы 1960-1963 жыл-
дары осы Үлгілі ауылындағы жеті 
жылдық мектептегі мұғалімдік қызмет 
етуі  – болашақтың берік негізін 
қалаған кезеңі. 1956-1961 жылдары 
Павлодардағы педагогикалық учи-
лищеге емтихансыз қабылданып, 
ұлағатты ұстаздардан білім негіздерін 
тиянақты меңгерді. ]скерден оралып, 
С.Киров (қазіргі әл-Фараби) атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің 
тарих факультетінде жоғары білім 
алды. Университеттегі оқуы жыл-
дарында студенттердің кәсіподақ 
бюросының, студенттік құрылыс 
отрядтарының басшысы болғанда 
да жанындағы адамдарға, қоғамға 
адалдықпен, жауапкершілікпен қызмет 
етудің жарқын �негесін таныта білді.

Б ұ д а н  к е й і н г і  е ң б е к  ж о л ы н -
да университетті қызыл дипломмен 
бітіріп, Алматы медициналық ин-
ститутында аға оқытушы, Алматы 
қаласындағы партия органдарында, әл-

Шоқан Уәлиханов атындағы 
тарих және этнология институ-
тында «Ғылым ордасы» мекемесі, 
«1ділет» тарихи-ағарту қоғамы, 
«Кенесары хан» қоғамдық қоры 
және Шыңғыс хан атындағы 
халықаралық академия бірлесіп, 
Кенесары Қасымұлының туғанына 
215 жыл  толуына және ол бастаған 
ұлт-азаттық к�терілістің  180 
жылдығына арналған «Хан Кене – 
мемлекеттік тәуелсіздігіміздің сим-
волы» атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференция �ткізді.

Конференцияға ҚР Мемлекеттік 
Елтаңбасының авторы, белгілі сәулетші 
Жандарбек Мәлібеков, ҚР Президенті 
архивінің директоры Борис Жапаров, 
тарих ғылымының докторы Клара 
Хафизова, ҚР Орталық мемлекеттік 
архиві директорының орынбасары 
Мәрзия Жылысбаева және басқа да 
тарихшылар, Кенесары хан мен Ермұхан 
Бекмахановтың ұрпақтары қатысты. 

Отандық тарих ғылымы туралы айт-

т�рағасы Жүрсін Ерман Мәрт�к �ңіріне 
арнайы сапар шегіп, жұртшылықпен 
жүздесті, айтыс мектебінің қадамдарына 
сәттілік тіледі.

Таяуда ауданға жолымыз түсіп, ел 
Тәуелсіздігінің 26 жылдығы қарсаңын -
да ұйымдастырылған игі шараға қатыс-
тық. Мәдениет үйі алдындағы алаңда 
Тәңірберлі Молдабайдың ескерткіші 
сал танатты жағдайда ашылды. Ескерткіш 
авторы – ақт�белік мүсінші Аяпберген 
Қарпеков.

Оқырманға дүйім жұрттың құрметіне 
б�леніп, кейінгі ұрпаққа аңыз боп жеткен 
тұлға туралы аз-кем түсінік бергеніміз ж�н.

– Тәңірберген Молдабай,
Малға жарлы болса да, 
Айтар с�зге, тілге бай.
С�йлер с�зге келгенде,
Орынбордың алдында
К�кше мұздың үстінде
Тағалаған жорғадай, – деп басталатын 

екпіні тау құлатардай әннің авторы 1858 
жылы Ақт�бе уезінің Б�рлі болысына 

Фараби атындағы ҚазҰУ-де аспирант, 
аға оқытушы, доцент, проректордың 
орынбасары, проректор, аға ғылыми 
қызметкер болған еңбек белестері де 
оның қалыптасу, кемелдену кезеңдері 
болды. Ғалым-ұстаздың Қазақстан-
дағы жоғары білімді, ғылыми дәрежелі 
м а м а н д а р  д а я р л а у д а ғ ы  б а с ш ы -
лық қызметтері де Отанымыздың 
тарихындағы лайықты бағаланатын 
маңыздылығымен ерекшеленеді. Атап 
айтқанда, С.Сейфуллин атындағы 
Ақмола университетінің ректоры, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің ректоры, ҚР Жоғары 
Аттестациялық комиссиясының (кейін 
комитетінің) т�рағасы, Ы.Алтын-
сарин атындағы Қазақ Білім ака-
демиясының президенті – бәрі де 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и  к а  с ы н ы ң 
Тәуелсіздігі жылдарындағы жоғары 
білім мен ғылыми дәрежелер беру 
саласындағы �те жауапты қызметтер 
ат қарған білікті, тәжірибелі ұстаз-бас-
шының келбетін даралай таныта түседі. 

Қазақстандағы жоғары білім беру 
мен ғылыми біліктілікті бағалау са-
л а л а р ы н д а  е ң б е к  е т к е н  ж ы л д а -
ры – Амангелді ағаның ұлттық та-
ри хымыздағы қадірлі  еңбег імен 
танылған аса мәртебелі кезеңдері. 
]сіресе, Л.Н.Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университетінің рек-
т о р ы  б о л ғ а н  ж ы л д а р ы  Т ә у е л с і з 
Қазақстан Республикасының елорда-
сы – Астана қаласында Елбасының 
тікелей ұйытқы болуымен ашылған 
осы университеттің әуелгі кезеңіндегі 
материалдық-техни калық базасының 
нығаюын, оқу үдерісінің, ғылыми-
зерттеу, тәлім-тәрбие жұмыстарының 
�ркениет деңгейінде қалыптасуын 
білікті-білімді, іскер ректор, про-
фессор Амангелді Құсайынов тың 
жүзеге асырғаны – ешқашан ұмытыл-
майтын тарихи шындықтың үздік 
к�рсеткіші. Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия университеті  профессор 
Амангелді Құсайынов ректор болған 
жылдары планетамыздың барлық 
құрлықтарындағы мемлекеттермен, 
олардағы жоғары оқу орындарымен, 
ғылыми-зерттеу орталықтарымен тығыз 
байланыстар орнатты. Ол басқарған 
университетте Азияның, Африка-
ның, Еуропаның, Австралияның, 
Американың мемлекет басшылары, 
университет ректорлары, к�рнекті 
ғалымдары бас қосқан халықаралық 
жиындар жүйелі �ткізілді. ]рине, 
]бекеңнің оқушылық, студенттік 
шақтағы хакім Абайдың «Ондай болмақ 
қайда?» деп айтпа ғылым сүйсеңіз!» де-
ген насихатына сай еңбек етуді талант-
ты шәкірттеріне де, замандас інілеріне 
де �мір бойы үлгі етумен келеді.

қанда Е.Бекмаханов есімін  айналып 
�ту мүмкін емес. Оның �зі таңдап 
алған тарих ғылымына адалдығы мен 
азаматтығы  к�пке үлгі. Ғылыми басқосу 
к�рнекті ғалым, қазақтан шыққан 
тұңғыш тарих ғылымының докторы, 
Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-
азаттық к�теріліс туралы зерттеулері 
үшін тоталитарлық жүйенің құрбаны 
болған Ермұхан Бекмаханов атындағы 
мемориалдық кабинеттің салтанатты 
ашылуымен басталды. 

ҚР Президенті архивінің директоры 
Б . Ж а п а р о в  к � р н е к т і  т а р и х ш ы 
Е.Бекмаханов кабинетіне ғалым ның 
1940-1950 жылдардағы тарих сала-
сындағы қызметіне қатысты құжат тар-
дың к�шірмесін тапсырды.  Жиында 
Е.Бекмахановтың к�зін к�рген, дәрісін 
тыңдаған шәкірттерінің атынан с�з 
алған Қайдар Алдажұманов ғалымның 
тағдыры қазақ тарих  ғылымының 
тағдырымен тығыз байланысты екенін 
айтты. Орталық ғылыми кітапхана-
ның мәжіліс  залында жалғасқан 
конференцияны Елтаңба авторы 

(Басы 2-бетте)

Астананың тура  қасында  Бозоқ 
қалашығы бар, бірақ ол назардан тыс 
қалып отыр. Елбасының рұқсатымен 
республикалық музей-қорығын ашайық 
деп жатырмыз. 2018 жылға жобалық-
сметалық құжаттамасын жасап, орталық 
құруға қаражат б�лінді. Солтүстік Қазақ-
стандағы Ботай деген киелі жерді бәріміз 
білеміз. Сол жерде де қазір республикалық 
музей ашуды жоспарлап отырмыз» деді. 

Ауылдарда мәдениет үйінің жоқтығын 
а л ғ а  т а р т қ а н  Н ұ р т а й  С а б и л ь я н о в 
«Қазақстанда 2 мың 443 ауылдық округ 
бар, солардың кейбірінде осы уақытқа 
дейін мәдениет үйі жоқ. Егер мәдениет 
үйі жоқ болса ауылдағы мәдениеттің 
деңгейі қалай болмақ? Мәдени іс-шаралар 
�ткізілмейді, �нер шеберлері келмейді. 
Тұрғындар облыс әкіміне барады, олар 
ертең-бүрсігүні салып береміз дегелі міне, 
10-15 жыл болды. Осыған Мәдениет және 
спорт министрлігі тікелей атсалысса, 
балабақшалар мен мектептер сияқты 
республикалық бюджеттен қаржы б�лінсе» 
деген тілегін жеткізді. Бұл орайда ол 2005 
жылы сол кездегі Мәдениет министрлігі, 
ауылдық елді мекендердің мәдениет үйлері 
арасында байқау �ткізгенін еске салды 
және осындай байқаулар жандандыруды 
ұсынды. 

А.Мұхамедиұлы депутат сауалы-
на қатысты былай деп жауап берді: 
«Мәдениет үйлерін салу ж�нінде шы-
нында да қиыншылықтар бар. Сіздің 
сұрағыңыз �те орынды. Біз облысқа 
сілтейміз, облыс бізге сілтейді, с�йтіп, 

ешкім мәдениет үйлерін салып жатқан 
жоқ. Егер біз заңға �згерістер енгізетін 
болсақ, осы мәселені кеңінен қамтуымыз 
керек деп ойлаймын». 

Депутат Кәрібай Мұсырман хал қы-
мыздың рухани жаңғыруын қамта масыз 
етуде ауылдағы мәдени ошақтар елеулі 
р�л атқаратынын, осы орайда шешімін 
таппаған мәселелер бар екеніне тоқталды. 
«1990 жылдары мәдениет мекемелері жап-
пай жекешелендірілгендігі мәлім. Алайда 
ауылдық мәдениет үйлері мен клубтарды 
арзанға сатып алған меншік иелерінің 
бәрі бірдей оларды жұртшылық игілі-
гіне пайдаланып отырған жоқ. Мәселен, 
Солтүстік Қазақстан облысының Айыр-
тау ауданындағы Сырымбет ауылында 
Ш.Уәлихановтың 150 жылдық мерейтойы 
қарсаңында салынып, алдына ғұлама 
ғалым ескерткіші орнатылған зәулім 
мәдениет үйі аукционда бір кәсіпкерге 
небары 12 мың теңгеге сатылып кетті де, 
бірнеше жыл текке тұрғаннан кейін бұзып 
әкетіліп, орны жермен-жексен болды. 
Шоқан ескерткіші ауылдағы музейдің ал-
дына орнатылды. Кейін ауыл жастарының 
бас қосатын орны болмағандықтан, 
бюджеттен тағы да қыруар қаржы б�ліп, 
шағын мәдениет орталығын салуға тура 
келді. Міне, осы сияқты келеңсіздіктердің 
жол берілуіне мәдениет ұйымдарының 
ғимараттарын жекешелендіру шарт-
тарында олардың бейінін бес-ақ жыл 
сақтауға рұқсат етілгендігі себеп болды. 
Бұл алдағы уақытта ескеретін жайт» деді 
депутат. К.Мұсырман аталған мәселені 
шешудің бірден-бір тиімді жолы – 
ауылдық жерлерде мәдениет ошақтарын 

мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
арқылы салу екенін атап к�рсетті. Бұл 
ретте Үкімет ауылдық мәдениет ұйым-
дарының желісін мемлекеттік-жекешелік 
әріптестік арқылы кеңейтуге назар ауда-
рып, жергілікті кәсіпкерлерді ынталан-
дыру тетіктерін қарастырса құба-құп. 

Депутат Бекболат Тілеухан «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасын іске асыруға 
байланысты мемлекеттік органдардың 
стратегиялық жоспарларының инди-
каторларын,  түпкі  және  ағымдағы 
к�рсеткіш те рін қайта қарауды ұсынды. 
Сондай-ақ ол осы жұмыстың ашықтығын 
және объектив тілігін қамтамасыз ету, 
қоғамдық пікірді ескеру мақсатында «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру 
ж�нінде қоғамдық орган құру қажеттігін 
жеткізді. Халық қалаулылары Үкімет 
сағатында таратылған «Қазақстанның 
қасиетт і  жерлерінің  географиясы» 
жобасының кемшіліктерін де атап к�рсетті. 
Мәселен, «Ерекше бағаланатын табиғи 
мұра ескерт кіштері» б�ліміне Бурабай, 
Қарқаралы, Балқантау, Ақсу-Аюлы, Ал-
тынемел, К�лсай сияқты атақты жерлердің 
кірмей қалғанын к�рсетіп, тізімді қайта 
толықтыруды ұсынды. 

Осылайша, Үкімет сағатында мәдениет 
саласының �зекті  мәселелері  қызу 
талқыланып, сындарлы ой-пікірлерге 
негіз болды. Парламент Мәжілісі алдағы 
уақытта Үкімет, Мәдениет және спорт 
министрлігі, жергілікті атқару органдары 
жүзеге асыруға тиісті нақты ұсыныстар 
әзірледі. 

Ғазиз ҚҰРМАШҰЛЫ
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тағы кездеседі. Cнерліні қиядан шалатын 
Ахаң:

– Түрікменстанда талай жыл тұрып, 
еңбек еттің ғой, Мұратеке, енді біздің 
«Қазақконцертке» келгін, – деп тағы 
шақыру қағаз бергізеді. Сол сапарында 
Мұрат Дина Нұрпейісова шешесіне әдейі 
іздеп барып сәлемдесіп, алдында күй тарта-
ды. Дина Мұрат күйлерін тебірене тыңдап: 

– Абыл, Cскенбай мұрасын ұстанған 
бала екенсің, дүлдүлдердің мұрагері, шүкір, 
бар екен, – деп к�к жібек к�йлек кигізіп, 
сый к�рсетеді.

Ол кісіге арнап «Ана даңқы» күйін 
шығарады.

Мұрат тартқан күйлер Қали Жантілеуов, 
Бақтияр Құбайжанов, Мағауия Хамзин, 
Самиғолла Аңдарбаев, Рүстембек Омаров 
сынды атақты домбырашыларды �те 
қызықтырып тәнті етеді. Олар Мұрат 
күйлерінің бірқатарын үйренуге құштар 
болады. Сол тұста қазіргі Қазақ ССР халық 
артисі, белгілі домбырашы Рүстембек 
Омаров «Ақжармамен» бірге «Пиала», 
«Торғай Ғушлер» аталатын түрікмен 
күйлерін де Мұраттан үйреніп алады.

К�п ұзамай, 1954 жылдың жазын-
да Қазақстан мәдениетінің туысқан 
Түрікменстандағы күндеріне КСРО халық 
артисі Күләш Байсейітова бастаған �нер 
коллективтері қатысты. Құрманғазы 
атындағы академиялық ұлт-аспаптар 
оркестрінің коллективі де �нер к�рсетті. 

күйшілердің күй тарту мәнерлерін үнемі 
шыңдау арқылы келген. Оң қол мен 
сол қолдың саусақтарын бірдей ойната 
отырып, к�з ілеспес шапшандықпен сан 
түрлі қағыстарға салатын. Домбыраны 
түрегеп те, артына ұстап та, жоғары 
кеудесіне к�теріп те, басынан асырып та 
шырқ үйіріп с�йлете беретін-ді. Күй тарту 
барысында оң қолды кілт тоқтата салып, 
сол қолдың саусақтарымен домбыра 
мойнын қуалай отырып небір құлаққа 
жағымды үндерді үйіруші еді. Алдында ғана 
екпіні саябырси бастаған тұста, оң қолды 
домбыраның шанағына жанып-жанып 
қалғанда арналы �зен құйылысындай күй 
қайта ширығып, тегеурінді иірімдер үйіріле 
қалады. Мұраттың оң қолын домбырада 
ойнатудағы таңғажайып жаңылтпаш 
шалымдары, әсіресе, Cскенбай мен 
Құлбай дутаршының күй сайыстарында 
ерекше к�рінетін. Дутар шалып, домбыра 
тартудың ең биік шыңы, к�ркем �рнектері 
екі ел �кілдерінің осы күй сайысында 
байқалған секілді.

Мұрат Cскенбаев 1934 жылы алғаш 
Алматыға келiп кеткен. Мұраттың ол 
кезде Батыс Түрікменстандағы Қарабұғаз 
кәсіпшілік қаласында халық театрын-
да істеп жүрген кезі .  Қарабұғаздан 
Красноводскіге  дейін «полуторка» 
к�лігімен, ал Красноводскіден Таш-
кент арқылы поезбен бірнеше күн 
жүpiп Алматыға келеді. Сол кезде ре-

тұтқан ынтасы күйшіге де қанат бітіргендей 
әсер етіп, аса біp шабыт бітіреді. Орта 
жастағы сымбатты келген бір әйел күйді 
беріле тыңдап, басын шұлғумен отырады. 
Кезекті бір әсерлі күйді тыңдау үстінде 
басын шұлғи-шұлғи отырып жаулығы ысы-
рылып, алдына құлап, отырғандар назарын 
�зіне аударыпты. Есір күйін аяқтаған соң:

– Бұл кісі кім болды екен? – деп 
сұрапты.

– Есіржан, ол да б�тен кісі емес, бізге 
келін, саған жеңге болады, – депті оң 
жағында отырған мосқалдау кісі.

Сонда күйшінің жүзі нұрға б�ленгендей 
бал-бұл жанып: 

– Уа, ағайын, кісіге домбыра тартып, 
күйші атану шарт емес, күйді тыңдап, түсіне 
білуші де құрмет иесі. Мен жеңгемнің 
күйге аса біp құштарлықпен ықылас қоя 
тыңдағанына риза болдым. Жаңағы күйім 
бұдан былай жеңгем құрметіне «Күнтай» 
аталсын, – депті.

«Күнтай» күйдің орындалуы «Тоғыз 
түйекеш», «Ақжарма» күйлерімен серпін-
дес. Ал ырғақ-иірімдері егіздің сыңарын-
дай «Ақжарма» күйімен үндес, сабақтас. 
Мұрат:

– Есір күйлерін бірінен-бірін айырып 
тастауға болмайды, тұтастығын сақтаған 
ж�н, – деп арасын жалғастыра тартып 
шығатын-ды.

]рине, Есірдің туындылары Мұрат 
орындайтын жоғарғы күйлермен шектел-
мей ді. Нота жазу мәдениеті жоқ кезде 
небір асыл халық мұралары қағаз бетіне 
түс пегендіктен, Есірдің де із-түссіз кеткен 
дүниелері аз емес. Алтынның сынығы делі-
нетіндей, ұрпақтан-ұрпаққа ауызекі ауы-
сып отырар асыл күйлер ғана. Ел жадында 
мәңгі жатталып қалатын Есір күйлерінің 
�міршеңдігі де сол қасиеттерінде болса 
керек.

Мұраттың домбыра тартқандағы шебер 
қағыстары жас кезінен-ақ қалып тасқан. 
Күй үйрену, құйқылжыта домбыра тарту 
әуелі Cскенбай мектебінен, қала берді �з 
замандастары Шамығұл, К�пен, Cмірхан, 
Сарғұл, Бадан, Қартбай секілді қанаттас 

келтірді. Сондықтан да, домбырадағы ал-
тыншы перне мен он бірінші перне күйші 
�нерпаз құрметіне «Мұрат пернелері» деп 
аталады. 

Мұрат алдымен күйші, компози-
торлық дарындылығымен ерекшеленетін 
�нер иесі дедік. Оның репертуарында сан 
алуан қисапсыз күй болатұғын. Оның 
үстіне, тенор дауысты тамаша әнші, әрі 
жыршы, �лең-жыр шығаратын ақындық 
қабілеті мол кісі еді. «Мұңлық-Зарлық», 
«Қарт нәрік» сияқты Қырымның қырық 
б а т ы р ы н ы ң  т о л ғ а у л а р ы н ,  ә р т ү р л і 
қиссаларды, Абыл, Қалнияз, Нұрым, 
Қашаған, Ақтан, Аралбай, Cскенбай, 
Сәттіғұл жырларын жатқа айтатын. 
Түрікмен классигі Мақтымқұлының, �збек 
Науаи, қарақалпақ ақыны Бердақтың, 
қазақ ақыны Елбайдың �сиет-насихат 
с�здерін, красноводскілік қазақ ақыны 
Есенғали Б�кенбаевтың «Тоғыз қайық» 
трагедия-дастанын орындаумен қатар, 
�зінің де к�птеген шығармаларын мақамы 
нақышты саздарға салып орындайтын.

Мұрат Cскенбаев Алматыға 1978 
жылдың к�ктемінде Қазақстан компо-
зи торларының VI съезіне делегат болып, 
соңғы рет 1980 жылы Қазақ КCP мен 
Қазақстан Коммунистік партиясының 
60 жылдық тойына орай Алматыда �ткен 
ақындар айтысына Маңғыстау облысынан 
келіп қатысты. 

1950 жылдарда қазақ музыка мәде-
ниетіне Маңғыстау мектебінің к�рнекті 
�кілі Мұрат Cскенбаевтың келіп қосылуы 
елдегі  домбыра �рісінің к�кжиегін 
кеңейте түсті. Мұраттың �нер жолындағы 
еңбегінің жемісті кезеңдерінің бірі осы 
«Қазақконцертте» жеке домбыраш-солист 
болып қызмет атқарған жылдары. Алды-
мен, Мұрат музыка қорына бұрын-соңды 
белгісіз к�птеген халық күйлерін табыс-
тады. Қазақ КСР Ғылым академиясына 
халық қиссаларын, к�птеген �сиет-терме, 
жырлар топтамаларын тапсырды. 

1954-1965 жылдар арасында «Қазақ-
кон цертте» қазақтың к�рнекті �нер 
шеберлері ,  �з і  тұрғылас  Жүсіпбек 
Елебеков, Ғарифолла Құрманғалиев, 
Манарбек Ержанов, Жамал Омарова, 
Рахия Қойшыбаева, Рабиға Есімжанова 
және басқалармен ел арасына жиі шығып 
жүрді. Диқаншы мен малшы да, мұнайшы 
мен құрылысшы да Мұрат Cскенбаев 
�неріне сүйсіне қол соқты. 

Композитор-күйші әрі ақын ретінде 
к�птеген тартымды күйлер, �лең-жырлар 
шығарды. Елуге тарта күйлер мен жүзге 
жуық �лең-жырдың авторы. 

Х а л ы қ  к о м п о з и т о р ы  ә р і  а қ ы н -
жыpay  Мұраттың к�з і  т ір іс інде-ақ 
оның шығармашылығына байланысты 
Құрманғазы атындағы консерватория 
студенттері дипломдық жұмыстар жазды. 
Қазақ радиосының алтын қорына және 
күйтабаққа Мұрат Cскенбаевтың орында-
уында бірнеше күйлер жазылып алынды. 
Бірақ, мұның бәрі арналы �зен жағасынан 
жүлге жырғандай ғана дейтін еңбек еді. 
Кезінде толық зерттелмей, жазылмай, 
к�п қазына композитор күйшімен бірге 
оралмасқа кеткені �кінішті-ақ. 

Халық композиторы, ақын-жырау 
Мұрат халқымыздың мәдени �мірінде 
елеулі рухани қазына қалдырды. Дәуіріміз 
бен мәдениетіміздің тума талант, к�рнекті 
�кілін есте сақтау үшін туған �лкесінде 
к�ше, мектеп немесе мәдени мекеме, оқу 
орындарына Мұрат Cскенбаев есімін беру 
лайық. 

Мұрат Cскенбаев шығармашылығы 
ғылыми тұрғыдан терең зерттеуді қажет 
ететін шын мәнісінде халықтық �нер. Cрелі 
�нерпаз қалдырған рухани қазынаны к�здің 
қарашығындай сақтап, ел игілігіне айнал-
дыру кейінгілердің үлесіне қалды. Мұрат 
мұрасы ұрпақтан-ұрпаққа ұласа берері 
анық. Ақын-жазушы, музыка зерттеуші де 
емес, керісінше, қоғамдық тамақтандыру 
саласында жұмыстанатын мен Мұрат 
Cскенбаевтың �зі және шығармалары 
туралы білетіндерімді қағазға түсіруді ж�н 
к�рдім. Осынау дәулескер күйші жайлы 
�зім білетін мәліметтер де к�пшілікке жет-
се деген мақсатпен – автор.  

 
Баспаға әзірлеген 

Зәкір АСАБАЕВ

затқа б�леп, ерекше әсер қалдыратын 
құдіретті дүниелер. Бұл күйлер Мұраттың 
орындауында �те әсерлі де тартымды бо-
латын.

XIX ғасырдың сексенінші жылдарын-
да патша �кіметі отаршылдық саясат-
пен Хиуа хандығын басып алмақ болған. 
Патшаның қарулы әскерлері Маңғыстау, 
Үстірт үстімен К�кт�беге баратын бола-
ды да, жолай Маңғыстау қазақтарынан 
жас жігіттерді күш-к�ліктерімен отрядқа 
еріксіз қосып алады. Сол жорықшылардың 
бір легінде Есір бар тоғыз түйекеш – тоғыз 
жігіт те кетеді. Алыс сапарда жүріп, туған 
жерін, �скен елін сағынып композитор-
күйші «Тоғыз түйекеш» күйін шығарды.

«Тоғыз түйекеште» жүрек тебірентер 
мұңды әуен басынан аяғына шейін есіліп 
отырады. Тыңдаушысын мұңға батырып, 
ойға қалдырады.

Ұзақ сапарға аттанған жігіттерге бір 
күні туған жеріне қайтуға рұқсат етіледі. 
Бостандыққа қолы жеткен азаматтардың 
қуанышында шек болмайды. «Тілегіміз 
болды. Ақ түйенің қарны жарылды» деп 
сол тұста күйші атақты «Ақжарма» күйін 
тартыпты.

Күйдің �не бойы шаттыққа толы, 
әуендері ішкі сезімдеріңді жігерлендіріп, 
к�ңілге қуаныш қуатын дарытып отырады. 
Орындау техникасы �те күрделі, екінің 
бірінің қолынан келе бермейді. Домбыра-
шы әрі жыршы, Отан соғы сының ардагері 
Қалдаяқ Панаұлы «Ақжарма» күйіне ерек-
ше баға беріп:

– К�пшілік алдында бір ғана «Ақжар-
ма» күйін тартып, домбырасын керегеге 
сүйей салған кісіні ешкім де домбырашы 
емес деп айта алмас, – дейтін марқұм. 

«Ақжарма» күйі қазір де �нерпаздар 
репертуарларынан берік орын алған және 
Қазақ радиосынан жиі беріліп тұрады.

Есірдің халық арасына кеңінен тараған 
тағы бір туындысы «Күнтай» күйі. Біраз 
жылдар ел арасынан жырақ кетіп, күйшінің 
сапардан оралған беті. Халық сағынған 
күйшісін орталарына алып, күй тартқызып 
тамашалайды. К�пшіліктің ерекше құрмет 

Елін, жерін қорғаған батырлар, ақыл 
иесі даналар адамзат тарихында қалай 
қастерленсе, �нер иелерінің есімдері 
де солармен қатар ауызға алынары хақ. 
Ақын-жыpay, әнші-күйші, ділмар ше-
шендер қалдырған рухани мұралар �зінің 
�міршеңдігімен халық жүрегінен қастерлі 
орын алатыны да осыдан болса керек. 
Түптеп келгенде, тұтас елдің тылсым тірлігі, 
тұрмыс-салты, қадір-қасиеті, мәртебе-
мәдениеті �зі жасаған �нермен �лшенеді 
дейтініміз де содан. Ал рухани қазына 
деп аталатын �нерді �мірге келтіретін де 
халықтың �зі – т�л перзенттері. 

Біздің с�з етпек болғанымыз ұлттық 
мәдениетімізге елеулі үлес қосып, к�п 
жылдар бойы осы салада еңбек еткен 
к�рнекі �нерпаз, Маңғыстау �ңірінің 
атақты композитор-күйшісі, ақын-жырауы 
жайлы болмақ. 

Мұрат Cскенбаев 1903 жылы, қазақ ша 
қоян жылы туған. Ақынның «48 жас» деген 
�леңінде: 

Таяндым жер ортаға жолым аян – 
Жан-жаққа к�зің салып, к�ңіл оян. 
Ұстандым �нердегі ата салтын 
Жасым бар, қырық сегіз, жылым қоян, 

– дейтіні де соған айғақ. Мұрат Хиуа, 
Үстірт, Жем, Сағыз, Ақт�бе, Орал, Аты-
рау, Жанғақ, Майлы-қиян, Маңқыстау 
�ңіріне белгілі халық композиторы – 
күйші, ақын әрі жыpay, �нер дүлдүлі 
Cскенбай Қалманбетұлының үшінші 
перзенті. Бір ғажабы, Cскенбайдан тараған 
Жұмағұл, Хамит, Мұрат, Ишан атты ба-
лалары шетінен домбырашы, дауылпаз 
әнші, т�гілген ақын-жыршы, күйші-
композитор, �нерпаз жандар. Жетібұлбұл 
атанған Cскенбай, Шолтаман, Досат, 
Жылкелді, Cтеулі, Тастемір, Тұрсын сын-
ды �нерпаздар 1890 жылдары ел аралап, 
қатарласа, қанаттаса жүріп мереке, тойлар-
да бірге ән салады екен.

Мұратты әкесі құйттайынан қасына 
ертіп жүргенімен, басқалардай перне 
басқан сайын тәптіштеп немесе «олай емес, 
былай» деп домбыра үйретіп ежіктеген кісі 
емес-ті.

– Шырағым, тісі шыққан балаға 
шайнап берген тамақ ас болмайды. 
Сен саусағың мен к�зіңе сенбе, күйді 
к�кейіңе құйып, к�ңіліңе түйе біл. Күйді 
к�кейіңе жаттап үйренсең ғана домбы-
рашы боласың, ел сенімінен шығасың. 
Ал к�ңілге ұялатып, к�кейге тоқымайды 
екенсің, жаныңмен домбыра тарта алмай-
сың, жан-тәніңмен айтылмаған ән, 
тартыл маған күй тыңдаушысына жеткен 
емес, жетсе де тебіренткен емес, – деген 
әке с�зі кейін күйшінің �мірлік �сиетіне 
айналған еді.

Мұрат Cскенбаев ата тапсырмасын 
ақтап, ел сенімінен шыққан �релі, ұшан-
теңіз күй қазынасын зердеге тоқи білген, 
�з �рнегі бар дүлдүл күйші еді. Небір 
ықылым заманнан сыр тартар күйлері тың-
даушысының құлақ құрышын қандырып, 
таң-тамаша қалдыратын. Алпыс тарауға 
б�лінетін «Науаи», «Нар идірген», «Балаң 
�лді, Жошы хан», «К�ке-к�ке, к�кежан», 
«Үш ана �кілінің домбыра тартысы», «Қазақ 
пен ноғай айыры лысы», «Cскенбай мен 
Құлбай бақшы домбыра тартысы» секілді 
к�птеген к�не тарихи күйлер топтамаларын 
бізге жеткізген де сол Мұрат. Абыл, Боғда, 
Күлшар, Қауен, Құрманғазы, Дәулеткерей, 
Мәмен, Сейтек, Дина, Бетімсал, Ес-
бай, Қоңыр, түркменнің Пүрли, Мыллы 
секілді дутаршы-бақшылардың күйлерінің 
дүниеге келу тарихын айтып, таңды таңға 
ұрып орындап отыратын шежіреші күйші 
де сол Мұрат.

Мұрат орындаған дәстүрлі күйлер 
тобының бірі – Есір Айшуақұлының 
күйлері. Есір күйлері тыңдаушысын ләз-

Бұдан 5-6 жыл бұрын қалалық газетте 1962 жылы түрікмен елінен Алматыға қоныс аударған айтулы азамат, 56 
жасында өмірден өткен Иболла Сариев туралы мақала басылып, ұзамай отбасының дерегі мəлім болған-ды. 
«Қаламгер» кафесі, «Алматы», «Есік», «Түркістан», «Қазақстан» мейрамханаларында директор болған, қалалық 
қоғамдық тамақтандыру басқармасында қызмет істеген Иболла көзі тірісінде «Дастарқан», «Қазақтың ұлттық 
тағамдары» атты кітаптар шығарып, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Қайырбеков, Қ.Есенжанов сынды белгілі ақын-
жазушылармен аралас-құралас боп, əдеби шығармалар да жазды. 2-3 жыл ілгері «Жұлдыз» журналында «Сəбең 
биігі» деген очеркі қайталап жарық көрді. Бұл жолы əдеби туындыларын жеке кітап етіп шығаруға үлгермеген 
Иболланың туыс-ағайыны, атақты күйші, əнші, жыршы, қазақ өнері тарихында өзіндік орны бар Мұрат Өскенбаев 
туралы жазбасын оқырман назарына ұсынып отырмыз. 

Иболла САРИЕВ

спублика астанасы Алматыда халық 
шаруашылығының барлық салаларында 
ұйымдастыру жұмыстары қызу жүріп 
жатқан болса керек. ]сіресе, мәдениет са-
ласында ден қоярлық игі істер атқарылып 
жатқан. Қазақстанның әр тұсынан домбы-
рашы, күйшілер шақыртылып, олардың 
арасында конкурстар жарияланып, слет-
тер �ткізіліп, �нерге икемі бар жастарды 
іріктеп астанаға алып қалып жатты. Ахмет 
Жұбанов �нерпаздардың басын қосып, 
қазақ �мірінде бұрын-соңды болмаған 
құрамы к�п адамнан тұратын халық аспап-
тар оркестрін құру үстінде екен.

Халықтық музыка аспаптарынан 
құралған оркестрдің сырын толық ұқпаса 
да, Мұрат к�рген-білгендерін к�ңіліне 
тоқып, қуанышты-толғаныс үстінде елге 
оралды. Туған республиканың игі істеріне 
қуанып, шаттанып қайтты. К�рген-
білгендері к�кейінде күмбірлеп, шабытына 
шабыт қосты. Сол 1934 жылы «Социалистік 
Қазақстан» атты күй шығарды. Мұратты 
б і р ж о л а  А л м а т ы ғ а  қ а л д ы р м а қ  б о п 
А.Жұбанов Түрікменстан басшыларына 
телеграмма салады. Екі-үш күн �ткен соң 
ықтияр етілмейді деген жауап келеді де, 
Мұрат кейін еліне қайтып кетеді.

Қарабұғаз қаласында алғаш ұйым-
дасқан қазақ халық театрында домбыра 
оркестрінің к�ркемдік жағын басқарушы 
және жастарға домбыра үйретуші болып 
қызмет атқарады.

Мұраттың Алматыға екінші қайта 
оралуы 1948 жылы жаз айы болатұғын. 
Бұл жылдары күйші Красноводск, Не-
биттаг қалаларында тұрып, к�бінесе екі 
ара лықтағы сонау Ашхабад темір жо-
лының бойына арнаулы вагон-клуб 
ұйымдастырып, концерт бригадасын 
басқарды. Мұрат жүрген жер қашанда 
к�ңілді, думанды тойға айналып отыр-
ды. Cзінің ерен �нерімен, халық алдын-
да әуезді әнімен, талай таңдарға созы-
латын жырымен, құдіретті күйімен ел 
құрметіне б�ленген талантты да тамаша 
халық �нерпазы атанған-ды. Келген соң 
«Қазақконцертте» Ахмет Жұбановпен 

Оркестр құрамындағы Рүстембек Омаров 
Түрікменстанның ірі �ндіріс орталықтары 
А ш х а б а т ,  Н е б и т т а г ,  К р а с н о в о д с к 
қалаларының мәдениет сахналарынан 
жеке домбырада шығып күйлер тарт-
ты. ]сіресе, Рүстембектің орындауын-
да түрікмен күйлері үлкен жетістікпен 
�тті. Осы күйлері үшін ол жергілікті 
тұрғындардың ыстық ілтипатына ие болды. 

Алматыға біржола келудің сәті тек 
1954 жылы ғана түседі. Сол жылы Мұрат 
отбасын алып Түрікменстаннан Алматыға 
к�шіп келеді. Cз �нерін халқына паш 
етіп қызмет етумен қоса, к�птеген к�не 
күйлерді, ақын-жырау шығармаларын 
�нер ордасына ала келді. Мұратта оларды 
бір жүйеге келтіріп, аты ұмыт болып бара 
жатқан �нер дүлдүлдерінің есімдерін, 
артында қалған мұрасын тиісті мекемеге 
ұсыну, келешекте мәңгілікке қалдыру ар-
мандары да жоқ емес-ті. 

Бұрынғы халық композиторлары 
дүниеге небір соны әуендер, ғажайып 
күйлер келтірерде қос ішекті домбыраның 
техникалық мүмкіншілігінің жаңа бір 
сырларын да ашып отырған. Мәселен, 
ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың бас 
жағында �мір сүрген атақты домбырашы, 
халық композиторы Сейтек Оразалыұлы 
домбырадағы түрікмен саздарына ғана 
қолданылатын бас пернені �зінше пайда-
лану тәсілімен әйгілі «1916 жыл» күйімен 
қатар, басқа да шығармаларын тудырған. 
Домбырада құлаққа жағымды, сезімді 
бау райтын күйлер орындаларда күйшілер 
к�біне соқпай кететін бас пернені меңгеру 
арқылы дүниеге жаңа бір әуен келді. 
С�йтіп, домбыра меңгеру тарихында бас 
перне «Сейтек пернесі» аталды. 

Сол сияқты, Мұрат Cскенбаевтың да 
домбырада күй орындау тәсілінде тағы 
бip жаңалығы белгілі. Ол Атырау �ңіріне 
ғана тән, тек терме, жырға пайдалана-
тын алтыншы пернемен сағадағы он 
бірін ші пернені күй тілінде с�йлете білді. 
Халық арасына кең тараған �зінің әйгілі 
«Қоштасу», «Жеңіс» күйлерін жоғарыдағы 
пернелерді пайдалану арқылы дүниеге 

Мањѓыстаулыќ
к‰йшiк‰йшi

КИНОТОПЖАРҒАН

«Хабар» телеарнасы жаңа жылдың қаңтар айында 
к�рермендеріне «Тас�ткел» драмасын ұсынады. За-
манында қуғын-сүргіннің салдарынан елін тастап 
кетуге мәжбүр болған отандастарымыз туралы тарихи 
драманың продюсері Мұрат Бидосов, ал режиссері 
Бақыттас Санитас. 

«Бұл жоба тарихи күрделі кезеңдерде тағдыр тәлкегіне 
ұшырап, қиындық к�рген, туған жерінен алыстап, жат 
жұртқа к�шуге мәжбүр болған адамдардың тағдыры ту-
ралы. Тарихи деректерге к�з жіберсек, 1930 жылдардағы 
зобалаңнан халқымыздың тең жартысы қырылып, к�бісі 
шетелге босып кетті. Міне, дәл осы кезеңде Ауғанстанға 
да біраз қандастарымыз к�шіп барып, сол жақты па-
налады. Сериалдағы оқиға осы кезеңді қамтиды» дейді 
фильмнің продюсері Мұрат Бидосов. 

Оқиға желісі бойынша Ауғанстанға қашқан қазақ 
баласы ер жетіп, он саусағынан �нер тамған шебер болып 
�седі. Ол ауғандық бір генералдың к�зіне түсіп, сенімді 
адамына айналады. Алайда елдегі саяси тұрақсыздық 
кезінде генералға қастандық жасалып, бас кейіпкеріміз 

Жамбыл облысы Білім басқармасы оқу-әдістемелік кабинетінің 
ұйымдастыруымен �ндірістік оқыту шеберлерінің кәсіби біліктілігін к�теру, 
шығармашылықпен айналысатын шеберлерді қолдау, заманауи әдістерді 
сабақта қолдану деңгейлерін анықтау мақсатында «Үздік шебер – 2017» атты 
�ндірістік оқыту шеберлерінің облыстық байқауы �тті.  

Аталған іс-шараға техникалық және кәсіптік білім мекемелерінің �ндірістік 
оқыту шеберлері қатысты. Байқауға қатысушылар �здерінің мамандықтары 
бойынша тест тапсырмаларын орындап,  «Мен заманауи �ндірістік оқыту 
шеберімін!» тақырыбында эссе қорғады.

«Үздік шебер – 2017» байқауына қазылық еткен ЖОО оқытушы-про-
фессорлары мен ғалымдары қатысушылардың жұмыстарына жоғары баға берді. 
Байқау нәтижесі бойынша №9 Меркі колледжінің «Токарьлық іс және металл 
�ңдеу» мамандығының шебері Ғалымжан Сүгірәлиев ІІ дәрежелі дипломмен 
марапатталды.  Байқау бәсекелестік дамыған қазіргі заманда еңбек нарығындағы 
сұранысқа ие мамандықтарды меңгеру, кәсіби жетілу – уақыт талабы екендігін 
тағы бір рет дәлелдеді. 

 
А.ОТАРБАЕВА,  

қазақ тілі және әдебиеті 
пәнінің оқытушысы

Түркияға бой тасалауға мәжбүр болады. Түрік еліне 
келгеннен кейін қол�нерінің арқасында тері цехын 
ашып, ауқатты кәсіпкерге айналады. Тағдыр жолы тым 
қиын болып, �зінің кім екенін, қайдан шыққанын 
ұмытып қалған Қасым ұзақ ізденістен кейін қазақ екенін 

біліп, туған жеріне оралады. Фильмнің негізгі мақсаты 
– тағдырдың жазуымен атажұрттан алыстап, қилы 
тағдыр кешкен ағайындарымыздың Отанға деген ыстық 
ықыласын к�рсету болса, енді бір жағынан халқымыздың 
басынан кешкен тағдырын к�рсету арқылы бүгінгі 
Тәуелсіздігіміздің қадір-қасиетін ұғындыру. 

Картинада бас кейіпкер Қасымның образын 3 
кезеңде үш актер ойнады. Балалық шағы, жігіттік кезеңі, 
қартайған шағы. Қартайған шағын елімізге танымал ак-
тер, таяуда ғана «Хабар» арнасынан к�рсетілген «Қария» 
телехикаясының басты кейіпкерін сомдаған Бауыржан 
Қаптағай ойнаса, жігіттік шағын Арнұр Құдиярбек есімді 
жас актер орындады. Сондай-ақ туындыға Марат Абай-
Ділдә, Дархан Сүлейменов, Ғазиз Сұрапбаев, Ергенбай 
]буов сияқты актерлер, Наргиз Алтайбай есімді жас 
актриса шақырылған. 

Айта кетейік, түсірілім жұмыстары елімізден �зге 
Түркияның Ыстамбұл шаһарында �ткен. К�рермен атал-
мыш туындыны қаңтар айында тамашалай алады. 

Балым РЫСБЕРГЕН

«Тасөткел» тарихи кезеңді суреттейді«Үздік шебер – 2017»  
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раға қаншама ғасырларды са-
лып, қисапсыз қиындықтардан 
өтіп бүгінгі күнге жеттік.
Шүкір,жоғымызды түгендей 
бастадық. Біз, ежелден шыққан 
тегімізді, қай атаның баласы 
екендігімізді білуге құштар 
халықпыз. Егер де біліңкіремей, 
бүгежектеп жатсақ, көнекөз, 
көкірегі ояу қарияларымыз 
қолтығымыздан демеп, дұрыс бағыт 
сілтеп жіберетін.
Бертінде деймін-ау, оным əбестік 
те шығар, амалсыз мойынсұнған 
кеңестік идео ло гия кезеңінің 
жетпіс жылы ішінде мүлде мəңгүрт 
бола жаздадық. Олай демеске 
болмады, ұрпақтан-ұрпаққа 
жалғасып келе жатқан аса бай 
құндылықтарымыздан көз жазып 
қалдық: əдет-ғұрпымыз, ата салты-
мыз, ешбір халыққа ұқсамайтын та-
маша дəстүріміз құмға сіңген судай 
көмескі күйді бастан кештік емес 
пе. Алайда бабалар рухы сөнбепті. 
Шуақты сəуле таңы 1991 жылдың 
желтоқсанында туды десем – асыра 
айтпағаным.Осы күні халықта 
тарихи сілкініс пайда болды. 
Алаш зиялылары армандап өткен 
тəуелсіздік туын желбірету, елдің, 
жердің тұтастығын сақтаудың 
негізі қаланды.

А
ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

Басынан бағы тайған, ғасырлар бойы-
на мемлекеттіктен айырылған қазақтың 
бағы қайта оралды. Зиялы қауым бұрын да 
мемлекеттік қызметке тартылып, қос тізгінді 
қолда ұстаған кезі де болды. Бірақ, дербес 
мемлекетті басқару бұйырмай келді. Қазақ 
елінің шекарасы айқындалып, тілі мен ділі және 
діні салтанат құрып, Ата Заңы �мірге келген, 
К�кбайрағы желбіреген, ]нұраны шырқалған, 
Елтаңбасы, Ұлттық теңгесі айшықталған күннен 
бастап «Қазақстан Республикасы» деген Тәуелсіз 
мемлекетпіз. «Мемлекеттің пайда болуы – 
Құдайдың ісі, оны сақтап қалу – адамның ісі» де-
ген Аристотельдің данышпандық с�зі біздің елге 
арналып айтылғандай. Елі сүйген, елін сүйген, 
кешегі зиялылардың тұяғы Нұрсұлтан есімді 
Президенті бар елміз. Алла тағаланың құдіретіне 
шек жоқ қой, берейін десе үйіп-т�гіп бере 
салады. Айымыз оңынан туып, жұлдызымыз 
жарқырап тұрған шақта бізге келбетті де к�ркем, 
жанары от шашқан, халқына деген жүрегі 
лүпілдеп тұрған ]бішұлы Нұрсұлтан Назарбаев-
ты бергенін к�рмейсіз бе. 

Мақалаға «Бақ дегеніміз – баптың жемісі» 
деген тақырып қоюды ж�н к�рдім. Басты 
кейіпкерім – «Атамұра» корпорациясының 
президенті, ғалым, қоғам қайраткері Рақым ғали 
Абрарұлы Құл-Мұхаммед. Алла сыйға тартқан 
күнделікті тіршілік �мірде қақ-соқпен ісі жоқ, �з 
ісінің шебері, бар ойы мен мақсаты адал болсам, 
адамдарға жақсылық жасасам, к�мектесіп, 
қол ұшын берсем деп тұратын жандар болады. 
Сондай шоқтығы биік азаматтардың алғы 
шебінде менің кейіпкерім де жүр. ]кесі –
]кетайұлы Абрар, анасы – Нүсіпқызы Гүлғасыл. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» 
дейді екен бұрынғылар. Абыз ата – тамырын 
тереңге жіберген, Тәңірдің ықыласына б�ленген 
Бақсайыс қожаның бір бұтағы. Егер әріге к�з 
жүгіртер болсақ, Шейқұл Сейіттен бастау алған, 
есімі аңызға айналған, ХІХ ғасырдың отызыншы 
жылдары Сыбан Ақтайлақ бидің шақыртуымен 
Қаратаудан асып келген Қожа әулетінің сарқыты 
Құл-Мұхаммедтің бүгінгі дария кеуде, тау 
мүсінді ұрпағы десе болар бұларды. Рақымғали 
үлгі-�негені алыстан іздеген емес. Ол қажетті 
тәрбиені тұла бойы тұнып тұрған ізгілікке 
толы, тәлімді де тағылымды бапкер әкеден 
алды. Рақымғалиға әкесінің «Мал біткен сайын 
жұмсақ бол, сүтке илеген терідей» деген с�зін 
зердесіне тоқып алған ұлағатты ақылы оны 
адастырмай алға сүйрейтін таң Шолпанындай 
жарық жұлдызы болса, ананың шуақты шапағаты 
тіршіліктің м�лдір де сарқылмайтын бұлағына 
айналды. Сондықтан да ол зерделі, адамгершіл, 

қарсаңында ]сет мұражайының директоры, 
Қазақстанның мәдениет қайраткері ]бен 
Разуевтің «]сетті танып білдік пе?» атты 
еңбегінің жарық к�ріп, оқырмандарына жетуіне 
қолын созған тағы да біздің Рақымғалиымыз. 
Жомарт азаматтың қамқорлығына біз де 
кенелдік. Орта жүздегі қалың Қаракерейдің 
бір тармағы Байыс атаның кенжесі – Байғана 
руының арман-тілегін қабыл алып, тарихи 
шығарманы баспадан демеушілік жолмен 
басып шығарып, оқырмандарды қуанышқа 
б�леді. Бойында Байғана атаның қаны бар 
деген жұрттың Рақымғали Абрарұлына  
алғыстары шексіз. Игі іске бастамашы болып 
жүрген қайырымды азаматқа қайтіп қана 
риза болмасқа. Рақымғали нәрлі топырақтан 
қоректеніп, күтімі келіскен, бапты бәйтеректен 
�сіп-�нген жемісі іспетті ғой. Олай дейтінім, 
2017 жылдың қыркүйек айында Шығыс 
Қазақстан облысына қарасты елді мекен – 
Мақан шы ауылында «Үш тойың – �неге» 
дегендейін, Құл-Мұхаммед әулетінде үш бірдей 
қуанышы қатар келген дүбірлі толағай той 
�тті. ]кесі Абрар ]кетайұлы тоқсанға, �мірге 
он бала әкелген анасы Гүлғасыл Нүсіпқызы 
сексен беске толды. Қос қарияның жұптаса бір 
шаңырақтың астында �мір сүргендеріне жетпіс 
жыл. Міне, халқымыздың Жаратушының 
рақымшылығына б�ленген, құт дарыған, бақ 
қонған деп ерекше құрметпен қарайтын әулеті 
осы емес пе. 

Осы жылы Рақымғали Абрарұлы ердің 
жасы – елуге толады. Танымал баспагерді с�зге 
тартқанымда: 

 – Абыз әкеміздің тоқсан жылдық торқалы 
тойын бір жылға ұзартып тойлауымыздың 
�зіндік сыры бар, – деді. – ]кем �ткен жылдың 
желтоқсанында тоқсанға толған болатын. 
Бірақ оны кейінге шегерткен де қазыналы 
қартымыздың �зі. Бірде әкем: 

– Балам, сендер асығыстық жасамандар. 
Ақ қар, к�к мұз болса мынау, Құдайым �зі 
сақтасын, апат деген пәле айтпай келеді, Алла 
«Сақтанғанды сақтаймын» деген. Екіншіден, 
алда Тәуелсіздік тойы тұр, Тәуелсіздік еліміздің, 
халқымыздың тойы, мен халықтан үлкен емеспін 
ғой. Келер жаздағы халықаралық к�рмелеріңді 
де �ткізіп алыңдар да, жер аяғы кеңіген күзге 
таяу бір-ақ той қамына кірісіңдер, – деп ақыл 
қосқан еді. 

Біз де осы шешімге тоқтаған болатын-
быз. Той күні жақындағанда әкеміз: «Жетім-
жесірлерге қолдарыңды созып, батасын алыңдар, 
– деп бір тоқтады да, – Мақаншыдағы Орталық 
мешіттің имамы Ұланға жердегі Құдай үйін 
ж�ндеуге беріңдер» деп �з қалтасынан 900000 
теңге шығарып берді. «Неге 900000 теңге?» 
деген сауалдың туатыны рас қой. Халқымыз 
жеті, тоғыз сандарын кие санаған. Тоқсанды 
толтырған қария осынау киелі санды берік 
ұстанған болар. Үлкен тойды да 9-қыркүйекке 
белгілеуі де содан болар. 

Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік сыйлығының 
лауреа ты, Абрар ]кетайұлының бауыры 
Қалтай Мұхамеджанов ағасының75 жылдық 
мерейтойын да: «Қазақтар к�зі ашық, к�кірегі 
ояу, кеудесі қазына, ашық с�йлеп, кесек ту-
райтын, түзу жолды адамды «даңғыл» деген. 
]бекеңмен кешеден бергі әңгімеден кейін мен 
Сізді сондай кең пішілген, кесек жаратылған, 
дара туған даңғылға ұқсаттым» деген еді. 

Т а ғ ы л ы м д ы  б а п к е р  ә к е д е н  т у ғ а н 
Рақымғалидың әке алдындағы, ар алдындағы 
адамдық кішілігі оның тектілік парасаттылығы 
емес пе деп ой түйдім. Ақ қағаз бетіне түскен 
жүрекжарды ой-толғауым жаны жайсаң, жомарт 
азаматтың мерейтойына және Рақымғали �зі 
басқарып отырған республика к�леміндегі 
ең беделді, к�п баспаның бірі емес, бірегейі 
– халықтың рухани азығы болып саналатын 
х а л ы қ т ы қ  м ұ р а  – т а р и х и - т а ғ ы л ы м д ы қ 
кітаптарын шығарып келе жатқан «Атамұра» 
корпорациясының 25 жылдық атаулы күніне 
тартуым болсын дедім. 

Киелі ұрпақтан тараған аға-інілері сияқты 
адамгершілік пен адалдықты �міріне серік еткен 
Рақымғали да �мір бойы аялап �тетін қазынаға 
толы, кесек тұлғалы, түзу жолды даңғылы – 
Абрардай әкесінің, Тәңірдің �зі сыйлаған бес 
ұл, бес қызды дүниеге әкелген Гүлғасылдай 
анасының жолын жалғастыруда. Арманы – Абыз 
ақсақал әкесіндей дүниеге лайықты ұрпақ әкелу 
еді. Бүгінде �зі де – әке. Аяулы жары Нарша, ба-
лалары Раушан, Дархан, ]лихандар ата жолын, 
әке жолын қуса игі еді деп тіледік. «Бақ шаппай-
ды, бап шабады» дегеніміз осы шығар. 

Аманкелді БXГІСҰЛЫ, 
баспас�з ардагері

Шығыс Қазақстан облысы
Мақаншы ауылы

ҚР Мемлекеттік 1.Қастеев атындағы �нер музейі н-
де аталған мәдениет ошағына есімі берілген к�р некті 
суретшінің �мірі мен шығармашылығы жайлы «Талант-
қа тұғыр болған туған жер» атты д�ңгелек үстел �тті. 
Іс-шараға қоғам қайраткерлері, ақын-жазушылар 
Б.Нұржекеев, К.Сегізбаев, Қ.Құрманғали, Б.Xмірбеков, 
1.Қайыр беков, Ж.Қорғасбек және музей қызметкерлері 
қатысты. 

Басқосудың негізгі мақсаты суретшінің �мірі мен 
шығар ма шылығын тереңдей зерттеу, талант табиғатын 
тану, музей-үйдің қызметін одан әрі жақсарту үшін су рет-
шінің туған жерімен, аудан, облыс басшыларымен бай-
ланыс орнату болатын. Жиында ]білхан Қастеевтің �лмес 
�нерін кейінгі ұрпаққа бар қадір-қасиетімен жеткізу – 
Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бастамасына үндесетін 
абыройлы борышымыз екені баса айтылды. Сонымен қатар 
музей-үйдің қазіргі жай-күйі, оның іші-сыртын абаттан-
дыру, заман талабына сай үлгіде экспозициялар дизайнын 
жасау туралы тың ойлар талқыланды. 

Д�ңгелек үстелге қатысушылар суретші жайлы естеліктер 
айтты. Бексұлтан Нұржекеев �з с�зінде суретші Мақым 
Қисамединовтың ].Қастеев туралы «Біз ]білхан Қастеев 
шығармашылығын танымай халықтың рухын к�тере 
алмаймыз» деген қанатты с�зін еске алды. Расында, бар 
ғұмырын халқымыздың бейнелеу �нерінің �ркендеуіне 
арнаған қайталанбас тұлғаның салып кеткен дара жолы 
кейінгі ұрпаққа үлгі-�неге. Иә, бұл күнде ұлы суретшінің 
шығармашылығы барынша зерттелуде. Қастеев �мірінің 
белгісіз беттері мен шығармашылық қырларын ашу 
жұмысы қолға алынды. Жанашыр қаламгерлер ендігі мақсат 
жоғарыда айтылған нақты ұсыныстарды тиісті мекемелерге 
жеткізу арқылы музей-үйдің жұмысын одан әрі жандандыру 
екенін бірауыздан мақұлдады. 

Батиза 1ДИ, 
1.Қастеев мұрасын зерттеу

орталығының ғылыми қызметкері

Қазақстан Республикасы Президентінің архивінде 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігі күніне орай 
«Мәңгілік Ел» қайраткерлері: Хамза Кикимов» 
тақырыбында к�ркем�нер к�рмесі ашылды. 

Іс-шара қазіргі Қазақстанның саясаттағы, эконо-
мика мен мәдениеттегі жетістіктерін кең к�лемде на-
сихаттау бойынша «Мәңгілік Ел» қайраткерлері. ХХ 
ғасыр» атты құжаттық-к�ркем�нер к�рмелер циклі ая-
сында ұйымдастырылды. К�рменің ашылуына Алматы 
қаласы әкімдігінің �кілдері, суретшілер мен мүсіншілер, 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер академиясы мен 
О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы �нер 
колледжінің оқытушылары мен студенттері және қала 
жұртшылығы қатысты. 

Суретші Хамза Кикимов Н.В.Гоголь атындағы Ал-
маты к�ркем�нер училищесі мен Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық институтын бітірген. 1981 жылдан КСРО 
Суретшілер одағының мүшесі. Республикалық және ха лық-
аралық к�рмелердің белсенді қатысушысы. Оның ең бектері 
Қазақстан, Австрия, Германия, АҚШ және тағы басқа 
елдердің музейлері мен жеке коллекция иелерінде сақталуда. 
К�рмені ашқан ҚР Президенті архивінің директоры 
Б.Жапаров Астана қаласында «Үшқоңыр» атты кітаптың 
тұсаукесері болғанын айтты. Еңбекте Елбасының қанатты 
с�здерімен белгілі суретшілердің туындылары берілген. 
Кітапқа суретші Х.Кикимовтың 12 еңбегі кірген. Архивтегі 
к�рмеге сол суреттердің т�ртеуі қойылды.  

Cнертанушы И.Юферова Хамза Кикимовты терең ойлы, 
ізденімпаз суретші деп атады және оны табиғат ырғағы мен 
бояулары қызықтырады дейді. Ирина Петровна суретшінің 
соңғы кездегі туындыларының серпінді және жігерлі, әсем 
әрі абстрактілі шығып жүргеніне тоқталып �тті. Суретшінің 
50-ден аса еңбегі қойылған к�рме  желтоқсан айының 
соңына дейін барша жұрт назарына ұсынылады.

Жамал С1РСЕНОВА

БАҚ ДЕГЕНІМІЗ – 
БАПТЫҢ ЖЕМІСІ

аңғарлы, қарапайым, қамқор, инабатты, жүзінен 
имандылықтың лебі есіп тұрады. Кітап шығару 
ісінің маманы, республикаға танымал баспагер. 
Текті бабаларынан бері жал ғасып, бойына 
сіңісті болған тектілік қасиеттері жа ғалап келіп, 
соңынан ерген ұрпақтарының бойына дари 
берсе екен деген тілек тұрады к�ңілде. 

Рақымғали – Мақаншының т�л баласы. 
Бүкіл балалық шағы к�з алдымызда �тті. Ол жас-
тайынан �те еңбекқор, зерек, ат құлағында ой-
найтын, ат десе ішкен асын жерге қоятын нағыз 
шабандоз болып �сті. Рақымғалидың 
бала  кез інде  тай  жарыстырып, 
кейіннен аламанда топ жарғанын 
талай к�рдік. 

Біздің халқымыз ежел ден-ақ 
атқұмар, жылқыны жан серігім 
деп білер жұрт қой. Бірақ қазіргі 
заманның,  әсіресе  қалада 
тұратын жастарды олай деу-
г е  к е л е  қ о й м а с .  Б ә л к і м , 
олардың к�пшілігін т�рт 
доңғалақты к�лікке құмар 
десек, дұрысырақ болар. Ал 
Рақымғали к�птеген жыл-
дардан бері қала тұрғыны 
болса да, ауылға келген 
сайын жылқы баласын 
жағалап, атпен серуен 
құрып жүргенін талай мәрте 
к�ргенбіз. Оның аң аулап, құс са-
латын саяткерлігі �з алдына б�лек 
әңгіме. Жалпы ]беңнің шаңырағынан 

ты. Ең бастысы деп ТМД елдерінде алғашқы 
болып, қазақ, орыс, ұйғыр тілдерінде еліміздің 
т�л оқулықтарын, «Қазақстан тарихының» 5 
томын шығаруды қолға алғанын айтуға болар. 
Онан соң «Абай», «Мұхтар ]уезов» сынды 
тұлғалық және «Қарағанды», «Маңғыстау», 
«Астана» сияқты �лкелік энциклопедиялар 
мен еліміздің таңдаулы ақын-жазушыларының 
шығармаларына арналған «Атамұра кітапха на-
сы», балаларға арналған «Атамұраның мектеп 
кітапханасы» серияларын мақтанышпен айта-
мыз. 

Баспадан жарық к�рген осынау сүбелі 
еңбектер Елбасымыздың, Білім және 
ғылым министрлігінің және шетелдік 
әртүрлі ұйым дар тарапынан жоғары 

бағаланып, Елбасының алғыс ха-
тымен әрі Құрмет дипломымен 

(Мәдени және гуманитар-
л ы қ  с а л а л а р д а ғ ы 
қ а й ы   р ы м  д ы л ы қ 

Қамбар атаның тұқымы үзілген емес. Мініс ат-
тары кермеде тұрса, бал қымызы жұртқа ортақ. 

Атқа құмарлық дегеннен еске түседі. 
Рақымға лидың ауылға келген бір сәтінде 
]беңнің ат қорасында тұрған, �зі бұрын к�рмеген 
асыл тұқымды сәйгүлікті к�ріп, екі к�зі бал-бұл 
жанып, жүзі жайнап кеткенін байқа ға нымда, 
оның жылқы баласына сонша құмар екеніне к�з 
жеткіздім. 

Анасының асыл құрсағынан жарық дүниеге 
келгеннен осында Мақаншыда ержетті. Ол – 
бір-біріне селбесіп, сүйеніш, қорғаныш болған 
он баланың біреуі. ]кесі ]бең ақсақал д�п ба-
сып бағалағандай, киелі Мақаншы мекенінде 
м�лдір суын ішіп, таза ауасын жұтып, мектеп 
табалдырығын аттап, баспалдақтап �рлеп �скен, 
жетілген зерделі жас буынымыз болатын. 

Рақымғали Абрарұлы орта мектепті бітірген 
соң әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетінің философия-экономикалық 
факультетіне түсіп, осы саладағы алғашқы 
әлеуметтанушы (социолог) мамандығын ие-
ленгендер қатарында диплом алды. Содан 
кейін Алматы мемлекеттік университетінің 
заң факультетін бітірді. Оның Президент 
әкімшілігіне қызметке қабылдануы да жас 
маманға к�рсетілген үлкен сенім болатын. 
Ол алғашқы қызметіне кіріскен осынау ме-
кемеде қабілетті, іскер маман ретінде т�менгі 
баспалдақтан басталған жұмыстан жауапты 
қызметтерге дейін к�терілді. Жоғары оқу ор-
нын бітіргеннен кейін 3-4 жылдың ішінде 
философияның мәдениеттану б�лімі бойынша 
«Қазақ мәдениеті әлеуметтік құндылықтарының 
қалыптасуы мен даму бағдарлары» деген 
тақырыпта университетте �зіне дәріс берген 
ұстаздарының жетекшілік, ақыл-кеңестерімен 
философия ғылымының кандидаты атағын 
ойдағыдай қорғап шықты. 

Еліміз егемендік алған соң, іле-шала тәуелсіз 
баспа ретінде 1992 жылы іргесі қаланған 
«Атамұраның» алғашқы шаңырағын к�терген 
Рақаңның ағасы Мұхтар екенін жұрттың бәрі 
біледі. Сол кезден бастап, 3-4 қана қызметкері 
бар баспаның уығын шаншысып, қолғабыс 
жасаған Мұхаңның іні-қарындастарының 
ортасында Рақаң да жүрді. Кезінде сол аз 
қызметкермен жұмыс бастаған «Атамұра» бас-
пасы қазір мыңнан астам кісіні жұмыспен 
қам тыған танымал ірі баспа корпорациясына 
айналса, қара пайым қызметкер ретінде жұмыс 
бастаған Ра қым ғали бүгінде осы корпорацияның 
президенті. 

«Атамұра» �з қызметін бастағалы бері 
к�птеген құнды-құнды жобаларды іске асырып-

демеушілік қызметі үшін), Еліміздегі үздік баспа 
ретінде 2001 жылы әр жылдар бойы берілетін �з 
саласының үздігі ретінде шет мемлекеттерінің 
бағалауымен Женеваның Алтын Жұлдызымен, 
2008 жылы Канаданың, 2011 жылы Американың, 
2012 жылы Францияның халықаралық ди-
пломдарымен, сондай-ақ сертификаттарымен, 
Құрмет грамоталарымен марапатталды. 2008 
жылы Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
атағы берілді. 

Жаратушысы оң қабақ танытқан шығар, 
бүгінде ел-жұртына, халқына танымал тұлға: 
ғалым, қоғам қайраткері, беделді меценат. 
Атына заты сай Рақымғали баламыз тарихта 
к�п айтылатын Атымтай жомарт атанған 
азамат. Алматыда отырса да, мұқтаж жандарға 
қолында барын аямайды. Кезінде ағасы 
Мұхтар С.Сейфуллин атындағы орта мектепке 
авток�лік сыйласа, Рақымғали ағасының 
игілік ісін жалғастырып, �зі оқыған ]сет 
Найманбай атындағы мектепке де авток�лік 
сыйлады. Спорттың біраз түрінен еліміздің 
мақтанышы Шалқар Жоламанов сынды 
палуанға да машина сыйлап қуандырғаны 
бар. Аудандағы мүмкіндігі шектеулі балаларға 
жасап жүрген қамқорлығы бір т�бе. 2007 жылы 
Үржар ауданының 80 жылдығына �зі туып-
�скен Мақаншы ауылы мен Құл-Мұхаммед 
әулеті атынан тағы бір жеңіл к�лікті сыйға 
тартқаны жұртшылықтың есінде. Сол сияқты 
Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектепке 
де қомақты қаржы б�ліп, кабинеттерін уақыт 
талабына сай етіп жабдықтап берді. Рақымғали 
�здерінің мектепті бітіргендеріне 25 жыл толу 
құрметіне ауылдағы үш мектептің �те жақсы 
оқитын оқушылары мен үздік мұғалімдерге 
әкесі Абрар ]кетайұлы атындағы сыйақы 
тағайындағаны жадымызда. ]сет Найманбай 
атындағы мектептің есепшотына 500000 теңге 
аударды. Жыл сайынғы «Мектепке жол» 
акциясының тұрақты да белсенді мүшелері 
қатарынан «Атамұра»  корпорациясын 
кездестіреміз. Біздің елден шыққан қаламы 
т�селген он бес ақынның жырлары мен 
басқадай талапты жерлестерінің еңбектері 
«Атамұра» баспасынан жарық к�рді. Олардың 
арасынан екі рет Жабайыл Бейсенов пен 
екі рет Айжарық Абылқасымовтың, Күлпән 
Базарованың және «Алыстан жеткен сарын» 
кітабы авторының есімдерін кездестіреміз. Осы 
биыл – 2017 жылдың қыркүйегінде Барқытбел 
тауының баурайындағы Мақаншы жерінде 
қазақ даласының аспанын әнімен тербеткен 
сазгер, ақын ]сет Найманбайұлының 150 
жылдық тойы тойланды. Осы дүбірлі тойдың 

ӨНЕР

КӨРМЕ

ЖИЫН

БӘРЕКЕЛДІ!

Алматыдағы «Вивальди» мейрам-
ханасында «Түркітілдес журналис-
тер қоры» және «Халық банкі» АҚ 
демеушілігімен �ткен «Еркін с�з» 
шығармашылық байқауында үздік 
шыққан журналистерді марапаттау 
шарасы �тті. 

Ш а р а н ы ң  а ш ы л у  р ә с і м і н д е 
«Түркітілдес журналистер қоры» 
басшысы Нәзия Жоямергенқызы 
байқауды ұйымдастыруға қолдау 
білдірген ұйымдар мен журналистер-
ге алғысын айтып, журналистерді 
жеңісімен құттықтады. ]діл қазы 
құрамында болған журналист, мемле-

кет қайраткері ]міржан Қосанов қаржы 
саласы нарықтық заманда к�птеген 
мәселелерді шешетіндігін, қарапайым 
халықтың қаржылық сауаты т�мен де-
генге келіспейтіндігін атап �тті. 

Байқаудың ұйымдастыру комитеті 
бекіткен әділқазылар «Үздік телесю-
жет», «Үздік мақала», «Үздік радиоха-
бар», «Үздік сайт мақаласы», «Үздік фо-
торепортаж», «Үздік шығармашылық 
топ» аталатын 6 аталым бойынша 
жеңімпаздарды анықтады.  «Үздік 
телесюжет» Астана арнасы тілшісі 
Еркін Қаринге бұйырса, «Үздік мақала» 
бойын ша жүлде «Айқын» газеті тілшісі 
Абай Аймағамбетке,  «Үздік сайт 

мақаласы» Turaninform.kz сайты бас 
редакторы Құрманғали Нұрғалиевке 
берілді. Ал үздік шығармашылық 
топ ретінде «Қазақстан» арнасының 
«Парасат майданы» бағдарламасы 
ұжымы аталса, «Үздік радиохабар» 
жүлдесін Қазақ радиосынан Гүлба-
ғыш Бостан алды. Сонымен қатар 
5 ата лым бойынша да ынталандыру 
жүлдесі тапсырылды. «Телесюжеттен» 
]мірболат Құсайын, «Үздік мақаладан» 
Таңшолпан Тарғын ынталандыру 
жүлдесін алып, бағалы сыйлықтарға 
ие болды.

Нұрлан ҚҰМАР

Елбасы Н.Назарбаевтың «Бола-
шақ қа бағдар: рухани жаңғыру» бағ-
дарламасы аясында ҚР Мәде ниет 
және спорт министрлігінің қолдауы-
мен «Ұлы Дала театры» Еуропа елінде 
�нер к�рсетіп, ұлттық �нердің үздік 
үлгілерін әлемге танытты.  Парижден 
бастау алған іссапар Берлин, Бель-
гия, Вена қалаларында жалғасып, 
Мәскеуде аяқталмақ.

Қазақстандық шығармашылық 
ұжым қазақ және әлем жауһарлары 
болып саналатын үздік музыкалық 
шығармаларды, атап айтқанда, «Астана 
сазы» этно-фольклорлық ансамблінің 

сүйемелдеуімен «Astana Musical» театры 
«Қыз Жібек» қойылымын, Неміс театры 
«Қараг�з» туындысын сахналады.

«Біздің Еуропаның бес ірі астана-
сында тур жасауымыз «Ұлы дала те-
атры» имидждік жобаларының бірі 
болып табылады. Бізді жылы қабылдап, 
�нерімізге жоғары баға берген Еуропа 
к�рермені ерекше қуантады» деді Неміс 
театрының жетекшісі Наталья Дубс. 

Сұлу Қараг�здің Сырым ақынға 
махаббаты туралы аңыз Наталья 
Дубс сияқты талантты режиссердің 
қойы лымы арқылы жаңа тартымды 
сипатқа ие болды. Ол бірінші рет БҰҰ-
ның алты тілінің бірі неміс тілінде 

бірінші рет қойылды.  «Қазақстан 
Республикасының Мәдениет және 
спорт министрлігі жүзеге асырып 
отырған «Жаһандық әлемдегі замана-
уи қазақстандық мәдениет» жобасы 
қазақстандық шығармашылық жобалар 
мен қазақстандық ұжымдардың жаңа 
идеяларына тың серпін береді деп 
ойлаймын. Бұл �з мүмкіндіктерімізді 
жоғары деңгейге к�теру және әлемге 
ұлттық мәдениеттің жетістіктерін 
к�рсету үшін тамаша мүмкіндік» дейді 
«Astana Musical» театрының к�ркемдік 
жетекшісі Асхат Маемиров.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Журналистер марапатталды «Ұлы Дала театры» – Еуропада

Талантқа тұғыр 
болған туған жер

Тіршілік бояулары
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АНА ТІЛІ

Алдымен айтарымыз, ел егемендігі 
тұсында - «Жалпы ұлттық татулық 
пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу», «Халықтың тұтастығы мен 
ұлттық тарих» жылдарының // 1997, 
1998 // ғибраттық-тағылымдық қырлары 
айқындалып, «Саяси қуғын-сүргін 
құрбандарын ақтау туралы» Заң күшіне 
енуі // «Егемен Қазақстан» 1998, 6 қаңтар// 
арғы-бергі кезеңдердегі халқымыздың 
тағдыр-талайын, әдеби-мәдени һәм 
рухани салалардағы танымал тұлғалардың 
�мірі мен еңбегін, қоғамдық қызметтерін 
қайта қарап, жаңа қырларын ашу ісінде 
к�п к�мегі болды. Бастысы, әрине 31 
мамыр – саяси қуғын-сүргін құрбандарын 
еске алу күні болып белгіленді. Еліміздің 
жер-жерінде жазықсыз жазалағандарды 
еске түсіретін мемориалдық ескерткіштер 
ашылды. Аза кітаптары жарық к�ріп, 
қалың к�пке жетті.

Келесі кезекте еске түсіретін жайт-
тар дың бірі – «Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің Мағжан Жұмабаев-
тың, Ахмет Байтұрсыновтың, Жүсіпбек 
Аймауытовтың шығармашылық мұрасын 
зерттеу ж�ніндегі комиссия сының қоры-
тындысы» да к�пке жеткенін айту ләзім.

Онда, әсіресе М. Жұмабаевтың, 
А.Байтұрсыновтың, Ж. Аймауытовтың 
шығармашылық мұрасы туралы кең 
к�лемдегі мәлімет, дерек к�здерімен 
қатар, атқарылар ауқымды іс-жұмыстарға 
да жан-жақты орын берілген: «Жазықсыз 
жазаға ұшырап, республикада оты-
зыншы жылдары орын алған зорлық-
зомбылықтың, социалистік заңдылықты 
бұзудың құрбаны болған аса к�рнекті 
ақын Мағжан Жұмабаевтың, ірі ғалым-
лингвист, әдебиет зерттеуші, тюрко-
лог, дарынды ақын-аудармашы Ахмет 
Байтұрсыновтың, қазақ романының 
негізін салушылардың бірі,  белгілі 
лингвист, ақын-аудармашы Жүсіпбек 
А й м а у ы т о в т ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
мұрасын зерттеген комиссияның жұмыс 
қорытындыларын қарай келіп, Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің 
Бюросы комиссияның М.Жұмабаевтың, 
А.Байтұрсыновтың, Ж.Аймауытовтың 
қоғамдық-саяси, ғылыми-педагогикалық 
және әдеби қызметі туралы тарихи 
шындықты толық к�лемінде қалпына 
келтіру, олардың жеке шығармаларын, 
зерделеу ж�ніндегі тұжырымдарымен 
келісті, республикалық газеттердің, 
журналдардың редакцияларына, Қазақ 
КСР Телевизия және радио хаба-
ры ж�ніндегі мемлекеттік комитетіне 
олардың �мірі мен шығармашылық 
қызметі туралы мақалалар сериясын 
жариялау, радио мен телевизиядан ха-
барлар циклын ұйымдастыру ұсынылды. 
Орталық Комитетінің Бюросы сондай-ақ, 
Қазақ КСР Баспа, полиграфия және кітап 
саудасы істері ж�ніндегі мемлекеттік 
комитетіне Қазақ КСР Ғылым академия-
сының Тіл білімі, ]дебиет және �нер 
инсти туттарымен бірлесе отырып, 
М.Жұмабаевтың, А.Байтұрсыновтың 
және Ж.Аймауытовтың таңдамалы 
шығар малары мен ғылыми еңбектерін 
әзірлеп, басып шығаруды тапсырды».

ҚК ОК қорытындысынан соң-ақ қазақ 
әлемінде, тарихы мен руханиятында жаңа 
бағыттар айқындалды. Соны зерттеу-
лер мен зерделеулерге кең �ріс ашылды. 
Алаштың қайраткер-қаламгерлерінің // 

ОЙТОЛҒАМ

Адамзаттық тарихтың асыл 
арқауы – азаттық пен жасампаздық 
жолы. Оның негізін – бірлік пен 
татулық, достық пен тұтастық  
құрайды. Арғы-бергі тарихта, 
өркениет дамуында азаттықты ту 
еткен, бостандық жолын мұрат 
еткен, осы бағытты таңдаған 
ұлт пен ұлыстар көп-ақ. Алайда, 
азаттық жолына түсу, тəуелсіздік 
мұраттарына қол жеткізу оңай 
болмағаны анық. 
Ел тарихы мен дамуында – Алаш 
жолы, азаттық пен тұтастық 
мəселесі кең орын алады. Бұл 
–  тəуелсіздік кезеңінде маңызды 
факторға айналды.
Қазақстан тарихнамасында ұлт 
зиялыларының азаттық пен 
бостандық жолындағы ерен 
еңбектеріне кең орын беріледі. 
Бұл ретте, əрине ХХ ғасыр басында 
қазақ оқығандарының қоғамдық 
өмірге, руханият салаларына 
еркін еніп, бұл бағыттарда елдік 
мүдде жолында жұмыла еңбек етуі 
үлгі етуге лайық. Біртұтас ұлттық 
мемлекет құру – Алаш идеясының 
басты ұстанымы болды.
Алаш жолы – ұлт тарихының 
айнасы, елдік мұрат-мүдденің 
асыл арнасы. Ел тарихының арғы-
бергі кезеңінің өрнекті өрісі, 
азаттық арқауы. Ұлт тəуелсіздігі 
– қоғамның барша саласына 
соны серпін берді. Өмір мұраты 
айқындалып, адам еңбегіне көп 
көңіл бөлінді. Мəдени-рухани 
арналар айқындалып, жаңа 
бағыттар белгіленді. Зерттеу мен 
зерделеу ісіне кең өріс ашылды. 
Ұлт мұраты мен елдік мүддені, 
тəуелсіздік тағылымын баянды 
ету сынды кəделі де сауапты істер, 
қалың көптің арман-аңсарларына 
негізделген игілікті де ізгілікті 
қадамдар алдыңғы кезекке 
шықты.

тәуелсіздік кезеңінің оңды қырларымен 
қатар, Алаш мұратын, мұрасы мен ми-
расын танып-талдауға, зерттеп-зерде-
леуге батыл қадамдар жасайды.Тұғырлы 
тұлғалардың есімі мен еңбектерін еске 
алады. Оны кең к�лемде қарастырып, 
танып-талдап, зерттеп-зерделеудің жаңа 
бағыттарын айқындайды. Ал басты 
еңбектердің қатарында 2004-2008 жыл-
дары жарық к�рген – «Қазақ әдебиетінің 
тарихын» (он томдық) атаған ж�н. 

сілкінгендей ғаламат жарылыстар тұсында 
қайрат к�рсетті. Осы ұлы ағыстардың бар-
шасы олардың жеке �міріне, қоғамдық, 
шығармашылық тағдырына ықпал жасап, 
терең із тастады». 

Анығында, әрине, ХХ ғасыр ба-
сындағы алғашқы ширегінде дүбірлі 
дәуір, революциялар тұсында қоғамдық 
құбылыстарға үн қатумен бірге біліми-
ғылыми арналарға, мәдениет �рісіне Алаш 
арыстары, қайраткер-қаламгерлері сүбелі 

Керекуден мал жинап, тегін таратылады.
Қолхат алады. Бірақ, м�рі болмаған 
еді. 1927 жылғы Қызылордадағы сотта 
с�йлеген с�зінде – қазаққа қатысты ]дет 
заңын алға тартады. Адамдық борыш пен 
мұраттар т�ңірегінде кеңінен с�з етеді. 
Жауабының соңында: «...Еңбегім салауат! 
Аштар үшін мен-ақ құрбан болайын! 
Елімнің заңына к�немін!» дегенді айтады. 
«Елі үшін күйеді...». Cмір сапары да 
қысқа болады. Соңында мол мұра, 

ният ісіне адалдық, жанашырлық пен 
жауапкершілік таныту – 1905 жылы Қар-
қаралы құзырхатында, 1917 жылы Алаш 
бағдарламасында берік орын алды.

Алаш қозғалысы, Алашорда үкіметі, 
ұлт қайраткерлері хақында шетелде, атап 
айтқанда қандасымыз М.Шоқай, башқұрт 
Зәки Уәли Тоған, �збек Баймырза Хайт 
т.б. азаттық ақиқатына қатысты еңбектер 
жазды.

Cз кезегінде Х.Оралтай – «Алаш – 
Орта Азия түркі қазақтарының ұраны» 
атты (1973) кітап жазып, азаттық мұрат-
тарын кең түрде к�рсетті. 

Бұдан байқалатыны, ХХ ғ.б. Алаш 
мұратынан : елдің бүтіндігі, жердің 
тұтастығы, дәстүр, діннің беріктігі, 
білім-ғылымның, тарих-танымның 
тереңдігі, мәдени-рухани һәм ғылыми-
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  қ ұ б ы л ы с т а р д ы ң 
сабақтастығы, азық-түлік мәселесі, ми-
лиция, ұлт кеңесі, баспас�з мұраты, мем-
лекет салығы, халық соты, т.с.с. азаттық 
атрибуттары анық аңғарылады.

Бұдан басқа, ел тарихының қалыптасуы 
мен дамуындағы қилы кезеңдер, ұлт-
азаттық қозғалыс к�ріністері, азаттық 
идеясы – Алаш арқауын құрайды.

Алаш мұраты – ел тарихының жарқын 
беттерін, қазақ зиялыларының қоғамдық-
әлеуметтік һәм мәдени мұраттарын, 
тарихи жауапкершілігін, ақыл-парасатқа 
суарылған дәстүрлер жиынтығы мен 
тәжірибелерін, ұлттық қозғалыс пен жаңа 
уақыттың даму аспектілерін, ұтымды 
жүйесін құрайды.

Алаш мәселесі – қоғамдық-саяси 
һәм мәдени-тарихи тұрғыдан аса мәнді, 
әрі қазақ мемлекеті туралы арғы-бергі 
дәуірлердегі ел мұратын, азаттық һәм 
бостандық жолына негізделген арман-
аңсарларын, ұлттық мемлекет құруға 
қатысты берік ұстанымдарын терең та-
нытады.

Алаш ұстанымы – ұлт мұраты мен 
мәнін, даму бағыттарын айқындайды.

Алаш мұрасы – ақыл-парасат нұры, 
білім-ғылымның қайнары, тарих пен 
танымның тоғысы, дәстүр мен тәжіри-
бенің, даму үрдістерінің ұнамды үлгісі.

Алаш мұраты мен ақиқаты, азаттық 
пен тұтастық негізі де осы.

Асылы, Алаш жолы оның арыстарының 
�мірі мен тағдыр-талайынан да терең 
танылады. ]сіресе: «...Олар ақталысымен 
елінің жүрегіне қазағым, миллетім, ұлтым 
деген с�здер қайта егілгендей болды. К�п 
ұзамай ұлттық идея тәуелсіздік кезеңіндегі 
қазақ к�ркем с�зінің басты тақырыбына 
айналды. Cздерімен бірге Қазақстанына 
азаттық туын желбіретіп ала келген осы 
бес арыс па деп те қаламын». Мұның 
�зі, сайып келгенде ел-жер тарихына, 
дәстүр мен дін, Отан мен отбасылық 
құндылықтарға адалдықтан танылады. 
Бұл – Алаш жолынан, оның қайраткерлері 
�міріне де тән. Негізі: «Отан деген ұғым 
осы тілден, содан кейін – жерден, содан 
кейін –азаматынан басталады».

Ұлт мұратының асыл арқауы, �зекті 
арнасы – рухани жаңғыру бағыттарынан 
да азаттық мәні, тәуелсіздік нәрі кеңінен 
к�рінеді.ҚР Президентінің «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласы ел 
тарихы мен дәстүрін, ұлттық болмыстың 
табиғатын кең түрде к�рсетті.

Анығында, әрине еліміздің жүріп 
�ткен жолы, жаңа тарихи кезеңдегі 
саяси реформа мен экономикалық даму 
үрдістерін, басым бағыттарын құрайды. 
Бұл бағыттардың қатарына, с�з жоқ 
«Мәдени мұра» мен «Халық – тарих тол-
қы нында» сынды бағдарламалар жүйесін 
жатқызар едік. Қазақстан аумағында іргелі 
ізденістер, ерен еңбектер атқарылды. 
Алыс-жақын елдердің мұрағаттарынан 
т�л тарихымызға қатысты құжаттар 
жиынтығы жинақталды.Тарихи-мәдени 
ескерткіштер мен нысандар жаңғыртылды. 
Ұлттық мұраттар айқын далды. Озық 
дәстүрлер ұлықталды. Ұлттық бірегейлікті 
сақтауға, бәсекелік қабілетті арттыруға 
к е ң  � р і с  а ш ы л д ы .  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
эволюциялық дамуына маңыз берілді. 
Рухани жаңғыру –  ел дамуының �зегіне 
айналды. Бастысы, әрине ұлт дамуы, 
табысты болуы табиғи байлықпен емес, 
адамдардың бәсекеге қабілеттілігімен 
айқындалатыны, мәдени ашықтық, 
жарқын қасиеттерімен бағаланатыны 
басым бағыт алады. Ұлттық-рухани 
тамырдан нәр алу қажеттілігі, жаңғырудың 
негізгі �лшемі – ұлттық кодты сақтау, оған 
адалдық таныту, ерен еңбек ету керектігі 
де анық айтылады. Ұлттық сананың 
кемелденуі мен к�кжиегін кеңейту – 
болмысымыздың басты шарты, дербес 
даму үрдісі екендігі жүйелі де келісті 
к�рсетіледі. Сананың ашықтығы арқылы 
зерденің басым бағыттары айқындалып, 
озық жетістік пен тәжірибелер тағылымы 
– табысқа жетудің жолы, кең �рісі екендігі 
дамыған елдер к�рсеткішімен, ұнамды 
үрдістермен сабақтастықта с�з етіледі.

Бұдан байқалатыны, еліміз жүріп 
�ткен жол – азаттық пен татулықтың 
негізі. Ұлт тәуелсіздігінің алтын арқауы, 
асыл �зегі де осыған келіп саяды.

Алаш жолының бір қыры, сырлы 
сипаттарының негізі де осы. Қазақстан 
тарихнамасының бүтін болмысы, даму 
үрдісі де осыдан терең танылады. 

Рақымжан ТҰРЫСБЕК,
филология ғылымының 

докторы, профессор

АСТАНА

лаш �станымы – лаш �станымы – 
�лт м�раты�лт м�раты

– «Қазақстан жазушылары: ΧΧ ғасыр» 
//анықтамалық// – (Алматы: Ана тілі, 
2004. 392 бет), «]деби �мір шежіресі» //
Құраст: ].Нарымбетов. Алматы: Ана тілі, 
2005. 448 бет; ]деби �мір шежіресі (2007-
2012). – Алматы: Ан-Арыс,2012. 408 бет)// 
атты к�лемді кітаптардан да кең орын 
алып,тарих пен таным арналарының сыр-
сипаттары ашылады. 

Отандық тарих пен білім-ғылым 
жүйесінде – Алаш тарихы мен тағылымы, 
Қазақстандағы алапат аштық пен қуғын-
сүргін сырлары, ұлт тәуелсіздігін арман-
аңсарларына айналдырған танымал 
тұлғалардың �мірі мен кезеңі, қоғамдық 
қызметі мен шығармашылық мұралары: 
Ғ.Ахмедовтың «Алаш «Алаш» болғанда» 
– 1996, К. Нүрпейісовтың «Алаш һәм 
Алашорда» – 1995, Т.Кә кішұлының 
«Мағжан-Сәкен» – 1999, С.Қи рабаевтың 
«Ұлт тәуелсіздігі және әдебиет»-2001, М. 
Қозыбаевтың, «Ақтаңдақтар ақиқаты» – 
1992, М. Қойгелдиевтің «Алаш қозғалысы» 
– 1995,Ш.Елеукеновтің «Мағжан» – 
2008, Д. Досжанның «Абақты» – 1992, 
Р.Нұрғалидің «]уезов және Алаш» – 1997, 
Т.Жұртбайдың «Талқы» – 1997; «Ұраным...
Алаш!» – 2008, Т.Қаратаевтың «Алаш және 
Алашорда» – 1990, Д.Қамзабекұлының 
«Алаш және әдебиет» – 2002,  Р.Тұрысбектің 
«Жүсіпбек» – 1997, «Ар айнасы» – 2000, 
А.Ісмақованың «Возвращение Плея-
ды» – 2002,Х. Оралтайдың «Алаш» – 
1971, Т.Омарбековтың «Зобалаң» – 1994, 
С.Cзбекұлының «Арыстары Алаштың» – 
1998 т.б. ізденіс, еңбектерінен жан-жақты 
к�рініс тапты. БАҚ жүйесі мен мұрағат 
материалдары, естелік-әңгімелер мен хат 
жазбалары, т.т. кең к�лемде қамтылды. 
Зерттеу мен зерделеуге, тану ісіне кең орын 
берілді.

С о н д а й - а қ  « М ұ с т а ф а  Ш о қ а й » 
( Т а ң д а м а л ы ,  2  т о м  )  1 9 9 8 ; 
Д.Қыдырәлиевтің «Мұстафа Шоқай» 
– 2007; Шәкәрім (энциклопедия) 2008; 
Шәкәрімтану мәселелері (1-6 кітап), 
– 2006-2008; Ғ.Есімнің «Данышпан 
Шәкәрім» – 2008; Б.]бдіғазиұлының 
«Шәкәрім» (Ғұмырнамалық баян) – 
2008; Е.Сыдықовтың «Шәкәрім және 
Алашорда». – 2008; «Алаш қаласының 
тарихы». – 2010; Қ.Салғараұлының 
«Ұлы Қағанат» – 2008; А. Сейдімбектің 
«Қазақтың ауызша тарихы» – 2008; А. 
Ісмақованың «Алаш әдебиеттануы» 
–  2 0 0 9 ; Д . Қ а м з а б е к ұ л ы н ы ң  « А л а ш 
және әдебиет» – 2002; Р.Тұрысбектің 
«Жүсіпбек» – 1997; С.Сүтжановтың 
«Алаш және түркі рухания ты» – 2008; 
Т.Жұртбайдың «Біртұтас Алаш идеясы» 
– 2014, т.б. зерттеу еңбектерінде  Алаш 
мұраты, оның к�рнекті �кілдерінің �мірі 
мен шығармашылық мұрасы, к�ркемдік 
құпиясы мен эстетикалық мұраттар, 
уақыт пен кеңістік сырлары, тарих пен 
тағдыр-талайы, т.т. жан-жақты таны-
лады. Қысқасы, еске алған еңбектер – 

Алаштың арман-аңсарын асқақтатып, 
мақсат-мұраттары мен мұра-мирастарын 
жинап-жариялауда, зерттеп-зерделеуде 
әрі қалың к�пшілікке жүйелі жеткізу 
мен насихаттау ісінде – ЖОО-да, атап 
айтқанда: ҚазҰУ-де «Алаш» тарихи-зерт-
теу орталығы, ЕҰУ-де «Алаш» институты, 
Семейдегі «Алаш-Семей» ғылыми-зерттеу 
орталығы, т.т. айтарлықтай еңбек етуде. 
Алаш мұратына, мұрасы мен мирасына 
қатысты құжат-материалдар, әрі алу-
ан тақырыптағы жинақ-кітаптар мен 
ғылыми-теориялық конференциялардың 
мақсат-мазмұнынан елдік мүдде, игілікті 
істер мен ізгілікті қадамдар, жанашырлық 
пен жауапкершілік сынды сипаттар терең 
танылады. Асылы, Алаш мұратын, арман-
аңсарларын �мір-уақыт шындықтарымен, 
тарих таразысы тұрғысынан танып-тал-
дауды мақсат етуімен бірге қоғамдық-
кезеңдік к�ріністерді, мәдени-рухани 
арналарды кешенді сипатта, ұлттық мүдде 
аясында сабақтастықта к�рсету – бүгінгі 
күннің басты мәселелерінің қатарына 
жатады. Cйткені осы кезең тұсында: 
«...Отаршылдыққа қарсы күрес, елдің 
тәуелсіз даму жолына түсуі, алдыңғы 
қатарлы елдерге теңелу, оқу-білім үйрену, 
халық тұрмысының ауыртпашылықтарын 
ашына с�з ету бүкіл дәуір әдебиетінің 
ерекшеліктеріне айналды».

Отызыншы жылдар ойраны, нәубет 
пен зұлмат зардаптары да ел еңсесін түсіріп, 
алапат аштыққа ұрындырды,қуғын-
сүргінге түсірді.

ХХ ғасыр басындағы ақпан және 
қазан революциясы, Уақытша үкімет, 
большевиктер әрекеті ұлт зиялыларының 
бірігіп, азаттық пен бостандық жолына 
түсуге әсер етті.Бағыттарын айқындап, 
ұстанымдарын нығайтты. Нәтижесінде, 
1917 жылдың 21-26 шілде мен 5-13 
желтоқсандағы жалпықазақ сьездері, 
ондағы мемлекеттік құрылым, жер 
мәселесі, халық милициясы, оқу, дін, сот 
т.с.с. мәселелердің қозғалуы – Алаш тари-
хын, ұлт зиялыла рының табандылығын, 
бастысы азат ел, тәуелсіз мемлекет құру 
жолындағы бағыттарын танытады. Еске 
түсірсек, биылғы жылдың айшықты, 
мерейлі тұсы – Алаш партиясы мен Ала-
шорда үкіметінің құрылғанына – 100 
жыл (Орынбор, 1917, 5-12 желтоқсан). 
Бастысы, бұл тұста – Қазақ автономия-
сын құру, үкіметін қалыптастыру мақсат 
етілді. Ел-жерге қырағылық таныту, та-
рих пен дәстүр, руханият ісіне адалдық 
пен жанашыр лық басым бағыт алды. 
Ұлт азаттығы, тә уелсіз мемлекет құру 
– басты бағыт, берік ұстанымға айнал-
ды. Ақиқатында: «Қоғамдық белсенді 
әрекетке, негізінен ХХ ғасыр басында 
шыққан бұл толқын 1905 жылы алғашқы 
орыс революциясы, 1917 жылғы ақпан, 
қазан революциялары, �кімет басына 
большевиктердің келіп, кеңес �кіметінің 
орнауы секілді аспан жарылып, жер 

үлес қосты. Атап айтқанда, осы тұстағы 
Алаш қайраткерлері һәм қаламгерлері 
арасында – ].Б�кейхан, А.Байтұрсынов, 
М.Дулатов, Ж.Ақбаев, Ж.Аймауытұлы, 
М.Жұмабаев, Х.Досмұхамедов, Д.]ділев, 
А.Байтасов, А.Байдилдін, Х.Болғанбаев, 
Ғ.Бірімжанов, Х.Ғаббасов, ].Ермеков, 
Қ.Кемеңгеров, С.Қожанов, С.Сәдуақасов, 
Т.Рысқұлов, Е.Омаров, М.Тынышбаев, 
М.Шоқай, т.б. ұлт мұраты жолына, 
азаттық идеясына, дербес мемлекет құру 
ісінде ерен еңбек етті. Бастысы, олар  
«Қарқаралы құзырхатын» дайындады. 
Алаш қозғалысына, ұлттық партия құруға, 
Үкімет жасақтауға қатысты. Алаш әскерін 
құрды.Нәтижесінде, Алашорданың заң, 
қаулыларында – ел мен жер жайын, 
азаттық һәм бостандық мәселесін, азық-
түлік, оқу-ағарту, милиция, ұлт кеңесі, 
муфтилік , халық соты, ауыл басқармасы, 
руханият ісін, баспас�з бен дінді, тарих 
пен таным тоғысын, салық жүйесін �ткір 
к�теріп, кеңінен қозғады. Осы реттен кел-
генде, Алаш арқауы – азаттық, бостандық, 
тәуелсіздік мұраттары болатын-ды. 
Алаш арыстарының бастауында тұрған 
].Б�кейханша айтсақ: «...Тірі болсам, 
қазаққа қызмет қылмай қоймаймын!» 
деген берік ұстанымы қазіргі кезеңде 
де ұлтқа адалдықты, жанашырлық пен 
жауапкершілікті танытса керек.

Асылы, ].Б�кейхан – 1905 жылғы 
Қоянды жәрмеңкесінде жазылған пе-
тицияны ұйымдастырушылардың бірі. 
1-Мемлекеттік Думаға депутат бол-
са, А.Байтұрсынов әлеуметтік �мірге, 
мәдени-рухани салаларға үлкен үлес 
қосты. Ұлт баспас�зіне (« Айқап», «Қазақ») 
белсене араласты.  Біліми-ғылыми 
бағыттарда ерен еңбек етіп, мол мұра 
қалдырды. Ж.Ақбаев, Х.Досмұхамедов 
әртүрлі мамандық иелері болғанмен, 
Алаш қозғалысына, оның үкіметін құруға 
араласты. Елдік бағытта еңбектеніп, 
бірқатар кітаптар жазды. М.Шоқай 
қайраткерлігі Түркістан мәселесінде 
кеңінен к�рінді. «Жаңа дүние», «Жаңа 
Түркістан», «Жас Түркістан» журнал-
дарын шығарып, отаршылдықтың со-
дырлы сиқын сынады. Халық азаттығын 
қолдады. Ал, Ж.Аймауытұлы 1917-1919 
жылдары Алаш партиясына кіріп, Се-
мейде Губревком мүшесі болады. Оқу 
б�лімін басқарып, «Қазақ тілі» газетіне 
редактор болады. Алашорда мүшелері 
қуғындалғанда, «Кіші Октябрь» авторы 
– Голощекинге қастандық жасады, – деп 
тұтқынға түседі (1929,20 мамыр). Тағылған 
айыбы – «1927-28 жылдары ]ділев банда-
сымен астыртын байланыс жасап, қырда 
қарулы күрес ұйымдастырмақ болды».

Е с к е  т ү с і р с е к ,  б ұ ғ а н  д е й і н 
Ж.Аймауытұлы «Торғай ісіне» қа тысты 
да жауапқа тартылған бола тын-ды. 
Бұл тұста А.Байтұрсынов ұсынысымен 
«Аштарға к�мек» комиссиясы құрылады. 
Торғайдағы ашаршылыққа Семей-

тағылым қалды. Хакім Абай айтқандай: 
«Cлмейтұғын артына с�з қалдырды». 
Қасым ақындай: «Cзім туралы» мұңды да 
назды, мәнді де нәрлі шымыр шумақтар 
жазды. Мұнда �зі туралы үміт те, ел жайлы 
тебіреніс-толғам да бар:

Шықпаса жаным денемнен,
Не салса тағдыр к�рем мен.
Бір �зім үшін �лмеймін,
Бір ғана соған к�нем мен.

Кеудемде әзір жүрек бар,
Тілек бар. Соған сенем мен.
Артымда қыруар елім бар,
Cлсе де денем, мен �лмен...
Осы бағытты бауырлас елдерде, әсіресе 

Қырғызстанда – Ишанғали Арабаев, 
Қасым Тыныстанов жүйелі жалғастырып, 
күрескерлік танытты.

Осы жайттарды еске алғанда, с�з 
жоқ ХХ ғасыр басындағы дүбірлі дәуір 
шежіресі, революциялар шындығы – 
азаттық, бостандық, тәуелсіздік мәсе-
лесінің қазіргі кезеңмен байланысы һәм 
сабақтастығы барын анық аңғартады. 
Еске түсірсек, 1917 жылы 5-13 желтоқсан 
аралығында Орынборда жалпықазақ 
съезі �тіп, Алаш автономиясы құрылып, 
оның т�рағасы ]лихан Б�кейхан болды. 
Ұлт кеңесі құрамына – Х.Досмұхамедов, 
Х.Ғаббасов, М.Шоқай, ].Ермеков, 
Ж.Ақбаев, О.]лжанов, Б.Құлманов, 
Б.Мамытов,  т .б .  енді .  Автономия 
орталығы Семей қаласы болып белгіленді.

Осы тұста, яғни 1917 жылы тамызда – 
Түркістан автономиясы да Алаш арқауын, 
бағыт-мақсаттарын қолдады. Ал 1920 
жылы тамызда Қазақ автономиялы респу-
бликасы Ресей федерациясы құрамында 
құрылды. 1991 жылы Қазақстан Рес-
публикасы Кеңес Одағы құрамынан 
шығып, Тәуелсіздік жариялады. Осы 
орайда, әрине 1920 жылы құрылған Қазақ 
АССР-і мен қазіргі Қазақстанның негізі 
болған Алаш автономиясы, оның бас-
ты бағыттарын құраған – азаттық пен 
бостандық мұраттары бүгінгі уақытта да 
�зекті болғандықтан, ұлттық мемлекет 
құру бағытындағы ұстанымдарынан ортақ 
мақсат, тарихи жалғастық пен сабақтастық 
бары байқалады. Демек, азаттықты аңсап, 
бостандық жолын таңдап, тәуелсіздікті 
жан-жүректерімен қалаған алашшыл һәм 
халықшыл қайраткерлер негізін қалаған 
Алаш жалпыхалықтық партиясы мен 
Алашорда үкіметінің құрылғанына – 100 
жыл, азаттық идеясы мен бостандық жо-
лында �мірін қиған саяси қуғын-сүргінге 
– 80 жыл толуы ел тарихы мен даму 
үрдістерінде маңызы зор.

Жинақтап айтқанда, қазақ халқының 
тарихы, қалыптасу кезеңдері мен даму 
жолы – Алаш арқауы: азаттық, бостандық, 
тәуелсіздік мұраттарын құрады. Қазақ 
мемлекетін құру арман-аңсарларына 
айналды. Бұл, әсіресе ел-жерге иелік 
ету, тарих, дәстүр, дін, мәдениет, руха-

мысалы, ].Б�кейхан, А.Байтұрсынов, 
М.Дулатов, М. Жұмабаев, Ж. Аймауытұлы, 
Ж . А қ б а е в ,  Х . Д о с м ұ х а м е д ұ л ы , 
Қ.Кемеңгерұлы, С.Қожанов,Т.Рыс-
құлов, Н.Т�реқұлов, С. Сәдуақасұлы, 
Б.Сыртанов, т.б. // қоғамдық қызметі 
мен кезеңі, �мірі мен шығармашылық 
мұрасы іргелі  і зденістердің,  алуан 
бағыттағы зерттеулердің арқауына ай-
налды. Алдымен, Алаш арыстарының 
«Шығармалары» жарық к�рді //1998-1990 
ж.ж.//, к�птомдықтары басылып келеді 
(1995-2017). Зерттеу мен зерделеу ісі- жеке 
жинақ пен ұжымдық еңбектерден, кітаптар 
мен библиографиялық к�рсеткіштерден 
орын алды (мысалы, Алаш-Орда. Сб. До-
кументов. Состав: Н. Мартыненко.- А, 
1992; Алаш мирас. Құжаттар жинағы.-А, 
1993; Алаш қозғалысы. Құжаттар мен ма-
териалдар жинағы. 1-3 том. -А, 2004-2007 
ж.ж; Алаш ақиықтары. Құраст: Т.Жұртбай. 
-А, 2006; Бес арыс. Естелік, мақалалар. -А, 
1992; Қазақстан. Ұлттық энциклопедия.-А, 
1997-2000; 2005; Алаш қайраткерлері. 
К�рсеткіш. – Астана, 2004; «Алаш» 
қозғалысы. Анықтамалық.-А, 2008;Город 
Алаш(Сборник документов).-Семей,2010. 
366 стр;Восточное отделение правитель-
ства Алашорды (Сборник документов). – 
Семей, 2010. 420 стр; Алаштану мәселелері 
(Ғылыми жинақ). – Семей: Таным, 2010.  
420 бет; Алаш туы астында.Танымдық 
басылым. – Астана: Арман Медиа, 2013.  
198 бет; ХХ ғасырдағы Алаштың ақ 
жолы. – Алматы: Экономика, 2013.  
248 бет, т.т.).

А л а ш  а р ы с т а р ы н ы ң 
қоғамдық қызметі мен кезеңі, 
�мірі мен шығармашылығы 
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Тегінде түркілердің ұлттық мінезінде мақтану деген ұғым мүлде болмағанға 
ұқсайды. ХI ғасыр ғылымының ірі өкілі Махмұт Қашқари «Диуан-и лұғат» 
атты əйгілі еңбегінде: «Түрікте өзін ұнату, мақтану жоқ. Түрік үлкен ерліктер 
жəне жанкештілік жасағанның өзінде ерекше іс істемегендей сезінеді» деп 
жазған екен. Абызымыз айтса айтқандай, мақтануды жаны сүймейтін биология 
ғылымының докторы, көрнекті цитогенетик-цитоэмбриолог ғалым Кенебай 
Қожахметұлы – Қызылорда облысы, Арал ауданы, Шөмішкөл елді мекенінің 
тумасы. Сұрапыл соғыстың қаһарлы күндерінде жастайынан əкеден бір, қамқор 
болған əке інілерінен майдан даласында екі айырылған жетімнің сыйынғаны – 
бір Алла болса, жесір шешелерінің ендігі үміті өзі ғана боп қала берді... 

ҒЫЛЫМНЫҢ

Сарбаздар ант қабылдады

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА

Шүкән деген кісі ауылға 
аса бір қадірлі адам емес. 
«Соғыстан қашқан» де-

ген атағы бар. Ойлап отырсам, сол 
қашудың да бір адамдық һәм қоғамдық 
астары бар секілді. Адам тектен-текке 
�з басын �лімге тікпейді. Отан деген 
әркімнің  «�з үйі – �лең т�сегі» емес пе? 
Ол Отанын к�рмей тұра алмайды. Кейін 
есейген шақта сол кісіден «Соғыстан 
неге қаштыңыз?» деп үрейлене отырып 
сұраған едім, «Не, біреу жіберді ме?» 
деп сұқтана қарады. «Жоқ, к�ке, �зімнің 
білгім келеді, әрі аудандық газеттің 
штаттан тыс тілшісімін ғой» деп едім, 
«Қазір Стәлін жоқ, шындықты айтуға 
болады» деп к�сілсін кеп.

– 41-жылы ауылдың бір топ 20 мен 
40-тың арасындағы к�к�рімі мен қырма 
сақалдарын соғысқа шақырып, бір 
ай «ойнатып», Мәскеудің дәл түбіне 
әкеп салды. Кілең қазақ пен аракідік 
қырғыз, арамызда бір �збек бар, ол 
да окоптың не екенін білмейді, тамақ 
пісіріп, солдаттарға ботқа дайындап 
жүреді. ]лем-тапырақ қырғынды к�рдім 
де ойға шомдым. Жігіттерге айттым: 
«]й, мынаны к�ргенше, «�з үйім – �лең 

Жастықтың оты жалындап...

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

қия жолында

қылтиып тұрған әр ш�птің басын бір 
жұлып жеп, кездесу біткенше мектепті 
айналып жүрді. 

– Ата, соғыс деген қандай болады? – 
деді бір оқушы алдын ала дайындалған 
сұрақ бойынша.

– Соғыс деген қызық, тек �ліп 
қалаты ның болмаса, – деді күлімсіреп. 
«Неге қаштыңыз?» деп ешкім сұраған 
жоқ, бірақ жетпістен асқан шал сұрамай-
ақ бәріне �зі жауап берді. 

– Cтірік мылқау боп соғыстан 
құтылып, тылда қатын-қалашпен бірге 
орақ орып, қорқытып тамағын тар-
тып жеп жүргендер де болды. Біз �з 
еркімізбен, саналы түрде қаштық. «Cз 
үйің – �лең т�сегіңді» бір к�ру соғыста 
арман болды. Оның үстіне қырғынға біз 
сияқты оқымаған мұсылманды салып, 
�здері дүрбімен артыңнан қарап тұрса, 
қаның қайнай ма, жоқ па?! Сондықтан 
оқыңдар, сендер де біреудің сыртынан 
дүрбімен қарап тұратын болыңдар, – де-
генде, бір шыдамсыз оқушы:

– Ата, сізді газетті жібермей оқиды 
дейді ғой. Сауатыңызды қалай аштыңыз? 
– деп сұрап қалды.

– Ол рас. Бізді әкеміз кезінде т�те 
оқуға берген. Сонда оқуға шыдамай 
қашып кеткендер де болды. Біз әріп 
үйрену қанша қиын болса да, азабына 
т�зіп, хат тануға тырыстық. Ол кездің 
дүмше мұғалімдері жауап бере алмасаң 
дүрелеп тастайтын. «Дүмше молда дін 
бұзар» деген с�з осыдан қалған. ]йтеуір 
осының бір жақсылығы болар деп, 
бәріне т�здік. Гәзит оқитын халге жеттік. 
«Cскен �ңір» (аудандық газет) менің 
тамағым, оны к�рмесем ас батпайды, – 
дегенде, сол қолымен балдаққа сүйеніп, 
сәл бүкшиіп с�йлеп тұрған адам осы 
дүние Пайғамбарындай к�рінді.

– Сағатың қанша? – деді оқу ісінің 
меңгерушісіне с�зін аяқтап.

– Т�рт боп қалды.
– Мен кеттім. Гәзит келетін уақыт 

боп қалды. Соны бір шолып шығып, 
бақшадағы қарауылдығыма барам.

– Ең соңғы с�зіңіз, жеткіншектерге 
қандай тілек айтар едіңіз? – деп �зі де 
мойнына қызыл галстук таққан жіп-
жіңішке пионер вожатый Кенжегүл 
апай сауал қойғанда, балдағын бір рет 

еңбек жолын бастаған мекемеде табан 
аудармастан 47 жылдан астам уақыт 
жұмыс істеді. Оның бір қуанғаны бұл 
мекеменің мәдени бидай �сімдіктерін 
жабайы туыстармен будандастыру проб-
лемасы мемлекет тарапынан цитология 
және генетика зертханасының зерттеу 
бағдарламасына еңгізілген екен. Ұққаны 
– осы проблеманы жүргізу үшін маман 
керек болып, Қожахметұлын арнайы 
шақыртқан болып шықты. Алғашқы 
жылдан бастап-ақ Кенебай алға қойған 
мақсаттары мен міндеттерін бір-бірімен 
аралас цитология, цитогенетика, ге-
нетика, цитоэмбриология, биохимия, 
физиология ғылымының жетістіктерін 
ауылшаруашылық дақылдарының жаңа 
сорттарын шығару үшін селекциялық 
зерттеулерге пайдалану керек деген ойда 
болып, істелетін жұмыстардың стра-
тегиялық жоспарын айқындап алды. 
Мәдени және жабайы туыстардың бу-
дан �сімдігін селекцияға пайдалану �те 
қажет екендігін де білді.

Жүргізілген зерттеулер оң нәти же-
сін берді. Осындай тынымсыз еңбек 
пен маңдай тердің арқасында Кенебай 
Қожахметұлы зерттеу материалдарының 
басым к�пшілігі (84 үлгісі) жер жүзі 
мамандарынын пайдалануы үшін Ота-
ны мыздың �сімдіктер генетикалық 
қо рына тиісті құжаттар арқылы �т-
кізілді. Сонымен қатар осы жаңа әдіс 
арқылы алынған бағалы гендері мен 
селекцияға, генетикаға қажетті белгілері 
бар жаңа будан �сімдіктерінің 29 үлгісі 
Республикамыздың патенттеу орта-
лығына селекцияның жетістіктерін 
Патенттеу, бидайдың жаңа түр топтама-
сымен АШМ Республикалық патенттеу 
меке месіне �ткізіп, содан 17 патенттік 
шешім алынды. Зерттеу құндылығы да 
осы болса керек.

Цитогенетикалық, цитоэмбриоло-
гиялық, генетикалық, селекциялық 
зерт теулердің қорытындысында бірнеше 
туысаралық, түраралық (Балауса, Балау-
са8, Таза, Қожа, Азияда, Ғалия, Эри-
троспермум 350, Комсомольская1, Тю-
менская 29, Тюменская 31, Арап улуч-
шенный, Ақсай) сорттарын шығаруға 
қол жетті. Осы сорттардың барлығынан 
ғалым авторлық куәлікке ие болды. 
Осы зерттеулер бойынша ғалымның 128 
ғылыми мақаласы баспадан жарық к�рді. 
Зерттеулері жоғары бағаға ие болып, 
халықаралық Thompson, Reuters, Scopus 

«Баламның әскери борышын �теп 
жатқан жерін, оның командирлерін 
к�ріп, к�ңілім марқайып қалды. Оның 
үстіне бұрын әскер екі жыл еді, енді 
бір жыл деген – уақыт па. Қазір-ақ �те 
шығады ғой. Халқымыз аман, аспаны-
мыз ашық болсын» деді ол.

Шара аяқталған соң ант беру 
рәсіміне жиналған меймандар ка-
зарма үй-жайына, сарбаздар асхана-
сына, медициналық бекетке кіріп, 
б�лімнің тыныс-тіршілігімен танысты. 
]скери б�лім оркестр әншілерінің 
� н е р і н  т а м а ш а л а ғ а н н а н  к е й і н 
жауынгерлердің туған-туысқандары 
б�лім басшылығына алғыс айтып, 
жылы лебіздерін білдірді.

Думан ҚҰРМАНҒАЛИЕВ

тапсырған орыстар к�леңдеп кетті. «Мен 
сендердің ықылас-ниеттеріңе ырзамын» 
деп, аудандық газетті к�ргенше асығып 
келе жатты. Оқушылар: «Маркс пен 
Ленинге неге Меңбайды қосып айтты?» 
деп сұрағанда вожатый апай: «Меңбай 
ауылдың почтальоны, Шүкән ата газет 
келгенше оны күтіп отырады» деп 
түсіндірді.

Тоқсанға тақаған шағында Шүкән 
а қ с а қ а л д ы ң  к � з  а л д ы  б ұ л д ы р а п , 
немерелері сұраған газетін оқып беретін 
болды. 

– «Cскен �ңір» неге уақтылы келмей 
қалды? – деп аудандық газетті іздегенде 
бір немересі:

– Ата, ол қазір аптасына 3 рет емес, 2 
рет шығады, – деп түсіндірді шыдамсыз 
күйге салынып.

– «Ленин жолы» ше? Ол – облыстық 
гәзит қой.

– Ол қазір «Сыр бойы» деп аталады. 
Ол да солай, – деді немересі тезірек 
қасынан кеткісі кеп.

– Е-е, жетіскен екенбіз. Cзімізге-
�зіміз келгенде қағаздан жұтаған екенбіз 
де. Ештеңені қалт жібермейтін �кімет 
қайда қарап отыр?

– Оны білмеймін, – деп тықыршыды 
немересі.

Бір күні кенже немересін шақырып 
ап:

– Осы сен «Қазақстан пионерін» 
оқисың ба? – деді шал ұрпағына үміттене 
қарап. 

– Ол қазір «Ұлан», «Қазақстан пио-
нері» ескі атауы.

– Жаңашыл боп қалыпсыңдар-ау, 
қызыңды... – деп теріс қарап жатып 
алды. Cздері ұлан боп жер тарпыған 
о т ы з ы н ш ы - қ ы р қ ы н ш ы  ж ы л д а р 
к�кірегін тепкілеп жатты.

К�п ұзамай Шүкән қарт �мірден 
озды. Сонда �зімен қатарлас таяқ 
сүйенген бір шал дауыс сап келді.

– Мені Мәркіс пен Ленинге теңеген 
ағажаным-ау, – деп солқылдағанда дау-
сы жер жарды. Жастар бір-біріне қарап 
жымиса, кәрілер к�здеріне жас алды. 

Бұл – бұрынғы почтальон Меңбай 
еді. Шүкән мамырдың 5-і күні �мірден 
�тіпті. Бұл – ескіше Баспас�з күні. Бұны 
бүгінде біреу білсе, біреу білмейді.

базасына енген жоғары рейтингті им-
пакт-факторы журналдарда жарық к�рді.
Биология ғылымында басқа ғылым дар 
секілді  әртүрлі к�зқарас, ой-пікір, тіпті, 
талас-тартыс әрдайым туындап отырады. 
Cсімдіктер селекцияның дүниежүзілік 
ғылымдар Ассамблеясының Еукар-
пия, СИМИИТ, Икарда конгрестеріне, 
к � п т е г е н  х а л ы қ а р а л ы қ  ғ ы л ы м и 
орталықтардың жиындарына бірнеше 
рет қатысқан Кенебай Қожахметұлының 
алған алғысы, марапаты аз емес.

Ол к�п жылдар бойы цитология 
және генетика зертханасын басқарды. 
Зертхана басқару деген асқан білімді, 
кішіпейілділікті қажет етеді. Оның 
үстіне, мемлекеттік тапсырманы дер 
кезінде жақсы нәтижелермен к�рсете 
білу де – үлкен жауапкершілік.  Ұжым-
ның, әріптестердің ақыл-ойларын, 
шешімдерін, қарама-қайшылықтарын 
ақылға салып, қорытып, оны орынды 
мақсаттарға бағыттап отыру да осы 
зертхана меңгерушісіне байланысты. 
Сондықтан да ғалым әрдайым «Ұлық 
болсаң, кішік бол» деген принципті 
ұстанып, ешуақытта ешкімнің ар-
намысына тимей, ерекше бір мінез 
к�рсетпей,  айналасымен жақсы 
қарым-қатынас жасауда ұстамды 
болуды да бір сәт ұмытпады.  Бұл 
ж о л д а  Қ ұ д а й  о ғ а н  ж а қ с ы  ұ с т а з 
жолықтырды. Профессор Владимир 
Иванович Фурсов: «Сен клетка дегенді 
терең, кешенді түрде зертте, �йткені 
сенде осы салаға,  микроскоп деген 
құралға құштарлығың да, икемділігің 
де бар» екен деп айтқаны оның әлі 
күнге есінде. Ұстаздың әулиелігі демей 
к�ріңіз, сол кездің �зінде-ақ ол жас 
Кенебайға: «Cсімдік клеткасынын 
цитологиясын, эмбриологиясын, 
митоз, мейоз құбылыстарын, оның 
биологиясын, генотиптік, фенотиптік 
заңдылықтарын жақсы игерсең, 
әрі қарай жақсы нәтижелерге қол 
жеткізе аласың» деп бірден-ақ айтқан 
болатын. Ұстазының осы аманатын 
орындау мақсатында әрбір зерттеуін 
айтарлықтай ауқымды дәрежеде 
орындаған Қожахметұлы алға қойған 
мақсатын толық орындап шықты.  
Оның әуел бастан �зіне  қойған 
талабы «Қолыма алған �сімдіктер 
биологиясын зерттеуді ақылым, сезімім 
жеткен жеріне дейін жүргізе берем» 
деген ой болатын. ]рине, астым-
тастым деп шіренбейтін Қожахметұлы  
туысаралық будандастыру нысанының 
құпиялары әлі ұзақ, ұзара беретіндігіне 
кәміл сенімді. Тек оны үнемі әрі 
қарай қазбалап, тереңдете беру керек 
деген мақсатты ойда жүреді. Cйт кені 
мұндай зерттеулер биология деген 
үлкен тіршілік ғылымына әлі де болса 
к�птеген  жаңалықтар берері с�зсіз. 

Ешкімге жалтақтауды жаны сүймей-
тін, бар ойы мен мақсаты ғылымға адал-
дық болған ғалым үнемі ізденіс үстінде. 
Ол қандай да бір ғылымға қосар үлесі бол-
са оны орасан зор ілтипатпен, махаббат-
пен беруге әзір. Ғылымда �зіндік ойып 
алар орны бар Кенебай Қожахметұлы 
құдай қосқан қосағы, �сімдіктер се-
лекциясы мен генетикасының мама-
ны Ғайнижамал Т�леуғазықызымен 
алты перзент тәрбиеледі. Балаларының 
барлығы да жоғары білім алып, түрлі 
қызмет саласының тізгінін ұстады. 
Олардың бәрі әкелерінің ғылымға 
алғаусыз берілген адал жан екендігін 
мақтанышпен айтады. Оған себеп те 
жоқ емес. Cйткені қамқор да еңбекқор 
әке қандай да бір жоғары жетістікке 
жетсе де кеуде қақпады. Ол әруақытта 
қарапайымдылық пен ізгіліктің туын тік 
ұстады. 

Оның ғылымдағы тынымсыз еңбегі 
әлі де жалғасуда... 

Бағдат К1РІБОЗҰЛЫ,  
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, филология ғылымының 
докторы, профессор

Қуандық ТҮМЕНБАЙ

т�сегімізді» бір к�ріп �лейік, қашайық» 
дедім. Ергендер ерді, ермеген сужүректер 
қалды, түн жамылып бір стансаға келіп, 
жүк тасыған қызыл вагонға жармасып, 
бір ай жүріп, ауылға келсек, «інківіді» 
(КГБ) күтіп тұр екен. Дегенмен, мені 
ымыртта, шай үстінде дастарқан басы-
нан ұстап әкетті, үй-ішімді бір к�ріп 
қалдым, ауылы алыстар туған-туысына 
жете алмай босқа кетті-ау қыршынынан 
қиылып. Апарып, қайта салды қырғынға, 
дәл бір қазақтан басқа адам табылмай 
қалғандай. Қашқындардың бәрі �лді, 
«қырық жыл қырғын болса да ажалды 
�леді» деген рас с�з екен, аяғымды 
танкінің оғы жұлып кетіп, �здері үш ай 
емдеп, балдақпен елге келдім. К�кеңнің 
балдақ сүйенгеніне де, амандық болса 
биыл отыз жыл болады деп, сырмалы 
шалбарының қалтасынан шақшасын 
алып, ерніне шүйіре тастап, с�зді бұзып 
с�йлеп, «соғыс дегенің қызық қой, 
тек �ліп қалатының болмаса» деп бір 
күліп алды. Ақсақ аяғының балағын 
тізеден т�мен қайырып байлап тастаған. 
Онысы әбден жылтырап кеткен, �зі де 
�мірі осы шалбарды шешпейді, белбеу 
орнындағы бауы да салаңдап жүреді. 
Есекке балдағына сүйеніп тұрып ырғып 
мініп, қырындап отырып алады, есегі 
бақша мен үй арасын �зі тауып барып, 
�зі тауып келеді. Бұл кісі болса ауылдағы 
балалар бақшасының жиырма жылдан 
бергі қарауылы. 

– Сен осы айтқандарымды жазып 
жүрме. Кейін бәрінің кезегі келеді. 
Стәлін �лгесін сәл де болса жеңілдік 
болды. Жарықтық, кісәпір еді ғой, – деп 
маған шұқшия қарады. 

Бір нәрсе жазғым келді,  бірақ 
тақы рыбын таба  алмадым.  Жыл-
дар жылжып �ткесін ғана адамның 
ғұмыры мен Отанның мазмұнын біле 
бастағандаймыз.

Бұл кісі аудандық және облыстық 
газеттерді жібермей оқитын. «Мұнан 
үлкеніне араласпай-ақ қояйық» дейтін 
к�рінеді айналасына ыржия қарап. 
]сіресе, аптасына 3 рет шығатын 
аудандық газетті к�рмесе ішкен асы 
бойына дарымайды. Ал немерелері 
«Қазақстан пионерін» жаздырып ап, 
әлем тынысын аталарына айтып беріп 

«Тәуекел түбі – жел қайық, �тесің де 
кетесің, уайым түбі – тұңғиық, батасың 
да кетесің» дегендей, нар тәуекелге бел 
буған бозбала қайтсе де жоғары оқу ор-
нына түсуге асығады. С�йтіп, 1960 жылы 
Қызылорда қаласындағы Н.В.Гоголь 
атындағы педагогикалық институттың 
жаратылыстану факультетіне бағы жа-
нып, студент атанады. Ес біліп, етек 
жиғалы �мірдегі алғашқы қуанышы осы 
болған Кенебайдың студенттік кезеңі 
қызықты �теді. Ешқашан да еңбек пен 
білімнен қашпаған оның ендігі �мірі 
сабақ және қоғамдық жұмыстармен біте 
қайнасып кетеді.

 А д а м н ы ң  о й ы н д а ғ ы с ы  б о л а 
бермейді ғой, үш ұйықтаса да түсіне 

Жақында Қарағанды гарнизонында 
орналасқан 336352 әскери б�лімнің 
120-ға жуық сарбазы ресми түрде ант 
қабылдады.

Ант қабылдау рәсіміндегі салтанатты 
жиынды б�лім командирі, подполковник 
Н.Сексенбаев құттықтау с�збен ашты. 
Cз кезегінде Ауған соғысының ардагері 
Т.Хасенов және сарбаздардың ата-ана-
лары ақ тілек те рін айтып, ұлдарына ба-
таларын берді.

Осындай қуанышты сәт арасында ант 
қабылдаған сарбаздардың ата-аналары-
мен де әңгімелесудің сәті түсті. Солардың 
бірі – Қызылорда қаласынан ат терлетіп 
келген Айзада Шарапиева ұлы Ердос 
Толықбаевтың жас жауынгер атанғанына 
қуанышты екендігін жеткізді. 

отырады. Бірақ олар да «соғыстан 
қашқан адамның немересі» деген с�зден 
беттері қызарып, 9-мамыр – Ұлы Жеңіс 
күні шеттеңкіреп жүреді. 

Бір күні осы кісімен мектепте кез-
десу �тетін болды. Аға пионер вожатый 
Кенжегүл апай екеуміз шақыртушы боп 
келдік. «Сен де жүрші» деп апай қасына 
мені ертіп алды. 

– Кім болады? – деді Шүкән к�кем 
бірден күдіктеніп. 

– Ешкім болмайды. Тек пионерлер, 
– деді апай.

– Ауданның дәулері қатыспаса бол-
ды, барам, – деді бір нәрседен жүрегі 
шайлығып қалғандай.

Оқушылар дайындалып, гүл әзір леді. 
Атайдың аяғы ақсақ болғасын әңгімені 
отырып айтады деп орындық дайында-
ды. Ол кісі баяғы сырты жылтырап кет-
кен сырмалы шалбарын киіп, кездесуге 
к�к есегімен келді. Үстінен секіріп түсіп, 
«Байламай-ақ қойыңдар, есегім ешқайда 
қашпайды» деді. Пысқырынған әңгі есек 

оң қолына ауыстырып, біртүрлі күш ал-
ғандай болды да, қайтадан к�не балдақты 
сол  қолтығына қысып  еркін тұрды.

– Мәркіс жасасын, – деді оң қолын 
сермеп. Сол сәт белін буған жіптің 
шиыршықталған ұшы салаң ете қалды.

– Оның ізбасары Ленин жасасын, – 
дегенде, тағы да сол к�рініс қайталанды. 

– Cзіміздің Меңбай жасасын, – деді 
де, шалт бұрылып, есік алдында қалған-
құтқан к�к ш�пті жұлып жеп жүрген 
есегіне қарай балдағына сүйеніп кете 
берді.

– Ата, сізге пионерлер атынан гүл 
сыйлаймыз, – деп, бір ақ фартук киген 
оқушы қыз қып-қызыл раушан гүлін 
ұстап, соңынан жүгіре бергенде:

– Үйге әкеп беріңдер. «Соғыстан 
қашқан Шүкән» едім, енді «есектің 
үстінде гүл ұстаған Шүкән атанбайын» 
деп, «Ықа!» дегенде әңгі есек т�рт 
аяғын тең басып, сар желіске салды. 
Оның к�з алдына 41-жылы вокзалда 
балаларымен қош айтысып тұрып, гүл 

АЙБЫН

ЗАМАНДАС

«ғалым болам» деген ой кірмеген 
Кенебайды оқу бітіретін тұста деканатқа 
шақыртады. Оқуды бітірген соң міндетті 
түрде ауылға оралып, шешелері мен 
туыстарының қасына барып, мектепте 
жұмыс істеуді ғана ойлап жүрген 
бозбаланың ойының астан-кестенін 
деканы Ғұбайдулла Ахметов шығарды. 
Институттың жалпы Ғылыми кеңесі 
мұны КазГУ-дің биология факультетіне 
«Генетика» мамандығы бойынша 
а с п и р а н т у р а ғ а  ж і б е р у г е  ш е ш і м 
қабылдапты. 

Сол кездегі С.М.Киров атыңдағы 
Қазақ мемлекеттік университеті био-
логия факультетінің «Дарвинизм және 
генетика» кафедрасының аспирантура-
сына оқуға түскен жас Кенебайды ка-
федра меңгерушісі, ауылшаруашылығы 
ғылымының докторы, қазақ ғылым 
академиясының академигі, профессор 
Гакаш Бияшев �зі қадағалады. ]йгілі 
«Брест Қамалының» қорғаушысы, соғыс 
ардагері, биология ғылымының докто-
ры, керемет білім мен парасаттың егесі, 
профессор Владимир Иванович Фурсов 
ғылыми жұмысына тікелей жетекшілік 
жасады. «Адам алдына мақсат қоя білсе, 
оны шеше де біледі» деп үйреткен про-
фессор �негесі жас ғалымның �мірлік 
ұстанымының біріне айналды.

Биология мамандығының �зіне тән 
қиыншылықтары мен қыруар жұмысына 
ыждағаттылықпен қарап, �зінің діттеген 
мақсатына жеткен Қожахметұлының 
т�гілген маңдай тері ескеріліп, ол кан-
дидаттық дәрежеге ие болды. Бұл 1970 
жылдың басы болатын.  

Ғалым �зінің зерттеу жұмыстарын 
«дәрежеге ие болдым» деп орта жолдан 
тастай алмады. Ол «Ғалымның хаты 
�л мей дінің» нағыз шынайы бейнесін 
к�рсетті. Сондықтан да мәдени бидай 
сорт тарын жабайы эгилопс (Aegilops) 
және Қарабидай (рожь) Милитина, 
Тимофеев, дикокум, Кихара бидай 
түрлерімен туыс аралық будандастыру 
тәжірибесін жүргізді. Зерттеу оңайға соқ-
пады. Қиыншылық тұстары �те к�п еді. 

Қазақ ССР Жоғарғы және арна-
улы оқу министрлігінің жолдамасы-
мен Қазақтың В.Р.Вильямс атындағы 
егіншілік ғылыми-зерттеу институтының 
«Цитология және генетика» зертха-
насына жұмысқа орналасқан ол атал-
мыш мәселелермен бел шешпей ай-
налысты. Қожахметұлы �зі ең алғаш 

Талдықорған т�рінде облыс жас-
тарының басын қосқан «К�ш басшы – 
2017» жастар сыйлығы ның иегерлері 
анықталды. Түрлі салада еңбек 
етіп, жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар 
атанған ең таңдаулы жігерлі жастар 
марапатталды. 

К�пшіліктің к�зайымына ай нал-
ған «К�шбасшы» жастар сыйлығы – 
жетісулық әрбір жастың арманы. Оған 
талап танған байқауға қатысушыларға 
к�рсетілген құрмет тіптен ерекше. К�ш-
басшылар алдымен қызыл кілем үстімен 
жеке-жеке жүріп �тті. Оларға жиылған 
жұртшылық қошемет к�рсетіп, қыз-
жігіттердің шашбауын к�терді. Мұнан 
соң байқау жеңімпаздарын облыс әкімі 
Аман дық Баталов құттықтап, арнайы та-
ғайындалған сыйлықтарын табыстады.

– Құрметті марапат иелері, сіздерді 
тағы да құттықтай келе баршаңызға 
мол табыс, бақ-береке тілеймін. Туған 
еліміздің игілігі үшін аянбай еңбек етіп, 
Қазақстанның мақтанышы болуларыңа 
ті лек теспін. Жетісулықтардың ғана емес, 

мұқым елдің мұратына айна лыңыз дар 
дегім келеді. Жастардың та быс тары 
к�пке ортақ игілік, – деді �ңір басшысы.

Жыл сайынғы әкім жүлдесінің жас 
жетісулықтар үшін маңызы жоғары. 
Тіптен, «К�шбасшы» деген атауының 
�зі жас толқынды желпіндіріп, жігерін 
шыңдайды. Сондықтан оған ие болғысы 
келетін үміткерлер саны жыл санап ар-
тып келеді. Мәселен, биылғы байқауға 
300-ден аса жас қатысуға ниет білдіріп, 
�з жұмыстарын ұсынған. Алайда, ар-
найы құрылған қазылар алқасының 
шешімімен кіл  жүйрікт ің  ішінен 
іріктеліп, 17-сі ғана абыройлы атаққа 
лайық деп танылды.

Дәстүрлі дода осымен сегізінші 
рет �ткізіліп отыр. Жылдан-жылға 
�згешеленіп, байқаудың дәрежесі де �сіп 
келеді. Соның нақты дәлелі ретінде ата-
лымдар ішіне «үздік жас отбасы» номи-
нациясы енгізіліпті. Ал оның алғашқы 
жеңімпаздарына жұрт сүйсініп, жас 
біткен қызыға қарады. Олар небәрі 26 
жасында алтын асықтай ұл мен қылықты 
қыз �сіріп отырған Жанбаевтар отбасы.

– Қатты толқып тұрмыз. Қуанышы-
мыз ды с�збен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Ұйымдастырушыларға алғыс ай-
тамыз. Осы атаққа әрбір жас отбасы ие 
болсын,– деді бес баланың ата-анасы 
Құрмет пен Шолпан. Олардың ендігі 
арманы қазақтың үлгілі отбасыларының 
бірі болу. 

Байқаудың басты сый лығы «Үздік 
жас» деп басталатын жүлде журна лист, 
саясаткер, мұғалім, ғалым, �нерпаз 
сияқты түрлі кәсіп тұтқасын ұстап 
жүргендерге табысталды. Тағы бір 
ерекше атап �тетіні, 8 жасар қызды 
қылмыскерлерден құтқарған  еңбек-
ші қазақтық Тимур Жамолдинов «Жас 
батыр» атанды. Бұл да мақтанарлық 
жайт.

Жастар сарайындағы салтанатты 
кеш әсем әнге ұласты. Cнер жұлдыздары 
мен марапат иелері бірге ән салып, 
«К�шбасшы» гимнін орындады.

Мұхтар КҮМІСБЕК

Алматы облысы

Шал менШал мен
шындыќшындыќ
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АНА ТІЛІ

Тəуелсіздік – тəу етер асқақ ұғым. «Тəуелсіздік» деген сөзді естігенде, 1986 
жылғы Желтоқсан көтерілісінің бірден еске түсуі таңғаларлық нəрсе емес. 
Себебі, дəл осы қазақ жастарының жаппай бас көтеруінен кейін 1991 жылы 
16 желтоқсанда Қазақ елі  тұңғыш рет Тəуелсіз Қазақстан Республикасы 
болып жарияланды. Бабаларымыз сан ғасырлар бойы аңсаған арманына қол 
жеткізді. Сондықтан да тарихымызда Желтоқсан құбылысының алатын орны 
ерекше.

Желтоқсанның сол бір ызғарлы күндері уақыт өткен сайын та-
рих қойнауына сіңіп, алыстап бара жатса да еске түскенде жүрек 
сыздататындығы рас. Көтеріліс аяусыз басып-жаншылды. Бүкіл халыққа 
«ұлтшыл» деген айып тағылып, сенімсіздік көрсетілді. Бірақ желтоқсанда 
алаңға шығарған, ғасыр басындағы қазақ зиялылары көтерген ұлт-
азаттық идея рухы жығылмады. Желтоқсан – бабаларымыз бастаған 
ұлт-азаттық көтерілістерінің заңды жалғасы, Абылай хан, Кенесары 
Қасымұлы, Əлихан Бөкейханұлы, Ахмет Байтұрсынұлы, Мұстафа 
Шоқай сынды қайраткер леріміз армандаған ұлттық мемлекетіміздің 
тəуелсіздігінің ақ жолы болды. 

«МЕНІҢ ӨМІРІМДЕГІ 
ЕҢ ҰМЫТЫЛМАС 

СӘТ»

НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ

Ерлікті ту еткен естелік

ЖЕЛТОҚСАН ЖАҢҒЫРЫҒЫ

Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху 
жергілікті арналарға берген сұхбатында Еуропа елдерін 
екіжақты саясат ұстанады деп айыптады. 

Ол Ақ үй басшысы Дональд Трамп Иерусалимді 
Израиль астанасы деп мойындағалы бері Еуропа 
елдеріне алғаш рет бара жатыр. Бұл сапарда Нетаньяху 
Франция президенті  Эммануэль Макронмен 
кездесіп, Брюссельде Еуропа елдерінің сыртқы істер 
министрлерінің басқосуына қатысады. 

Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху 
Еуропа елдеріне ерекше құрметпен қарайтынын, 
алайда олардың екіжақты саясат ұстанғанын түсін-
бей тіндігін алға тартты. «Олар президент Трамптың 
тарихи мәлімдемесін сынға алып жатыр. Ал Израильге 
атылып жатқан зымырандар туралы ауыз аш пады. 
Сондықтан мен осы маңызды форумда шын дықты 
ашып айтамын» дейді премьер-министр. 

Швеция астанасы Но-
бель сыйлығын салтанатты 
түрде табыстауға арналған 
іс-шараға қызу дайындалып 
жатыр. Сый лыққа лайықты 
деп таң дал ған жан дарға Шве-
ция королі Карл XVI жүлдені 
�зі табыс етеді. 

Биыл әдебиет саласы 
бойынша Нобель сыйлығын 

түбі жапондық, британ қаламгері Кадзуо Иси-
гуро иемденді. Ал Жак Любоше, Иоахим Франк 
және Ричард Хендерсон химия саласы бойынша 
лауреат атанды. Молекулярлық механизмді зерт-
теген Майкл Янг, Джеффри Холл және Майкл 
Росбаш физиология мен медицина саласы бой-
ынша жеңімпаз атанды. Америкалық профессор 
Ричард Талер тұтынушылардың іс-әрекеті туралы 
теорияны дамытуға қосқан үлесі үшін экономика 
саласы бойынша сыйлық алды. Ал физикадан 
Нобель сыйлығы ЛИГО құрылғысы арқылы 
гравитациялық толқындарды анықтаған Райнер 
Вайсс, Барри Бэриш пен Кип Торнға бұйырды. 

Еурокомиссия одаққа мүше 
Венгрия, Польша және Чехия 
елдерінің үстінен Еуропа сотына 
шағым түсірді. Аталған мемле-
кеттер к�ші-қон келісімі бойын-
ша �з міндеттерін орындамаған. 

Оған қоса Венгрия би лігі-
нің ел аумағындағы үкі меттік 
емес ұйымдар мен уни верси-
теттерге қатысты қабылдаған 

заңы да Еуропалық одақтың ортақ ережесіне қайшы 
келеді. Сондықтан Еурокомиссия мәселені шешуге 
кіріскен.

 Ресми Будапешт сәуір айында елдегі еуропалық 
емес университеттерге қатысты жаңа ереже қабылдады. 
Ал 16 маусымда Венгрияда орналасқан үкіметтік емес 
шетелдік ұйымдар осы елде тіркеліп, қай мемлекеттен 
қаржы алып отырғаны туралы ақпаратты билікке 
мәлімдеуді міндеттейтін заң қабылдады. Деректерге 
қарағанда, бұл елдегі ұйымдарға 24 мың еуро сырттан 
құйылады.  Ел президенті Янош Адердің айтуынша, 
жаңа заң үкіметтік емес ұйымдардың жұмысына кері 
әсер етпейді. Есесіне билік сырттан келетін қаржыны 
бақылауда ұстайды. Ал Еурокомиссия мүшелерінің 
айтуынша, заң еуропалық ережеге қайшы. 

Украинаның билігі жаңа 
жыл қарсаңында электр к�лік-
теріне қатысты халық к�п күт-
кен Заңға бірқатар жағымды 
�з геріс енгізді. 

2018 жылдың 1 қаңтары-
нан бастап шетелден тасы-
малданатын экок�ліктер 
елге ешбір салықсыз тасы-
малданады. Бұл – мұндай 
к�лік тердің біршама арзандауына әрі нарықтың 
қарқынды дамуына с�зсіз себеп болатын фактор. 

Қарапайым халық үшін жанар-жағармай қолже-
тімсіз болып бара жатқан заманда Украина бұл 
жаңалықты қуана қарсы алды. Күннен-күнге 
шарық тап бара жатқан бензин отынына қарағанда 
қуат к�зімен ғана күн к�ретін электр к�ліктері әлде-
қайда тиімді. Оның үстіне шетелден тасымалдана-
тын эко к�лік терден елге ешбір салық т�ленбейтіні 
�з алдына, заңда электр к�ліктер қоғамдық орын-
дарда тегін автотұрақпен қамтамасыз етілсін деген 
тармақ бар. 

 1зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 

ИЗРАИЛЬ

ШВЕЦИЯ

ЕУРОПА ОДАҒЫ

УКРАИНА

Айып тағылды

Нобель сыйлығын иемденгендер

Мәселе сотта шешілмек

Заңға жаңалық енгізілді

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

«Мен 1986 жылы Қазақ уни верси-
те тінің филология факультеті орыс 
б�лімінің 4-курсында оқитынмын, әрі 
топтың старостасы едім. 16 желтоқсан 
к ү н і  т о б ы  м ы з д ы ң  к ә с і п о д а қ 
ұйымының жетекшісі маған орталық 
алаңда студенттер мен жастардың 
бейбіт шеруге жиналып жатқанын 
айтты. Бұл хабарды мен де �зіммен 
бірге оқитындарға жеткіздім. Со-
дан 5-6 қыз батылдық танытып, 
алаңдағылардың қақ ортасынан бір-ақ 
шықтық. Кейіннен білгенімдей мен де 
суретке түсіп қалыппын» деп еске 
алады бүгінде Ақшагүл Құрмашқызы. 

Ертеңіне университетте жиналыс 
болып, алаңға барғандардың тәртібі 
қаралады. «Чесноков дейтін парторг, 
комсомол ұйымы ның хатшысы Быков 
«Кеше алаңға шыққан студенттер 

Алматы қаласындағы №4 оқушылар 
үйінде (Алмалы ауданы) Желтоқсан 
қаһармандарын еске алу мақсатында 
«Желтоқсан – Тәуелсіздік таңы» атты 
ме ре келік кеш ұйымдастырылды. 
Кешке Желтоқсан күрескерлері – 
«Құрмет» орденінің иегері Жансая 
Сәбитова мен қайраткер-ақын, Бүкіл 
түркі дүниесі ақындары фестивалінің 
лау реаты Болат Шарахымбай құрметті 
қонақ ретінде шақырылып, №24, 36, 
136 мектеп оқушылары к�рермен 
болып қатысты. №4 оқушылар үйі ди-
рек торының оқу-тәрбие ісі ж�ніндегі 
орынбасары Шарапат Нұрелова келген 
қонақтарды таныстырған соң, жел тоқ-
саншылар халқымыздың басына түскен 
сол бір ауыр да сын сағаттар тура лы 
әңгіме шертіп, бірқатар тарихи-таным-
дық тұрғыдан ақпараттар мен мағ лұ-
маттар беріп �тті. Олардың тебірене 
айтқан естеліктері оқушыларға к�п ой 
салды.

Сосын с�з тізгінін қолына алған 
оқушылар бірінен соң бірі сахна т�ріне 

сетіп берді, қазақтардың дербес 
мем лекеттілігін сақтау жолын 
аманат етті,  Қазақстанда ли-
берал дық нарықтық экономи каға 
негізделген демократиялық қоғам 
құру бағытын ұсынды, к�п ұлтты 
унитарлық мемлекетімізді қалып-
тастырды, т.б.

Ұстаздар қауымы оқу үдерісін де 
кешегі күннің ызғарлы оқи ғасын 
оқушылардың санасына сіңіріп, 
бұл күнге қалай қол жеткізгендігіміз 
туралы айтудан жалықпаймыз. 
Т у ғ а н  е л і м і з  Қ а з а қ с т а н н ы ң 
болашағы – жастар отансүйгіштік 
және қаһармандық �негесінен 
тәлім алуға тиіс. Осы бағытта 
бүгінгі мемлекетіміз ұстанып 
отырған салиқалы саясатқа жан-
жақты қолдау к�рсетіп, тарихи 
қасіретке душар ететін қателіктерді 
қайталамау баршамыздың қасиетті 
парызымыз деп білеміз.

Т ә у е л с і з д і к . . .  Х а л қ ы м ы з 
азаттықтың арайлы ақ таңының 
аясында дамудың даңғыл жолы-
на түсіп, берекелі тірлік кешкелі 
26 жыл болды. ]рине, бұл та-
рихи тұрғыдан алғанда аз ғана 
уақыт. ]йтсе де, осындай бақытты 
сәтпен қауышу талай ғасырлық 
жанқиярлық ерліктің нәтижесі, 
ерік пен жігердің жеңісі. К�к туы-
мызды к�к аспанда желбірету 
оңай болмағаны бәрімізге белгілі. 
Бүгінгі бейбіт �мірдің ұрпағы 
тәуелсіздікті айрықша қадірлеуге, 
қастерлеуге тиіс. Себебі еліміз үшін 
Тәуелсіздіктен асқан ұлық мереке 
жоқ. 

Сәбира Н1ЛІБАЕВА, 
Құлан ауылындағы 

№1 мектеп-лицей мұғалімі

Жамбыл облысы
Т.Рысқұлов ауданы

м е н  ж ұ м ы с  ш ы л а р – 
�ңкей маскүнемдер мен 
н а ш а қ о р л а р ,  э к с т р е -
мистер» деп к�пшілікке 
к ү й е  ж а қ т ы .  « Н е  а й т ы п 
тұр сыңдар? Мен кеше бірде-
бір маскүнемді, нашақорды к�рген 
жоқпын» дедім шыдамай. Осыдан 
кейін алаңға шыққандарды ұлтшыл, 
шовинист деп қудалау басталады. КГБ 
қызметкерлері «студенттерді үгіттеп, 
алаңға бастап бардың. Сондықтан 
жауапқа тартыласың» деген с�здерді 
айтып, қорқытты» дейді ол. 

Ақыры, 1987 жылы 21 қаңтар күні 
С.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университеті ректоры ның «Қоғамдық 
тәртіпті бұзғаны және қоғамға қарсы 
іс-әрекет жасағаны үшін 4-курс-
тан  шығарылсын»  деген  №4-35 

шығып, тәуелсіздік,  бостандық, 
еркіндік жайлы �леңдерін толғана оқи 
ж�нелді. Олардың рухтана оқыған жыр 
шумақтарына риза болған қонақтар 
�здерінің ақ баталарын берді. 

Атал ған шараға әсіресе №24 мектеп-
тің оқушылары айрықша үлес терін 
қосты. Диана Молшанова мен Аружан 
Мұсаева «Туған жер» әнін шырқағанда 
тебіренбеген жан қалмады. Мәдина 
Рахатова мен Аружан Жапарбекованың 
домбырамен орындаған әндері кештің 
к�рігін кіргізді. Ал Мирас Мақсымов 
«К�к тудың желбірегені» әнін келістіре 
орындап, оның шығу тарихын баяндап 
берді. Сондай-ақ оқушылар �здерінің 
к�кейде жүрген сұрақтарын қойып, 
ойларымен б�лісті. Кеш баршаның 
сүйіктісіне айналған «Атамекен» 
әнімен аяқталды.

 Кеңескүл ОРМАНОВА,
№4 оқушылар үйінің б�лім 

меңгерушісі
АЛМАТЫ 

Араб мемлекеттері лигасы Каир қаласында �ткен 
шұғыл отырыста АҚШ-ты Иерусалимге қатысты 
шешімін жоюға шақырды. 

Ұйымға мүше елдер дің пікірінше, бұл қадам 
Таяу Шығыстағы зорлық-зом бы лықтың �ршуіне 
әкеліп соғады. Араб мемле кет тері лигасының 
Сыртқы істер министрлері бірауыздан АҚШ-қа 
бітімгер ретінде сүйенуге болмайтынын басып 
айтты. Қазір Батыс жағалау мен Газа секторында 
тәртіпсіздіктер белең алған. Палестиналықтар 
мен Израиль әскерилері қақтығысы салдарынан 4 
мыңға жуық адам қаза болып, 750-і  жарақат алған.

САУД АРАБИЯСЫ

Шешімін жоюға шақырды

1986 жылғы Желтоқсан оқиғасына байланысты қарама-қайшылықтар əлі 
де жеткілікті. Мəселен, сол күндері алаңнан түсірілген фотосуреттер ту-
ралы түрлі пікірлер бар. Орталық Мемлекеттік мұрағатта сақталған бұл 
суреттердің нақты авторлары белгісіз. Мұрағат қызметкерлерінің айтуынша, 
22-ші қорда сақталған бұл фотосуреттерді Алматы қаласының прокурату-
расы тапсырған. Осы суреттер негізінде қаншама жас қудалауға ұшырап, 
тағдырлары астан-кестен болды. «Еркек тоқты құрбандық» деп қасқайып 
тұрып жанын қиған ер ұландарымызбен қатар иықтасып, алаңға бірге 
шыққан өрімдей қыздар да түрмеге қамалды, оқудан шығарылды, жұмыстан 
қуылды. Сондай тағдырлардың бірі – Желтоқсан көтерілісіне қатысқан сол 
кездегі студент Ақшагүл Жемісбаева.

бұйрығымен А.Жемісбаева 
оқудан шығарылады. «Бұл 

маған үлкен соққы болды» 
деді ол. 
Иә, осылайша Кеңес үкіметі-

нің  пәрменімен «бұзақылардың 
әрекеті» деп бағаланған к�теріліске 
қатысу Ақшагүл Құрмашқызы сияқты 
к�птеген қазақ қызының �міріндегі 
ерек оқиға болды. «Демократияның 
алғашқы дүмпуі кезінде туған елі міз дің 
азаттығын армандап алаңға шыққан 
жастармен бірге Желтоқсан оқиғасына 
қатыстым. Бұл менің �мірімдегі 
ең ұмытылмас сәт» дейді Ақшагүл 
Құрмашқызы. 

А . Ж е м і с б а е в а  у н и в е р с и т е т т і 
кейіннен сырттай оқып бітіреді. Оған 
�зі жұмыс істейтін Қайнар ауылындағы 

к�к�ніс және картоп �сіру ғылыми-
зерттеу институ тының сол кездегі ди-
ректоры Сайлау Бабаевтың университет 
басшыларына ұсыныс жасауы, жақсы 
мінездеме беруі себеп болады. Осы-
лайша Ақшагүл «К�ркем аударманың 
теориясы» деген тақырыпта диплом 
жұмысын қорғап, ҚазМУ-ді жақсы 
аяқтап шығады. 

1991 жылы Қазақстан тәуел сіз дік 
алған соң к�теріліске қа тыс   қандардың 
басым к�п шілігі ақталғаны белгілі. 
Ақша гүл Жемісбаева да жазық сыз 
жазалан ғаны үшін ҚР Прези дентінің 
1991 жылғы 12 желтоқ сандағы №540 
Жарлы ғы негізінде Алматы қаласы 
проку ратурасының «Ақталды» деген 
анық тамасын қолына алды. 

17-18 желтоқсан күндері Алма-

тыдағы Брежнев атындағы алаңға 
шық қан қазақ жастарының фото-
суреттері жастарды аяусыз жазалау 
үшін пайдаланылғаны белгілі. Сондай 
санаулы тарихи суреттердің бірінде 
Ақшагүл Жемісбаеваның бейнесі 
қалыпты. Жалпы Желтоқсан оқиғасы 
туралы деректер әлі де терең зерттеуді 
қажет етеді. Бұл ең алдымен қазақ 
елінің азаттығы жолында әміршіл-
әкімшіл жүйеге қарсы жанын ая-
май күреске шыққан әрбір жастың 
тағдыры. Бұл Желтоқсан к�терілісінде 
жазықсыз қаза тапқандарға тағзым, 
к�зі тірі куәгерлерге құрмет және 
�скелең ұрпаққа �неге екені анық.  

Дина ИМАМБАЕВА 

Желтоқсан оқиғасы туралы мате-
риалдар жариялап отырады. 

Желтоқсан оқиғасының жаң-
ғы рығы әрдайым әрбір қазақ тың 
к�кейінде тұратындығы белгілі, 
соған байланысты бірқатар туын-
дылар жарық к�рді. Мәселен, 
Қайрат Рысқұлбеков пен 14 жылға 
сотталған Қайыр гелді Күзембаев 
туралы Роза Спанованың «Біз 
білетін Желтоқсан», сондай-ақ 
Жансая Сәбитованың «Жан жара-
сы жазылар-ау» атты кітаптары ба-
сылып шықты. Дегенмен, тарихта 
қалған қайғылы оқиғаның қасіреті 
әлі жазылған жоқ. Жазықсыз қаза 
тауып, түрмеде жастық �мірін 
�ткізген, әлі күнге ақталмаған аза-
маттар бар. Сондықтан Желтоқсан 
оқиғасының құрбаны болған 
халық қаһармандарын біз еш 
уақытта ұмытпай, Тәуелсіздік күні 
қарсаңында тарих сабақтарында 
оқушылардың патриоттық сезімін 
күшейту мақсатында айтып оты-
руымыз қажет. Желтоқсаншыл 
жастардың ерлігін насихаттап үлгі 
ету, шындықты ашып к�рсету 
біздің парызымыз.

1986 жылғы Желтоқсан оқи-
ға сының бүгінгі ұрпаққа қал-
дырған мұрасын жіліктеп атап 
айтуға болады. Мәселен,қазақ 
елі  үшін мемлекеттік  тәуел-
сіздіктен биік құндылықтың бо-
луы мүмкін емес екендігін к�р-

Бұл ХІХ ғасырдың 20-30 жыл-
дардағы к�терілістен араға 70 
жыл салып бодандыққа қарсы 
бұлқыныс ретінде тоталитарлық 
әміршіл-әкімшілдік жүйесіне 
қарсы бағытталған, дүниені дүр 
сілкіндірген, тәуелсіздік баста-
уы болған к�теріліс еді. Тарихи 
тәжірибе к�рсеткендей, халықты 
уақытша алдауға болады, бірақ 
тарихты алдай алмайсың, уақыт 
сынынан �те алмайсың. 

Желтоқсан к�терілісіне 30 
жылдан астам уақыт �тті. Алай-
да оның т�ңірегіндегі әңгімелер 
мен қисындар толастамауда. 
Оқиғаның себеп-салдары, қан-
шама адам тағдырының тәлкекке 
түскені мүмкіндігіміз жеткенше 
шындық болып ашылса екен 
дейміз.  Қазір осы к�теріліс 
ж�нін де түрлі мақалалар, есте-
ліктер, кітаптар жарық к�ріп, 
деректі фильмдер к�рсетіле бас-
тады. М.Шахановтың «Мұзда 
ж а н ғ а н  а л а у » ,  « Ж е л т о қ с а н 
алаңы», К.Табейдің «Қайсар 
рухты қазақ», Т.Бейісқұловтың 
«Желтоқсан ызғары» және тағы 
басқа кітаптарда Желтоқсан оқи-
ғасының ақиқатын анықтар лық 
мәліметтер бар. 

 Мерзімді басылымдардан «Еге-
мен Қазақстан», «Ана тілі», «Жас 
Алаш» және «Ақиқат», «Қазақ 
тарихы», «Жалын» журналдары 

ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

Халқымыз қыз баланың тәрбиесіне ешуақытта бейжай 
қарамаған. 
Талдықорған қаласындағы «Сырласу» атты 
қыздар клубында «Берік отбасы – мемлекет тірегі» 
тақырыбында д�ңгелек үстел ұйымдастырылды. 
Басқосуға  «Айналайын» балалар үйі директорының 
орынбасары Несіпжамал Баймадиева, «Ана үйі» 
акционерлік қоғамының үйлестірушісі Бақытгүл 
Жексембаева және облыстық дін істері басқармасының 
теолог маманы Ерлан Матаев қатысты. 

Күн тәртібінде ұлттық патриоттық тәрбие мен 
отбасылық институттарды дамыту, ана мен бала қарым-
қатынасына к�ңіл б�лу сынды мәселелер қаралды. Алды-
мен тақырыпқа сай бейнеролик к�рсетіліп, шаңырақтағы 
құндылықтар әспеттелді. Алғашқы с�з тізгінін алған 
Несіпжамал Баймадиева қоғамдағы қыз балалардың 
тәрбиесіне тоқталды. 

Осы тұрғыдан бірқатар ойларын ортаға салып, маңызды 
мәселелерді алға тартты. ]йел табиғатынан �те мейірімді 
де қайырымды, ұрпақ жалғастырушы, алдынан кездескен 
барша қиыншылықтарды к�тере алатын қайсар жан екенін 
айтып, �мірден мысалдар келтірді. Қыз бала тәрбиесіне 
жастайынан к�ңіл б�лген ж�н деген ойын білдірді. «]йел 
ерлерге қарағанда қатыгезденіп бара жатқан секілді. Туған 
сәбиін далаға лақтырып кету не деген сұмдық?! Жап-
жас келіншектер бала к�тере алмай жүр. Нәрестеге біреу 
қолы жетпей жүрсе, ал біреу Алла тағала берген баласын 
бағаламайды. Ер азаматтардың да жауапкершіліктерін арт-
тыру керек. Адам �мірі ойыншық емес. Менің балалар үйінде 
жұмыс жасап жүргеніме 22 жыл болды. Ата-анасы  бар бола 
тұрып, тірі жетім атанып жүргендерді к�рсең жүрегің сыз-
дайды. Олар ата-аналарын сағынады, ойлайды. Жанарлары 
жасқа толады» дей келе, �зінің жетім балаларға, олардың 
келешек тағдырына деген аяушылық сезімін де жасырмады. 

Басқосуда с�з алған Бақытгүл Жексембаева «Ана 

үйінің» қызметі туралы айтса, теолог Ерлан Матаев діни 
тұрғыда әңгіме �рбітті. Психолог маман отбасындағы 
құндылықтар т�ңірегінде ой қозғады. Қыздар �здерін ма-
залап жүрген сауалдарына жауап алды. 

Талдықорған сервис және технология колледжінің 
білімгері Анеля Ерланова: «Отан отбасынан басталады» 
демекші, біздің мемлекетіміздің тірегі ол – тату-тәтті 
шаңырақ» деген ойын білдірді. Айта кетейік, қыздарға 
арналған «Сырласу» клубы тек облыс орталығымен 
шектеліп қалмай, �ңіріміздің аудан, қалаларына барып, 
әртүрлі іс-шаралар �ткізеді.

Д�ңгелек үстелдің тақырыбынан байқалып тұрғандай, 
берік отбасы – мемлекет тірегі екені рас. Қоғамда 
отбасылық құндылықтарды дұрыс қалыптастыра білсек, 
ұтарымыз к�п. Cйткені отбасылық құндылық елдік 
құндылыққа негіз  болары с�зсіз. 

 Мәулен 1НЕРБАЙ

Берік отбасы – мемлекет тірегі
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Жақыпжан НҰРҒОЖА

ЗЕРДЕ

...Жаңбыр т�пелеп тұр...

...Айнала тас қараңғы...

...Жүрейін десе, аяғын қозғалта алар емес. 
Зілдей ауыр. Қорғасын құйып қойған ба 
дерсің...

...Алдында біреудің кетіп бара жатқаны 
анық. Сұлбасы қарауытып к�рінеді, әйтеуір. 
Етене жақын екенін жүрегі сезеді. Кім болды 
екен? Мына н�сердің астында қайда барады 
бұлар?.. Жұмбақ...

– Мұқаш!..
...Біреу шақырғандай болады... Қалың 

тұманның ішінде адасып жүргендей...
...Кенет жарқ етіп, айнала самаладай 

жарқырап сала берді...
– Мұқаш деймін!..
...Тәйірі, түс к�ріп жатыр екен ғой манадан 

бері. Лашын екен шақырған. Б�лменің шамын 
жарқырата жағып қойыпты. К�з қариды.

– Біреу звандап жатыр. Сені сұрайды. 
Одақтан дейді...

Мұқағали к�зін әрең ашып, оған аңырып 
қарады.

– Кім дейсің?..
– Е, қайдан білейін?.. Түн ішінде неғылған 

«Одақ»? Қалжыңбас достарыңның бірі шығар... 
Мұқағали мәйкішең дәлізге шығып, 

орындық үстінде шалқасынан жатқан телефон 
тұтқасын құлағына тосты.

– ]л�у, бұ кім?..
Қабдыкәрімнің даусын әзер айырды.
– Мұқа, Одаққа тез жетші!.. Н�кісте Т�леген 

қайтыс бопты. Айбергенов...
– А-а, не дейсің?.. Т�леген!?..
Біреу миына ыстық біз сұғып алғандай 

болды. Жүрегі зырқ ете қалды...
«Құдай-ау, не дейді?.. Т�леген... Қалайша? 

Мүмкін емес. Жап-жас қой әлі...»
Тұтқадағы дауысты ести тұра, с�здерін 

ажырата алар емес. Біресе басын, біресе кеуде-
сін сипалай берді. К�зінен жас парлап барады...

– Мұқаш, не болды?..
Нағиман анасы екен үн қатқан. Лашын екеуі 

состиып тұр.
– Т�леш... Т�легеннен айрылып қалдық 

қой, Нақа...
– Алда, байғұс-ай!..
Лашын иығына к�нетоз кәст�мін әкеп 

жауып еді, кемсеңдеп отырған Мұқағали еңіреп 
қоя берді. Жұбатпақ болған Лашынның да 
с�йлеуге шамасы келмей, Мұқағалидың алдына 
тізерлей кетті. Иығы селкілдеп барады.

– Сабыр етіңдер, қарақтарым... Балалар 
оянып кетпесін...

Нағиман екеуіне жақындап, бастарынан 
сипады. Олардың дірілі бұған да ауысты. Енді 
үшеуі қосыла жылады.

Алдымен есін жиған Лашын болды. Мұқағали-
дың қолындағы манадан бері шиқылдап тұрған 
тұтқаны жәйімен алып, ұясына салды. «Мұқаш, 
Одаққа бару керек пе? Киімдеріңді жолға 
дайындай берейін бе?» деп сұрады. Мұқағали 
солығын баса алмай, басын изей берді...

* * *
Қабдыкәрім кабинетінде күтіп отыр екен. 

Мұқағали онымен жылап к�рісті. Құшағынан 
босатар емес. Қабдыкәрім бұны қайта-қайта 
арқасынан қағып, жұбатып, орындыққа күштеп 
отырғызғандай болды. Мұқағали есін жинай 
алмай, есеңгіреп, ұзақ отырды.

– Қабдыкеш, не болды бұл, не болды? – деп, 
басын шайқай береді.

– Мұқа, сабыр қыл енді. Түсінемін, Т�леген 
жан жолдасың болды ғой. Бәрімізге ортақ 
қайғы. «Cлі артынан �лмек жоқ» деген. Тірі 
адам тіршілік жасауы керек қой. Марқұмды 
ақтық сапарға шығарып салуымыз керек...

– Апыр-ай, ә, сонда не жағдай болған �зі? 
Қабдыкеш, түсіндіріп айтшы құдай үшін...

– Мұқа, менің бар білетінім мынау. Одақтың 
әдебиетті насихаттау бюросы Дихан ]білев, 
Сағынғали Сейітов, Нұтфолла Шәкенов 
үшеуін Қарақалпақстанға іссапарға жіберуге 
ұйғарған еді. Содан олардың қарақалпақ 
жұртшылығымен кездесуін ұйымдастыру 
үшін бюроның жаңа қызметкері Т�леген 
Айбергенов алдын ала Н�кіс қаласына ертерек 
барады. С�йтіп, делегациямыз Н�кіске жеткен 
күннің ертеңіне Шымбай ауданына жүріп 
кетеді де, Т�леген аяқ астынан сырқаттанып, 
Н�кісте қалып қояды. Сол күні ақын �мірмен 
қоштасады. . .  Неден қайтыс болғанын 
білмеймін, Мұқа. Н�кістен телеграмма түнде 
алдық. Бүгін жерлейді... 

– Қап-ай, ә!..
Мұқағали басын салбыратып отырып қалды. 

Қабдыкәрім оның қасына келіп, иығынан 
сипады: «Мұқа, кешір, маған жерлеу рәсімін 
ұйымдастыру тапсырылған. Сен сыртқа шыға 
тұршы. Бірақ, ешқайда кетіп қалма. Сені 
Н�кіске жібереміз. Айбергеновтің әйелін бірге 
ала барасыңдар. Оған әлі естірткен жоқпыз». 

Мұқағали кабинеттен шыққасын к�з 
жасына қайта ерік берді. «Обал-дағы-ай, 
артында шиеттей бес баласы қалды! Не болар 
екен олардың күні?..»

Фойеде ерсілі-қарсылы жүріп алды. Екі 
самайының тамыры солқ-солқ етеді. «Cлгені 
Т�легеннің рас болса...»

Шәй қайнатым уақыт �ткенде т�менгі 
қабаттан абыр-дабыр дауыстар естілді. 
Артынша әлдекімнің екінші қабатқа жүгіре 
басып к�теріліп келе жатқанын байқады. 
Саттар Сейітқазин екен.

Мұқағали оған қарсы жүріп, құшағын 
жайып, ботадай боздай ж�нелді.

«Ой, бауырым-ай, ой, ақыным-ай, серігім-
ай, егізім-ай, не болдың, не болдың!?.»

С а т т а р  м ұ н д а й д ы  к ү т п е с е  к е р е к , 
сасқалақтап,  не істерін білмей қалды. 
Мұқағалидың алып құшағында тұрып, ентігін 
баса алмай, мең-зең қалыпқа түсті. «Мұқа, 
сабыр, сабыр» деп қояды. Сәлден соң құрсаудан 
сытылып шыққандай: «Мұқа, күте тұр» деп, 
Қабдыкәрімнің кабинетіне кіріп кетті.

Сәлден соң қайта шығып: «Мұқа, барын-
ша сабыр сақтайық. Қазір Т�легеннің үйіне 
барып, жұбайы Үрнисаны ертеміз де, аэро-
портқа тартамыз. Оған еш сездірмейік. 
Н�кіске жеткесін бір-ақ естіртеміз» деді, 
с�зін салмақтап. Мұқағали үнсіз басын изеп, 
келіскендей болды. 

«Cлгені Т�легеннің рас болса...»
* * *

АН-2 Қарақалпақ аспанын қақ тіліп, қалық-
тап келеді. Мұқағали терезеге қадалып отыр. 

«Қызталақ, жете де алмай келесің, сені 
де «ұшқыр кілем» дейді-ау. Құдды есек-арба 
дерсің... Қанатым болса, шіркін, алдыңа түсіп 
алып, зуылдар едім. Үлгеру керек қой... 

Е, бірақ, осыған да шүкір. Қайта мына 
Саттар еті тірі, әбжіл екен. Ұшаққа «жоқ» 
билетті тауып, Тәшкенге жеткізді. Ол жерден 
қалай екенін қайдам, �збек комсомолын тауып 
ала қойды. С�йтіп, оларың �бектеп шығарып 
салды. Енді н�кістіктер «кешіккен �здерінен 
к�рсін» деп, Т�легеннің жүзін топырақпен 
жауып, жасырып қоймаса, болғаны... 

Неге асығыс жерлейін деп жатыр екен? 
Мында бір гәп бар-ау...»

Қызық. Т�легеннің �зі де ылғи асығып 
жүретін. 

Асығыс ылғи жортып жүруші еді,
Бетпақтан су іздеген жайраңдайын...
Cмір сүруге асқан құштарлық адамды 

шапшаңдыққа бейімдейді, білем. Ол тіптен 
космостық жылдамдықты қалаған жоқ па?.. 

Т�легенмен алғаш танысқан сәті к�з алдына 
келді. 

Тоқаш екеуі Одақтың алдында әңгімелесіп 
тұрған-ды. Анадайдан ат жақты, орта бойлыдан 

Т�легеннің «сізден» «сенге» ауысуы да тез 
болды. Оның «сені» соншалықты жарасымды 
естіледі екен. «Жаса, аға!» десе, бір жасап-ақ 
қаласың. «Cй, аға, соқ �тірікті!» деп қойып 
қалса, турашылдығына разы боласың.

]зіл-шыны аралас бір әңгімесі әсерлі 
шықты. Толқынды толқын қуалағандай 
ұйқасты с�здері соншалықты әуезді болар ма!..

«Ғажайып бір кеші еді жаздың. Жыр 
кешіне шақырылғанға мәзбін. Жұрт лық 
толды санаторий залына. Жібердім бір-екі 
ақынды алдыма. Байқаймын, зал әлі керсолқы 
қалпында, керенау. ]сіресе қатардағы екінші 
– қарақат к�з, ақ кербез анау. Ақ кербезің к�з 
қиығын салмады біздің тарапқа. Ай, �лтірді-ау 
ер мені, намысымды шабақтап. Кезек келді, ал, 
батырым, шық, шық. Cзім де әрең отыр едім, 
тықыршып. Қақ ортаға сахнаның, тұрып алдым, 
алшайып. Жекпе-жекке шыққандаймын, �лең 
с�зге берілмей, отырған мынау керенау зал, 
керсолқы кербезбен, шалқайып. Аруағымды 
шақырдым, қадалды зал назары. ]лі де сол, 
керсолқы ақ кербезің, ұшқындамай жанары. 
Ай, шапқа түртті ала сайтанымды, сонымды. 
Ортада тұрмын, сілтеп жіберіп қолымды. Шап 
беріп ұстағандай к�ктегі жайды шатырлаған. 
Дүр етті зал, шапалақ кетті сатырлаған. Ай, 
содан дүңкілдеттім, ал, кеп дүңкілдеттім. К�ре 
алмайтын пақырларды күңкілдеттім. Қадалды 
к�здер жүздеген, қалды ма к�зін сүзбеген?..

Бұл қазақта жігіттер бар нар қасқа, 
Жарқылдаған алмас па 
Дейсің-ау, дейсің сен оны, 
Айырып кетсе жол басқа. 
Орны тіпті толмас та. 
Тулатар тек от денені. 

ағам, мынауың нағыз гимн екен әйелдерге 
арналған» деді, шын қуанып. Үрниса: «Рахмет, 
аға» деді сыпайы ғана.

Бұлар сол отырғаннан таңды атырды. 
Т�легеннің балалары мұндай отырыстарға 
әбден үйреніп кеткен сыңайлы. Аядай жатын 
б�лмеде пысылдап ұйықтап жатыр.

Мұқағали қоштасарда Т�легенге: «Ақынсың, 
қызталақ» деп, құшақтап, арқасынан қақты.

Үй иелері: «Ал, үй осы, кеп тұрыңыздар, кез 
келген уақытта есігіміз ашық» деп, ақжарқын 
к�ңілмен шығарып салды. Үрниса: «Қуыс үйден 
құр шықпа дейді салтымыз» деп, Тоқаш екеуіне 
бір-бір түйіншектен ұсынып, қоярда-қоймай 
ұстатып жіберді... 

* * *
Ұшақ Н�кіс әуежайына келіп қонғанша 

Мұқағали терезеден к�з айырмады. К�з 
алдында �ткен күндер елестері к�лбеңдеп 
тұрып алды...

Ауыр тыныс алған ұшақ жерге табан тіреді-
ау деген шақта ғана байқады: анадай жерде 
біркелкі қара костюм киген адамдар қатар түзіп 
тұр екен. Қарақалпақтың ығайы мен сығайы 
жиналған болар...

Қасында отырған Саттар бұның білегінен 
ұстап қысып қойды. «Үрнисаға ештеңе 

– Жақсы, Мұқа, мен Ыбырайым Юсуповпен 
с�йлесіп к�рейін. Осындағы Одақты басқарады, 
мықты басшы. К�мектесер...

– Біздің Одақ Т�легеннің отбасына к�мек 
беретін шығар, ә? Артында шиеттей бала-
шағасы қалды ғой...

– Материалдық к�мек беріледі, әрине.
– Жақсы, Сәке, жолың болсын! Жігіттерге 

сәлем айт.
Саттар «жақсы» деп, бұрылып ала ж�нелді 

де, есіне бірдеңе түскендей, қайта оралды. 
«Мұқа» деп, қолына он сом ұстатып кетті...

«Бұл қазақта жігіттер бар нар қасқа» деп, 
күбірледі асыға аяқ басқан Саттардың сыртынан 
сүйсіне қарап... 

* * *
Қария қобызды аңыратып отыр... 
Мұқағалидың к�зі  жұмулы. Жүректі 

тырнаған зарлы үннің әсерінен к�з алдында 
түрлі суреттер бірін-бірі алмастыруда. Тура 
кинодағыдай. Күмбездер, қорғандар, сарайлар, 
керуендер, қару асынған аттылы адамдар, 
тұтқындар, босқындар, шапқыншылықтар, қан 
кешулер, шабуылдар, майдандар, к�терілістер, 
соғыстар, бейбіт күндердегі тіршілік...

Қарақалпақ әсерлері күшті болды. «Сырт 
к�з – сыншы» деген рас-ау, к�пшілік елей 

(Эссе)(Эссе)
биіктеу, сылыңғыр, әдеміше келген жігіт 
бұларға қарап күлімсіреп келеді екен. Бұйралау 
қалың қара шашын артқа бір қайырып қойып, 
тез-ақ жақындады. 

– Ассала-аумағалейкүм, ағалар! – деп, 
әуелете амандасып, �лең оқығандай екпіндете 
с�йлей берді. – Ай, айналайындарым-ай, �зім 
де біліп ем, жүрегім де сезіп еді, кездестірем-ау 
деп �здеріңізді, асыл ағаларымды!..

]й-шәй жоқ, к�птен к�ріспеген жандарша 
құшақтаса кетті. 

– ]й, мынауың жүдә іші-бауырға кіріп 
барады ғой, – деді Тоқаш, күліп. Танымайтын 
адамның аса бауырмалдығын ұнатып қалса 
керек. Мұқағали да аузын ашса к�мейі к�рінетін 
ақк�ңіл жігітке сүйсінгенін жасыра алмады. 
«Қай баласың?» деп т�тесінен сұрақ қойды, 
жас жігіттің иығынан қапсыра құшақтап. С�зге 
шапшаң екен: 

Ақынға ақын басынан-ақ жуық-ты,
Барлық ақын бір анадан туыпты...
Алдарыңызда Айбергенов Т�леген тұрыпты,
Ақын ағаларын сыйлауға жоспар құрыпты, 

– деп, лып ете қалды. 
– Ой, пәлі-ай, мынау менің мәснәуи 

үлгісінде жазылған жырымның екі жолы ғой, 
– деп, Мұқағали жадырай түсті. Тоқаш та 
мұртынан күліп тұр.

Т�легенде тыным жоқ екен. «Ал, ағалар, не 
тұрыс? Айқындайық бетбұрыс! Тарттық біздің 
үйге, Қаскелеңге, дастарқаннан дәм татып, 
кезекті берейік ән-�леңге» деп, ұйқастыра 
с�йлеп, екі ағасын қолтықтап алып, дедектете, 
сүйрей ж�нелді. Екеуінде айтар уәж қалмады, 
дегеніне к�ніп, жүре берді. 

Т�леген сол дегеннен бұларды бастап 
отырып, Қаскелеңдегі үйінің т�рінен бір-
ақ шығарды. Кішкентай қоржын үйдің бір 
қабырғасындағы «ул. Кирова, д. 57» деген жазу 
есінде қалып қойды мұның.

– Ал, ағалар, Т�легеннің қосы – «�з үйім, 
�лең т�сегім» осы. Мынау Үрниса деген 
келіндеріңіз, үш баланың үр анасы. Бұйырса, 
дүниеге келер тағы бір ұл баласы. Үрниса, сәлем 
бер ақын ағаларыңа, келісті, кең жайлаудай 
жағаларыңа. Мұртты ағаң – Тоқаш Бердияров, 
алпамса ағаң – Мұқағали Мақатаев, аз десең, 
тағы да кісі шақыртайық, – деп, ұйқасы мен 
әзілін араластырып, таныстырып жатыр. 

Т�легеннің �зі қандай келбетті болса, 
келіншегі де сондай сүйкімді, үріп ауызға 
салғандай екен.  Ашық-жарқын мінезі , 
сыпайылығы бірден к�зге түсті. Балалары да 
ешкімді жатырқамай, бұлаң �скен тәрізді.

Кішігірім тойға айналған сол кеште 
Мұқағали ойлы отырды. Тоқаш пен Т�леген 
аттың басын қоя берді. Жарыса жыр оқыды, 
одан қалды, қалжыңдасып бақты. 

Бір  уақта  Т�леген Ілиястың «Дала» 
поэмасын жатқа айтатыны ж�нінде Тоқашпен 
бәстесті. «Cй, аға, оны қойшы, мен соңғы 
шумағынан басына қарай зуылдатам» деді, 
қызды-қыздымен. Бой бермеген Тоқаштың 
қолына кітап ұстатып қойды. Бәсі қызық. 
«Жеңсем, ән салам, мүлт кетсем, оқимын �з 
жырымды» дейді. «Ал, кеттік!..» 

]жептәуір даусы бар екен. Естайдың 
«Қорланын» нәшіне келтіре бір құйқылжытты 
дерсің!..

Бұл қазақта жігіттер бар қонаққа 
Маңдайындағы бір атын 
Жайратып салып, жарқылдап күліп тұратын. 
К�кірегінен күн с�нбей, 
Осы бір шақтан, білсең ғой, 
Тұратын тауып мұратын. 

Бұл қазақта жігіттер бар мәрт-батыр. 
Жалаңаш батыр к�бі оның. 
Аударып тастар сен үшін 
Алтын бар десең, астында мынау т�бенің. 
Солардың аппақ ниетімен, 
Ақ қарға жаққан отымен 
Лапылдап мен де келемін. 

Бұл қазақта жігіттер бар шың тектес 
Тұра да алмас шың бұлай. 
Қасқайып олар тұрғанда 
Биіктер сенің тұлғаң да, 
Миллион мәрте, құрбым-ай.
Дүңкілдеткенде осылай, зал дүрлікті, 

ойпыр-май. Дуылдады жұртшылық. Қол 
соға ды, қ ұлшынып. Арасын да қошемет 
а й ғ а й д ы ң  к ү р т  � з г е р г е н  а қ  к е р б е з д і 
байқаймын. Ой, пәлі-ай, т ұтаныпты от 
жанарында, бір дірілді сезгендеймін қос 
анарында. Жүзінен к�рдім маздап тұрған 
алауын. Мен жеңуді ойладым, орындалды 
қалауым. Жеңісімді тойладым, желбіреді 
жалауым! Т�ңірек тұнған алма бақ. Алманың 
исі бұ рқ ы рап. А л мат ы н ы ң апор т ы-ай, 
жара дың! Ж ұ пар исің танауды жара ды. 
Кетер ме тәтті дәмің таңдайынан?! Сұлудың 
иіскегендей маңдайынан!..»

Осы кезде Үрниса үн қатты.
– Т�леш, сен бір уақ қонақтарға с�з 

берсеңші. Мұқағали аға бір бұрышта отырып 
қапты ғой, – деді наздана. Т�леген сасқан 
жоқ. «Ойбүу, расында да мен «түрікпен т�рін 
бермейді» дегенге салып жіберіппін. Ал, аға, 
айналайын, ардақты �зіңнен жыр сұраймыз, 
сиясы кеуіп үлгермеген» деп, қолқа салды.

Бұл да бәлсінген жоқ. ]лі жарияланып 
үлгермеген �леңін оқыды.

]йелдер-ай!
]йелдер-ай!
Қандайсың?!
]демі боп кетіпсің ғой әрқайсың.
Біреу жеріп тұрса-дағы қалмайсың,
Біреу сүйіп тұрса-дағы бармайсың.
]йелдер-ай!
]йелдер-ай, қандайсың?!

]йелдер-ай!
]йелдер-ай, қулар-ай,
Жанарлардың жауып алып тұрғаны-ай!
Біле тұра бүйректерің бүлк етіп,
Кетесіңдер тыңдай тұра, тыңдамай.
]йелдер-ай!
]йелдер-ай, қулар-ай!

...]йелдерді еркектерден к�п дейді.
Ойбай,
Ойбай!..
Бола берсін к�п мейлі!
]йел деген әдемі ғой, әдемі,
]демілік бізге к�птік етпейді...
Жыр аяқталысымен жұрттан бұрын шапалақ 

ұрған Т�леген: «Ай, түріңнен айналдым, асыл 

сездірмейік» дегені. Сезбеуші ме еді?.. ]йел 
жүрегі сезімтал ғой...

]уежайдан шыққан ондаған мәшине 
тізбектеліп келіп, бір к�шеге бұрылғанда, жол 
бойында қаңтарулы тұрған мәшине мен қаралы 
жиынның к�птігінен �тер жер таппай қалды. 
Ардақты ақынды ақтық сапарға шығарып салуға 
бүкіл Н�кіс халқы жиналып келген бе дерсің... 

Мәшинелер легі бұралаңдап жүріп, қаралы 
үйдің ауласына әрең жетті... 

Үрниса бетін жауып алыпты. Иықтары 
селкілдеп отыр...

Мәйітті аулаға шығарып қойыпты...
Мәшинеден түсісімен Мұқағали мәйітке 

қарай жүгіре басты.
«Ой, бауырым-ай, ой, ақыным-ай, серігім-

ай, егізім-ай, не болдың, не болдың!?.»
* * *

Шорша әулиенің зираты к�рінеді бұл... 
Қаралы митингтен кейін зират басы 

күңіреніп кетті...
Ақынын қимаған халық жылап-сықтап 

жатыр...
Мұқағали шеткерірек шығып тұрды. Іштегі 

запыраны таусылғандай. Бос ш�лмек сияқты...
Бір кезде жиналғандар тізе бүге бастады. 

Молда құран оқуға кірісіпті...
Дұғасын іштей оқып болып, бетін сипады. 

Тұра бергенінде, байқады: күн қызарып батып 
барады екен...

«Ей, Т�леш, әне, жалқын күн де сенімен 
қош айтысуда... Енді сұңқар т�сің томпиып, 
қасқая қарсы қарарсың ба? Енді қаршығадай 
қылшылдап тұрарсың ба?!.»

...Енді жоқ азаматым, аймаңдайым,
Жоқ болды құмға сіңген айрандайын...
Біреу жеңінен тартты. Саттар екен. «Мұқа, 

қазір асқа апарады. Одан кейін Т�легеннің 
туған жеріне жүреміз» деді. Үнсіз бас изеп, 
к�рсеткен жағына бұрылып жүре берді... 

Тұңғыш к�рдім �лгенін шын ақынның,
Қызарып батты ертеңгі шығатын күн...
Қаралы лек �лім мекенінен асыға кері 

қайтты. Артынан бозғыл шаң шұбатылып 
барады...

«Ей, Т�леш, ендігі мекенің осы. Cміріңнің 
дастаны шорт үзілді, шолақ тәмамдалды. ]лгі 
Маяковскийде қалай еді, Есенин �лгенде 
жазғаны: «Вы ушли, как говорится, в мир иной. 
Пустота... Летите, в звезды врезываясь. Ни тебе 
аванса, ни пивной. Трезвость...» 

Бұ дүние мен о дүниені б�ліп тұрған 
қақпаның ар жағында қалдың. Енді саған 
асығудың қажеті жоқ. Ештеңеге басыңды 
қатырмайсың. Ешкім сенен ештеңе де талап 
ете алмайды. Береріңді беріп кеттің. Ажал 
дейтін сұрапыл сені алса да, жырыңды алған 
жоқ. Торғай-�леңің мәңгі тірі қалды. Артыңда 
қалған мұраға ие болсақ, жарар еді... 

Бақұл бол, бауырым! Иманың саламат 
болсын!»

Маржан жырдың м�п-м�лдір бір түйірі,
Құмға түсіп кетті де, уатылды...

* * *
Мұқағали Саттарды шығарып салды.
– Сәке, мен қарақалпақ жерінде бір-

екі апта бола тұрсам деймін. Түсінесің ғой, 
шығармашылық толғаққа түстім. Іссапар есебін 
�зің жайғастырарсың. 

бермейтін �згешеліктер к�зге іліге берді. К�зі 
жетпеген дүниеге к�ңіл к�зімен қарады. С�зі 
жетпеген дүниені астарлады...   

«Ей, Т�леш, қарақалпақ деген қалпақ киген 
қазақ қой. Жетімнің күйін кешкен. «Cзбек �з 
ағам» болса да, �зекке теуіп отыр оны. Мына 
Аралдың тартылғанындай пейілі тарылып, 
сартқа айналып барады. Бүйте берсе, бір заман-
дарда басына қалпақ емес, кепеш киері анық...»

Жойқын дейді?!
Жойқын деген жалған ғой.
Жорамалмен жойқын болып қалған ғой.
Ағатай-ау, ]му деген, расында, 
Жойқын емес, жүйткіп жатқан арман ғой...
«]мударияны т�ңкеріліп аққаны үшін 

жойқ ын (жей х у н) дари я деп мақтай ды. 
Оның құмға сіңіп, құрып кетпей жатқанын 
айтсайшы. Мұрапшылар Сыр мен ]мудің 
басын тізгін тартқандай тартуда. Келешекте 
құдайдың құтты суы үшін үлкен дау тумаса, 
қайтсін?!.» 

Жойқын дейді...
Жойқын болса, несі бар?!
Жойқын күштің жомарттығын есіңе ал.
Жойқын дария, әне, тасып барады,
Мықты болсаң, ал, құлағын кесіп ал...

* * *
«Бұл жердің Бозатау аталуы не себеп? Боза 

тау ма, боз отау ма, қалай �зі? Тура мағынасын-
дағы тау жоқ мұнда. «Құтты мекен» деген мағы-
на сында айтылатын тәрізді. Қалай да, жұмбақ 
атау...» 

Боза тау ма?
Боз отау ма?
Кім білсін...
Ал, ақсақал, бір күрсін.
Боза таудан боздап шыққан сол бір үн
Алатаумен бірге жатып, бір жүрсін...
Қобызшы ақсақал жаңа күйді бастады. 

Мұны мүлгіп кетті деп ойлады ма, қобыздың 
ішегін басыңқырап, даусын қырылдатып 
жіберді. Мұқағали к�зін әнтек ашып, оған 
жақтырмай қарап еді, күйді �з қалпына түсірді. 
Бұл да к�зін қайта жұмды...  

Боза тау ма?
Боз отау ма?
Білмеймін.
Боза тау деп, боз отау деп біл, мейлің.
Боздап тұрған боза тауың, кәрия,
Біздердегі «Елім-аймен» бірдей мұң...

* * *
Н�кіс әуежайы ығы-жығы. 
Қосшы жігіт Мұқағалимен құшақтаса 

қоштасып тұрып: «Айдын жол болсын, аға!»  
деп тіледі. «Рақмет, бауырым, Ыбырайымға 
сәлем айт» деді бұл... 

Ұшаққа отырарда тағы да терезе жақтан 
орын тигеніне қуанды...

Сәлден соң ұшақ астында мидай дала 
сағым болып самғай ж�нелді. Керуеннің ізі 
шимайлағандай тарам-тарам сызықтарға к�з 
сала отырып, Мұқағали: «Осыншама сахараны 
иеленген, беу, бабаларым-ай, әне, сендердің 
қолтаңбаларың сайрап жатқан жоқ па?!.» деп 
тамсанды.  

Уақытты тоқтатар шамаң бар ма?
Бәрі �теді ғасырлар, замандар да.
Менің жаным ашиды, мына �мірді,
Cтпейтіндей к�ретін адамдарға...  

лддыыыы

шыќќан ‰н
БозатауданБозатаудан
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АЛТЫН БЕСІК

КӨКСАНДЫҚ

АТАДӘСТҮР
Ұлы Пирамиданы кім тұр-

ғыз ды? Шынында да, Ат-
лантида мен Му континенті 
болған ба деген орынды сұрақ 
туындайды. 

Перғауындарды және 
басқа да әмірлерді неліктен 
«Күннің ұлдары» деп атаған? 
Біздің бабаларымыз кос-
м о с т а н  « к е л у ш і л е р д і ң » 

куәгерлері болды ма? Жердің �ткендегі тарихында 
әлі де ашылмаған құпия сыр бар ма? 

Бұған Иоахим Палдың «Жұлдыздан келген 
адамдар біздің арамызда» (Мюнхен, 1971) деген 
кітабында келтірілген ғылыми болжамдар себеп 
болды. Автордың пікірі бойынша космостан келген 
меймандардың болуы әбден мүмкін. Себебі олар 
адам ойында «жатталып» мифтер мен эпикалық 
шығармаларда, аңыздарда бейнеленген. Иоахим 
Пал космостың арласуы туралы айтыс шеңберінде 
бұл «құдайлар» («жұлдыз адамдарын» ол осылай 
атайды) Жерде бір емес, қайткенде де одан к�бірек 
болуы, белгілі дәуір ішінде олар қайта оралып, тағы 
да келуі ықтимал деген пікір ұсынады. 

Доктор Мартин Сигерт бастаған Лондонның 
Империялық колледжінің британиялық ғалымдары 
Антарктидалық мұздың астында алып к�л болуы 
мүмкін деген тоқтамға келді. 

Ғалымның с�зіне қарағанда, жаңа к�лдің ұзын-
дығы шамамен 100, ал ені 10 ша қырым. Пішіні 
бойынша ол лентаға ұқсас, ал ұзын каналдары мен 
арналары Антарктиданың шығыс жағалауы арқылы 
1000 шақырымға созылады. 

Самалдық ш�п – биіктігі 
бір метрге жуық, бір жылдық, 
ш�п тектес �сімдік. Сабағы 
тік �седі әрі қысқа, ұштары 
сүйір, шеттері бүтін, жоғары 
жағында қара қоңыр дақ-
тары бар, бұтақтары к�п, 
жа пы рақтары кезектес іп 
орналасқан.  

Г ү л д е р і  а қ  н е м е с е 
қызғылт  түсті, 5 гүл жапырақшадан тұ рады, 
жапырақтарының қуысына масақша тәрізденіп 
шоғырланған. Жемісі – жұмыртқа сықылды 
қара түсті жылтыр жаңғақша. Күз мезгілінде 
гүлдейді. Самалдық ш�п �зендердің,  арықтардың 
жағаларында, ылғалды жерлерде, арамш�п ретінде 
егістік жерлерде �се береді. Дәрі жасау үшін 
оның жер бетіндегі б�лігінің жоғары жағын 
гүлдеген кезінде жинап алады. Құрамында К 
дәрумені, флавонды гликозидтер, эфир майла-
ры, қоймалжың, илік заттар, С дәрумені бар. 
Cсімдіктің қан тоқтататын, несеп айдайтын, іш 
жүргізетін қасиеттері бар. Бас ауырғанда кісінің 
желке тұсына �сімдіктің жас ш�бін басуға болады. 
Дене сыртындағы жаралардың жазылуын тездету 
үшін майдәрі жасап та пайдаланады.   

Денесі тышқан, қанаты – құс, 
Шешуін, кәне, ойлана түс. 

Сары атанның жүгі бар, 
Алатаудың шыңы бар. 
Сары атанның жүгі к�п пе, 
Алатаудың шыңы к�п пе? 

(Жарқанат) 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Жер бақылауда ма?

Мұз астындағы үлкен көл 

Самалдық шөп 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ТАНЫМ

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

Бұрын Күн жүйесінде 
тоғыз планета бар деп келсе, 
қазір оның саны қысқарып 
сегіз ғалам шармен шектелді. 

Бір ғалымдар оны планета 
д е п  а т а м а у ғ а  б і р қ а т а р 
с е б е п т е р  б а р ы н  а й т с а , 
кейбірі оның планета болуға 
лайықты тұстарын талдап 
беріп жатты. 1992 жылы шуға 
айналған тақырып «Плутон неге планета емес?» 
деген сауал болатын. Бұл мәселенің қозғалуына 
да ергежейлі ғаламшардың басқа планеталарға 
қарағанда �зінің аймағында ғаламат нысан болып 
табылмайтындығы, яғни оның маңында осыған 
ұқсас бірқатар аспан денелері бар екендігі себеп 
болады. Жұртшылықтың болжамы бойынша, 2005 
жылы Эрида деп аталатын Плутонмен аумағы 
шамалас транснептундық нысан табылған кезде, 
осы аспан денесінің де планета деген атқа лайықты 
болу ықтималдығы айтылады. Онда, «Плутонды 
планета деп атайтын болсақ, неге Эриданы да 
планета деп атамасқа?» деген сауал туындады. Тап 
осы тұста Эриданың ашылуына орай астрономдық 
бірлестік біздің ұғымда әлі күнге дейін «планета» 
деген с�зге дұрыс анықтама берілмей келе 
жатқандығын ұғынды. 2006 жылы Халықаралық 
астрономиялық одақ Чехия астанасы Прагада �ткен 
Жалпы ассамблеяда планетаны басқа нысандардан 
ажырату бойынша белгілерді талқылады. Аталған 
ассамблея мүшелері бірауыздан Плутонды планета 
деп санамауға шешім қабылдады.

Плутон неге ғаламшар емес?
ҒАРЫШ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 1зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

«]ркімнің туған жері  Мысыр 
шаһары» деген екен бұрынғылар. 
Менің  ше, әр қазақтың Мысыр ша һары 
�з ауылынан басталады емес пе. Cйткені 
ауылы жоқ қазақ болмай ды ғой. Тәлім-
тәрбие де осы ауылдан бастау алмайды 
ма? Біздің ба ба ларымыздың санасында 
ізгілік к�рсету қажеттілігі туралы ұғым 
сонау ерте заманда-ақ қалыптасты, 
әрі бұл әрбір қазақтың бауырмалдық, 
туыстық міндетіне айналды. Туған 
жер тарихы біздің атамұрамыз екені 
белгілі. Реті келгенде Алматы облысы 
Қаратал ауданына қарасты ауылымның 
тарихына қысқаша тоқталсам деймін. 
Бұл естелікті мен кеудесі шежіре нің 
қоймасына айналған, К�кпекті ауы-
лының бүгінгі ақсақалы, сексенді 
ал қым даған Балтабай Ғалиевтан 
естігенмін. 

Үшт�бе мен Талдықорғанның 
шекарасындағы жал болып жатқан 
т�бені  ертеден Мойнақ дейді. 
Баяғыда жалайырдың әулие билері 
сол Мойнақтын үстіне шығып 
қ а р а с а ,  Қ а р а т а л  � з е н і н і ң  е к і 
жағалауы бірдей қап-қара ну тоғай 
мен шеңгел екен. «Қаратал» деген 
атау содан тараса керек. Кейіннен 
жер шеңгелден тазарып, оның орны-
на бидай, арпа, тары егілген. Біздің 
ауыл Қараталдың жағасында. 

азаматтарды сәйгүліктерімен, атсейістерімен, 
шабандоздарымен суретке түсіріп әрі жазып 
тарих бетіне қалдыру жолында жылдап жұмыс 
жасап, ел аралап еңбек еттік. Келешек ұрпақ 
тарихтың сарғайған парағынан кезінде алуан-
алуан жүйрік болғанын, кімдер ұстап, кімдер 
баптағанын білсе, суреттерін к�рсе деген ізгі ниет 
қана» дейді еңбектің авторы Б.Мұхтарұлы.  

«Тұлпарға мінген ұлы даланың, 
Тарпаң мінезді ұлы боламын» деп ақын 

М.Райымбекұлы жырлағандай, арғымақта-
рымызды түгендеп, тарих беттеріне із қалдыратын 
азаматтарымыз аман болғай!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

бай атаны «Құрмет белгісі», Еңбек 
Қызыл Ту ордендерімен марапат-
тады. Сондай ақ Еңбек Қызыл Ту 
орденінің иегерлері болған ]сембала 
Жұмабаева, Мұрәділ Белбаев, Мүсән 
Cмірбаевтарды қалай б�ле-жара 
айтпасқа. Жерлесіміз, Ұлы Отан 
соғысының ардагері, Ленин, «Құрмет 
белгісі» ордендерінің, 16 медальдың 
иегері Далыбай Несіпбаевтың атына 
ауылымызда к�ше де берілді. Ш�лді 
далада, елсіз жерде, қыстаудың ор-
нына совхоз орталығын салғызып, 
мал шаруашылығын басқарған, 
небәрі 55 жасында дүниеден �ткен 
Елеусіз Баекеновтың қысқа да болса 
мағыналы �мірі ауылымыздың тари-
хында мәңгілікке қалары с�зсіз. 

Мен шағын ауылдың тарихына 
қысқаша ғана шолу жасадым. Егер 
әрбір ауылдың тарихын жазып, жеке- 
жеке кітап қып шығарса бүгінгі ұрпақ 
еншісіне қалар аса маңызды рухани 
қазына болар еді. 

Нұрланбек НЕСІПБАЕВ

Алматы облысы

Аталған еңбек Ақан серінің Құлагерінен 
бастау алады. Автор «Жылқының жырын айтып, 
сәйгүліктің сырын сипаттағанда, тұлпардың 
түр-тұрпатын түгендеп тілге тиек қылғанда 
Құлагердің аты аталмай қалмайды. Қазақ 
даласында осы уақытқа дейін талай тұлпар 
болғаны хақ. Бірақ бүгінге аты мен атағы жеткен 
жалғыз тұлпар – Құлагер» дей келе, ақын-
жазушыларымыздың қалам тербеп, абыройын 
арттырып, даңқын асырғандығы, Ерейментау 
ауданындағы Егіншілік совхозын басқарған  
ұлты неміс Андрей Риммер деген атбегінің 
ұйтқы болуымен Ерейментауда,  жазушы 
Сәдібек Түгелдің бастамасымен Астана іргесінде 
ескерткіш қойылғандығы айтылады. 

]р жүйріктің �з тарихы бар.  Мәселен, Кер ат  
Абайдың 100 жылдығында жүз аттың ішінен топ 
жарған жүйрік. 1945 жылы 5 тамызда Абайдың 
туғанына 100 жыл толуына орай Қарауылда 
той �ткізіп, ақын құрметіне ат шаптырады. 

Қожбан – аудан орталығынан 
25 шақырымдай жерде орналасқан 
шағын ауыл. Халық арасында еңбек 
ері атанып кеткен байырғы жылқышы, 
тіршілігінде беделіне дақ түсірмеген, 
жастардың ақылшысы бола білген 
марқұм Нұрсұлтан Жанысбаевтың 
айтуынша, бұл ауыл бұрын «Жорағұл 
ата» деп аталыпты. 

]рине, тарих тек ақтаңдақтардан 
ғана тұрмайды. 1926 жылы Қожбан 
деген бір қазақтың баласы осы жерге 
келіп, сондағы үкіметтің ресми �кілі 
ретінде �зінше тәртіп орнатпақ бо-
лады. 

– Мен �зім ол кісіні  к�рген 
емеспін. Алайда үлкендердің айтуына 
қарағанда, Қожбан �те қатал болса 
керек, – дейді Балтабай ақсақал. Кім 
біледі, ауылдың атауының ол кісіге де 
қатысы бар ма екен. . . 

«Дүние кейде бал береді, кейде 
ара болып шағады» дегендей, ауыл-
дастарымыз �ткен ғасырда к�лді де, 
ш�лді де к�рді. Киерге киім, ішерге 
ас жоқ заман болды. Ол біздің ата-ба-
ба ларымыздың басынан �ткен ащы 
ақиқат. 

 – Ол кездерде техника деген 
жоқтың қасы, – дейді әңгімесін 
жалғастырған Балтабай ағам. – Тіпті 
бірен-саран трактор бола қалса, 

Оған жазушы Мұхтар ]уезов, әйгілі балуан 
Қажымұқан Мұңайтпасов арнайы қонақ болып 
келген. Сол аламан бәйгеде Абай елінің Кер 
аты топ жарып, бас бәйгені алады. Сондай-ақ 
әлемге әйгілі Абсент, т.б. арғымақтар ж�нінде 
толық ақпарат алуға болады. Атбегілік �нер 
қазақтың қанында бар қасиет. Аты аңызға 
айналған абыз атбегі, Социалистік Еңбек Ері, 
соғыс ардагері Бошай Кітапбаевтың жаратқан 
жүйріктерінің аты ел-жұртқа мәлім. Заманында 
хас тұлпарларымен аты шығып, абыройы асқан 
атбегі туралы жазушы Ғабит Мүсірепов қалам 
тербеп, үш тұлпар туралы баспас�зге жазса, ақын 
Кәкімбек Салықов үш жүйрікке жыр арнады. 

«Құлан-қара, Бұлан-қара, Жел-мая!.. Бұл үш 
қара аттың үшеуі де Шығыс Қазақстандағы Үлкен 
Нарын ауданындағы Ленин колхозының аттары. 
Колхоз тұрсын ауданына, аудан тұрсын облысына, 
облысы тұрсын бүкіл республикамызға абырой-
атақ әперіп жүрген әйгілі аттар: «Құлан-қара» 

олардың жүргенінен тұрғаны к�п. 
Барлық жұмыс қолмен атқарылады. 
Ауыл адамдарына таңның атысы, 
күннің батысына дейін тыным жоқ. 
Соның �зінде «мен ауырып тұрмын» 
немесе «шаршадым» деп ешкім 
күңкілдемейді ғой, шіркіндер. Кейде 
ауылға Ақылбай атты осы ауылдын ту-
масы, жырау ақын, �зі әнші, сері ата-
мыз келе қалса, ауылдың ақсақалдары 
бар, кішісі бар, шаршағандарына 
қарамастан таңға дейін сол атамыздың 
әңгімелерін естіп, әніне сусындайтын. 
Қалқа Жапсарбаевтың �зі Ақылбай 
атамызға «Бақ жоқ жүйрік екенсің» 
деген екен. 

Мектептін �зі бар болғаны екі-ақ 
б�лме болатын. Ол да совхоз орталығы 
Жаңаталап ауылында.  Сабақтан 
кешікпеу үшін оқушылар таңғы 6-да 
тұрып, жаяу жолға шығатын. Ауылдың 
енді еңсесі к�теріле бастағанда Ұлы 
Отан соғысы басталды. Осы шағын 
ауылдың �зінен ғана 70 шақты боздақ 
қанды майданға аттанған. Олардың 
к�бісі майданнан оралмады. Сол кез-
дерде шаруашылықтын бәрі соғысқа 
жарамсыз азаматтар мен бала-шағаға 

мен «Бұлан-қара» – бәйге аттары, «Жел-маясы» 
– жорға. Сенімді жылқышы, тәжірибелі атпаз 
Қожамсейіт Асантаев үш қараның шашасына 
шаң жұқтырмай бақса да, ат баптаудың қос тізгіні 
Бошайдың �з қолында екені даусыз. Сондықтан 
атақты үш қара ат Бошайдың үш қарасы деп 
аталады. Бошайдың үш қарасын мен екі ұлы 
тойда к�рдім: алғаш рет ұлы ақынымыз Абайдың 
туғанына 125 жыл толған тойында. Екінші рет 
халықтық поэзияның алып ақыны Жамбыл 
бабамыздың туғанына 125 жыл толған тойында. 
Осы екі тойда да бас бәйгелерді Бошайдың үш 
қарасы әкетті. 

Бұл екі тойда да ат жарыстары �те жақсы 
ұйымдастырылды. Екеуінде де жарыс айналмалы 
түрде �ткізілгендіктен, тойға келген жұрт бәйге 
қызығын бастан-аяқ түгел к�ріп отырды. Аттар-
дың шама-шарқы, атқа мінген балалардың 
қалай тәсілденгені мен шеберлігі жарыстың әр 
кезеңінде к�з алдыңда болады. Бұдан былай 
барлық бәйге, барлық ат жарыс айналмалы 
түрде �ткізілгені дұрыс екен» деп бағалаған екен 
кезінде Ғ.Мүсірепов.

«Қай заманда да, қай уақытта да ер қанатын 
елден ерекше бағалап, арғымақ ат ұстап, 
кермеге жүйрік байлаған жандар аз болған 
жоқ. Бүгін де солай. Жылқы мінезді қазақтың 
атжанды азаматтары жылқыны үйірімен, күлікті 
күйімен ұстап, қызығын к�руде. Сол атбегі 

қарап қалды. Соның �зінде мойымай, 
жоқтан бар жасай білді. 1959-60 жылда-
ры ауыр болды. Мал қырыла бастады. 
Соғыстын ызғары әлі басылмаған шақ. 
С�йтсе де, «к�п к�терген жүк жеңіл» 
дегендей, бүкіл ауылдастар бірігіп, 
ауызбіршілік танытып, қажырлы 
еңбектің арқасында 3-4 жылда еңсесін 
к�теріп, ауылдың ауылшаруашылық 
саласы қалпына келе бастады. 

1964 жылдың желтоқсан айын-
да ауыл б�лініп, Қожбаннан бес 
шақырымдай жерде 1-май атындағы 
с о в х о з  б о л ы п  ш ы қ т ы .  Б ұ р ы н 
« Ж а ң а т а л а п »  қ о й  с о в х о з ы н ы ң 
б�лімшесі едік. Алғашқы дирек-
тор болып Манап Смағұлов деген 
азамат тағайындалды. Кейіннен 
]біл Ниязов, Шәкербек Оспанов 
сияқты білімді де, іскер жігіттер 
шаруашылықты басқарып, тасын 
тауға �рмелете білді. Сол кездегі 
ауыл шаруашылығының дамуына, 
�ркендеуіне үлес қосқан жерлестеріміз 
баршылық. Оларды мақтан етеміз. 
Демеубай Тоқмырзаұлын ел арасында 
«мал шаруашылығының академигі» 
атап кеткен. Кеңес �кіметі Демеу-

КӨЗАЙЫМ

Қазақ жерінен табылған «Алтын адам» алғаш рет ше-
телге шығарылды. Енді ұлы даланың т�сін кезген 
к�шпенділердің �нері күллі жаһанға к�рсетіледі. 

«Алтын адам» әлем музейлерін аралайды» деп аталатын 
халықаралық жобаның алдымен ат басын бұрған �ңірі – Бела-
русь Республикасы. Бұл елдегі ұлттық к�ркем�нер музейінде 
Қазақстаннан әкелінген жауһар жәдігерлер қойылды. 
К�рме ашылмай жатып-ақ жұрт оны әлем �неріндегі басты 
шара деп бағалап үлгерді. Беларусь астанасындағы К�ркем 
мұражайдың басты залына қойылған жәдігерлер теңдесі жоқ 
бірегей. Мұнда 232 экспонат пен саф алтыннан жасалған 120 
әшекей бар. «Бұлар – түпнұсқалар. Менің ойымша, біздің 
к�рер мен дер бұл жәдігерлермен алғаш рет танысайын деп 
отыр. Тіпті бүкіл ТМД елдерінің ішінде бірінші десем де 
болады. Ал мына «Алтын адам»  – к�рменің басты жәдігері. 
Ол қазір қала к�ше лерінің барлық жарнамалық тақтасында 
ілініп тұр. Cйткені соған лайық. Сақ алтындары 1969 жылы 
Алматыға жақын жерде табылды. Сақ к�семінің жерлен-
ген орнын әйгілі қазақстандық археолог Кемел Ақышев 
бастаған экспеди ция ашты. Қолбасшының бас және үстіңгі 
киімінің әше кейлері сол қалпында сақталған. Бұл «Ал-
тын адамды» жи нап, құрастыруға мүмкіндік берді» дейді 
Беларусь Ұлттық к�р кем мұражайының жетекші ғылыми 
қызметкері Алла Гаврилова. 

Айтуған Д1УЛЕТ

«АЛТЫН АДАМ» 
әлемді араламақ

АУЫЛЫМ АУЫЛЫМ 
Қараталдың жағасында...Қараталдың жағасында...

Елбасымыз жариялаған  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды ұсынғаны мəлім.
Əрине, бұдан бұрын  да қаламгерлер, тарихшылар, өлкетанушылар, т.б. ұлы 
даламыздың өткені мен бүгінгі жағдайларын зерттеп,жариялап келді. Алайда 
Елбасымыздың өзі тікелей ұйтқы болып, мемлекет тарапынан туған жер 
тарихына үлкен мəн беріп, елдің назарын аудартқаны рухани жаңғырудың 
бастамасы деп білемін. Өйткені кеңдігінен ұшқан құстың қанаты талып, 
жүгірген аңның тұяғы тозатын кең-байтақ қасиетті  жеріміздің ашылмаған 
қаншама құпиясы бар десенізші? Тіпті əрбір жер атауының төркіні туралы 
əңгімелер баршылық.

Белгілі журналист Бағдат Мұхтарұлының халқымыздың атбегілік өнеріне терең бойлап, тұлпар 
тізгіндеген азаматтар туралы, сəйгүлік мініп, салтымыздың сойылын соққан сейістердің шапқан 
жүйріктері мен алған бəйгелерін топтастырған «Арғымақ» атты туындысы жарыққа шықты. 
Ұлттық кітапханада өткен кітаптың таныстырылымында Қазақстан Жазушылар одағы басқарма 
төрағасының орынбасары М.Райымбекұлы, «Жалайыр Шора» бүркітшілер мектебінің бас дирек-
торы Б.Мүптекеқызы, Қазақ ұлттық Аграрлық университетінің профессоры Қ.Исхан, ҚР Мəдениет 
қайраткері С.Қалиев, Қазақ радиосының редакторы Б.Жағыпарұлы, Қызылордадан арнайы келген 
атбегі П.Күзембай жəне т.б. сөз сөйлеп, ізгі тілектерін білдірді. 
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ANA TILI АНА ТІЛІ

қызметте болған. Санақ ]беуовтың 
орындаған әндері «Қазақтың дәстүрлі 
мың әні» антологиясына енген. 

Келденбай Cлмесеков 1953 жылы 
Шығыс Қазақстан облысы Күршім 
ауданы Жылытау ауылында дүниеге 
келіп, 2011 жылы �мірден озған. 1977 
жылы қазіргі Ж.Елебеков атындағы 
республикалық эстрада-цирк колледжін 
бітірген. ]міре Қашаубаев атындағы 
Семей филармониясында қызмет еткен. 

Музейге қос дарабоздың домбыра-
сын жұбайлары Майраш Т�лендина мен 
Дакен Каншырова тапсырды.

Асыл мұраға арналған кеште дәстүрлі 
әнді зерттеп, насихаттап жүрген Рамазан 
Стамғазиев, Телман Нұртаев, Талғат 
Мұқышев, Саят Нұртазин, Жасұлан 
Сахаев, Азат Дулатұлы Санақ пен 
Келденбай ағалары орындаған «Кім 
сұлу», «К�зімнің қарасы», «Сұржекей», 
«]нші сағынышы», «Cзгеге к�ңілім 
тоярсың», «Туған жер», «Дауа», «Екі 
жирен» және т.б. әндерін шырқап, 
кештің к�ркін келтірді. Кеш соңында 
Санақ ]беуовтің немересі Сандуғаш 
Санақтегі атасына арнап «]ке» әнін 
орындады. 

Д.ХАЛЫҚ

мен түрлі байқаулардағы жеңісі, әрине, 
оңайлықпен келмейтіні түсінікті. 
Т�ккен тер мен еткен еңбектің �теуі 
бұл. Шәкірт терді әңгімеге тарта отырып 
ұққа нымыз, олар осындай байқаудан 
үлкен шабыт алып, �з �нерлерін шыңдай 
бермек. ]ли: «Бұл �нер жолындағы 
алғашқы жеңісім. Десек те, әлі та-
лай биіктерді бағындыру үшін талмай 
ізденуім керек. Домбыраның қыр-сырын 
терең меңгеруім қажет» десе, оның 
құрбысы ]ділжан: «Менің де ұлттық 
намысым оянды. Ансамбльдің ең жас 
мүшесі болсам да, бір емес, екі кубокты 
жеңіп алдым. Прага жұртшылығының 
ықыласына б�лендік. Ұлттық �нердің, 
домбыраның арқасында осындай биік 
дәрежеге қол жеткіздік» деді қуанышын 
жасыра алмай. 

«Мұрагер» ансамблі  әлі  талай 
байқауларға қатысып, биік шыңдарды 
бағындырарына сенім мол. Cйткені 
жетекшілері Х.Базарбаева алдағы 
байқауға қызу дайындықты бастап та 
кетті. Сәттілік оңынан болсын деген 
тілегімізді білдіреміз.

Алма ЕСЕНБАЕВА

Ықылас атындағы халық музыкалық 
аспаптар музейінің концерт залында 
«Келденбай Xлмесеков пен Санақ 
1беуовтың домбырасы музей сахна-
сында» атты шығармашылық кеш 
�тті. 

Еліміздің шығыс �ңіріндегі ән �нерінің 
дүлдүлдері Санақ ]беуов пен Келденбай 
Cлмесеков  ұлттық ән  мұрамызды 
насихаттауға үлкен үлес қосқан �нер 
м а й т а л м а н д а р ы .  О л а р  Ш ә к ә р і м 
Құдайбердіұлы, Абай Құнанбайұлы, 
Шәкір ]бенов сынды тұлғалардың 
әндерін бүгінгі күнге жеткізді. Жоламан 
Құжиманов, Ерлан Құжиманов, Еркін 
Шүкіман, Ерлан Рысқали және басқа 
қазақ ән �нерін дәріптеп жүрген к�птеген 
шәкірттерді тәрбиеледі. 

Дәстүрлі әнші Санақ ]беуов қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы Шұбартау 
ауданы Мәдениет ауылында туған. 
1971 жылы Ж.Елебеков атындағы 
республикалық эстрада-цирк колледжіне 
оқуға түсіп, Дәнеш Рақышевтан тәлім 
алған. Шұбартау ауданындағы Барша-
тас мәдениет үйінде, Баршатас халық 
театрында режиссерлік қызметтер 
атқарған. Cмірінің соңғы жылдары 
Семей қаласының Мәдениет үйінде 

Оған негіз салған маусым айында 
Астана қаласында �ткен «Аrt Bayterek» 
Аstana ЕХPO – 2017» байқауы еді. 
Онда жүлделі орын иеленген ан-
самбль халық аралық байқауға жолдама 
алған болатын. Чехияда қазақ �нерін 
танытқан талантты жеткіншектер 
келер жылы қазан айында Санкт-
Петербор қаласында �тетін супер-
финалға шақырту алды. Балғындарды 
ұлттық �нермен сусындатып, талан-
тын шыңдап жүрген ұстаз – домбы-
ра үйірмесінің жетекшісі Хайырни-
са Базарбаева. Шәкірттердің де бұл 
байқаудан алған әсері зор. 

Жас талапкер Ариман:  «Мен сахнаға 
шық қанда қатты толқитынмын. Осы 
жолы бойымда бір батылдық пайда бо-
лып, қайтсек те жеңіп, сахнада қазақтың 
Туын желбіретсек деген ой болды. «Бас 
жүлде!» дегенде, қуанғаннан «Қазақстан, 
алға!» деп шаттандық» десе, Ақбота �з 
ойын былай деп жеткізді: «Ме нің жеке 
аспапта орындаудағы алғаш қы жеңі сім. 
Қуаныштан к�зіме жас келді. Сол сәтте 
толқыдым, �йткені бұл біздің ғана емес, 
еліміздің де мерейі ғой». 

]рбір �нерпаздың жеткен жетістігі 

Музей қорына тапсырылды

КҮЙ ҚҰДІРЕТІ

ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕМӘДЕНИЕТ

ЖАНКҮЙЕРЛЕРІН ҚУАНТТЫ

ШЫҒАРМА ӨЗЕГІ – 
БАУЫРМАЛДЫҚ

ТУҒАН ЕЛДЕЙ ЕЛ БОЛМАС...
Астана қаласындағы  «Астана» 
концерт залында Қазақстан Рес-
публикасы Мəдениет жəне спорт 
министрлігінің ұйымдастыруымен 
VIII Республикалық «Тəуелсіздік 
толғауы» жəне XIV Республикалық 
«Елім менің» патриоттық əндер 
конкурсының жеңімпаздарын мара-
паттау рəсімі мен гала-концерті өтті.

Жақында Талдықорған 
қаласындағы Оқушылар 
сарайының «Мұрагер» 
домбырашылар ансамблі 
Чехияның астанасы Прага 
қаласында өткен «Салют 
талантов» жобасындағы 
«Очарование Богемии» 
байқау фестивалінде бас 
жүлдені жəне жеке орын-
дауларда 1-орындарды 
иеленіп, еліміздің беделін 
асқақтатып, үлкен 
жеңіспен оралды.

Биылғы Тəуелсіздік мерекесі қарсаңында «Аста-
на» клубы отандастарына тамаша тарту жасады. 
Елордалық футболшылар қазақ футболы тари-
хында алғаш болып Еуропа лигасының плей-
офф кезеңіне шықты. Олар өз топтарындағы 
соңғы ойында Чехияның «Славия» командасы-
нан басым түсіп, мыңдаған жанкүйерлерін зор 
қуанышқа бөледі. 

Таяуда Махамбет Өтемісұлы атындағы Атырау 
облыстық драма театры Анкара, Малатия қалала рын-
да жəне Қахраманмараш провинциясы Афшин муни-
ципалитетінде гастрольдік сапарда болып, жазушы-
драматург, Қазақстан Жастар одағы «Серпер» 
сыйлығының иегері, Қазақстанның Түркиядағы 
елшілігінің дипломаты Мəлік Отарбаевтың «Баянды 
бақ» спектаклін көрермен назарына ұсынып қайтты. 

ДҮБІРЛІ ДОДАТЕАТР

ЖӘДІГЕР

VIII Республикалық «Тәуелсіздік 
толғауы» атты жаңа �нер туындыларына 
арналған конкурс отандық композитор-
лар мен драматургтердің, ақындардың 
шығармашылығын қолдау,  ұлттық 
опера, балет және музыка саласының 
бәсекелестігін арттыру мақсатында 
ұйымдастырылды. 

«Тәуелсіздік толғауы» конкурсының 
басты мақсаты – заман талабы-
на сай драма лық және музыкалық 
шығармалардың жа зылуына жол ашу, 
отандық авторларды қолдау, республика 
театрлары мен концерттік ұйымдар ре-
пертуарларын к�ркемдік деңгейі жоғары 
жаңа туындылармен толықтыру, �нер 
туындылары арқылы ұлттық мәдениетке 
деген сүйіспеншілікті қалыптастыру. 
Мәдениет және �нердің к�рнекті 
қайраткерлерінен құралған қазылар 
алқасы аталым жеңімпаздарын т�мендегі 
талапкерлерге байланысты іріктеді: 
тақырыптық бағытқа сай келуі, жоғары 
к�ркемдік деңгейі, тақырыпты ашудағы 
�зінділігі, автордың шығармашылық 
даралығы және шеберлігі, шығарманың 

Қазақстан мен Түркия арасындағы дипломатиялық 
қарым-қатынастардың 25 жылдығы аясында «Рухани 
жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасындағы тапсыр-
маларды орындау мақсатында жүзеге асқан шараға 
Қазақстанның Түркиядағы елшілігі мен Атырау 
облыстық әкімдігі қолдау к�рсетті. 

Автор �з шығармасы арқылы қазақ пен түрік 
халқының қиын-қыстау кезеңде бір-біріне сүйеніш 
болған туысқандық қарым-қатынасын айқын жеткізе 
білген. Жиналған қауым үшін оқиға желісіндегі бас 
кейіпкер Жасминның тағдырын тамашалау оңай 
соқпапты. Жазушы Мәлік Отарбаевтың, театрдың 
бас режис сері Мұқанғали Томанов пен қоюшы-
суретші Темірбек Мұхтаровтың экспериментальді 
ізденісі жоғары бағаланып, к�рерменнің ыстық 
ықыласына б�ленді. – «Қойылым желісі ұлттар 
арасындағы достық пен бауырластық, адамгершілік 
қасиеттерді насихаттауға негізделген. Қазақ елінің 
кеңпейілділік, мейірімділік, қонақжайлық пен ма-
хаббат сезімдері қоса �рілген. Артистердің кәсіби 
шеберлігі, режиссерлік шешім, сахнаның безендірілуі 
бір-бірімен керемет үйлесім тапқан. Cзімізді сол 
оқиғаның ортасында отырғандай сезіндік, – дейді 
Афшин муниципалитетінің мэрі Мехмет Фатих Гувен. 
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ANA TILI

А с т а н а  а й ш ы қ т а р ы

к�ркемдік баян етілуі. Бәйгеде бағы 
жанғандар реті т�мендегідей болды.

VIII Республикалық «Тәуелсіздік 
толғауы» атты жаңа �нер туындыла-
рына арналған конкурсы «Алаш Орда 
қозғалысының 100 жылдығына арналған 
А л а ш  з и я л ы л а р ы н ы ң  е ң б е г і  м е н 
ерлігін айшықтайтын ірі немесе кіші 
к�лемді ең үздік музыкалық шығарма» 
(симфониялық, камералық және халық 
аспаптар оркестрлеріне, хор мен балет) 
аталымы бойынша: I орын –  «Мән Һаят» 
шығармасы үшін Хабибулла Сетековке, 
II орын – «Пробуждение» шығармасы 
үшін Ильяс Ходжабековке, II орын 
– «Алаштың асыл ұлдары» туындысы 
үшін Марат Ильясовқа берілді. Жүлделі 
ІІІ  орын ]ли Алпысбаев, Альберт 

«А» тобында «Астана» командасы сырт алаңда 
Чехия астанасы Прага қаласының «Эден Арена» 
стадионында «Славиямен» кездесіп, 1:0 есебімен 
жеңіске жетті. Бұл кездесуде астаналықтарға 
плей-офф кезеңіне жолдама алу үшін тек жеңіс 
керек болатын.Елордалық клубтың бас бапкері 
болгариялық Станимир Стойловтың шәкірттері  
ойынға тас түйін дайындықпен шықты. Қорғаныста 
барынша сақ ойнап, сәті келгенде, шабуылдауға 
тырысты. Бірінші таймның 39-шы минутында 
оң қанаттан чехиялық Михал Фрыдрыхтың айып 
алаңына бағыттаған добы, абырой болғанда, қақпа 
жақтауына тиіп, сыртқа шығып кетті. Осыдан кейін 
алаң иелері тәртіп бұзып, стандартты жағдайдан 
кейін Патрик Твумаси туралаған допты чехиялық 
қорғаушылар қайтара алмай қалды. Есесіне 
«Астананың» қорғаушысы, босниялық легионер 
Марин Аничич қақпа алдындағы қарбалас сәтті 
пайдаланып, есеп ашты. Алғашында итальяндық 
бас т�реші Давид Масса голды есепке алмағанмен, 
кейіннен қапталдағы к�мекшісімен ақылдаса келе 
есепті тіркеді.

Екінші таймда чехиялықтар к�бірек шабуыл-
дады. Матчтың 49-шы минутында «Славияның» 
ойыншысы Яромир Змрхаль қақпаға жеке-дара 
шыққанымен, дәл к�здей алмады. «Астана» да 
қарап қалмай, Иван Маевскийдің қауіпті соққысын 

]лмағанбетов және Айбек Бекбосыновқа 
табыс етілді.  

Театрларға арналған отбасылық 
құндылықтарды айшықтайтын ең  үздік 
пьеса  (музыкалық-драмалық, музыкалық 
комедия) аталымы бойынша  I орын 
– «Ешкімде кінәлі емес» шығармасы 
үшін Роза Мұқановаға берілді. II орын 
– «Қайырымды қаладағы қарлығаштар» 
туындысы лайық деп танылды. Авторы – 
Жолтай ]лмашұлы. «Туған күніңізбен» 
туындысы үшін ]лішер Айтуарға ІІІ 
орынның марапаты табыс етілді.  

Қуыршақ театрларына арналған 
ең үздік драмалық шығарма аталымы 
бойынша: «Сиқырлы шапан»  (авто-
ры Мәдина Т�ле), «Ерке лақ» (авторы 
Тілеуғазы Бейсембек) шығармалары 

«Славияның» қақпашысы Ян Лаштувка тосып ала 
білді. 

Қақпашы Ненад Эрич үнемі қырағылық та-
нытып, бірнеше сәтте қақпасын голдан құтқарып 
қалды. Нәтижесінде бірінші таймдағы есеп 
сақталып, «Астана» 10 ұпаймен Еуропа лигасының 
1/16 финалына шықты.

Астана тобындағы испандық «Вильярреал» ко-
мандасы 11 ұпай жинап бірінші орынды еншіледі. Ал 
«Астана» 10 ұпаймен екінші орынға табан тіреді. Бір 
қызығы, соңғы матчта «Вильярреал» «Эстадио де ла 
Керамика» стадионында байқаусызда Тель-авивтік 
«Маккабиге» 0:1есебімен жол беріп қойды. Бұл матчта 
ойынның 60-ыншы минутында Блэкман гол соңып 
к�зге түсті. Жеңілгеніне қарамастан испан клубы 
тобындағы бірінші орнын сақтап 1/16 финалына жол-
дама алды. 

«Астананың» плей-офф кезеңіндегі қарсыласы 
Швейцарияның Ньон қаласында �тетін жеребе тастау 
рәсімінде белгілі болады. 

Нұрлан ҚҰМАР

жүлделі  орындарға ие болды. «Ең 
үздік қол�нер туындысы» аталымында 
«Ереулі атқа ер салмай» (авторы Берік 
Бейісбеков), «Жайлау» (авторы Күлжай 
Хусман), «Найза, Үш жүз» (авторы Ма-
дияр Жапабаев) шығармалары үздіктер 
қатарынан к�рінді. 

XIV Республикалық «Елім менің» 
патриоттық әндер байқауының «Алаш 
арыстары» аталымы бойынша жүлделі 
орындар Дмитрий Останьковичке, 
С е р і к ж а н  ] б д і н ұ р о в қ а ,  ] л і б и 
]бдінұровқа бұйырды. Ал «]н сал, 
сарбаз»   аталымында «Ұлы дала 
сарбазы», «Қолда, Алла, жігітті», 
«Танкішілер маршы» туындылары 
дара шыққанын айта кеткеніміз ж�н. 
«Тәуелсіз  елдің ұланы» аталымы 
бойынша Жәнібек Нұрбекұлының 
с�зіне жазылған «Ауыл мен қала», 
Тұрғын Досмағанбетовтың с�зіне 
жазылған «Шексіз алғыс сіздерге», 
«]ліби ]бдінұровтың с�зіне жазылған 
«Ала доп» шығармасы �згелерден оқ 
бойы озық шықты. 

Байқаудың жеңімпаздары дип-
ломдар мен ақшалай сыйақымен 
марапатталды. Сондай-ақ Астана 
қаласы мемлекеттік филармониясы 
симфониялық және халық аспап-
тар оркестрлерінің сүйемелдеуімен 
жеңімпаз атанған туындылардың 
тұсаукесері �тті.

1лия ЕРІКҚЫЗЫ
АСТАНА


