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КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«Ана тілі» газеті – ұлт басылымы. 
Газетіміздің осындай мәртебесі бар. 
Мұның �зі басылымның ұлтжан ды-
лығын, елжандылығын аңғартса керек. 

Қазақ т іл і  – қазақтың басты 
байлығы. Тіл қарым-қатынас құралы 
дейтін болсақ, оның қолданылмайтын 
жері кемде-кем. Ол тарихпен де, 
мәдениетпен де,  әдебиетпен де, 
ғылым-біліммен де, жалпы барлық 

саламен тығыз байланысты. Демек, 
ұлт газетінің к�теретін тақырыптары 
ауқымды. Бір с�збен айтқанда, олар 
елдік мәселелер. 

Олай болса, қадірлі оқырман, ел, 
ұлт мүддесін к�здейтін «Ана тіліне» 
жазылыңыз! Газетке жазылу жыл бойы 
жүр гі зіледі. Басылымға әр айдың 15-іне 
дейін жазылсаңыз газетті келесі айдан 
бастап алып тұратын боласыз.

Іс-шараға ҚР Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Қоры Атқарушы Дирек-
то  ры ның орынбасары Сұлтан 
 Айт жанов және Мемлекеттік тілді 
дамыту қо  рының директоры Азат 
Шауеев қатысты.

Мобильді қосымшалар қазақ 
тілін үйренуді к�пшілікке қолжетімді 
ету, қазақ халқының рухани, әдеби 
және мәдени құндылықтарын 
кеңінен насихаттау, жастар арасын-
да IT-білімдерін қалыптастыру және 
�скелең ұрпақты ұлтжандылыққа 
тәрбиелеу мақсатында жасалған. 
Жаңа отандық ІТ-�німдер Қазақ-
стан Республикасы Президенті 
Н.Назарбаевтың «Қазақстанның 
ү ш і н ш і  ж а ң ғ ы р у ы :  ж а һ а н д ы қ 
бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақ-
с т а н  х а л қ ы н а  Ж о л д а у ы н д а ғ ы 

мемлекеттік тілді әрі қарай дамыту 
және жастарды патриоттық сезімге 
тәрбиелеудегі қойыл ған міндеттерге 
толығымен сай келеді. 

Бұл – �ткен жылы Елбасының 
тілге қатысты жобаларды жүзеге 
асыру үшін Қорға берген қаржысына 
ашылған «Abaialemi.kz» онлайн-
энциклопедиясының, «Tattialma.kz» 
балалар әдеби сайтының мобильді 
қосымшалары. Сондай-ақ «Менің 
Қазақ станым», «Қазақстанның 
ұлы тұл ғалары», «Қазақстанның 
мере келері» және тұңғыш отандық 
 интелектуалды ойыны «Кім білгіш?» 
атты қосымшалары.

Сонымен қатар Қор «Soyle.kz» 
порта лының жаңартылған және 
жаңа б�лім дермен толықтырылған 
нұсқасымен таныстырды. 
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
9 айға 2622,24 2789,91

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
9 айға 4803,84 4971,51

«Ана тілі» жансерігіңізге айналсын!

ОЙТҮРТКІ

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

РУХАНИЯТ АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

Алматы қаласындағы Абай атындағы 
опера жəне балет театрында 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
ғылым академиясының 70 жылдық 
 мерейтойына  арналған салтанатты 
сессиясы өтті. Жиынға Қазақстан 
Республикасының Президенті, ҚР ҰҒА 
академигі  Н.Назарбаев қатысып сөз 
сөйледі. Сессия жұмысына ҚР Білім 
жəне ғылым министрі Е.Сағадиев, 
отандық ғылыми қауым өкілдері 
жəне Өзбекстан, Əзербайжан, Ресей, 
Беларусь, Украина, Татарстан ғылым 
академияларының басшылары қатысты.  
Салтанатты сессияны ашқан ҚР ҰҒА 
президенті М.Жұрынов қазақстандық 
іргелі ғылымның басты орталығы 
болып табылатын Ғылым академиясы 
еліміздегі ең жоғары ғылыми ұйым 
екенін атап өтті. Академик ұйымның 
тарихы мен жетістіктеріне шолу жа-
сап, бүгінгі күні республикамыздың 
əлеуметтік-экономикалық 
жаңғыруының жаңа кезеңіне қадам 
басқанын айтты.
Алқалы жиында Елбасы Н.Назарбаев сөз 
сөйледі. 

Тілді тиімді үйрену жолы

– Ауылда қазақша оқытатын мол-
да мен жасырын мектептің бары-
нан  пристав құлақтанып, дереу бұл 
іске қатысы барларға аяусыз жаза 
қолданып, абақтыға жапқызуға 
болысқа бұйрық беріпті. Осы мәселеге 
байланысты пристав пен болыс шұғыл 
ауылға аттанбақ екен, – дегенді 
ұзынқұлақтан естіп жұрттың дегбірі 
қашып, қатты дүрлігісті. 

Түс әлетінде ауыл адамдары 
у-шудан оқшаулау мектеп орна ласқан 
алты қанат боз үйдің алдына жиналды. 

– Енді мектебімізді жауып, мол-
даны алып кетеді екен деп қорқысты. 
Молданың кітәптарын қол жетпеске 
тықты. @зін жай қыдырма қазақ деп 
айталық десті. Балалардың мойнын-
да кітәп салатын киіз кереқабы бар. 
Ауылдарына қайтып баратқанында 

шәкірт екенін болыс пен пристав 
к�ріп қалар деп балаларды үюлі са-
бан арасына жасырып тастады. Біраз 
бала сабан астында жатып, тұншығып 
баратқанда анда-санда басымызды 
шығарып жан-жаққа қараймыз. «Дем 
алмаңыздар, дем алсаңыздар сабан 
желпілдеп, астында бала жатқанын 
біліп, орыс ұстап алады» деп үлкендері 
кішілерін қорқытады... 

– Оқуға ынтық бала к�ңілінде 
мәңгі қалып қойған сол үрейлі 
оқиғаны  Телжан ағартушы-ғалым 
ре тінде танылған шағында еске 
алған еді. Оқу-білімге құштарлығы 
ерте есейтіп, қоғамдық ортадағы 
құбылысты ой елегінен �ткізген 
 сайын оның рухани тынысы ашылған 
үстіне ашыла түсті.  

Ұлттық ақыл-ойымыздың сапа-

лық дамуына үлес қосқан санаткер-
л е р  ш о ғ ы р ы  а р а с ы н а н  с ә у л е с i 
айрықша жарқыраған жарық жұл-
дыздарымыздың бiрi  – Телжан 
Шо нанұлы (Телжанның тегi рес-
ми құжаттар мен әдебиеттерде 
қазақша -ұлы қосымшасы арқылы да, 
-ов жалғауы арқылы да жазылғандығын 
ескертемiз – А.Мектеп-тегі). ХХ 
ғ а с ы р д ы ң  б а с ы н д а ғ ы  т а р и х и 
�згерiстер тұсында қазақ ұлтының 
мәдени дамуына бойындағы бар 
күш-қайратын сарқа жұмсап, сан 
алуан тақырыпқа қалам тербеген 
асыл азамат – заманның ұйытқып 
соққан құйыны к�з жаздырып, 
ұрпақ қаперінен лажсыз шығаруына 
мәжбүрлеген тағдыр-талайы отызын-
шы жылдардағы сұрапыл сойқанға 
iлiкті. Жаратқан Ие оның бар болғаны 
43 жыл ғана жарық дүниемен дидар-
ласып, қазақ деген қалың елдiң сана-
тында жер басып жүруiне жазыпты. 
Сол қамшының сабындай қысқа ғана 
ғұмырында ол әрбір жасына шаққан-
да бір-бір кітаптан келетін ғылым ның 
сан қилы саласынан қадау-қадау, 
кесек-кесек ұлттық ізашар зерт теу 
еңбектер жазып қалдырды.

(Жалғасы 6-7-беттерде)

Астанада Мемлекеттік тілді дамыту қоры «Soyle.kz» порталының IOS 
платформасындағы мобильдік қосымшасы мен патриоттық тақырыптарға 
арналған басқа да қосымшалардың тұсаукесерін өткізді.

ТЕЛЖАН ШОНАНҰЛЫ – 
ӘМБЕБАП ҒАЛЫМ

ҒЫЛЫМНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМИ ҒЫЛЫМНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМИ 
БЕРУІНЕ БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫБЕРУІНЕ БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫ

Алматыдағы Абай даңғылы мен Алтынсарин көшелерінің қиылы-
сындағы «Қағанат» асханасына жолай кіре салғанмын. Сексен жас 
шамасындағы, бет-əлпетін əжім торлаған кейуана ұзын-сонар 
кезектің соңына келіп, маңайында тұрған жас балаларға «кезексіз 
өткізіп жіберер ме екен» дегендей сыңай таныта қарады. 

Жақтырмай қарағандарға 
сыр берместен әжеге �з кезегімді 
ұсындым. Сондағы алғаны екі 
түйір бауырсақ пен бір кесе 
шай. Жүрегім мұздап сала берді. 
Шамалауымша, әжеміз  сол 
асхананың тұрақты тұтынушысы. 
Кассир қыз: «ол кісінің ақшасы 
бар.  Бізге  күніне бес-алты 
мәрте келіп, әр келген сайын 
екі түйір бауыр сақ пен шай ала-
ды. Т�лемей-ақ қойыңыз» деді 
 сыпайы түрде.

Жақында аялдамада сол кі сіні 
тағы к�зім шалды. Ширақ қи-
мылына қарамастан мұң тол ған 
жанары �ңменіңнен �теді. Қо-
лында екі түйір бауырсақ. Қыс-
тың суық ызғарында еш кім мен 
ісі жоқ, �зімен-�зі бауыр са ғын 
жеп, аялдамада отыр. Сонда бұл 
қарияның үй-күйі жоқ па, бала-
лары қайда деген  сауал  ойымды 
сан-саққа жүгіртті. Сырттай 
қарағанда, жағдайы мүшкіл 
еместігі де байқалады. Онда неге 
�з үйінде тамағын пісіріп, ыстық 
шайын ішіп отырмасқа дейсің.      

Қарттарымыздың немере-
ш�бересін иіскеп, олардың 
бақытына кенеліп отыратын 
шағында осындай күй кешуі 
кімді болса да ойландыруы тиіс. 
Hрбір адамға �з әке-шешесінен 
жақын адам жоқ. Дей тұрғанмен, 
жарық дүниеге әкелген анасын, 
баласының бақыты үшін бүкіл 
ғұмырын сарп еткен әкесін 
ұмытып, қар тайған шағында 
тағдырдың тәл кегіне тастап 
кететін қатыгез балалардың тым 
к�бейіп бара жатқандығына 
�зіміз де куә болып жүрміз. Бұған 
к�п мысал келтіруге болады. 

Б а л а с ы н а н  а л и м е н т  т а -

лап еткен қарт ананың жайын 
біліп қатты күйзелдік... Авто-
буста анасы үшін қырық теңге 
т�легісі келмей, жүргізушімен 
тәжікелесіп, соңы жанжалға 
ұласқан зіңгіттей азаматты да 
кез дестірдік... Иығына дорба 
асынып, қайыр тілеп, тап қан-
таянғанын масылдыққа са-
лынған ұлының қолына әке-
ліп беретін қартты к�ріп жү-
регіміз  езілді . . .  Бейнетінің 
зей нетін к�рер шағында �з 
зейнетақысына �зінің қолы жет-
пей, бір үзім нанға жәудірей 
қараған кейуананың жанары к�з 
алдымызда... 

Осындайда ақиқық ақын 
М.Мақатаевтың: 

– Неменеге жетістің, 
бала батыр? 

Қариялар азайып бара жатыр. 
Бірі мініп келместің кемесіне, 
Бірі күтіп, әнеки, жағада 

тұр... – деген �лең жолдары 
еріксіз еске түседі.

Біз үлкеннің алдын кесіп 
�тпей,  батамен �сіп-�нген 
халықпыз. Үл кен дердің с�зінің 
�зіне құлақ сал саңыз, қаншама 
ұлағат жатыр. Қарияларымызды 
құрметтеп,  т�рге оздырып, 
қал-қадерімізше жан жылуы-
мызды сыйлап жүрсек қандай 
ғанибет. Жақсы с�з – жарым 
ырыс. Бір ауыз жылы с�з – 
жаныңды семіртеді. Біздің кейбір 
қарттарымыз сол жылы с�здің 
�зіне зәру. Балаларын балапан-
ша мәпелеп, олардың бақытты 
болуы үшін қолы нан келгенін 
аямаған қарттарымызды қас-
терлей білейік. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

«НЕМЕНЕГЕ ЖЕТІСТІҢ, 
БАЛА БАТЫР?..» 

Шашыла қонған киіз туырлықты шағын ауыл. Үй айналасында кермеге 
байланған бірен-саран ат пен өрістен қалған азын-аулақ қозы-лақ. Кейбір 
отау іргесінде дабырласқан қыз-бозбала, келіншектер киіз басып, ши 
тоқыған қайнаған қызу жұмыс үстінде. Бірсыпыра жерошақтың мұржасынан 
түтін будақтап, ет асылып, құрт қайнаған, май шайқап, талқан түйген үй 
шаруасындағы ақжаулықты жандардың кəдуілгі күйбең тірлігі. Ара-тұра 
жердің шаңын тұяғымен бұрқ еткізіп, ағыза желе-жортқан бірді-екілі 
салт аттыларды шабалана шəуілдеген ауыл иттері жабыла əудем жерге 
дейін шығарып салады. Мамыражай қоңыр күзге салым шақ. Бейқам елді 
ауылнайдың суыт хабары төбеден жай түскендей есеңгіретіп тастады.

 ҚР Президенті Ұлттық ғы лым ака-
демиясын және ғылыми жұртшы лықты 
70 жылдық мерейтоймен құттықтады. Ең  
күрделі кезеңде құрылған бұл мекеме аз ғана 
уақытта еліміздің ғылыми жүрегіне айна-
лып, ғалымдардың әлеуетін ұйыстыра білді. 
Ғылымның негізгі бағыттарын айқындап, 
олардың дамуына тың қарқын берді. Бүгінгі 
күні  ғалымдардың қатары жастармен 
толығуда. 

Елбасы бүгінгі мерейлі сәтте Қазақстан 
ғылымының іргетасын қалаған Қаныш 
Сәтбаев, Hлкей Марғұлан, Мұхтар Hуезов 
және басқа ғұлама ғалымдардың есімін 
еске алды. Алдыңғы буынның ісін лайықты  

жалғастырып келе жатқан ғалымдар қауымы-
ның елді дамытуға қосып отырған үлесін 
ерекше атап �тті.    

– Тәуелсіздік жылдары қазақ ғылымы 
дамудың жаңа белесіне к�терілді. 25 жыл-
да ғылыми ұйымдардың саны 2 есеге �сіп, 
300-ден асты. Ғылымды қаржыландыру жыл 
�ткен сайын артып келеді. Соңғы 3 жыл-

да ғана осы салаға 100 млрд теңге б�лінді. 
Алдағы уақытта осы ұстанымнан айнымай 
ғылымның қарқынды дами беруіне барлық 
жағдай жасалады, – деді Елбасы.

Hлемнің дамыған 30 елінің қатарына 
қосылуды к�здеген елімізде отандық ғалым-
дарға зор міндет жүктелуде. @йткені бүгінгі 
экономика тек ғылымның негізінде дамып 

отыр. Бұған озық елдердің тәжірибесі 
дәлел. Шикізатқа тәуелді экономиканың 
тұрақсыздығына к�зі жеткен елдер ғылымды 
дамытуға күш салуда. Қазақстан да за-
ман к�шінен қалмай, ғылым саласына бет 
бұрды. 

(Жалғасы 2-бетте)
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АНА ТІЛІ

Алматы қаласының əкімі Бауыржан Байбек Республика сарайында 
қала  тұрғындарымен есепті кездесуін өткізді. Дəстүрге айналған кез-
десуде ірі шаһардың өткен жылғы əлеуметтік-экономикалық дамуы 
қорытындыланып, алдағы жоспарлар белгіленді. Қалада жыл  ішінде 
шешімін тапқан мəселелерімен қатар түйткілді тұстардың көп екені 
айтылды. 

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ ӘКІМ БОЛ, ХАЛҚЫҢА ЖАҚЫН БОЛ!

ту мақсатында �ткен жылы 175 бала-
лар мекемесі жеке бизнестің есебінен 
ашылған. Жыл ішінде балабақшалар мен 
шағын орталықтардағы орын саны 58 
мыңға �скен. Бұл бюджеттік қаржыны 
үнемдеуге және кәсіпкерлікті дамытуға 
да к�мектесетін игі шара.

Тұрғындар тарапынан жиі к�тері-
ле тін мәселенің бірі – пәтер иелері 
коо перативтері қызметінің сапасы. 
Қала әкімдігі тарапынан ПИК-тердің 
қызметіне қоғамдық және партиялық 
бақылау күшейтіліп отыр деді Б.Байбек. 
@ткен жылы150-дей ПИК тексеріліп, 
оның 86%-на айыппұл салынған. «Ста-
тистика бойынша Алматыда 1,7 мил-
лион тұрғын бар. Шын мәнінде қазір 
мегаполисте 2,2 миллион халық тұрып 
жатыр. Бірақ оның 800 мыңы ғана қоқыс 
шығару ақысын т�лейді. Мұнан былай 
біз бұл мәселеде қатаңдық танытамыз» 
деді әкім. 

Тұрғын үй туралы айтқанда, Алма-
т ы д а ғ ы  б а с п а н а  м ә с е л е с і н  а й н а -
лып �ту қиын. Дегенмен, бұл салада 
ілгерілеушілік бар екенін айтқан ж�н. 
2016 жылы 1,9 млн шаршы метр үй 
салынған, бұл бұрнағы жылдан 14200 
пәтерге артық. Hкімнің айтуынша, үй 
кезегінде тұрғандарға 3156 пәтер беріліп, 
кезек 17%-ға қысқарды. Сондай-ақ пәтер 
кезегінің электронды форматқа ауысты-
рылуы осы саладағы келеңсіздіктерге 
тосқауыл қоятын болады. 

Hкімнің есепті кездесуінде алып 
шаһардың �зге де �зекті мәселелері 
қозғалды. Есеп беру жиналысын-
да жедел телефон желісінің қосылуы 
тұрғындардың әкіммен кездесуін жан-
дандыра түсті. Б.Байбек тұрғындар ды 
алдағы әлеуметтік-экономика лық жос-
пар ларымен таныстырып, Алматының 
дамуына Елбасы Н.Назарбаевтың �зі 
айрықша к�ңіл б�ліп отырғанын айтты. 

Д.ТАЗАБЕКҚЫЗЫ

па тенттеп жатыр, алайда олардың басым 
к�п шілігіне сұраныс жоқ, – деді Пре-
зидент. 

Елбасы Ғылым академиясының қоғам-
дық мәртебе алуы – уақыт талабы екенін 
айтты. Жалпы орталықтандыру, моно-
полияландыру ғылым саласына жат әрі 
тиімсіз. 

– Біз әлемдік тәжірибені зерделей оты-
рып, Батыс Еуропа үлгісін қазақстандық 
дәстүрмен үйлестірдік. С�йтіп, ғылымның 
әлеуетін сақтап қалдық. Міне, бүгінгі күні 
Ұлттық ғылым академиясы ірі интел лек-
туалдық орталыққа айналды. Дамыған 
елдерде ғылымды дамыту тек ғылыми 
институттардың міндеті емес, оған ЖОО-
лар, ірі корпорациялар, шағын фирмалар, 
жеке ғалымдар да қатысуы тиіс, – деген 
Президент ғылым мен нақты экономика-
ны интеграциялаудың маңызын атап �тті. 

Елбасы елімізде тәжірибелік-конс-
трук торлық жұмыстардың дамымай 
отырғанын айтты. Дамыған елдерде 
ғылым мен жеке сектор арасындағы бай-
ланыс жолға қойылған. Оларда ғылыми 
әзірлемелерді негізінен жеке бизнес 
қаржыландырады. Мысалы, АҚШ-та бұл 
70 пайызға дейін жеке сектордың үлесінде. 

Алдағы уақытта елді модернизация-
лау дағы маңызды инфрақұрылым – ЖОО, 
ҒЗИ, ірі кәсіпорындардың базасындағы 
Құзыреттілік орталықтарына жүктелмек. 
Олардың басты жұмысы – шетелде  бар 
озық технологияларды қазақстандық 
жағдайға бейімдеу болады. Н.Назарбаев 
осындай орталықтардың үлгісі ретінде 
 Назарбаев университетін мысалға келтірді. 

Ел экономикасында елеулі орын ала-
тын Алматы ЖІ@-нің бестен бір б�лігін 
береді және шикізатсыз бағытты дамыту-
да алда келеді. Б.Байбек 2016 жылы қала 
бойынша республикалық бюджетке 1259 
млрд теңге салық жиналғанын, бұл �ткен 
жылдан 21%-ға артық екенін келтірді. 
Алматы елдегі инфляцияны құрықтауға 
�зіндік үлес қосып отыр. 

Алматы алдағы уақытта экономи-
калық тұрақтылықты сақтаумен қатар 
тұрғындар үшін жайлы, қауіпсіз, 
әлеуметтік бағдарлы қала болуға 
ұмтылмақ. Тазалық пен тәртіпке ерек-
ше к�ңіл б�лінетін болады. Қаланы 
дамыту индикаторлары осылай дейді. 
Қала әкімінің айтуынша, енді бірнеше 
жылда Алматыда к�лік кептелісі бол-
майды. 2018 жылы кіші к�ліктік ай-
налма жолы іске қосылады. Ал биыл 
үлкен автомобильді айналма жолының 
құрылысы басталды. Айналма жол-
дар қаланы транзиттік к�ліктерден 
арылтып, Алматының Батыс Қытай 
мен Еуропа арасындағы логистикалық 
хаб ретіндегі экономикалық әлеуетін 
күшейте түспек. Бұл жұмыс Елбасының 
тапсырмасы бойынша жүйелі сипат 
алды. Соңғы 15 жылда ғана Алматыдағы 
30 жолайрықты салуға 300 миллиард 
теңге б�лінген. 

Алматының қордаланған мәселелерін 
айтқанда алдымен қала экологиясы 
ауызға ілігеді. Hкім ірі мегаполистерге 
тән бұл проблеманың да шешімін та-
батынына сендірді. Оның айтуынша, 
троллейбус желілерін жаңалауға 5,5 мил-
лиард теңге б�лінген. Ал жеңіл рельсті 
трамвай жобасының мердігерлігіне 
байқау жарияланды. Жолаушылар тасуда 
тиімділігін к�рсеткен метро тар мақтары 
Абай мен Момышұлы к�шеле рінің 
қиылысына дейін жетеді. 2020 жылға 
қарай тағы 2 метро стансасы пайда-
лануға берілмек. Бүгінгі күні қаладағы 
қоғамдық экологиялық таза к�ліктің 
үлесі 60%-ды құрайды, яғни 215 трол-
лейбус, газбен жүретін 739 автобус бар. 
Қоғамдық к�ліктерді дамытуға ба сым-
дық беру қаланың экологиялық ахуалын 
жақсартуға едәуір септігін тигізетіні 
анық. Сондай-ақ Алтын Орда базары 
аумағында Алматы-Бішкек жол трас-
сасын кеңейту арқылы мұндағы к�лік 
кептелісін болдырмау к�зделіп отыр. 

Қалада мемлекеттік-жекеменшік 
әріптестік үрдісі жанданып келеді. Бұл 
әсіресе әлеуметтік саладағы мәселелерді 
шешуде жақсы септігін тигізіп отыр. 
Атап айтқанда, мектеп жасына дейінгі 
мекемелердің  тапшылығын азай-

Алматы ажарлана береді

(Басы 1-бетте)

– ХХІ ғасыр білім мен ғылым ның 
ғасыры. Hлем 4-индустриялы дәуірге 
аяқ басты. Hсіресе қолданбалы ғылым 
шапшаң даму үстінде. Біз де заман к�шіне 
ілесу үшін жаңа кеңістіктерді игеруге 
тиіспіз, – деді Президент.

Елімізге енді келіп жатқан жаңа ба-
ғыт  тарды �зімізде енгізу ел экономика-
сының бә секеге қабілеттілігін және 
халықтың �мір сүру сапасын арттырудың 
құрамдас б�лігіне айналмақ. Сондай-ақ 
заманауи ғылымда қазіргі күні гендік 
инженерия, заттану, ІТ-технологиялар, 
наноматериалдар саласы қарыштап даму-
да. Біз үшін жаңа болып есептелетін бұл 
салалармен де шұғылдану уақыт талабы 
екені с�зсіз.

Елімізде ғылым мен �ндірістің ара-
сында тұрақты байланыстың болмауы 
ғылыми жаңалықтардың дайын �німге 
айналу үдерісін тежеуде. Бұл ең алды-
мен ғылым саласын ұйымдастырудағы 
кемшіліктер екені жиі айтылады. Елімізде 
бар �неркәсіптің сұранысын ескеру, 
олардың қажеттілігіне қарай бағдарлану 
отандық ғылымдағы ескі к�зқарастардан 
арылуды талап етеді. 

Н.Назарбаев ғылымды басқару және 
ғылыми орталықтар қызметін үйлестіру 
мәселесіне де тоқталды. 

– Біз ғылымды орталықсыз дан дыр-
дық, оның үлкен б�лігін ЖОО-ларға 
бердік. Бірақ олар әлі инновациялық ор-
талық бола алмай отыр. Қазақстандық 
ғалым дар �з нәтижелерін белсенді түрде 

Елбасы Н.H.Назарбаевтың «Қазақстанның 
үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» 
атты Қазақстан халқына арналған кезекті Жолдау-
ында жас ұрпақты үш тілде оқыту мәселесінің кең 
қозғалуы әлемдік �ркениетке, білімге, ғылымға 
жол ашу тәрізді жақсы  ниеттен туып отырғанын 
білеміз. Бірақ бұл бастамаға халықтың, зиялы 
қауым �кілдерінің алаңдаушылығы бары жасы-
рын емес. Түрлі пікірлер, ойлар айтылып жатыр. 
Бұл бекер емес. @з елінде әлі де �рісін кең аша 
алмай отырған мемлекеттік тіліміз – қазақ тілі 
тасада қалып қоймай ма,  ана тіліне уызында 
жарымаған жас баланың келешекте туған тіліне 
деген к�зқарасы қандай болмақ деген мәселелерге 
еріксіз алаңдаушылық білдіреміз.   

Hрине, тіл мәселесі, ең алдымен, отбасы, 
ошақ қасы тәрбиесіне байланысты дегенімізбен, 
шындығына келгенде, тілге қоғамдық қажеттілік, 
сұраныс болмаса, ол тіл білімнің, ғылымның, 
экономикалық қатынастың кең қолданысына 
ие бола алмаса, қиындық еселене түсуі мүмкін. 
«Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның әрі 
қарай дамуына зор к�ңіл б�лінеді» деген Елбасы 
с�зіне үлкен үміт арта отырып, мемлекеттік тілдің 
мүддесін қорғауда, пайдалану аясын кеңейтуде 
жауапкершілікті �з мойнымызға алуымыз керек.

ТАРАЗ

Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы әскери 
жаттығу кезінде қайғылы оқиға орын алды. К(ксай 
шатқалын да болған қар к(шкінінен 7 жауынгер қаза 
тауып, 16 адам зардап шекті. 
Елбасы Н.Назарбаев Қауіпсіздік кеңесінің 
отырысын да әскери жаттығу барысында қаза 
тапқан 7 әскери қыз мет кердің туыстары мен 
жақындарына барша Қазақ стан халқының және 
жеке (зінің атынан к(ңіл айтты.

– Жамбыл облысында қар к�шкіні салдары-
нан болған қайғылы оқиға туралы хабарды зор 
күйзеліспен қабылдадым. Олардың әрқайсысы елінің 
нағыз  патриоты болып, �з әскери міндетін соңына 
дейін атқарды. Қорғаныс министрлігіне қаза тапқан 
сарбаздардың отбасыларының бәріне жан-жақты 
к�мек пен қолдау к�рсетуді тапсырамын. Мемлекеттік 
комиссия болған оқиғаның себептерін анықтауда. 
Мұндай қайғылы жағдай болашақта қайталанбау 
үшін барлық қажетті шараларды қабылдаймыз, – деді 
Қазақстан Президенті.

К�ксайдағы к�шкінге орай, еліміздің Қорғаныс 
министрі Сәкен Жасұзақов облысқа арнайы келіп, қар 
к�шкінінен зардап шеккен әскери қызметшілердің 
хал-жағдайын білді. Сондай-ақ министр Сәкен 
Жасұзақов пен облыс әкімі Кәрім К�кірекбаев 
 Бауыржан Момышұлы және Күркіреусу ауылдарына 
барып, қаза тапқан жауынгерлер Тілеужан Кеңесов, 
Мұхит Тұрысмағамбетов, Мақсат Шәкеннің отбасы-
ларына к�ңіл айтты.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ЕРТЕҢГІ МЕЖЕМІЗ АЙҚЫН

ЖАҺАНДЫҚ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІК

АПАТ АЙТЫП 
КЕЛМЕЙДІ

ЖАУАПКЕРШІЛІК ЖҮГІ 
САЛМАҚТЫ

Сағатбек 
МЕДЕУБЕКҰЛЫ,

әл-Фараби 
атындағы Қазақ 

ұлттық университеті 
Журналистика 

фаультетінің 
деканы  

Рита 
СҰЛТАНҒАЛИЕВА, 

филология 
ғылымының 

кандидаты

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
М.Х.Дулати атындағы ТарМУ 
профессоры, филология 
ғылымының докторы

Елбасының мемлекетімізді жаңа 
заман талаптарына сай жаңаша бас-
қаруға қатысты заңнамалық �згеріс-
тер енгізу туралы келелі ұсынысынан 
кейін к�п уақыт �ткізбей жасаған 
Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы н а  Ж о л д а у ы 
 уа қыттың тамырын дәл басып, еліміз-
дің болашағына қатысты негізгі �зекті 
мәселелерді тамыршыдай нақ к�р сетуі 
– әрбір азаматқа үлкен сенім ұялатты. 

Н е г і з і н е н  б е с  б а с ы м д ы қ т а н 
тұратын бұл Жолдауда әлемдік 
�ркениет к�шіне бастайтын тың 
ұсыныстар  мен бағдарламалық тап-
сырмалар  айқын к�рсетілген. 

@з басым білім беру саласын да 
қызмет етіп жүргендіктен, Елбасының 
Жолдауында айтылған: «Ең алдымен, 
білім беру жүйесінің р�лі �згеруге 
тиіс... Оқыту бағдар ламаларын сыни 
ойлау қабілетін және �з бетімен іздену 
дағдыларын дамытуға бағыттау қажет» 
деген тұжырымдарына қосыламын.
Бұл – �мірдің �зі  әбден пісіп-
жетілдірген қажеттілік. 

Болашақта «қазақ тіліне ерекше 
басымдық берілетініне» мен үлкен 
сеніммен қараймын. Олай болаты-
ны – осыдан бұрынғы бір Жолда-

уында Президентіміз «2020 жылы 
Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  б а р л ы қ  м е к т е п 
түлектері мемлекеттік тілде бітіріп 
шығады» деген болатын. Мемлекеттік 
тілдің мәртебесінің �сетінін осы 
шындыққа сүйеніп айтып отырғаны 
анық. Яғни қазақ тілін �з ана тілі 
секілді меңгерген �зге ұлт �кілдері де  
к�бейіп келеді деген с�з. Олай болса, 
мемлекеттік тілде с�йлейтіндердің, 
қызмет ететіндердің, ғылыммен 
айналысатындардың саны да үстем 
бола түседі. Демек, біз қазақ тілінің 
осы мәртебесін сақтап қалуымыз 
үшін сауатты аударма жасауды да 
сапалық деңгейге к�теруіміз керек. 
@йткені жаңа технологиямен бірге 
жаңа  атаулар мен аталымдар, ұғымдар 
мен түсініктер бірге келеді. Жат с�здер 
к�бейеді. Ол атаулар мен аталым-
дарды үш тілде бірдей с�йлету үшін 
үш тілді де толық меңгергендігіңді 
уақыттың �зі талап етеді. Осыдан келіп 
үштілділік сұранысы  алға шығады. 

Елбасы айрықша мән бере айт-
қан тапсырмаларының бірі – «ұлт-
жандылықты дамытуға баса к�ңіл 
б�лу». Біз ендеше ұлтымыздың ұлы 
мен қызын  ұлтжандылар қата рына 

қосу үшін оқытуымыз, үйре туіміз, 
тағылым беріп, тәрбиелеуіміз керек. 

Hл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде  Жолдауда 
айтылған тапсырмаларды орындаудың 
алғы шарттары жасалған. Тіпті кейбір 
тапсырма қазірдің �зінде жүзеге асып 
жатыр деп ойлаймын. Осыдан үш 
жыл бұрын университет ректоры 
Ғалымқайыр Мұтановтың бастамасы-
мен Германия-Жапония трансұлттық 
«Коника-Минолта» компаниясымен 
келісімшартқа отырғаннан кейін 
біздің студенттеріміз осы компа-
ниялар шығарып жатқан ең озық 
офсеттік және сандық технологиялар-
ды ағылшын тілінде игеруді бастаған 
болатын. Оқыту барысында ең жақсы 
к�рсеткішке жеткен екі студентіміз 
жеңімпаз ретінде Германияға ба-
рып �тілеттен �тіп те келді.  Қазір 
осы «Коника-Минолта» техноло-
гияларын ағылшын тілінде меңгеру 
бағдарламалары бойынша 9 сту-
дент білім алып жатыр. Сонымен 
бірге біздің факультетте де бірнеше 
ағылшын тобы бар.  

АЛМАТЫ

Мемлекет басшысы «Қазақ стан-
ның үшінші жаңғыруы: жаһан дық 
бәсекеге қабілеттілік» тақы рыбындағы 
кезекті Жолдауын халыққа ұсынды. 
Бұл Жолдаудың   басты мазмұны  Елдің 
жаһандық бәсекеге қабілеттілігін 
қамтамасыз ететін экономикалық 
�сімнің жаңа моделін құру қажеттігіне, 
оны қамтамасыз ету мақсатында 
жүзеге асырылатын тапсырмалар 
мен маңызды міндеттерге арналған. 
«Бұл жаңғыру – қазіргі жаһандық 
сын-қатерлермен күрес жоспары 
емес, болашаққа, «Қазақстан-2050» 
стратегиясы мақсаттарына бастай-
тын сенімді к�пір» деп атап �тті. Ол 
Ұлт жоспары – «100 нақты қадам» 
базасында �ткізілетіндігін және оның 
басымдықтарын атап к�рсеткен. Ең 

басты басымдық  экономиканың 
әлемдік �сімінің орта деңгейден жо-
ғары қарқынын қамтамасыз етуге және 
30 озық елдің қатарына қарай тұрақты 
түрде ілгерілеуге лайықталғандығы. 

Экономиканың жеделдетілген 
технологиялық жаңғыртылуын дамы-
ту мақсатында Үкіметке «Цифрлық 
Қазақстан» жеке бағдарламасын 
әзірлеуді және қабылдауды тапсыр-
ды. М.@темісов атындағы БҚМУ-
д а  м у л ь т и м е д и я л ы қ  к л а с т а р -
мен, электронды және қашықтан 
оқытуды қамтамасыз ететін жаңа 
компьютерлермен  жабдықталған 
«Махамбет» ақпараттық техноло-
гиялар орталығы жұмыс жасауда. 
Университетіміз қазірдің �зінде 
білім беру жүйесін оңтайландыруда 

инновациялық авторлық бағдарла-
маларға ие. М.@темісов атындағы 
БҚМУ сайтының Білім беру сапа-
сын қамтамасыздандыру  тәуелсіз  
қазақстандық агенттігінің ЖОО 
интернет-ресурстарының 2015 жылғы 
рейтингісінде  60 жоғары оқу орнының 
арасында 8-орынды иеленіп отырғаны 
да үлкен жетістік деп білеміз. 

Бізге жүктелген міндеттер орын-
далуға тиіс. Атқарылатын жұ мыстар 
университет к�лемінде емес, бүкіл об-
лыс жұртшылығына бағытталған кең 
к�лемде іске асырылу қажет. Біздің 
университет те межелі міндеттердің 
орындалуы на үлкен үлес қосары 
айқын. 

ОРАЛ

ОҚЫС ОҚИҒА

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

ҒЫЛЫМНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМИ ҒЫЛЫМНЫҢ ҚАРҚЫНДЫ ДАМИ 
БЕРУІНЕ БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫБЕРУІНЕ БАРЛЫҚ ЖАҒДАЙ ЖАСАЛАДЫ

Президент Ғылым академиясының 
жанынан әдеп ж�ніндегі алқалық орган 
құруды ұсынды. Ол ғалым этикасының 
кодексін әзірлеуі тиіс. Бұл ғылым сала-
сын дағы плагиат және басқа да ке лең -
сіз діктердің алдын алуға ықпал ете тіні 
анық. Сондай-ақ ғалымдарды ын та лан-
дыру мақсатында атаулы сый лықтар 
тағайындау, ғылыми журналдарды ха-
лықаралық рейтингілік базаға енгізу де 
маңызды. Президент ғылыми жұмыс-
тардың кемінде жартысы ағылшын тілінде 
жариялануы керектігін айтты. Бұл жаһан -
дық ғылыми кеңістікке кіру үшін қажет. 

Бүгінгі күні дамудың басты негізі – 
білім мен ғылым. Ғылым ел үшін қажет. 
Тәуелсіздікті нығайтуға ғылым саласына 
жүктелетін міндет зор. Сондықтан Пре-
зидент Білім және ғылым министрлігіне ең 
үздік зерттеушілеріміздің шет елдегі озық 
орталықтарда тағылымдамадан �туі үшін 
қосымша гранттар б�луді тапсырды. 

– Ғылымды қолдау – біздің жаңа дәуір 
сын-қатерлеріне жауабымыз. 30 дамыған 
елдің қатарына кіру үшін біз осы бағытпен 
жүреміз, – деді Н.Назарбаев. – Акаде-
мик М.Hуезовтің «Халық пен халықты, 
адам мен адамды теңестіретін білім» 
деген с�зі бар. Біз Мәң гілік ел болуға 
ұмтылған, �рлеуді мақсат еткен халықпыз. 
Сондықтан �ткен шаққа қарайлай берудің 
қажеті жоқ. Кейде мен «Шыңғыс хан қазақ 
екен» деген пікірлерді естігенде қарным 
ашады. Тек алдыға қарайтын кез келді, – 
деген Президент зиялы қауымнан есті с�з 
күтетінін білдірді. 

– Бізге Тәуелсіздікті баянды ететін, 

Отанымыздың байлығын еселей түсетін 
зерек те зияткер ұрпақ керек. Олар рухани 
бай, тәуелсіздіктің киесін пір тұтатын, та-
рихын, діні мен мәдениетін қастерлейтін, 
денсаулығы мықты, �ресі биік азамат 
керек. Бұл ұрпақ озық технологиялардың 
білгірі, жаһандық деңгейдегі кәсіби 
 маман, ана тілімен бірге ағылшын тілін 
еркін меңгерген әрі отаншыл ұрпақ бо-
луы тиіс. Сонда ғана қазақтың азаматы 
дүниежүзілік бәсекеге сай болады. 

Сессия барысында ҚР Білім және 
ғылым министрі Е.Сағадиев Ресей ғылым 
академиясының президенті В.Фортовқа, 
Elsevier Басқарма т�рағасы және страте-
гия лық даму жетекшісі, Relaxgroup дирек -
торлар кеңесінің мүшесі Йонг Сук Чи 
мырзаға және академик @мірзақ Айтбайға 
ҚР ҰҒА-ның Алтын медалін тапсырды. 

Шетелдік қонақтар қазақстандық 
ғалымдарды академияның мерейтойымен 
құттықтап, сый-сияпаттарын ұсынды. 
Салтанатты сессия Қазақстан �нер 
шеберлерінің концертімен аяқталды. 

Жиынға Елбасының арнайы келіп 
қатысуы Қазақстан Респбуликасы Ұлттық 
ғылым академиясының, ғалымдар қауы-
мының ел дамуындағы зор үлесін бағалау 
әрі Қазақстанның жаңа жаңғыру кезеңінде 
ғалымдарға жүктеліп отырған міндеттің 
зор екенін аңғартып тұрғандай. Осылайша 
мерейтойлық жиында отандық ғылымның 
орны мен маңызына мән беріліп, алдағы 
уақыттағы бағыт-бағдары міндеттері 
айқындалды.

Дина ИМАМБАЕВА
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 Бүгінгі  уақыттың талабы орасан зор әрі әлеуетті. 
Hлемдік �ркениет к�шіндегі барлық ел қатардан 
қалмай, даму мүмкіндіктерін қалт жібермеуге тыры-
суда. Осындай сындарлы жолдан мүдірмей �тіп келе 
жатқан еліміздің заманауи �згерістерге тура жауап 
тауып, дер кезінде  жаңа қадамдар жасауға ұмтылысы 
қуантады.

Елбасы Н.Назарбаевтың  Конституцияға �згеріс тер 
енгізу, нақты билік �кілеттіктерін қайта б�лу  туралы 
шешімге келуі елдің ертеңін, жарқын болашақты 
ойлағандық деп білемін. Кез келген реформа ерте ме, 
кеш пе �з жемісін береді. Тек тиянақты сабақтастық, 
уақыт керек. Дәл бүгін Қазақстанның демократиялық 
даму бағыты тың арнаға бет бұрды деп сеніммен 
айтуға болады. Яғни демократиялық құндылықтарға 
негізделген тұрақты мемлекеттік құрылым айқындала 
түседі. Еліміз үшін мұндай  бағыттың маңызы ерек-
ше болмақ. Демократиялық принциптерге назар 
аударсаңыз бұған к�з жеткізесіз.

 Мәселен, демократиялық мемлекет мемлекеттік 
басқарудың орталықтандырылған  үрдісін жояды. 
Hр басқару институты заң негізіне �зіне жүктелген 
міндетті мойнына алады.Басқарудың демократиялық 
формасына к�шкен мемлекет  барлық билік 
органдарының халыққа жақын болуын, елдің мұң-
мұқтажына ұдайы к�ңіл б�луін назарда ұстайды. 
Қазақстанда конституциялық �згерістер жасау 
ж�ніндегі Елбасының шешімін қолдай отырып, билік 
�кілеттіктерінің б�лінуін жұртшылық осындай нық 
сенімде қабылдауда. 

ЖАРҚЫН 
БОЛАШАҚТЫ 
ОЙЛАҒАНДЫҚ

Шешуші кезеңдегі серпіліс

Тастанбектің атым Сара...»

Аман БОРАНБАЕВ,
суретші

МАРАПАТ

ЖИЫН

«ЖАМБЫЛДЫҢ ӘН-КҮЙЛЕРІ»

«АЛТЫН САМҰРЫҚ» 
СЫЙЛЫҒЫ ТАБЫС ЕТІЛДІ

ЕЛ БОЛАШАҒЫ – 
ЖАСТАР

Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік фи лар -
мониясында жыр алыбы – Жамбыл Жабаев-
тың (мірі мен шы ғармашылығына ар налған 
«Жамбылдың ән-күйлері» атты  кеш (тті.

Айтулы шараның басты мақсаты – с�з 
мәйе гін кие тұтқан абыз жы раудың шығар ма-
шы лығын, рухани бай мұрасын насихаттауға 
арналды. 

Кешті жазушы, Халықаралық Алаш сый-
лығының және Жамбыл атындағы сый лықтың 
лауреаты Нағашыбек Қапалбек ұлы құттықтау 
с�зімен ашты.Алдымен сахна т�ріне шыққан 
М.Hуезов атындағы академиялық драма 
театрының артистері Жамбыл �мірінен сыр 
шертетін Н.Қапалбекұлының «Жамбыл ауы-
лында» қойылымынан үзінді қойды. Концерт 
ба рысында Жамбылдың шығармашылығынан 
ән-күйлер ұсынылды. Қазақстанның Халық 
артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 
Нұрғали Нүсіпжанов «Жанай құрбым» әнін 
шырқаса, ақынның ұрпағы Ермек Шаштайұлы 
«Алатау» әнін,  ҚР еңбек сіңірген қайраткері 
Нүркен Hшіров «Жыр қисса» күйін тарту етті. 
Алматы қаласындағы Жамбыл Жабаев атын дағы 
№161 лицей оқушылары ақын �лең дерін оқыды. 
Халықаралық, республикалық бай  қаулардың 
жүлдегерлері – Тәйіп  Бейсенбеков, Нәзира 
Асқар,  Данияр Рахымбай және т.б. �нерпаздар 
жыр-термелерді орындады. 

Алматыдағы Ж.Елебеков  атындағы 
Респуб ликалық эстрада-цирк колледжінде 
«Тәуел сіз дік мұраты – Мәңгілік Ел» атты 
студенттік  ғылыми-практикалық  конфе-
ренция (тті.

«Бүгін сіздер ұсынғалы отырған  идея-
лар, озық тәжірибелер, ғылыми сарапталған 
еңбектер Қазақстанның білім беру жүйесін 
одан әрі  дамытуға,  әлемдік  деңгейге 
к�терілуіне �з үлесін қосады деп сенемін» 
деген колледж директоры, ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Дәлел Уашев қатысушыларға 
сәттілік тіледі.  Конференцияда 2 сек-
ция бойынша  қазақ, орыс тілдерінде 15 
ғылыми жоба қорғалды. Мәдениет және 
�нер б�лімі бойынша  «Актер» б�лімінің 
2-курс студенті Ф.Базарбаева 1-орынды ие-
ленсе, 2-орынды «Халық» б�лімінің 2-курс 
студенті М.Жанахметова және  «Актер» 
б�лімінің 2-курс студенті К.Hсет алды. 
Ал 3-орынға  2-курс студенттері А.Санай, 
А.Қыдырбек және С.Орқашбаева лайық деп 
танылды. Тарих және мәдениеттану сек-
циясы  бойынша «Жеке ән салу» б�лімінің 
студенттері  А.Қуанышалиева, А.Жұмақан, 
Б.Қалел  және т.б. жүлделі орындарға ие 
болды. Жеңімпаздар жүлделі сыйлықтармен, 
ал олардың ғылыми жетекшілері мақтау 
қағаздарымен марапатталды. 

Алматыда Қазақстан Журналистикасы 
академиясының кезекті жиыны (тті. Онда 
отандық  журналистиканы дамытуға қосқан 
үлесі үшін берілетін «Алтын Самұрық» ар-
наулы сыйлығы тапсырылды. Бұл жолғы 
сыйлық Қазақстан Журналистикасы 
академиясының академигі, Қазақстан 
Президентінің Баспас(з қызметінде 25 
жылдан астам уақыт қызмет атқарған 
Валерий Жандәулетовке берілді. Аталған 
сыйлықты Қазақстан Журналистикасы 
академиясының президенті Сағымбай 
Қозыбаев салтанатты түрде тапсырды. 

Журналистер қауымына есімі жақсы та-
ныс В.Жандәулетов Елбасының баспас�з 
қызметінің қалыптасуына �з үлесін қосқан 
танымал қалам иесі. Валерий Жандәулетов 
– 1971 жылдан бері Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, бірнеше кітаптың авто-
ры. Экономика ғылымының кандидаты, Ка-
спий университетінің профессоры. «Zher 
ana», «Қазақстан �неркәсібі» журналдары 
редакциялық алқасының мүшесі, еліміз туралы 
ірі маркетингтік басылымдардың идея авторы 
әрі ұйымдастырушысы. Еңбек жолын Павлодар 
облыстық баспаханасында бас инженер болып 
бастаған ол осы облыстың баспа басқармасына 
жетекшілік етті. 1974 жылы Мемлекеттік баспа, 
полиграфия және кітап саудасы комитетіне 
ауысып, б�лім бастығы болды. 1991 жылдан 
2016 жылға дейін Қазақстан Республикасы 
Президентінің Баспас�з қызметінде жұмыс 
істеді. Қазіргі уақытта Республикалық жүйелі 
талдау және болжау орталығының сарапшысы.  

ҚҰРМЕТДƏУІР ДАУЫСЫ

Айтыстағы хрестоматиялық: 
«Қызы едім Тастанбектің атым Сара, 
Ішінен ер Қаптағай шықтым дара. 
Он үште домбыра алып с�з с�йлегем, 

Келемін бір сүрінбей жалғыз қара» де-
ген жолдардан қазақ даласының бір 
қиырындағы ақын, �нерлі жанның 

бейнесі к�рінеді. Халқымыздың �нерліні сыйлаған, 
с�зге тоқтаған қасиетін тарихтан білеміз. Оның 
үстіне Біржан сияқты «Үш жүзді әнмен қырған 
мұзбалақты» мойындатқан Сара бейнесі, қазақ 
қызының �з басын бағалата білетін салмағын, �нер 
жарысында терезесін тең ұстай алатын тәрбиесін, 
тауып айтқан с�зге тоқтай білетіндігін к�рсететін 
сегіз қырлы, бір сырлы тұлғаны елестетсе керек. 

Осы жерде қазақ мәдениетіне �лшеусіз еңбек 
сіңірген, �з кезінде мәдени �міріміздің барлық 
саласында пікірін белсенді түрде білдіріп �ткен 
қайраткер Ілияс Омаровтың пікірінен үзінді 
келтірейін: «Осы аталған барлық �леңдерге 
(Сараның �леңдерін айтады) тән бір стиль бар. 
С�з байлығы, с�з құрау тәртібі фольклорлық, бол-
маса ескі ақын-жыраулардың сарынына келмейді. 
@леңдері мүдіріссіз сұлу, «бос с�збен былғанбаған» 
мәнерлі, мағыналы. К�птеген �леңдерінде дүниелік 
к�зқарасы кең екендігін, к�п нәрсені аңғарып, 
к�п түсінетіндігін к�руге болады. Сараның Абай 
�леңдерімен таныстығы ж�нінде дерек жоқ. 
 Дегенмен, Сара �леңдерінде Абайдың сарыны бар 
сияқты. Сараның �зі айтқандай қағазға түспеген 
соң к�птеген �леңдері ізсіз кеткені анық, бірақ та 
Сара �леңдері әлі тегіс жиналып болған жоқ. Ел 
есінде қалған �леңдерін құмнан жиған алтындай, 
ерінбей-жалықпай жинаған ж�н. Сара – қазақ 
халқының аса ірі ақыны, аяулы қызы». 

Бұл әсер Мұқан Т�лебаевтың «Біржан-Сара» 
операсы шыққаннан кейін жаңа қарқын алды. Ал 
к�рерменнің қабылдауына бірден-бір оң әсер еткен 
– Күләш Байсейітова. 

 Сара – хан қыздары Жібек немесе Ақжүніс 
емес, тағдыры талқыға түсіп тәлкек болған 
 Хадиша мен Ажарға да ұқсамайды. Бұл Күләш 
шығармашылығында кездескен қазақ қыздарының 
бәрінен �зге оқшау бейне. Сара – күні бүгінге 
дейінгі ұлттық операмызда халықтан шыққан, 
халықтың ойын айтатын тұңғыш азамат, �нерпаз 
қыз. Ендеше, әрі соны образ жасау керек, әрі 
халықтың к�ңіліндегі Сараны ұмытпау керек. 

Сонымен, опера «Біржан-Сара» аталып, 
 премьерасы 1946 жылы 7 қарашада �тті. 1949 жылы 
композитор Мұқан Т�лебаев, режиссер Құрманбек 
Жандарбеков, суретші Анатолий  Ненашев, 
 солистер: Күләш Байсейітова, Шабал Байсекова, 
Hнуарбек Үмбетбаев, Байғали  Досымжановтар осы 
опера үшін Мемлекеттік сыйлыққа ие болды. 

Бұл жерде Күләштің Сараға қатысты шын 

Сараның өлеңдері бізге 
қаншалықты толық 
жетті жəне олардың 
өлеңдік дəрежесі əдеби 
өлшеммен қай деңгейде 
екенін айта алмаймын. 
Бірақ өнерлі жан ретінде 
аты бүкіл қазақ дала-
сына жеткеніне кəміл 
сенімдімін. Оның бір 
көрінісі қызымыз өнерлі 
болсын деп, Сараның 
құрметіне атын қою. Əрі 
бұл қазақтың дəстүрінде 
əріден келе жатқан 
ілтипаттық сыйластық 
үрдіс. Осы дəстүрдің 
қаулап көтерілген бір 
кезеңі орта мектептің 
əдебиет бағдарламасына 
«Біржан мен Сараның 
айтысы» енгізілген уақыт 
деп топшылаймын. 

Елбасы бастамасымен мемлекеттік билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта 
бөлуге бағытталған реформалар елімізде кеңінен талқылануда.  Бұл ретте ең алдымен 
Парламенттің өкілеттігін кеңейтуге, оның дербестігі мен жауапкершілігін күшейтуге 
бағытталған, қоғам тарапынан терең талқыланып жатқан конституциялық реформаларға 
заңгерлер де белсенділікпен атсалысуда. Осы орайда, Жоғарғы Соттың судьясы, Жоғарғы 
Сот кеңесінің мүшесі Əділ Құрықбаевқа бірнеше сауал қойған едік. 

 Үсен баеваның еңбегін де атап айту керек. 1984 
жылы Құрманғазы атындағы консерваторияның 
соңғы курсында оқып жүргенде Б.Досымжанов 
үлкен сенім артып, қайталап қойған «Қыз Жібек» 
операсында басты партияны айтқан, сонысымен 
ұлы Ғабеңнен (Ғабит Мүсірепов) бата алған 
Нұржамал, сахнадағы сан алуан образдардың 
қатарында Сараның да �зіндік бейнесін жасады. 
Нұржамалдың сазды әрі күшті дауысы, нағыз 
сұлуларға тән құба талдай бой бітімі, сахналық 
пластикасы, әншілігіне сай артистік дарыны 
бүгінгі тыңдаушыларға сүйкімді Сараны алып 
шықты. Сондықтан да жаңадан ашылған «Аста-
на Опера» театрында қойылған «Біржан-Сарада» 
жетекші партияны Нұржамал Үсенбаеваның 
айтуы заңды деп ойлаймыз. Біз бұл жерде 
Ресейдің халық артисі, әдейі шақырылған 
режиссер Юрий Александровтың шешімін, 
сахналық ізденістерін, оқиға мен кейіпкерлер 
туралы түсінігін, тіпті Біржан мен Сараны 
сахнаға атпен шығарған экзотикалық (1946 
жылғы алғашқы қойылымда бұл бізден қалған 
к�рініс еді) тәсілін де талқыламаймыз. Олар 

КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ  РЕФОРМАЛАР БАҒДАРЛАМАСЫ

«Ќызы едiм «Ќызы едiм 
шығармашылық к�регендігін, тек орындаушы әнші 
емес, �зі жасаған бейненің неғұрлым толыққанды 
болып шығуына назар аударатын суреткерлігін 
айтпақпыз. Мұқан Т�лебаевтың операда Біржан 
әндерін пайдаланғанын жоғарыда да айттық. Оның 
үстіне Біржан орындайтын арияларды дауысы әрі 
күшті, әрі әдемі Байғалиға арнап жазғаны музыка 
тарихынан белгілі. Ендеше үлкен шабыттан, ты-
нымсыз еңбек пен ғажап дарыннан туған Біржан 
партиясының айшықты болуы заңды. Ал Сара ше? 
Операда Сараның: 

«Ей, Біржан, жасың үлкен, �зің аға, 
Қымбаттығым белгілі білсең баға. 
Қамысты терең к�лдің сұқсырымын 
Қаңғырған ілдірмеймін қаршығаға» дейтін 

тәкаппар с�здеріне сай, немесе: 
«Кісі емес ел намысын ұққандай-ақ,
 Ербиер елсіз тауға шыққандай-ақ. 
Жиенқұл күжірейіп келер ме екен, 
Он мата арқасына тыққандай-ақ» дейтін 

т р а г е д и я л ы қ  м о й ы н д а у л а р ы н  ж е т к і з е т і н 
музыкалық сурет бар ма? 

Бар. Оны опера сахнаға шыққан алғаш-
қ ы  қ о й ы л ы м д а  д а ,  к е й і н і р е к т е г і 
т а л д а у ш ы л а р  д а  қ а й т а л а п ,  а т а п 

к�рсетті. Шын мәнісінде толыққанды опера 
болғандықтан ол театрда үздіксіз жүріп келеді. 
Опера 1973 жылы Алматыда �ткен Шығыс елдері 
халқының музыкалық бағдарламасына енгізілді. 
Осы мерекеге келген әр ұлттың �нерпаздары 
бағдарламадағы шығармалардың к�ркемдік 
деңгейіне �з пікірлерін білдірді. Соның ішінде 
чех композиторы Л.Железный қазақ операсын, 
басқа ұлттық мәдениеттің �кілі ретінде қатысқан 
композиторлардың, оның ішінде чех Б.Сметананың 
«Проданная невеста» классикалық операсымен 
үндестіре қарап, бұл операны, яғни «Біржан-
Сараны», «Hлемнің қандай сахнасына қойса да 
үлкен табысқа ие болады» деп атап к�рсетті.

Бұған операның либреттасын жазған фило-
лог ғалым, академик, айтыстың ерекшелігін 

бері қазақ әншілерінің қаншасының танылуына, 
ізденуіне, шеберлік шыңына к�терілуіне үлес қосты. 
Күләштің тікелей қолдауымен, қамқорлығымен 
қатысқан Шабал Бейсековадан кейін Роза 
 Жаманова осы образбен �з шығармашылығының 
биік дәрежесін к�рсетті. Розаның сымбатты, нәзік 
әрі тәкаппарлау, іштей бай, дауысы қуатты Сара 
әншінің тағы бір қырын танытты. 

Алғашқы қойылымнан тұп-тура 30 
жыл �ткенде бір кезде Біржан болып 
шырқаған Байғали  Досымжанов енді 

режиссер ретінде операны жаңартып қойды. 
Мұнда ол Біржан мен Сараның халық �нерімен 
тығыз байланысты екеніне, жәрмеңкенің қызған 
кезінде бұлардың сахнаға шыға келуі халықты 
жалт қаратып,  назарды �нерге аударуына екпін 
түсіреді. @зі әнші болғандықтан әншілердің 
мүмкіндігіне ерекше мән беріп, олардың тиімді 
жағын к�теруге зер салады. Соның арқасында 
дауысы күшті, мінездік бейнелердің шебері 
Сәуле Құрманғалиеваның, классикалық со-
прано Рахима Жұбатырованың, біртоға қазақы 
Алма Оспанованың, �жет те  батыл Тоқтар 
Hдетбекованың Саралары сахнаға шығып, қазақ 
�нерінде әрқайсысы �зінше із қалдырды. Кезінде 
опера Уфа театрында қойылды. Ал, қазақтың 
Абай атындағы опера және балет театрының 
спектаклі Москвадағы онкүндіктерде табы-
спен к�рсетілді, Германияның астанасына га-
строльмен барды. Мәскеудің үлкен театрын-
да қою жұмыстары қолға алынған. Бірақ бұл 
 шаруа саяси-әлеуметтік жағдайларға байланысты 
тоқырап қалды. Ал жүзеге асқан қойылымдардың 
бәрінде Сара образына айрықша назар ауда-
рылады. Ол – бір кезде Күләш атап к�рсеткен 
Сараның Біржанмен тең түсіп отыратын салмағы. 
Біржанның образын ашудағы тікелей р�лі. Hрине, 
бұл орындаушылардың еңбегі. Соңғы кезде Сара 
бейнесімен шыққан Қазақстанның халық артисі, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, халықаралық 
д ә р е ж е д е  т а н ы л ғ а н  ә н ш і м і з  Н ұ р ж а м а л 

жақсы білетін Қажым Жұмалиевтің �лшеусіз үлес 
қосқанын ескеру керек. Атағы әлдеқайда жоғары 
Біржан мен Сараны тең дәрежеде к�рсетуде 
әдебиетшінің қазақ тұрмысындағы с�здің орнын, 
қасиетін жетік білуі жетекшілік еткен деп ойлай-
мыз. Соған сай операның стилистік ерекшелігінде 
әннің, әншіліктің басымдылығы, халықтың 
қабылдауына игі  әсер еткен фольклорлық 
музыканың орынды қабысуы шығармаға шы-
рай беріп тұр. Осылардың бәрінің басын қосып, 
тыңдаушыға жаңа операның �з дәрежесінде 
жетуіне әсер еткен Күләш Байсейітованың сах-
нада жасаған Сара бейнесі. Сараның музыкалық 
образының сәтті шығуы соншалықты, әдетте жеке 
концерттерде операдан айтпайтын Күләш Сараның 
ариясын тұрақты айтатын болды. 

Академик Ахмет Жұбанов болса: «Қазақ совет 
музыкасының үздік жетістігі болып табылатын 
операның тууы, тек Біржан мен Сараға ғана емес, 
композитор Мұқан Т�лебаевтың �зіне де лайықты 
ескерткіш» деп атап к�рсетті. 

Солай. Сараға да лайықты ескерт кіш. Ең алғаш 
сахнаға Күләш кейпін де шыққан Сара содан 

бұл әңгіменің ауқымында жоқ. Бірақ Нұржамал-
Сара �з орнында, �з дәрежеде. Нақтысы бүкіл 
операның жетекшісі Сара-Нұржамал болып 
шыққан. Мынадай жалындаған махаббат иесі, к�з 
тартар сұлу, бұлбұлдай әнші әрі ішкі толқынысы, 
үміті мен трагедиясы лыпып к�рініп тұратын Са-
раны к�ріп тұрып �луге Біржан ның (режиссердің 
шешімі бойынша �лді деген Біржан тірліп кетеді) 
шынымен де дәті бармас еді. 

Біз ақын Сараның музыкалық �нердегі бейнесін, 
Ахмет Жұбанов, Ілияс Омаровтар к�рсеткендей 
лайықты бейнесін, сол арқылы қазақ �неріндегі 
қалдырған ізін байқатуға тырыстық. Жоғарыда 
аталған әншілердің шығармашылығындағы Сара 
бейнесі, с�з жоқ, ақын қыздың бүгінге, келер 
күндердерге қалдырған ізі деп білеміз. Hркім 
 Сараны �з тануы бойынша сипаттаса, �з �нерінің 
жеткенінше бейнелесе Сараның да соншалықты 
қыры, сыры, кейінгі ұрпаққа танылды деп ойлай-
мыз. Уақыт �ткен сайын бұл із айқындалып, сан 
тарау жолдармен жан-жаққа тартып барады. 

Сара бейнесінің  ақын-жазушылар 
шығарма шы лығына еткен әсерін, одан 
туған әдеби шығар маларды топтастырған 

«Сара саңлақ» атты жинақ 2014 жылы «Жазушы» 
баспасынан шықты. Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, қазақтың ақберен ақын қызы Фариза 
Оңғарсынованың алғы с�зімен шыққан бұл кітапты 
құрастырушы белгілі журналист, жазушы Шәрбану 
Бейсенова. 1980 жылы «Тордағы тоты» деген атпен 
шыққан �леңдердің шағын жинағынан («Жазушы» 
баспасы шығарған) кейін тура 30 жыл �ткенде 
оқушы қолына тиіп отырған жинақ, шын мәнінде 
Сараның саңлақ екенін дәлелді. Құрастырушының 
айтқанындай, кейінгі ұрпақтың Сара аруағы 
алдындағы құрметін, біршама �телген қарызын 
айғақтайтын кітап қалың оқушы қауыммен 
жүздессе құба-құп болар еді. 

Сара ЛАТИЕВА, 
мәдениеттанушы 

– Dділ Жамбасбайұлы, еліміздегі конститу-
циялық (згерістер неге байланысты қолға алын-
ды?

– Hлемдік тәжірибеде кез келген ел 
саяси-экономикалық, әлеуметтік, ішкі-
сыртқы жағдаяттарына байланысты кейде 
Конституцияға �згертулер енгізіп, толық-
тырып отырады. Бұл сол елдің даму процесіне 
тиімді әсер беретін мүмкіндіктерді ескеру 
деген с�з.

Мәселен, бұрынғы Кеңес одағы құрамын-
дағы елдерде бұл біршама жиірек орын алды. 
Аумалы-т�кпелі, ауытқымалы кезеңдерде 
олардың негізгі заңдары алға жылжудың ай-
нымас тірегіне айналу үшін, заман ағымына 
сәйкес барлық құқықтық негіздерді қамтып, 
толықтырылып отырды.

Елімізде билік тармақтары ара сында 
�кілеттікті  б�лу бойынша жұмыс тобы 
құрылып, конституциялық �згерістер енгізу 
мақсатында ұсыныстар әзірленуде. Халықтың 
талқысына ұсынылған осы жоба бойынша 
парламенттің �кілеттілігі кеңейеді, Үкімет Пар-
ламент алдында жауап береді. Яғни Қазақстан 
президенттік басқару жүйесінен парламенттік 
басқару жүйесіне қадам жасап отыр. Неге? 
Бірден айта кетейік, еліміздің іргетасын қалап, 
барлық ішкі, сыртқы құқықтық негіздерін 
әбден қамтамасыз етіп, әлем елдері сана-
сатын толыққанды мемлекет болуымызға 
президенттік басқару жүйесі тиімді ықпал етті. 
Мұндай шешуші кезеңде биліктің бір қолда 
болуының қажеттігі айқын еді.

– Халық қазір Конституцияға енгізіліп 
жатқан жобалық (згерістер бойынша түрліше 
пікір білдіруде. Осы орайда не айтуға болады?

– Жоба не үшін жасалады? К�пші лік-
тің талқысына салып, сүзгіден �ткізу, құ-
қықтық тұрғыда әбден негіздеп, пысықтау 
үшін. Сондықтан түрлі сайттардағы, баспас�з 
беттеріндегі сан алуан пікірлерге үрке қараудың 
қажеті жоқ. Бұл табиғи нәрсе. Сіздің не тура-
лы айтпағыңызды біліп отырмын. 26-баптың 
1-тармақшасында «Қазақстан Респуб-
ликасының азаматтары» с�зі жаңа жобада 
«әркім» с�зіне ауыстырылған. Кейбіреулер 
мұны шетелдіктерге жерге меншік құқығын 
береді деп алаңдаушылықпен қабылдауда.
Тіпті заңгерлер арасында да түрліше пікірлер 
бар. Бұл адамдардың заңды, құқықтық негіз-
дерді жақсы білмеуінен, �згерістерді үстірт 
қа былдауы салдарынан орын алып отырған 
жағдай. 

Осы ұсынылған �згерісті жете талдап 
к�рсек, әркiм заңды түрде алған қандайда бол-
сын мүлкiн жекеменшiгiнде ұстай алады. Заң 
қалай жазылса солай түсіндірілуге жатады. Бұл 
бап тек заңды түрде ғана алған мүлікке бай-
ланысты айтылып отыр. Демек, Қазақстанда 
тұратын қандайда бір азаматтың тек заңды 
түрде алған мүлкі ғана заңмен қорғалуға жа-
тады. Жер заңына байланысты шетел азаматы 
жер сатып алуға құқығы жоқ болғандықтан, 
оның жерге байланысты құқығы қорғалуға 
жат пайды.

Негізі 26-бапқа ұсынған �згертулері алды-

мен Қазақстан Республикасы азаматтарының, 
шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ 
тұлғалардың заңды алған меншіктерін қорғау 
мәселесіндегі теңдікті қамтамасыз етуге 
бағытталған. Ол барлық жеке және заңды 
тұлғалардың жекеменшіктік құқығы мен оның 
бұзылмаушылығына кепілдік береді.

– Билік тармақтарының б(лінісі құқықтық 
тұрғыда еліміздің даму үдерісіне қаншалықты 
пайдасы бар?

– Билік тармақтарының б�лінісі құқықтық 
тұрғыдан Парламент пен Үкіметтің р�лін 
күшейтуге бағытталған. Парламент пен Үкімет-
тің күшеюі еліміздің демократиялық даму 
жолындағы үлкен қадамы деп білуіміз ке-
рек. Жоба қабылданса, Парламент Үкіметті 
жасақтайды. Бұл жағдайда Үкімет Парламентке 
тікелей есеп беріп отырады. С�йтіп, Үкімет 
ендігі жерде �зінің �кілеттігін Президенттің ал-
дында емес, Парламенттің алдында тоқтатады.

– Dділ Жамбасбайұлы, ашық та мазмұнды 
пікіріңізге рақмет! Жұмыстарыңызға сәттілік 
тілеймін. 

Ғабдул-Ғазиз ЕСЕМБАЕВ,
«Ана тілінің» меншікті тілшісі 

АСТАНА 
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ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНА 
ҚАРАСТЫ АУЫЛ АТАУЛАРЫ

Түркістан қаласы. Қазақ жеріндегі 
ш а һ а р л а р д ы ң  і р г е  к � т е р у  т а р и х ы 
ықылым замандардың тереңінде жатыр. 
Солардың бірі – Түркістан шаһары.Б.з.б. 
2-мыңжылдықтан бастап Түркістан қаласы 
т�ңірегінде,  Қазақстанның басқа да 
�ңіріндегідей, Андронов мәдениетін жа-
саушылар тұрған. Ол кезде Түркістанның 
ежелгі аты Йасы болған. Археологтар 
ертедегі Йасының орны қазіргі Күлт�беге 
сәйкес келетінін дәлелдеп отыр. ХІ-ХІІ 
ғасырларда Түркістан т�ңірегі Шауһар �ңірі 
атанған. Бұл �ңір К�к Түркі қағанатына 
қараған. IX ғасырларда қарлұқтар мен 
оғыздардың қол астында болды. Йасы 
қаласы туралы деректер XIII ғасырда жарық 
к�рген  Киракос Гандзакеннидің «Армения 
тарихы» атты еңбегінде Йасы Асон деген 
атаумен берілген. Йасы атауы XIV ғасырдан 
бастап тарихи шығармалардың беттерінде 
жиі к�ріне  бастайды. Йасы 1579 жылдан 
Ақназар ханның иелігіне айналып, Есім 
хан билікке келген 1598 жылдан Қазақ 
хандығының орталығы болды. Сол кезден 
бастап Йасы, Түркістан деп қатар атала 
бастаған.

Қосмезгіл ауылы. Түркістан қаласы 
Шорнақ ауылдық округінде Қызыләскер 
елді мекені болған. Елді мекен  атауы кеңестік 
замандағы қоғамның саяси �згерістері 
мен жүргізілген солақай саясаттардың 
нәтижесінде Қызыләскер ауылы деп ата-
лып кеткен. Ал осы жердің тарихи атауы 
– Қосмезгіл. Тарихи деректерге сүйенсек, 
ежелден егін салып, мал баққан халқымыз 
суы мол, топырағы құнарлы жерлерді ме-
кендеген. 20-25 шақырымда орналасқан 

қаланың орны. Оның 2 гектар қорық 
аймағы Түркістан қаласы әкімініің 2002 
жылғы 18 шілдедегі №1729 шешімімен 
мұражай қарауына алынып, мемлекеттік акт 
алынған. ОҚО әкімдігі мен мәслихатының 
2007 жылғы 31 мамырдағы №33/361-111 
бірлескен шешімімен Қызылшаруа елді 
мекені Қарат�бе ауылы болып �згертілді.

Жүйнек ауылы. Жүйнек ауылдық округі 
Түркістан қаласының солтүстік -шығысында 
орналасқан. Бүгінде осы округке қарасты 
Коммуна деп аталатын елді мекен бар. 
1929 жылы жақын орналасқан үш колхоз 
біріктіріліп, Коммуна атауы берілген. К�не 
жазба деректерде Қарнақ елді мекенінде 5 
мыңға жуық халық тұрғандығы, олар кейіннен 
Шекербұлақ, Жүйнек, Шашт�бе айналасына 
қоныстанғандығы айтылады. Шекербұлақтан 
2 шақырым т�менде Жүйнек т�бе деген жерде 
адамдар �мір сүргендігі, ол жер елді мекен 
болғандығы 1952 жылы Ташкент қаласының 
баспасынан шыққан «@збек әдебиеті тари-
хы» (авторы Маллаев) кітабында к�рсетілген. 
@йткені Жүйнек елді мекенінде Ахмет Юг-
наки (Жүйнеки) атты ғұлама ғалымның 
�мір сүргендігін дәлелдеген. Кітапта орта 
ғасырларда Қожа Ахмет Ясауимен қатар 
тағы бір ғұлама – Одиб  Ахмет Ибн Махмуд 
�мір сүргендігі жайлы әңгімеленеді. Асқан 
ғұламалығы үшін Ахметке туған жерінің аты-
мен Ахмет Югнаки (Жүйнеки) есімі беріледі. 
Ахмет Югнаки араб әдебиетінде �з орны бар, 
үлкен із қалдырған ғұлама ғалым. 

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
жер-су, елді мекен атауларының қысқаша 

тарихы» кітабы бойынша 
дайындаған (лкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты – 
(зіндік зерттеу жүргізу дәстүрімен ерекшеленетін, 
зияткерлік әлеуеті күшті, қазақ тіл білімі мен 
түркітанудың (зекті ғылыми мәселелерін заманауи 
деңгейде шешуді қамтамасыз ете алатын ғылыми-
зерттеу мекемесі.

Жуырда А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының 2016 жылы  атқарған жұмыс 
нәтижелері және алда тұрған міндеттері туралы 
жұртшылық алдында жария есеп беру жиыны �тті.

Жиынға ғылыми-зерттеу институттарының 
�кілдері, тіл білімі саласының ғалымдары, ұжым 
қызметкерлері қатысты.

Басқосуды аталған институт басшысы, фило-
логия ғылымының докторы, профессор Ерден 
Қажыбек кіріспе с�з с�йлеп ашты. Мұнан соң инсти-
тут директорының орынбасары Анар  Фазылжанова 
�ткен жылы атқарылған жұмыстарға және алдағы 
уақытта жүзеге асырылар міндеттерге кеңінен 
тоқталды. 

Институт қазір қолға алып отырған үлкен жұмыс, 
бұл – қазақ тілінің ұлттық қорын жасау және 
әзірлеу. Бұл күнде аталған қордың отыз миллион с�з 
қолданысынан тұратын бастапқы жобасы жасалды. 
Жүз миллион с�з қолданысы к�леміндегі қазақ тілі 
мәтіндерінің электрондық корпусы жиналды. 

Институт қызметкерлерінің ең басты арқа сүйей-
тіндері – мемлекеттік гранттар. Олар – басты қаржы 
к�зі. Алайда тіл мәселесі тек осы институтқа ғана 
қатысты болмауы керек. Тіл саясаты, термино-
логия, ономастика, тіл мәдениеті және басқалар 
мемлекеттің де к�ңіл б�летін салалары. Сол 
себепті қаржы жайы тек грантпен ғана шектеліп 
қалмауы тиіс, Үкіметтің тиісті шешімдері арқылы да 
қаржыландыру мәселесін шешуге болатыны жиын 
барысында с�з болды. 

Жиында М.Hуезов атындағы Hдебиет және �нер 
институтының директоры Уәлихан Қалижанов, 
Тіл білімі институтының бас ғылыми қызметкері 
Нұргелді Уәли, Экономика инстиутының директо-
ры Hзімхан Сатыбалдин, академик, халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының президенті @мірзақ 
Айтбайұлы, Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану 
институтының директоры, академик Hбсаттар 
Дербісәлі, Абылайхан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастары және әлем тілдері университетінің 
кафедра меңгерушісі, филология ғылымының док-
торы, профессор Құсайын Рысалды, Абай атындағы 
Алматы мемлекеттік педагогикалық  университетінің 
оқу-әдістемелік істер ж�ніндегі проректоры Фаузия 
Оразбаева с�з с�йлеп, институт ұжымының алда 
атқарар жұмыстарына табыс тіледі. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

Яссы қаласынан келіп Тоқсұлу, Тастақсай 
�зендері Қаратаудан бастау алатын кең 
алқапқа қос тігіліп, қос айдатып, егін са-
лып, отырықшы елге айналғандығы ойға 
сыйымды. Қаратаудың теріскей бетіне 
қарағанда, күнгейдегі қосқа халық ерте 
шығады. Оған дәлел, тіліміздің «Қостың 
мезгілі келді», «Қосқа шық», т.б. тіркестер 
дәлел бола алады. «Қосмезгіл» с�зінің шығу 
т�ркіні мен мағынасы туралы қазақ тілінің 
түсіндірме с�здігінде I. Қос 1. Белгілі бір 
жұмысты істеуге шыққан адамдар тобы. 2. 
Осы топтағы адамдардың уақытша тұратын 
баспанасы. 3. Қосты басқаратын адам. 4. 
Қос айдады, жер жыртты. II. Мезгіл Күннің, 
айдың, жылдың белгілі бір кезеңіне сай 
келетін кез, уақыт, мерзім. Екі түбір с�з 
бірігіп, к�неден жазылып келген, сондықтан 
«Қосмезгіл» с�зі тарихи географиялық атау 
екендігі күмәнсіз.

Шекербұлақ ауылы. Шекербұлақ деп 

Соңғы жылдары кейбір с(здің тілдік қорымызға қалай кіріп, 
қалай сіңіп бара жатқанына қайран қаламын. Мәселен, үш-т(рт 
жылдың шамасында қолданыла бастаған «заманауи» деген  с(з 
құлаққа түрпідей тиеді. Lйткені «ауи» деген жұрнақ біздің әдеби 
тілімізде жоқ. 

Оның орнына «и» жұрнағы арқылы к�птеген с�зді жаңартып, 
тілімізге икемдеп айтып жүрміз ғой. Мысалы, ғылыми, мәдени, 
әдеби, табиғи, тарихи,  адами, ғалами, т.т. Айтпағым неге «замана-
уи» деудің орнына «замани» деп қолданбасқа? Осылай десек, айтуға 
да жеңіл, жазуға да оңай.

Hрбір жаңа с�з жасағанда қазақтың �з с�здерінің түбіріне, түпкі 
нұсқасына сүйенеріміз белгілі. Кезінде Ислам Жарылғаповтың 
қолданысқа енгізген «аялдама», «балмұздақ» деген с�здері сәтті 
аударма болды. Айтуға да оңай, құлаққа да жағымды естіледі. 
«Аялдаманың» негізгі түбірі  аялдау, ал «балмұздақтың» негізгі 
түбірі «бал», «тәтті» деген с�з, ал «мұздақ» болса «мұз» с�зінен 
алынғаны белгілі. Автор екі с�зді жымдастырып, қандай тамаша 
с�з жасаған?!

Сол сияқты «-ар, -ер», «-шы, -ші», «-ман, -мен» жұр нақтары 
арқылы да қазақтың талай тамаша с�здері жасалды: асыр, жасар, 
басар, оқырман, тыңдарман, к�рермен, даяшы, сақшы, қолдаушы, 
қорғаушы, т.т.

Тағы бір айтарым, «баспа», «баспахана» с�здері ж�нінде. 
Кітап секілді түрлі басылымдарды басып шығаруды дайындай-
тын ұйымды «баспа» дейміз. Сонда оның қазіргі қолданыстағы 
мағынасы «баспа», «баспай-ақ қой» деген ұғымды білдірмей ме? 
«Баспа» емес, «басар» дегеніміз дұрыс шығар. Осы с�з туралы әлі 
де ойланып к�рсек. Осыған орай айта кететін тағы бір жағдай, 
орыстардың «закуска» деген с�зі «тістеме» деп аударылып жүр. 
Япыр-ау, қазақтың «ашытқы» деген с�зі бар емес пе? Соған қарама-
қарсы «басытқы» деген антоним с�зін қолдана салса болмас па еді?!

Медицина саласында хирургты қазақша оташы, сынықшы деп 
жүрміз. Сол секілді кардиолог, уролог, невролог деген мамандық 
атауларын «жүрекші», «бүйрекші», «жүйкеші» деп неге қазақша 
қолданбасқа? 

Абдрахман АСЫЛБЕК,
ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері

аталу себебі, Қарнақ елді мекенінен 3-4 
шақырым жерде суы шекер мен балдай 
бұлақтары бар жасыл желекті аймақтың 
о р н а л а с қ а н д ы ғ ы  т у р а л ы  а й т ы л а -
тын. Суының ерекшелігіне байланысты 
жергілікті тұрғындар ол жерді Шекербұлақ 
деп атаған. ОҚО әкімдігі мен мәслихатының 
2007 жылғы 31 мамырдағы №33/361-111 
бірлескен шешімімен Қызылжол елді мекені 
Шекербұлақ ауылы болып �згертілді.

Қарат(бе ауылы. Сырдарияның оң жаға-
сында 1,5 шақырым жерде Қарат�бе деген 
қала болған. Бұл жер Қызылшаруа елді 
мекеніне қараған. Негізінен, мал жайы-
лымы есебіне пайдаланылған.  Алыстан 
к � р і н у і  қ и ы н  б о л ғ а н  с о ң  б ұ р ы н ғ ы 
экспедициялардың назарына ілікпеген. 
1999-2003 жылдар аралығында «Hзірет 
Сұлтан» мемлекеттік қорық мұражайының 
археологиялық экспедициясы зерт-
теген. Яғни Қарат�бе – ортағасырлық  

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ

С�здікте берілген с�здер мен с�з тіркестері 
с�йлеу кезінде бір-бірімен тұтасып мағына 
сәйкес с�йлемге, пікір түрінде лебізге айна-
лып шыға келеді. С�йлемнің құрамындағы 
б�лшектердің тұтас алғанда мағыналық 
б�ліктердің де атқаратын қызметі ерекше. Мы-
салы, «қазақ жері» орфоэпиялық нормаға сәйкес 
«қазағ жері» болып айтылады. Бірақ «Қазақ 
жерін сүйеді» дегенді кідірістің орнын �згерту 
арқылы екі басқа мағынада түсінуге болады. 
Біріншісі «Қазағжерін // сүй�дү», ал екіншісі 
«Қазақ // жерінсүй�дү» болып шығады. Алғашқы 
с�йлемнің бастауышы «ол» деген жасырын 
тұлға болса, келесі с�йлемде «қазақ» екенін 
аңғарамыз. Ал кідіріспен ажыратылып тұрған 
ырғақтың ішінде қаншама с�з болмасын олар бір 
әуенмен, бір деммен айтылғандықтан, олардың 
арасына жік салмай тіркестіріп к�рсеткен дұрыс 
деп есептейміз. Hрине, мұндай жайттардың 
«Орфоэпиялық с�здіктерде» қамтылмайтыны 
белгілі. Сонда мәтіннің орфоэпиялық жазбасын 
жасаудың қандай да бір жолдары бар ма деген 
заңды сауал туындайды.

Біздің ойымызша мәтінді екіге б�ліп «�лең 
с�здің орфоэпиясы» және «қара с�здің ор-
фоэпиясы» деп қарастырған ж�н. Алдымен 
�леңге тоқталайық. Қазіргі кезде тәжірибеде 
байқалып отырғандай біреулер �леңді суды-
ратып оқып шығады, біреулер сезімге беріліп 
оқиды, біреулер әр с�зден соң кідіріс жасап 
оқиды, біреулер мәнерлеп оқиды, енді біреулер 
с�збен с�здің арасына жік салмай сірестіріп 
оқиды. Тіл мәдениеті туралы алғаш хабар 
беретін мектеп қабырғасында нормалар туралы 
азды-кемді түсінік беріледі, жалпы мәнерлеп 
оқумен таныс болсақ та, оны әркімнің әр қилы 
дәрежеде меңгеру деңгейін бір ауыз с�збен 
түсіндіріп беру қиын. Тек анығы нормалар 
туралы, оның ішінде орфоэпиялық нормалар 
туралы әркімнің таным-түсінігі әрқалай. Қазіргі 
кезде кім болса да �леңмен немесе мәтінмен 
жұмыс істегенде оны мәнерлеп оқып тұрмыз деп 
есептейді. Бірақ мәнерлеп, �леңді нақышына 
келтіріп, орфоэпиялық нормаларды сақтап оқу 
дегеніміздің �зі не? К�пшілік мұның �зі белгілі 
бір заңдылық жүйесінен шығатынын және соған 
бағынары даусыз екенін іштей сезеді.

Мәнерлеп оқудың алғышарттарына тыныс 
белгілердің тек қағазда к�рініс табуы ғана емес, 
солардың с�з ағымында да �з қызметін атқаруы, 
дауыс ырғағының �з орнымен к�терілуі не 
түсуі, қарқынның жылдамдауы не баяулауы, 

Қазақ тілі – əуезді тіл. Ал əуездің өзі сөйлем 
құрамындағы сөздің немесе сөз тіркесінің, 
тұтас бір тілдік бірліктің дұрыс айтылу 
əуеніне жақындығын ғалымдар ашып 
беріп отыр. Бұл, əсіресе оның өлең-жырлар 
мен көркем сөйлеудің дұрыс айтылу 
нормасында анық байқалады. Ал көпшілік 
қауым орфоэпиялық нормаларды дұрыс 
сөйлеудің кілті деп, ал орфоэпиялық 
сөздікті сол нормалардың қоймасы ретінде 
қабылдайтыны рас. Дегенмен, сол сөздікте 
берілген сөздер мен сөз тіркестерін сөйлеу 
кезінде қалай қолдану керектігін біле 
бермейді. 

фонетикалық заңдылықтардың, орфоэпиялық 
нормалардың және тағы да сол секілді біршама 
заңдардың сақталуы жатуы тиіс. Осы тұрғыда 
«Қазақ грамматикасы» «С�йлеу тіліндегі 
интонацияның жазба мәтінде к�рініс табуы 
табиғи нәрсе және жазылған мәтінді мазмұнына 
қарай дұрыстап, мәнерлеп оқу да оның интона-
циясына байланысты. Егер оның интонациясын 
�згертіп, яғни қатар тұрған с�здердің ырғақтық 
топтасуын, сонымен байланысты паузасын 
жылжытса, оның стилистикалық реңі ғана емес, 
с�здердің грамматикалық мағынасы да �згеріп 
кетуі мүмкін» (Қазақ грамматикасы. –Астана, 
2002. 105-бет) деп ескертеді. 

жігін ашу үшін қолданысса, мәтінде ырғақтық 
топтарды арашалап тұрады. @леңде буын са-
нымен байланысты болса, мәтінде ырғақтық 
топтарға тәуелді болады. 

Ұзақ кідіріс немесе толас, кейде логикалық 
кідіріс деп те аталады. Ол с�йлемнің аяқталғанын 
білдіреді. С�йлем арқылы айтылған пікірге 
сымбаттылық әр кіргізеді. Басқаша айтқанда 
айтылған пікірді аяқтап, екінші ойға к�шу 
немесе бүкіл мәтіннің бір б�лімінен екінші 
б�ліміне к�шу жайлы емеурін білдіреді. Мұны 
мәтінді орфоэпиялық жағынан �рнектегенде 
///- белгісімен беруге болады. Жазба тілде 
мұндай таңба тұрған орындар с�йлем мен 

Кей жағдайларда �леңдегі айтылатын ойдың 
ерекшелігіне байланысты шартты белгілердің 
басқа түрлері де қолданылуы мүмкін. 

Енді «қара с�здің» орфоэпиялық жазбасына 
тоқталып к�рейік. Мұнда ырғақтық топтарды 
мағыналық б�лшектер топтастыратыны түсінікті 
болып шығады. 

Жазылымы:
Бір күні Қожанасыр досының үйіне келсе ол 

үйін тазалап жатыр екен. Қожа одан:
– Е, достым! Не істеп жатырсың? – деп 

сұрапты.
– H, Қожа екенсің ғой! Мына ескірген киім, 

қағаз, кітап бәрін �ртейін деп жатыр едім, – 
дейді досы.

– Қой, достым! Киім ескіргенмен, кітап 
ескір мейді. Кітаптың сырты ескіргенмен ішін-
дегі асыл с�зі ескірмейді, – депті Қожа.

Айтылымы: 
Бір гүнү // Қожанасыр/ досұнұң үйүн& 

гелсе // ол // үйүн / тазалаб жатыр екен /// 
Қожа / одан ///

- Е /// достұм /// Не істеб жатырсың? // 
деп сұрапты ///

- + /// Қож` екенсің ғой /// Мына / 
ескіргеңDгійім / қағаз / кітап // бәрін &рт&йүн
деб жатыр едім // дейді досұ ///

- Қой /// достұм /// Кійім ескіргенмен 
// кітаб ескірмейд /// Кітаптың сырты / 
ескіргенмен // ішіндег` асыл с&зү / ескірмейд // 
депті Ғожа///

Мәтінде ырғақтар немесе ырғақтық топ-
тарда жүзеге асатын дыбыстық игерулерді 
таңбалау үшін кейбір таңбаларды пайдалануға 
ұсыныс жасаймыз. Дыбыстар бірін-бірі 
айтылымы (акустикалық) және жасалы-
мы (артикуляциялық) жағынан игереді, 
 сирек жағдайда бұлар қоса қабат жүзеге аса-
ды. Орта білім беру оқулықтарын бұларды 
ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпал 
түрінде оқытады. Дыбыстардың бірін-бірі 
акустикалық жақтан игеруін таңбалау үшін 

 және белгілерін пайдалануға болады. 
Мұндағы бағыттаманың нұсқауына қарап қай 
дыбыстың қай дыбысқа әсер етіп тұрғанын 
аңғару қиын емес. Осы жүйені негізге ала оты-
рып дыбыстардың бірін-бірі артикуляциялық 
жақтан игергенін к�рсету үшін  және  
белгілерін пайдаланамыз. Игерудің осы екі 
түрі қоса жүзеге асса  белгісін қолдануға бо-
лады. Айтып отырған тәсілдерің тәжірибелік 
маңызы зор. Ықпалдардың түрлерін шартты 
белгілермен �рнектеу үлгілерін белгілі фоне-
тист ғалым профессор С.Мырзабеков ұсынған 
болатын (Мырзабектен С. Қазақ тілі фонетика-
сы: оқу құралы. –Алматы: Қазақ университеті, 
2004. 141-бет). 

Қорыта айтқанда, мәтінді орфоэпиялық 
жағынан �рнектегенде түрлі шартты белгілердің 
қолданылуы маңызды. Мынадай тұжырымдар 
ұсынуға болады:

 Орфоэпиялық жағынан түрленетін ең кіші 
б�лшек бунақ немесе ырғақ болып шығады. 

 Ырғақаралық шекте ешқандай фоне-
тикалық құбылыстар жүзеге аспайды.

 Мәтіндегі кідірісті дұрыс аңғару орфо-
эпия лық нормаларды іске асырудың тікелей 
тетігі. 

Түптеп келгенде, жоғарыда аталған үлгілер 
түрлі нұсқада жоғары оқу орындары мен  арнаулы 
орта білім орындарында оқытылып жатыр. 
Ендігі кезекте бұларды тұрақтандырып, ортақ бір 
үлгіге қол жеткізетін уақыт келді деуге болады. 
Біздің ұсынып отырған үлгімізді басшылыққа 
алудың ұтымды тұстары компьютерлік мәтін 
терім жұмысына оңтайлы болуында. Мұның 
�зі орта және орталау білім ортасына арналған 
әдістемелік құралдарды ұсынуға мүмкіндік 
береді. 

Ең алдымен �леңнің әрбір тармағы бунаққа 
б�лінетіні әркімге аян. @леңді �лең ететін ырғақ 
болса, қазақ �леңіндегі бүкіл ырғақ бунақпен 
үндес келеді. Іс жүзінде байқалғандай к�п 
жағдайда �леңді мәнерлеп оқушылар бунаққа 
мүлдем к�ңіл б�лмей жатады. Ал бунаққа дұрыс 
б�лініп, әр бунақтың ара жігіне кідіріс жасасақ, 
�лең мүлдем түрленіп �згеше шырайға енеді. 
Бір жағынан айтылатын ой шұбалаңқы болмай, 
түйдек-түйдек тіркестердің нәтижесінде тез 
аңғарылады. 

Мұндай буын саны тұрақты бунақтар 
мен бунақтардың с�з ағымында ара жігін 
айырудың басты белгісі кідіріс жасау. Мәтін 
терімінде соңғы кездері бунақтар мен ырғақтық 
топтардың ара жігін, жалпы кідірістерді /, //, 
/// – белгілері арқылы к�рсету тәжірибесі 
байқалып отыр (Қазақ тілінің орфоэпиялық 
анықтағышы. –Арыс, 2004.67-бет). Мәселе орта 
білім беру мен арнаулы білім беру мекемесіне 
арналған оқулықтардан бұлар к�рініс таптай 
отырғандығында. 

Кідірістің атқаратын қызметі �лең с�зде 
бунақтар ара жігін ажырату болса, мәтінде с�з 
түйдегі арасындағы, не с�йлем араларындағы 
толасты к�рсетеді. Мәнерлеп оқуда не к�ркем 
әңгімелеуде кідіріс жасаудың �зіндік маңызы 
бар. Мәтінді оқығанда дауыстың үзіліс, сәл 
іркіліс жасауы жай ғана кідіріс емес. Ол – 
әдеби мәтіннің мән-мағынасын ашып беру 
тәсілі болып табылады. Кідірістің мерзім 
м�лшері шамасына қарай кідіріс әрқалай келеді. 
Негізінен үшке б�луге болады. Қысқа кідірістер 
ырғақтық топтардың ара жігін к�рсетеді. Мұны 
мәтінді орфоэпиялық жағынан �рнектегенде /- 
белгісімен беруге болады. Шартты түрде қысқа 
кідірістер деп аталып отырмыз, себебі бұл таңба 
тұрған с�йлем б�ліктері кідіріссіз айтылғанмен 
олардың ара жігінде әуен немесе дем �згерісі 
байқалуы мүмкін. 

Орташа кідірістер с�йлемдегі с�з дестелерін 
б�ліп тұрады. Мұны мәтінді орфоэпиялық 
жағынан �рнектегенде //- белгісімен беруге бо-
лады. С�йлемде бұлар қабыса байланысқан с�з 
тіркестерін, үйірлі мүшелерді, тіпті с�йлемнің 
күрделі мүшелерін басқа топтардан оқшаулап 
тұрады. Түптеп келгенде бұл таңба ырғақтық 
топтар ара жігі мен ырғақаралық кідірістің 
таңбасы. Арасында осы таңба тұрған с�йлем 
б�ліктері бір-бірінен дауыс кідірісі арқылы 
б�лініп, әрқайсысы жеке-жеке әуен �рнегімен 
айтылады. @лең мәтінінде бұл белгі бунақтар ара 

с�йлемнің ара жігін к�рсетсе, кейде мәтіннің 
мұндай б�ліктерін азат жолдан бастайды. Ал ол 
�з кезегінде к�ркем с�йлеудің мәнерлі тәсілі ре-
тінде с�з мағынасын күшейтеді. Hрине, бұл жер-
де к�ркем мәтінді мәнерлеп оқушыдан мә тінде 
айтылатын ойды жетік білуі де талап етіледі.

Енді жоғарыда айтылған шартты таңбалар 
арқылы берілген кідірістің мәнін нақты мысал-
дар арқылы �леңнен жеке-жеке талдап байқап 
к�руге болады. Алдымен �лең жолдарына к�з 
салайық:

Алда мықты жаратқан сегіз батыр, 
Баяғыдан соғысып әлі жатыр. 
Кезек-кезек жығысып, жатып-тұрып. 
Кім жығары белгісіз түбінде ақыр. (Абай)
Берілген �лең жолдарын орфоэпиялық 

айтылу нормасы бойынша �рнектейтін болсақ 
т�мендегідей болып шығады:

Алда мықты4 // жаратқан3 // сегіз ба-
тыр4(11)

Байағыдан4 // соғысып3 // әлі жатыр4(11)
Кезек кезек4 // жығысып3 // жатып тұрұп4 

(11)
Кім жығары4 // белгісіз3 // түбүнд`

ақыр4(11)
Байқап отырғанымыздай әрбір бунақ аз де-

генде 3, ал к�п болғанда 4 буыннан тұратынын 
к�ріп отырмыз. Оны түсінікті болу үшін әрбір 
бунақтың соңғы жағына жоғары регистрмен 
к�рсетіп отырғанды ж�н санаймыз. Hрбір 
тармақ 11 буынды қара �лең �лшеміне сәйкес 
келеді. Ал бір бунақ ішіне енген с�здердің 
тұтасып бірге айтылуын  – белгісі арқылы 
беруге болады. Жылысу құбылысы арқылы 
жүзеге асқан дауысты дыбыстардың түсіп 
қалуын ` – белгісімен таңбаланған ж�н деп 
табамыз. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МЕН 
ӘДЕБИЕТІНІҢ ЖАЗЫҒЫ НЕ? 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ЖАНАЙҚАЙ

Ќайраткер
ТІЛІМ ДЕП ТЫНЫМ ТАППАҒАН

Мəңгілік Елдің ұлы дəстүрі, рухы, өнері, тілі, ұлт санасы, көркем қазынасы Тəуелсіз 
Қазақстан жылдарында қайтадан түлеп, жаңарып жаңғыру үстінде екені мəлім. Бұл 
орайда Мемлекеттің бас шаһары – сайын дала Сарыарқаның салтанатты төріне ор-
наласуы, еліміздің солтүстік өңіріне өзгеше жан бітіріп, өзегіне қан жүгіртіп, əлем 
қауымдастығына Астананың абыройы мен даңқы мейлінше танымал болуында дер 
едік. Республикамыздың алға аршындап басуында негізгі, басты шарттар жеткілікті. 
Олар: территория, əскер, тіл, Тəуелсіздік, ізгілік-даналық қағидаттары. Бұл тұста 
қадап айтатын басты мəселе – Астана руханияты, мемлекеттік тілдің өрісінің кеңейіп, 
өркен жаюы, ұлы тұлғалар ескерткіштерінің бой түзеуі мен есімдерінің көшелерге, 
даңғылдарға, мектеп-лицейлерге берілуі.

Еліміздің Білім жəне ғылым министрлігі «Қазақстан Республика-
сындағы жоғарғы жəне жоғарғыдан кейінгі білім беру мамандық-
тарының классификаторы» деп аталатын білім құжатының жаңа 
нұсқасын 1-ші ақпан күні (2017 ж.) қолданысқа енгізді. Байқап 
қарасаңыз, аталған құжаттың «Бакалавриат мамандықтары» деген 7.1. 
бөлімінің «Даярлау бағытында» бұрын болып келген қазақ тілі жəне  
қазақ əдебиеті мамандығы атымен жоқ. Оның орнына «Мұғалімдерді 
тілдер мен əдебиет бойынша даярлау» (Подготовка учителей по язы-
кам и литературе 6В011500) деп қана жазылған. 

@з басым куәгер болғандықтан, 
мына бір жайттардың мән-
ж а й ы н ,  қ ы р - с ы р ы н  о р т а ғ а 

салсам деймін. Қазақтың қайсар қызы, 
қайраткері Оразкүл Асанғазы Астана 
қалалық Тілдерді дамыту басқармасының 
басшысы лауазымын атқарған жемісті 
жылдарында ел шамшырағындай, тілдің 
тағдырына, гүлденуіне жан аямай қызмет 
етті. Ұйымдастырды, діттеген мақсатына 
жұмылдырды, �з дегенін мойындатты. 
К�ш бастаушылығын, к�семдік қабілет-
қарымын, т�тенше қайрат-жігерін та-
нытты. Озат ойлы Оразкүл Асанғазының 
жалынды, берекелі істерін терең пайымдап 
ойлағанда қалайша айту керектігін ұлт 
ақыны Мұқағали Мақатаевтың мына бір 
керемет лебізі тіл жанашырының рухани 
болмысын дәл к�рсеткендей:

Қайтер дейсің қара бастың толғағы,
Тек жұртымыз күрсінбесе болғаны.
Мейлі, сен к�п тілді үйрен, қой демес ем,
Бас и Байрон, Шекспир, Гейнеге сен.
Бірақ жақсы к�рем деп айта алмаймын,
Егер ана тіліңде с�йлемесең.
С�зге шешен болсаң да, ойға – к�сем,
К�рінсең де к�з алмас бейнеде сен,
Қызықпаймын, сүймеймін, сүйінбеймін,
Егер Ана Тіліңде с�йлемесең!
Мінеки, туған елдің тағдыры не болар деп 

қайғырған, патриоттық ойлармен тебіреніп 
толғанған, ұлт тілінің ту ұстаушысы Оразкүл 
Асанғазының ұстанымы, к�зқарасы осы.

О л  А с т а н а  қ а л а л ы қ  О н о м а с т и к а 
комиссия сының отырыстарын жүйелі 
ұйымдастырып, ел зиялылары H.Кекілбаев, 
М.Шаханов, Р.Нұрғали, М.Серғалиев, 
М.Жолдасбеков, Ф.Оңғарсынова, Н.Ораз, 
А.Сейдімбек, Д.Қамзабекұлы сынды 
білгірлермен тізе қоса, ақылдаса отырып, 
ұлт қаһарманы Абылай ханға, Хан  Кенеге, 
Қошке Кемеңгерұлына, Жәнібек Тарханға, 
Hлихан Б�кейханға, Ахмет Байтұрсынұлына, 
Мағжан Жұмабаевқа к�ше атауларын бе-
руге атсалысты. Сонымен қатар тұлғалар 
ескерткіштері қасында салтанатты жиын 
�ткізу, жас ұрпаққа ізгілікті істерін наси-
хаттау секілді жұмыстарға белсене қатысты. 
Атап айтар болсақ, ұлт зиялыларынан 
шыққан тұңғыш Кеңес Одағының Батыры, 
педагог-оқымысты М.Ғабдуллиннің ерлік 
�мір жайында әдеби кеш, Ж.Жабаев пен 
қолбасшы Б.Момышұлы ескерткіштерінің 
алдында түрлі іс-шаралар ұйымдастыруға 
белсене араласты. 

Ұлтжанды Оразкүл Асанғазының қай-
раткерлік тұлғасына, бекзат, таза болмы-
сына �ршіл қуат тән. Ол оттай лапыл-
дап, қырандай сілкініп кесек с�йлейді. 
Тыңдаушыларын, с�йтіп,  тебірентіп 
толғандырады, ойландырады. Мүмкін 
бұл қасиет ұлы би, қолбасшы, дипломат 
Т�ле туған топырақтың әсері шығар. Иә, 
ол осыншама қыруар шаруаларды мұқият 
тындырып жүргенде күш-қуатты сап таза 
ауадан, жұпар иісті даладан, Алланың к�зі – 
Күннің к�зінен алатын шығар деп ойлайсың. 
Миы, санасы, зердесі, жүрегі, к�ңілі 
сапырылысқан идея, ой, толғаныс, кейде 
бұлар ішіне сыймай �з қызметкерлеріне 
таң сібірлеп атқанда телефон шалатын 
әдеті де бар. @з ойына ортақтастырады, 
қызықтырады, жаңа істерге құлшындырады. 
Қай уақытта болмасын құмырсқаша 
қимылдап еңбектенеді. Бұл  тумысынан 
дарыған машық. Сарыағашта әкім болып 
жүргенде сиыр сауып, құрт-ірімшік жасап, 
үй-ішін тап-тұйнақтай жинап, қоғамдық 
қызметіне зор құлшыныспен кіріседі екен.

Бірде «Қазақстан» спорт-кешенінде 
толқынды топтың алдында Еділдің қызыл 
желіндей жарқылдатып-толқындатып, 
саңқылдап с�йлеп тұрғанда оқыста к�зіне 

7 желтоқсан күні «Сарыарқа» журналының 
Бас редакторы, ақын, публицист, зерттеуші 
Нұрғожа Ораз (1932-2016) қатысқан мектеп 
�нерпаздарының күшімен керемет кеш 
�ткен-ді. Сал-серілердің саңлағы Ақан сері 
әндері шырқалды, трагедиялық �мірінен 
мәліметтер келтірілді. Қызықты ғашықтық 
сырлары шертілді.

Алашорда мемлекетінің құрылғанына 
90 жыл толуына орай Астана қаласының 
мектептерінде, колледждерінде, жоғары 
оқу орындарында әдеби кештер �тті. 
Оразкүл Асанғазы алаштанушы  Дихан 
Қамзабекұлымен ақылдаса отырып, 
Гуманитарлық колледжде Бернияз Күлеевке 
арналған «Іңкәр к�ңіл» атты әдеби кеш 
және Еуразия гуманитарлық институтында 
ұлт қайраткері Хайретдин Болғанбаевқа 
бағышталған д�ңгелек үстел �тті. «Алаш 
және мұратану» тақырыбында ғылыми се-
минар ұйымдастырылды.

Бірде мені кеңсесіне шақырып алып: 
«Маған ана тілім қымбат,  академик 
 Мырзатай Серғалиевтің 70 жылдығына 
арнап «Конгресс-Холлда» 2007 жылдың 23 
сәуірінде әдеби кеш �ткіземін, әдебиетші 
болсаңыз да, міндетті түрде баяндама жа-
сайсыз» деді. О, ғажап-ай, «Конгресс-
Холлдың» іші оқушы жастарға сыймай 
кеткені-ай!

О.Асанғазы ой-толғаныстарының алтын 
арқауы – ұлттық-рухани құндылықтар, 
озық салт-дәстүрлер, құдаласу рәсімі, 
дәстүрлі отбасы, ұрпақ тәрбиесі (ибалы 
қыз бен намысты ұл баулу), Мәңгілік Елдің 
Мәңгілік тілін іс қағаздарында қолдану мен 
дамыту, «қазақ баласын қазақ мектебінде 
оқыту – әрі намыс, әрі ұлт болашағын ой-
лау» және т.с.с.

Тұйғындық, турашылдық қасиеттерге 
ие, отаншылдық рухы жоғары Оразкүлдің 
берекелі іс-қимылдарының �зі эпопеяға 
лайық. Қоғам қайраткерінің мұраты – 
«Алаш зиялылары аңсаған мемлекеттің 
азаматтарымыз» деген �з с�зі – әманда алға 
жетелейді. Мысалға жүгінсек, 1997-2005 
жылдарда Елорданың 149 к�шесіне, 2006 
жылы 113 к�шеге, 2007 жылы 309 к�шеге 
жаңа атау берілді. Сонымен қатар «Синема 
Сити» – «Самұрық», «Сити Маркет» – 
«Қазына», «Еуропа Палас» – «Ақ сұңқар» 
аталған-ды. Осынау шаралардың басын-
да «Оян, қазақ!», «Тұр, қазақ», «Жатпа, 
Қазақ» деп жан ұшыртып жүрген, «Астана 
еліміздің рухани және мәдени келбеті» деп 
баршамыздың санамызға сәуле түсірген 
О.Асанғазы еді. Кейбіреулерін еске түсірер 
болсақ, «Бұқаралық ақпарат құралдары 
және тіл мәдениеті», «Ана тілім – ардағым», 
«Шешендік с�з – халық қазынасы», 
«Мемлекеттік тілім – менің тілім», «Ішкі 
істер органдарында Мемлекеттік тілдің 
ахуалы», «Астана қаласының соттарында 
мемлекеттік тілді іс жүргізуде қолдану 
мен дамытуды қамтамасыз ету шарала-
ры» дейтін к�кейкесті тақырыптарда іс-
шараларды �ткізді. «Кеңсе тілі қазақша 
б о л м а й ,  і с  о ң б а й д ы »  д е г е н  С ә к е н 
 Сейфуллин с�зін қайта жандандырды. 
Ол Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді 
дамытудың республикалық үйлестіру-
әдістемелік орталығы ұйымдастырған 
«Алаш арыстарының білім беру жүйесіндегі 
мақсат-мұраттары – «Сатылай кешенді 
оқыту» технологиясының �зегі» атты 
конференцияда: «ҚР мектептері мен 
балабақшалары тек қазақ тілінде болу дұрыс. 
Жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде 
оқытамыз деген сандырақ?! Қазақстанда 
�сетін �сімдіктерді, жануарлар әлемін қазақ 
баласына ағылшын тілінде оқыту деген не 
сұмдық?» деп мәлімдеді. 

Оразкүл Асанғазының қайраткерлік 
болмысы, отаншылдығы, ұлтжандылығы 
әрбір с�йлеген с�зінен, атқарған ісінен 
байқалып тұратыны анық. Сұлтанмахмұт 
Торайғыров айтқандай, «Алланың шын 
жаратқан тамашасы» Оразкүл Асанғазыға 
қарата айтылғандай.

Серік НЕГИМОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

филология ғылымының 
докторы, профессор

найзаның ұшы қадалғандай жағдай бола-
ды. Жаны мұрнының ұшына келіп, �зін 
қоярға жер таппай безектейді. Дәрігерлерге 
к�рсетеді, бірақ олар ілгешек таппайды, 
сау деп сарнайды. Үміт үзіліп, ең соңында 
мамандығы мал дәрігері, к�ріпкел, халық 
емшісі Шығыстан келген Дулат дейтін 
33-34 жастар шамасындағы жігітке бара-
ды. Ол Ақан серінің басына барып, құран 
оқытсаңыз, садақа берсеңіз, тәу етсеңіз, 
құлан-таза жазыласыз, – дейді. Дереу 
жолға әзірленеді. Бұл жағынан мен мүлде 
бейхабармын. Сонымен 2008 жылдың 5 
қазан күні таңғы сағат 8-де Астананың 
ақсұңқары Оразкүл Асанғазы мен тұратын 
№4 Студенттер үйіне келді де, к�лігіне 
отырғызып, К�кшетауға, Ақан серінің 
зиратына сапар шектік. К�лік жүргізушісі 
�зінің жұбайы Жомарт және тағы бір 
қара торы жігіт бар. Екеуін де бірінші рет 
к�рдім. Біз ежелгі Абылай хан жолымен 
әрі Тәуелсіздік құдыретінің арқасында 
Елбасы Нұрсұлтан Hбішұлы Назарбаевтың 
қолдап-қуаттауымен салынған автобанмен 2 
сағаттың ішінде К�кшетауға жетіп, профес-
сор Hліби Шапауовтың кең дастарқанынан 
дәм татып, келініміз Айжан мен жол 
к�рсетушіні жанымызға алып, Ақан серінің 
бейітіне жеттік. Машинадан түстік. Қаққан 
қазықтай тіп-тік жүретін арыстан мінезді 
Оразкүліміз қалтырап-қалшылдап, берекесі 
қашып әбден үрейімізді ұшырды. Аят 
оқылды, сол мезетте Оразкүлдің �ңіне қан 
жүгіріп, әуелгі қалпына оралып, ширыға ба-
сып к�лікке қарай адымдадық. С�йтіп, Ақан 
серінің басында оқылған дұғаның, ниеттің 
шарапатының арқасында Оразкүлдің к�зі 
шырадай жанып, үйіне оралды.

Неге Ақан серінің бейнесі,  рухы 
 Ораз күлді іздеді? Мұның құпиясы не? Ақан 
сері неге жалғызсырады? К�ріпкел Дулат 
Оразкүлге Ақан серінің басына  барып 
тағзым етіңіз деп неге айтты?

Жорамалдауымызша 2006 жылдың 30 
сәуірінде Ақан сері туралы қос томдық ро-
ман жазған Сәкен сері Жүнісов  кенеттен 
жарық дүниемен қош  айтысты. Ақан серінің 
жыршысы фәниден бақиға к�шкен соң, 
Ақан серіні елеген ешкім болған жоқ. 
Астананың асқақ сарайларында алуан тарих 
тарландарының, дәуір дауылпаздарының 
�мір тарихы мен �нернамасы хақында 
әдеби-музыкалық кештер дүркіреп �тіп жат-
ты. @зінің елеусіз, ескерусіз қалғандығын 
к�ріпкелге сездіргендей сезімтал, к�реген 
Оразкүл Асанғазы дереу №54 мектеп-ли-
цей директоры Ғалия Сыздықоваға Ақан 
серінің бай әдеби-музыкалық мұрасына 
арнап кеш �ткізуді тапсырды. 2008 жылдың 

Сонда қай елдің, кімнің әдебиеті 
оқытылмақ? Неге қазақ әдебиетінің 
аты аталмайды? «Изучение родного 
языка» дегенде кімнің туған тілін 
оқыту к�зделіп отыр? Мемлекеттік 
тіл – қазақ тілінен басқа қандай тіл 
болуы мүмкін? Түсінемін, орыс тілі, 
ағылшын тілдерін оқыту – заманның 
қажеттілігі. Бірақ аталған тілдердің 
�з отандары бар.  Мемлекеттік қазақ 
тілі мен оның к�ркем шежіресі – 
қазақ әдебиетін білім беру жүйесінен 
осылайша ысырып тастау арқылы 
біз тәуелсіздігімізге қиянат жасап 
отырғандаймыз. Елімізде қазақ тілі 
мен қазақ әдебиетінің келешегі 
бұлыңғыр болып тұрғанын осындай 
құжаттан-ақ бағамдай берсеңіз бо-
лады. 

«Ұлтты жою үшін оның  әдебие  тін 
жою жеткілікті»  деген Hлиxан 
Б�кейxан бастаған Алаш оқымыс ты-
лары. Жүсіпбек Аймауытұлы «Ұлттың 
жаны – әдебиет» деді. «Тариxы мен 
тілі, әдебиеті жоқ елдер қатардан 
шыққан мемлекеттер» деп Міржақып 
Дулатұлы осыдан 100 жыл бұрын 
айтқан. Кеңес Одағы кезінде аттары 
�шірілген арыстарымыздың осын-
дай ақылды с�здеріне қазіргі ғылым 
таңғалып отырған күні министрліктің 
мұндай қадамға баруы ешқандай 
сын к�термейді.  Былтыр Қазақ 
тариxы, Қазақстан тариxы деген 
мамандықтар жойылған кезде тарих-
шылар дәл осындай күй кешіп еді. 
Енді мұндай жағдай әдебиетшілердің, 
қазақ филологтарының алдынан 
шыққанда, ұлт ғылымына т�нген 
қауіпті айтуды азаматтық парызым 
деп есептеймін.

М е м л е к е т т і к  т і л  м е н  ұ л т 
әдебиеті, еліміздің тариxымен бірге 
тәуелсіздігіміздің, ұлт қауіпсіздігінің 
негізгі тірегі емес пе? Егер осылай 
кететін болса, ендігі ұрпақ күні ертең  
қазақ әдебиеті түгілі қазақ тіліне де 
зар болғалы тұр. Осы күндері маған 
түрлі оқу орындарының ғалымдары 
�з наразылығын жазбаша түрде жол-
дауда. 

Алыс-жақындағы шет мемлекет-
тердің �зі қазақ әдебиетіне, Алаш 
әдебиетіне зор қызығушылық таны-
тып отыр. Осы тақырыптар ж�нінде 
дәрістер оқуға шақырту жібереді. 
Сонау Ақтамберді, Шалкиіз, Бұқар 

жыраулардың толғауларындағы ұлт 
тариxы мен к�ркемділікке қазіргі 
әлемдік әдебиеттануда сұраныс бар. 
100 томдық «Бабалар с�зі» бар қазақ 
әдебиеттану ғылымын, Hлиxан 
Б�кейxан, Аxмет Байтұрсынұлдары 
қалыптастырып кеткен Алаш 
әдебиеттануынан  басталатын 
ғылым саласы Тәуелсіздік кездегі 
Білім және ғылым министрлігінің 
бұйрығымен жойылып отырғаны 
жанға батады. Мұны келесі ұрпаққа 
не деп түсіндіреміз? Былтырдан бері 
барлық жоғары оқу орындарындағы 
ә д е б и е т  к а ф е д р а л а р ы  т і л м е н 
біріктірілді деген сылтаумен жабыл-
ды. Қазір «Қазақ әдебиеті» деген ка-
федралар жоқ. Енді бұл мамандықтар 
классификаторынан қазақ тілі мен 
қазақ әдебиетінің алынып тасталуы-
на әкеп соқты. Демек, ендігі кезекте 
аталған мамандықтар бойынша 
елімізде жоғары білімді мамандар 
даярланбайды.  Замандастарымыз 
бен жастарға Отанға адал қызмет ету 
абырой екенін, қазақтың батырлар 
жырынан басталатын асыл с�з – 
әдебиет болмаса немен түсіндіреміз?

К�ршілес Ресей елінде бұл 
ғылым саласы орнында тұр. Олар 
мұндай қадамға біз сияқты бара 
қоймайтыны айдан анық. Себебі 
әр мемлекет үшін оның тілі – ұлт 
тұтастығы мен қауіпсіздіг інің 
мәселесі. Министрлік райынан 
қайтып, бұл құжат �згертілмесе 
қазақ тілінің болашағы туралы 
ойлаудың �зі қиын. Тәуелсіздік кез-
де мемлекеттік тілді және ол тілдегі 
әдебиетті жоғары оқу орындарының 
классификаторына енгізе алмасақ, 
бұл елімізге абырой әпермесі анық. 
Жуырда Қазақстан Жазушылар 
Одағында Қазақстан  Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депута-
ты Бекболат Тілеуханмен кезде-
су �ткен болатын. Мен сол жи-
ында с�з алып, осы мәселелерді 
халық қалаулысына да жеткіздім. 
Бұл мәселені аяқсыз қалдыруға 
болмайды. Осыған  зиялы азамат-
тар үн қосады деген сенімдемін. 
Шынтуайтына келгенде, қазақтың 
ұлттық болмысын сақтап қалатын 
қандай мамандық десеңіз, ойлан-
бастан ұлт тарихы, қазақ тілі мен 
әдебиеті деп айтар едім. Елдігімізді 
с а қ т а й м ы з ,   р у х а н и я т ы м ы з д ы 
 дамытамыз, ана тілімізді �ркендетіп, 
мемлекеттік тіліміздің дәрежесін �з 
тұғырына қондырамыз десек, бұл 
мамандықтарды міндетті түрде �з 
қалпына келтіруіміз керек. 

Айгүл ІСМАҚОВА, 
филология ғылымының докторы,

 профессор

Қ у ы р д а қ т ы ң  к � к е с і н  т ү й е 
сойғанда к�ресің дегендей, қазақ 
тілі мен қазақ әдебиетінің небір май-
талмандарын, білікті ғалымдарды, 
ұлағатты ұстаздарды, қала берді ұлт 
әдебиетінің к�рнекті �кілдерін даяр-
лап шығарған мамандықты құрдымға 
жібергеніміз қалай? «Қазақ тілі» 
мен «Қазақ әдебиеті» мамандарын 
дайындаудан осылай бас тартқан 
Білім және ғылым министрлігінің 
бұл шешімін қалай түсінуге болады? 
Қасиетті тәуелсіздігіміздің арқасында 
ұлтымыздың әдебиетін, ана тілімізді 
ардақтап, әдеби жауһарларымыз 
б е н  р у х а н и  м ұ р а л а р ы м ы з д ы 
түген деп жатқан тұста,  мұндай 
мамандықтардың атауын түбегейлі 
�згертіп жіберу кімге керек болды? 

Ресми құжаттың мазмұнын әрі 
қарай талдап к�релік. Бакалавр 
мамандығы ретінде «Мұғалімдерді 
тілдер мен әдебиет бойынша даяр-
лау» (Подготовка учителей по язы-
кам и литературе) деп к�рсетілген. 
Бұл қай тілдер, қай әдебиет деген 
сауал туындайды? Тағы бір айта 
кетерлік мәселе, мамандықтар 
тізбегінде «Аударма ісі, ілеспе 
аударма» («Переводческое дело, 
синxронный перевод») деген бар. 
Бұл филология – әдебиеттану мен 
тілтану саласының бірі. Оны б�ліп 
алу арқылы Білім және ғылым 
министрлігі  ендігі  кезекте тек 
аудармашылық мамандықты ғана 
даярлайтын болып отыр. Қазақ 
тілі, қазақ әдебиеті, әдебиеттану, 
түркітану, шығыстану тәрізді ғылым 
салалары қайда қалды? Тіпті бұл 
құжатта филология деген с�з жоқ. 

Осы ретте мынадай заңды сауал 
туындайды: филология саласын басқа 
тілдердің аудармашыларын даярлау-
мен ғана шектеп тастағанмыз қалай? 

«Тілдерді оқу» («Изучение язы-
ков/родного, иностранного» 6В244 
6В 023100), «Hдебиет пен лингви-
стика» («Литература и лингвисти-
ка» 6В 023200) мамандықтарына 
т о қ т а л а й ы н .  H л е м д і к  ғ ы л ы м и 
классификаторындағы «Филология, 
Литературоведение, Лингвистика» 
деген атаулар жойылған. «Hдебиет 
пен лингвистика» деп пән ретінде 
аталғанымен берілетін дәреже – 
«Тілтану» («Языкознание») делінген. 

Ұрпақ тәрбиесі –  ұлт болашағы 
Ұлттың бір белгісі – оның тілі 
десек те, мемлекеттік тілі мізді 
қолдануда кемшін тұстарымыз 
жоқ емес. Ми нистр леріміз бен 
депутаттарымыздың к(бі орыс тіліне 
бейім. Lйткені оларға «Мемлекеттік 
қызмет істеу үшін мем лекеттік тілді 
білуің керек» деген талап қойылмай 
отыр. 

К�ршілеріміз Қытай мен Ресейде 
мемлекеттік тілді білмейтіндер  ми-
нистр де, депутат та бола алмайды. 
Ал біздің елде неліктен мұндай талап 
әлі күнге дейін қойылмай отыр? Осы 

жағы түсініксіз. Егер біз мемлекеттік 
тіліміздің мәртебесін биіктетеміз де-
сек, мемлекеттік қызметтегі лауа-
зым иелеріне қазақ тілін білу талабын 
қоятын уақыт келді. Мұны заң жүзінде 
іске асыруымыз керек. Бұл мәселе «Ана 
тілі» газетінде бірнеше рет жазылды. 
Бірақ нәтижеге бастайтын істің қолға 
алынғаны к�рінбей отыр. 

Қазір орыс мектебіндегі оқушы-
лар дың жартысы қазақ балалары. 
Себебі �здері орысша білім алып 
�скен ата-аналар �з балаларын орыс 
мектебіне береді. Демек, олар орыстілді 
мектептердің қысқармауына, оның 

жабылып қалмауына мүдделі. Мектеп 
әрқашанда білімнің ұясы болумен 
қатар тілді терең меңгертудің ортасы 
ғой. Мұны түсінетін ата-аналар к�п 
болса дейсің. Қазақ мектептері к�п 
болса, онда білім алатын оқушылар 
саны артса, тіліміздің болашағына 
алаңдамауға  болар еді .  @йткені 
Мұстафа Шоқайдың с�зімен айтсақ, 
бала қай тілде білім алса, сол ұлтқа 
қызмет ететінін ұмытпайық. 

Назрахмет ҚАЛИ, 
зейнеткер 

АЛМАТЫ

Өлкетану өрісі

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ 

Елдің тарихы өлкенің тарихынан, өлкенің тарихы қарапайым ауылдардың 
тарихынан құралады. Түптеп келгенде ауылдың тарихы – адамның тарихы. 
Біздің бұл тұрғыда кемшін соғып жатқан бір тұсымыз – тарихтың өлкетану 
дейтін үлкен тармағының назарымыздан тыс қалып келе жатқаны. 
Еліміздің əр қиырында жеке-жеке, үздік-создық құрылған өлкетану 
үйірмелері бар шығар, бірақ осы мəселені түбегейлі түрде жүйеге түсіру 
əлі жолға қойылған жоқ. Барларының өзі затына сай ма, ол басқа əңгіме. 
Яғни өлкеміздің тарихын өзіміз зерттеуге, зерттелгенінің өзін зерделеуге 
ынталы емеспіз, солай болған соң өрендеріміз де оны оқымайды. 

майлы әжімінде әлі де хатқа түспеген 
күйінде жатқаны шындық. 

Осы кетікті жуырда облыстық 
тілдерді дамыту ж�ніндегі басқарма 
шығарған «Алматы облысының елді 
мекен атаулары» атты кітабы аз да 
болса толықтырғандай. 

Этимологиялық с�здік сипатын-
да шыққан кітап ел Тәуелсіз дігінің 
25 жылдығына арналды. Кітапты 
құрастырушылар жинақты басудағы 
мақсат елді мекен, жер аттарының 
қойы луының заңдылығын, лек сика-
лық мағынасын, граммати калық 
жүйесін, тілдік құрылымын түсінуге 
жол ашу екенін айтады. 

Облыстық Тіл басқармасының 
мамандары аудан ауданға, елді ме-
кендерге шығып, к�кірегі қазына 
қарттармен тілдесіп, жер-су аттары-
н ы ң  ш ы ғ у  т � р к і н і н е  қ а т ы с т ы 
ә ң г і м е л е р д і  қ а ғ а з ғ а  т ү  с і р г е н . 
Оған қоса жергілікті жер лер дегі 
мұрағаттардың материал да рын да мо-
лынан пайдаланып, кәдеге жаратқан. 
Бұл – үлкен еңбек. 

Атаулар түрлі себептермен – сол 
жердің географиялық ерекшелігіне, 
флорасы мен  фаунасына, әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайына, тарихи 
оқиғаларға байланысты қойылуы 
ықтимал. Мұндағы с�здің түп-
т�ркіні сонау к�не түркі, моңғол, 
парсы және басқа да тілдерде жа-
туы мүмкін. Жинақта осының бәрі 
ескеріліп, атауларды мағынасына 

қарай жадағай баяндай салмай, 
ықтимал нұсқаларын, дыбыстық 
�згеріске ұшырауы мүмкін баламала-
рын да назардан тыс қалдырмайды. 
Мәселен, Егінсу атауы былайша 
талданады: «Егін с�зі к�не түркі, 
моңғол тілдерінде эхин тұлғасында 
айтылып, «ағын, ағыс», «бастау, 
бас, басқы», «бас жағы» болмаса, 
«ағынды су, бұлақ» мәнін білдірген. 
Сондықтан Егінсу атауы «судың 
басы, бас жағы», болмаса «ағынды 
�зен, су» деген мәнде болуы мүмкін. 
Қазақ тілінде «егін-тегін» деген 
қосарлы с�з де бар. Мол, тегін су де-
ген мағынаны да береді. Сондай-ақ 
шаруашылыққа байланысты «егінді 
суаратын су» мағынасында да аталуы 
мүмкін». 

Жинақтың, әсіресе тарихи ата-
уы қайтарылған елді мекендерге 
қатысты зерттеулері к�бірек назар 
салуға тұрарлық. Жалпы кітапты 
әзірлеу барысында басқарма ма-
мандары мұрағат матариалдарымен, 
қариялардың әңгімелерімен бірге 
осы саладағы белгілі ғалымдардың 
еңбектеріне де сүйенген. Яғни ой 
қорытуда ғылыми тұжырымдарды 
негізге алуы жинақтың салмақты-
лығын арттыра түскен. 

Сағыныш НАМАЗШАМОВА

ТАЛДЫҚОРҒАН

Аудан, қалалардың мерейтойла-
ры қарсаңында сол �ңірге қатысты 
қалың-қалың кітап шығарылып 
жатқанын к�реміз.  Бірақ олар 
к�біне сықиған саннан тұратын 
мәлімет терден, ауданнан шыққан 
тұлғаларды түген деуден аспай жа-
тады. Бұл орайда бірқатар жақсы 
баста малардың бар екенін айтпай 
кетуге болмас. Мәселен, облыс 
орталығы Талдықорған қаласының 
тарихыдесек күні кешеге дейін Гав-
риловка елді мекені тілге бірінші 
оралатын. Бүгінде талдықорғандық 
зиялы қауым �кілдері тарихшылар-
мен бірлесіп, біраз іс тындырып, 
мұрағатта жұмыс істеп, қаланың 
тарихын бірнеше ғасырға артқа 
шегіндірді. Ақсулықтар да жер-
су аттарына байланысты аңыздар 
мен ел ішіндегі қисынды әңгімелер 
енгізілген жинақты ертеректе басып 
шығарғандарын к�ріп, танысқаным 
бар. «Тарихы терең, табиғаты ерен, 
таулы �лкем» атты Еңбекшіқазақ 
ауданының анықтама кітабында 
да біраз деректер бар болуы ке-
рек. Негізі топонимдерді зерттеуде 
ғылыми еңбектер, анықтамалықтар, 
с � з д і к т е р ,  б а с қ а  д а  ж и н а қ т а р 
б а р ш ы л ы қ .  Б і р а қ  а т а у л а р д ы ң 
ашылмаған қыр-сыры әлі де к�п. 
Тарихтың бұл сан қатпары жер-
жерлердегі мұрағаттарда шаң ба-
сып жатқан қағаз беттерінде, к�пті 
к�рген к�нек�з қариялар дың ши-
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лықтарының бiрi Ырғызда шағын 
�ндiрiс кәсiпшiлiгi, сауда орындары, 
орыс-қазақ балаларына арналған мек-
теп, ұлттық сипаттағы қала мәдениетi 
д а м ы ғ а н  б о л а т ы н .  О р ы с ,  т а т а р 
саудагерлерi Ресейдiң түкпiр-түкпiрiнен 
әкелген тауарларын жергiлiктi мал 
шаруасымен айналысатын халықтың 
�нiмдерiне басына-бас айырбас жасап 
отыратын. Бұл тауарлардың арасын-
да күнделiктi тұрмысқа қажеттi зат-
тармен қатар сұранысқа орай орыс, 
татар тiлдерiндегi баспа �нiмдерi: га-
зет, журнал, түрлi саладағы кiтаптар, 
к ү н т i з б е л е р  д е  с а т ы л а т ы н .  О с ы 
арқылы к�зi ашық, к�ңiлi ояу жандар 
патшалы Ресейдiң қоғамдық-саяси, 
мәдени-әлеуметтiк �мiрiндегi жаңалық 
хабарларды оқып, бiлiп отыратын. 

Жаңалыққа жаны құмар Телжан 1908–
1912 жылдары Ырғыздағы екi кластық 
орыс-қазақ мектебiнен бiлiм нәрiн 
 сусындауына мұмкiндiгi туады. Қабiлеттi 
жастың осы мектеп қабырғасында 
жүргенде орыс тiлiн жетiк меңгерiп 
алуының қолайлы сәтi келдi. Оған 
орыстың классик ақын-жазушылары 
А . С . П у ш к и н ,  М . Ю . Л е р м о н т о в , 
А . П . Ч е х о в ,  Н . А . К р ы л о в , 
Л.Н.Толстой,  М.Е.Сал тыков-Щедрин, 
В . Г . Б е л и н с к и й ,  Н . В . Г о г о л ь , 
Н.Г.Чернышевский, Н.Д.Добролюбов, 
Д.И.Писарев, т.б.  шығар маларын 
қызыға оқып, танысуына мектептегi 
ұстаздарының ықпалы зор болды. 
Орыстың классикалық әдебиетiнiң 
ү л г i л е р i н  о қ у  Т е л ж а н н ы ң  қ и я л 
қанатының алысқа самғауына әсер 
еттi. Ол ендi қолына түскендi оқи бе-
руге әдеттендi. Осы жылдары оның 
қолына Санк-Петербургтан басылған 
Абайдың тұңғыш жыр жинағы түседi. 
Абайдың поэзиясы мен ғибратты қара 
с�здерiн оқу оны ерекше бiр сезімге 
б�леп, рухани қанаттандырады. Мек-
теп жанындағы кiтапханадан ол үнемi 
орыс, татар тiлiндегi мерзiмдi баспас�здi 
бiрде-бiр санын жiбермей, қадағалап 
танысып отыруды дағдысына айнал-
дырады. Hсiресе оған Бахшасарайдан 
шығатын «Тәржiман», Орынборда ба-
сылатын «Уақыт» газеттерi мен «Шора» 
журналындағы түрік халықтарына ортақ 
қоғамдық-саяси, әлеуметтiк-мәдени 
мәселелерге байланысты к�терiлген то-
сын да �ткір пiкiрлердiң ұлттық сананы 
оятуға пәрменi мықты болғаны с�зсіз. 
Ресей патшалығына қараған түріктекті 
ұлыстар арасында 1905 жылға дейін 
22 жыл қатарынан жалғыздан-жалғыз 
жарық к�рген Исмаилбек Ғаспірәлі 
р е д а к т о р л ы қ  е т е т і н  « Т ә р ж i м а н » 
(1883–1918 жылдар) газетінің абырой, 

 Татар басылымдарын оқыған сайын 
шәкiрт ойын тербетiп, жiгер-намысын 
қайрады. Ондай кезде ол шыдамсызда-
на дереу қолына қалам мен қағаз алып, 
жүрек түкпiрiндегi сырын ақтарып 
салуға асығатын. @з толғанысын 
к�пшiлiк ортаға салып, пiкiр б�лісуге 
деген құштарлық Телжанның бiлiм 
жолындағы сапарын жалғастырып, 
1912 жылы Ырғыздағы екi кластық 
орыс-қазақ мектебiн бiтiрген соң, 
ол Орынбордағы Қазақ (қырғыз) 
мұғалiмдер институтына аттанады... 

Телжан Шонанұлының ғылыми-
танымдық публицистикаға к�бiрек ден 
қойып, қалам тербеуiне себеп болған �зi 
�мiр сүрген уақыт талабының үдесiнен 
шығудан туған рухани қажеттiлiктен 
едi. Ол не туралы жазып, толғаса да 

заманның дiлгер мәселесiне дер кезiнде 
үн қосты.

Кеңестік саясат стратегиялық ірі жо-
баларды �з мүддесі тұрғысынан жүргізуді 
басты ұстанымы санады. Сондықтан 
мұндай күрделі саяси жобалар кеңес одағы 
құрамындағы түріктектес ұлт �кілдерінің 
мүддесіне сәйкес келе бермеді. 20–
30 жылдардағы кеңестік шығыстағы 
«мәдени т�ңкеріст ің»  даңқы жер 
жарғанмен іс жүзінде түріктектес ұлт пен 
ұлыстарды рухани дағдарысқа түсірген 
зияны да шаш етектен еді. Кеңес идео-
логтары түріктектес ұлт пен ұлыстарды 
еуропалық мәдениетке жеткізуді желеу 
етіп, ғасырлар бойы тұтынып келген 
араб қаріпті жазу таңбасын латын гра-
фикасына к�шіруді алдына мақсат етті. 
Сол арқылы олар ең басты үш мәселені 
шешуді  мұрат  тұтты.  Біріншіден, 
түріктекті ұлт пен ұлыстың мың жылдық 
рухани қоры мен тарихи сабақтастық 
жадын �шіру еді. Екіншіден, бұрынғы 
араб қаріпті әліпбиге негізделген жазу 
мұрасын түріктекті ұлт пен ұлыстардың 
баршасы рухани игілігі ретінде ортақ 
қолдана беретін әріптік бірыңғайлығы 
(унификация) болса, енді латын жазу 
нұсқасында бұл ерекшелігі мүлдем жой-
ылды. Демек, туысқан түріктекті ұлт пен 
ұлыстарды бір-бірінен ажырату үшін 
әдістемелік (методологиялық) рухани 
оқшаулап, б�ліп тастады. Үшіншіден, 
белгілі пайыздық м�лшерде хат танитын 
бұқараны суқараңғы болуға мәжбүрлеп, 
халықтың миын  ауыстырды. С�йтіп, 
кеңестік идеология жаппай «сауатсыз-
дықпен күресуді» желеу еткен саясат 
жүргізіп, түрік тілдес республикалар мен 
аймақтарда қоғамдық ортаның мәдени 
дамуын үнемі бақылауда ұстаумен жасан-
ды тежеуге жол берді. Кеңестік идеолог-
тар қарсыластарын тұқыртып, олардың 
ғылыми пайымдары мен уәждерінен 

Кейкінің жерленер жеріне бір-
неше ұсыныс түскені белгілі. Олар: 
Астананың іргелес мекеніндегі 
 Қа банбай батырдың монумент ескерт-
кішінің жанындағы пан теон, со-
сын Астананың дәл орта лығындағы 
 Кенесары ханның осы Ақмола бекіні-
сін алуда қаза тапқан батыр сарбаз-
дары жерленген мазар. Үшіншісі, 
Аман келді ауданы аумағындағы  Тасты 
ауылы тұсында Кейкі батырдың туыс-
тары кейін осы жерге жерленсін де-
ген ниетпен тұрғызып қойған бос 
тұрған күмбезді қызыл там. Комис-
сия осы үшеуінің соңғысын таңдап, 
шешім шығарып, тиісті қара жат 
б�ліп, жұмысшы топ іске кіріскен 
сыңайлы. Жаз шыға Кейкінің жоба-
мен жерленген жерінде оның денесін 
іздеуге археологиялық жұмыс баста-
лады. Оған дейін бірталай уақыт бар. 
Батырдың қайда жерленгені ж�н деген 
сұрақ т�ңірегінде әлде де ақылдассақ 
қайтеді.

Біріншіден, руы Құлан қыпшақ 
болғанымен, Кейкі батыр аты аңызға 
айналып үлгірген бар қазақтың баты-
ры. Демек, оның туыстары кейін басы 
мен денесі табыла қалса, осы жерге 
жерленсін деп тұрғыза салған тамға 
қойғанымыздың ж�ні қайсы? Рас, 
там Арқалық пен Аманкелді ауданы 
арасындағы асфальтты қара жолдың 
бойында жолдан бір шақырымдай 
қашықтықта орналасқан. Батыр осын-
да жерленген жағдайда бірінші �ткен 
жолаушы арнайы к�лік басын бұрып 
барып, тәу етіп, дұға бағыштары анық. 
Одан кейін бет сипап �те бермек. Ал 
сонау Атырау мен Алтайдан, Кереку 
мен Кегеннен, яғни Қазақстанның 
алыс түкпірлерінен арнайы сапармен 
келіп тәу ететіндер некен-саяқ болар.

 Ал Астана орталығындағы мазарға 
жерленсе, бұл зират бар қазақтың, 
әр қазақтың соқпай кетпейтін киелі 
орынға айналары хақ. Тіпті кейін 
Кенесары ханның басы мен денесі 
табылса, с�з жоқ, ол осы мазарға �з 
сарбаздарының қасына қойылары 
анық. Сәкен Сейфуллиннің денесін 
іздестіріп, бұрнағы жылы сонау 
 Ма га данға экспедиция барып қайт-
қан болатын. Бірінші қадам дұрыс 
қам данып бармау салдарынан сәтсіз 
бол ған. Мүмкін, екінші сапар сәтті 
бо лып, Сәкеннің денесі табылып әке-
лінсе, ол да осы жерден орын табады.

 С о н д а  б ұ л  з и р а т т ы ң ,  я ғ н и 
 К е н е с а р ы  х а н н ы ң  с а р б а з д а -
ры мен Алаш қайраткері Смағұл 
Сәдуақасовтың және Кейкі батыр 
жатқан мазардың қандай маңызға ие 
боларын айтпа сақ та болар.   Демек, 
Кейкі батырға ар налған, жобасы 
жасалған Кесене-мавзолей Аста-
на орталығындағы осы мазарға 
тұрғызылғаны ж�н дейміз.

Түйіндей келгенде, басы мен 
денесі табысқан Кейкі батырдың 

сүйегі оның туыстарының, яғни бір 
рудың зиратына емес, бар қазаққа 
ортақ  Астанамыздағы орталық 
зиратқа қойылғаны дұрыс. Кейкі 
батырға ондай құрмет к�рсетілсе, 
туыстары қуанбаса қарсы болмайды.
С�йтіп, Кейкі батыр Сарыарқа т�сінде 
елі мен жерін рухымен қорғап жатсын.

Бұл ұсыныс қолдау таппаған 
жағдайда Аманкелді ауданының 
орталығындағы саябақта жатқан 
к�терілістің бас батыры Аманкелдінің 
қабірі мен ескерткішінің қасына 
қойылғаны ж�н. 

К е з і н д е  с о н а у  К а р е л и я д а н 
Міржақып Дулатовтың денесін 
 тауып әкеліп, туған жері деп, Торғай 
қаласынан да 150 шақырым шалғайда 
жатқан «Бидайық» кеңшарының 
жеріне қойған. Кеңшарлар тарап ел 
к�шіп, қазір онда 4-5 қана үй қалған.
Сонда да үкімет �кілдері Торғай 
қаласының орталығына қояйық деген 
халық с�зіне құлақ аспаған. Бұл жолы 
да қателік қайталанғалы тұр.Торғай 
елінің азаматтары, ақсақалдары Қос-
танай облысының әкіміне Кейкі ба-
тырды Аманкелді батырдың қасына 
жерлейік деп, �тініш еткенде «үкімет 
шешім қабылдап қойды, оны �згерту 
біздің қолымыздан келмейді» деген. 

Аманкелді ауданының шаруа-
шы лық тары да, орталығы да қазір 
на рық талаптарына сай жақсарып 
келеді.Ел орныққан, оған басқа 
жақтардан к�шіп келіп жатқандар 
к�п. Село халқы к�бейіп, �се түсуде. 
Кейкі батырдың сүйегі Аманкелді 
батырдың қасына жерленсе, соған 
сай жобаланған кесене екеуіне ортақ 
етіп тұрғызылса, мұның �зі осы  аудан 
тұрғындары үшін ғана емес, бүкіл 
Торғай елі мен Арқалық қаласының 
хал қына зор қуаныш болар еді. Hрі бұл 
жастарға патриоттық тәрбие беруге 
үндейтін тамаша мемориал болары 
с�зсіз.

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК, 
Қазақстан Жазушылар одағының

 мүшесі,әдебиет сыншысы,
Серік ТҰРҒЫНБЕКОВ, 

Халықаралық Алаш 
сыйлығының лауреаты

(Басы 1-бетте)

Hсіресе сол дәуір үшін �те зәру 
ғылыми-танымдық әдебиеттер мен 
оқулықтар, оқыту бағдарламасы мен 
әдістемелік құралдар, тіл үйреткіш 
пен сауат ашқыштар, тіл білімі мен 
әдебиеттануға, аймақтану мен сая-
си экономияға,  аударма қисыны 
мен тәжірибесіне, ұлт мектебінің 
қалыптасуы мен тәрбиесіне, этногра-
фия мен қазақ жерінің отарлану тари-
хына арналған іргелі монографиялық 
зерттеулерін атап айтуға болады. 
Егер Телжанның тасқа басылған бұл 
еңбектерін заманындағы ұлттық ба-
спа �німінің сандық �сім к�рсеткіші 
деңгейі мен салыстырар болсақ, оның 
рухани мәдениетіміздің дамуы мен �ріс 
жаюына қаншалықты үлес қосқанын 
айқындау қиынға соқпайды. 

«...Бұл мұқтаждықты �теу үшін, 
кітәп басу жұмысын басқару үшін 1922 
жылы «Қазағыстан мемлекет баспасы» 
деген ұйым ашылды...

Бұл күнде «Қазағыстан» баспа 
жұмысы аяққа тұрып, ат арқасына 
мінді...

 Он жыл ішінде қазақша кітап басу 
жұмысы зымырап ілгерілегенін т�менгі 
саннан к�реміз:

1921 жылы – 3 кітәп – 7,500 дана
1922 жылы – 52 кітәп – 18,400 дана
1923 жылы – 49 кітәп – 15,045 дана
1924 жылы – 62 кітәп – 183,000 дана
1925 жылы – 46 кітәп – 408,000 дана
1926 жылы – 56 кітәп – 434,590 дана
1927 жылы – 49 кітәп – 420,400 дана
1928 жылы – 127 кітәп – 1, 054, 500 дана
1929 жылы – 179 кітәп – 1, 862, 730 дана
1930 жылы балалар мен үлкендер 

әліппелері ғана 550, 000 дана басы-
лып шықты. 1921 жылы үш қана кітәп 
басылып, оның барлық саны 7, 500 
болса, 1930 жылы бір әліппенің �зі 
300, 000 бас басылды. Екі жылдық 
оқу құралы ғана 150, 000 басылып 
отыр. 1931 жылы тек үлкендер әліппесі 
ғана 600, 000 басылғалы отыр. С�йтіп, 
сан жағынан мұнан он жыл бұрынғы 
баспа жұмысымызды бұл күнгімен 
салыстыруға да келмейді. Екеуінің ара-
сы жер мен к�ктей. Бұл он жыл ішінде 
тапқан олжамыз. Бұл бір жағынан 
баспа жұмысымыздың марқайып 
қалғанын к�рсетсе, екінші жағынан 
жалпы мәдениетіміздің күшейгенін 
к�рсетеді. Кітәп оқушыларымыздың 
молайғанын, еңбекшілердің білім алуға 
аңтарылғанын к�рсетеді. Мектебіміздің, 
мәдениетіміздің, оқушыларымыздың 
молайып қалғаны сондай, неше мил-
лион кітәп шығып жатса да, әлі кітәп 
жұтынан құтыла алмай келеміз...» 
(«Жаңа мектеп», 1930, №10), – деп шын 
к�ңілден Телжанның ақтарыла баян-
дауы к�п жайды нақтылайды. Егер бұл 
есепке Телжан Шонанұлының баспа-
дан жарық к�рген қырықтан астам т�л 
еңбектері де кіретінін ескерсек, оның 
ұлттық рухани мәдениетіміздегі алар 
орны анықтала түсері даусыз. 

 Сондай-ақ ол – мерзімді баспас�зде 
орыс, қазақ тілінде жүздеген к�лемдi-
к�лемдi ғылыми теориялық және әдiс те-
мелiк, қоғамдық �мірдің �те �зекті мәсе-
лелеріне үн қатқан к�семс�з мақалалар 
мен �мiрбаяндық очерктер,  сын 
пiкiрлер мен суреттемелер, аудармалар 
мен хабар-ошар жарияланымдардың 
авторы. Бiлгiр ғалым, к�семс�зші 
қаламгер қарымының ұшқырлығы, қай 
тақырыпқа жазса да, қозғап отырған 
мәселесiн жан-жақты індете зерде-
леу, байыбына жетiп, қанықтыра 
т а л д а п - т а р а з ы л а у  м а ш ы ғ ы  ш ы -
найы хас шеберге тән қасиет. Бұл 
тұрғыда Телжан Шонанұлы – қазақ 
журналистикасындағы �з алдына мек-
теп боларлық тұлға санатындағы дара 
құбылыс. Зерек жанның қолына қалам 
алып қазақтың ар-намысын қорғауға 
атсалысып, с�здiң сиқырлы құдiретiмен 
ұлттың санасын тәрбиелеуге бел шешiп 
кiрiсуi тектiлiгiнiң белгiсi. @з заманының 
бiлiмпазы ол жүрген ортасын оқу-
�нердiң нұрына б�леп, шалғай жатқан 
ауыл-аймақтың бәрiне газет-журнал, 
кiтаптары арқылы үнi жетiп, рухани 
байытып, жан дүниесiн тамаша ләззатқа 
кенелттi. Ел аузынан тастамай аңыз 
қылған биiк тұлғаның кезiнде жазған-
сызғаны, с�йлеген с�зi, киген киiмi, 
жүрген-тұрғаны, қысқасы, бар болмыс-
бiтiмi үлкен мәдениеттi, этикалық-
эстетикалық сұлулық әлемiн әрбiр 
пенденiң жүрек түбiне шым-шымдап 
сiңiрiп тұрды. Саяси тұрғыда Ресей 
федерациясының субъектiсi ретiнде 
танылған Қазақ автономиясының, яки 
ресми т�л мемлекеттiгiнiң бұғанасы 
бекiп, қабырғасы қатаюына Телжан 
Шонанұлының қайраткерлiк қарымы 
мен ұйымдастырушылық шалымы, 
ұстаздық ерендiгi  мен ғалымдық 
тереңдiгi, күрескерлiк табандылығы мен 
публицистiк ұшқырлығының қосқан 
мол үлесi әлі талай еңбекке арқау бола-
ры күмәнсiз.

Телжан Шонанұлы 1894 жылы 7 
желтоқсанда Торғай облысы Ырғыз 
үйезi Аманк�л болысы 4 ауылда (қазiргi 
Ақт�бе облысы Ырғыз ауданы Аманк�л 
ауылында) дүниеге келген. Жастайы-
нан алдына қойған мақсатына жетпей 
тынбайтын бiрбеткей Телжан сол жолда 
неге болса да аянбай, мойымай, к�з май-
ын, маңдай терiн т�гуге бейiл еңбекқор 

ОЙТҮРТКІ

Кейкі батыр қай жерге 
жерленгені жөн?

Ұлт-азаттық көтерілісінің 100 жылдығы атап өтілгеннен соң, көп ұзамай 
күллі қазақтың бір арманы орындалып, 93 жылдан кейін Кейкі батырдың 
басы аман-есен елге оралды. Мұның өзі жанарға жас үйіріп, жүрек 
тебіренткен тарихи айтулы оқиға болды. Оның алдында көтерілістің 
ошағы болған Торғай жерінде, Аманкелді ауданының орталығында ас 
беріліп, ақындар айтысы ұйымдастырылып, дүбірлі той өткізілген. Сол 
орталықтағы Аманкелді батырдың қабірі мен ескерткішінің басында дұға 
оқылып, Құран бағышталған. Сонда ойымызға Аманкелдінің қанды көйлек 
досы Кейкі батырдың басы мен денесі табылып, осы жерге жерленсе ғой, 
қос батыр зиратының бір жерде болуы торғайлықтар ғана емес, осында 
жолы түскен барша қазақтың тəу етер қасиетті мекеніне айналар еді-ау 
деген ой түскен-ді.

едi. Бұл қасиетiн онымен араласқан 
замандастарының бәрi жақсы бiлдi. 
Оның �скен ортасы Ырғыз �ңiрi, Ырғыз 
қаласы – кезiнде қазақтың жақсысы 
мен жайсаңының бас қосатын кiшiгiрiм 
рухани кiндiгi болған құтты мекен. 
Ырғыз топырағынан ел-жұртының 
ыстық ықыласына б�ленген небір 
сайыпқыран ірі тұлғалар шықты. Арғы 
тарихты айтпағанда, Кеңес �кіметі 
орнаған әзірдегі Қазақстанның к�рнекті 
қоғам және мемлекет қайраткері, 
ҚКСР Орталық Атқару Комитетінің 
т � р а ғ а с ы  Қ ұ л ы м б е т о в  Ұ з а қ б а й 
Желдірбайұлы, мәдениет қайраткері, 
ғалым Тел Жаманмұрынұлы, үкімет 
мүшелері Жүргенов Темірбек, Алманов 
Бәймен. Соларға �кшелес, қанаттасып 
ғылыми-ағарту жолын қуған Телжан 
Шонанұлы шықты. Пат ша лық Ресейдiң 
қазақ даласындағы капиталистiк 
қатынастарды �ркендетудiң орта-

даңқы аспандап тұрды. Бұл, әрине 
газет цензоры мен арнайы бақылау 
орындарының құпия мәліметтерінен 
белгілі болғандай едәуір әбігер тудыр-
ды. Империя жандармериясының жа-
сырын әрекетімен 1885 жылы 9-шы 
шілдеде «Тәржiман» газетінің баспа-
ханасы �ртке оранды.  Редактор мен 
газет ұжымы қыруар шығынға бат-
ты. С�йткенмен, дұшпанының газет 
жұмысын тоқтатып, сағын сындырғысы 
келген дәмесінен ештеңе шықпады. Бұл 
жайсыз хабарды естіген бойда оқырман 
қауымның жер-жерден, тұс-тұстан 
«тілсіз жаудан» зардап шеккен Исма-
илбек Ғаспірәлі басқарған «Тәржiман» 
газетіне моральдық және қаржылық 
қолдау жасаған к�мегі Бахшасарайға лек-
легімен ағылды. «Тәржiман» газетінің 1885 
жылғы 18-ші қазандағы санында «аптасы-
на екі мәрте жарық к�ретін газетіміздің 
�ртенген баспаханасы жаңғырып, 
жаңаруына тілектестігін білдірген Қазан, 
Түмен, Орскі, Астрахан, Орынбор, Тиф-
лис, Баку, Хвалынскі, Қасымов, Ырғыз, 
Ростов және басқа жерлерден келген 
хат-хабарларға бек ризашылық алғыс 
айтамыз» (Керимов И.А. «Живая» исто-
рия Гаспринского. По материалам га-
зеты «Терджиман» 1883–1914 Симфе-
рополь. «Тарпан». 1999. Стр. 18–19.), 
– делінген. Демек, империяның шет 
аймақтарындағы саяси-рухани маңызды 
орталық болған соқталы-соқталы ірі 
қалалармен Ырғыздың иықтаса қатар 
аталуы ағартушылық дәстүр сабақтастығы 
үзілмегендігінің жарқын куәсі.

таптық мүдде іздеп, қылмысты іске тар-
тып, аяусыз жазалады. Бұл ойын түбегейлі 
жүзеге асыруға кеңестік әкімшілік ресур-
сты, бар интеллектуалдық күшті түгел 
жұмылдырды. Мәселенің күн тәртібіне 
қойылуына байланысты ғылыми элита 
қақ жарылып, екі жікке б�лінді. Бірі – 
бұрынғы араб графикасы нұсқасындағы 
Ахмет Байтұрсынұлы жаңашылдықпен 
түзген әліпбиді қолдаса, екінші топ – 
латын әліпбиіне к�шуді �ркендеудің 
тиімді құралы санады. Кеңестік биліктің 
сценариі бойынша ұлттың буынды 
мәселесі әліпби таңдауға байланы-
сты қазақ зиялыларын �зара ғылыми 
пікірталастырып, айтыстырып, оның 
астарынан қалайда тағатын «саяси теріс 
әрекет, айып» тауып, «халық жауы» 
ретінде к�зін жоюға ілік іздеді. Дәп-дәл 
солай болды да. Алаш арыстары сыпы-
ра нақақ қуғын-сүргіннің құрбанына 
ұшырады. Кейін қызыл империя қалың 
бұқараның назарын әдейі аударған латын 
әліпбиінен кириллге ешбір кедергісіз оп-
оңай ауыстыра салды. Кеңестік баспас�з 
бұл саяси науқанды халыққа �ңін айнал-
дырып насихаттады.

«...1929 жылдан бастап кеңесті күн-
шы ғыста ұлы мәдениет т�ңкерісі бол-
ды. Бұл – жаңа әліппе. Бұл ж�нінде 
үн діауро пашылар, біздегі алашорда-
шылар мейі лінше қарсылық жасады. 
Мұның аты не? Мұның аты – әріптің 
(ә,і) тап құралы екен дігінің анықтығы» 
(Аманжолұлы Сәрсен. – «Қазағстан 
бәлшебегі». Қазақ �лкелік партия 
комитетінің саясат-шаруашылық 

əмбебап ѓалымТелжанТелжан
ж о р н а л ы .  1 9 3 1  ж . ,  № 1 0 – 1 1 – 1 2 
�ктәбір-декәбір.) – деп соқты. Қызыл 
империяның әріпті, дыбысты таптық 
белгіге телуі – шектен шыққан санаға 
сыймайтын к�кіме сандырақ. Осы 
мақаласында автор қырағылық таны-
тып былай деп б�сті:

«Жуықта тілдің құрығынан ұстаған 
адамның бірі Шонанұлының баспаға 
берілгелі тұрған бір кітәбі қолға келді. 
Қарап шыққаннан кейін мынадай 
қорытындыға келдім. Марксшіл тіл 
білімінің негізін түсіндірудің орнынан 
оның негізгі жолдарын бұрмалаған тіл 
біліміне меганстерше, екі беттілерше 
қараған т�решілдікті, екінші жолмен 
айтқанда үндіауропашылдықты жаман-
дап отырып жақсылаған. Тап тартысын 
бұрмалап, жоққа шығарған. Hрине 
мұндай кітәп енді басылмауы керек...» 

(Сонда.). Қызыл идеология қасиетті 
ғылымды саясаттың құлы қылуға 
белсенді әрекет жүргізді. Қазаққа ау-
адай қажет к�з майын тауысқан дай-
ын ғылыми еңбектер іштен шыққан 
зиянкестердің қолымен тап осылай 
жолы кесіліп, баспадан жарық к�руге 
тиым салынды.

Қызыл империя тіл құрылысы са-
ясатын ортақ әліпби жасау идеясынан 
бастады. Осыған орай Бүкілодақтық 
Орталық Жаңа Алфавит Комитеті 
(ВЦКНА) құрылды. Одаққа әйгілі 
лингвист ғалымдар тіл майданына 
жұмылдырылып, «жаңа алфавитті» ұлт 
тілдеріне енгізуге жанын сала кірісті. 
@йткені түпкі мақсат империяға қараған 
сандаған ұлттың жазба тілін ғылыми 
әдіспен бір арнаға бұру к�зделді. Hсіресе 
араб қаріпті түрік тілдес республика-
ларда бұл үдеріс ерекше қарқын алды. 
Бұл саяси тапсырыс бойынша оншақты 
жылды қамтыған қоғамдық-әлеуметтік 
д ү м п у  т у д ы р ғ а н  ғ ы л ы м и  н а у қ а н 
бірінші кезекте түрік тілдес ұлттардың 
жазу үлгісін араб қарпінен латын 
әліпбиіне к�шірумен тынды. Кеңестік 
тіл құрылысы саясатын алаш зиялы-
лары мен туысқан татар ғалымдары 
ғылыми уәжбен тас-талқанын шығарып, 
қабылдаудан мүлдем бас тартты. 
Шарасы таусылған қызыл империя 
идеялық қарсыластарын қуғын-сүргінге 
ұшыратып, мәселені шектен тыс күш 
қолдану арқылы шешуге мәжбүр бол-
ды. Екінші кезекте кеңестік биліктің 
нұсқауымен орталықтан арнайы 
жіберілген маман ғалымдар түріктілдес 
ұлт пен ұлыстардың әліпбиін түзумен 
бірге емлелік қағидасы, ғылыми грамма-
тикасын жазуға «к�мектесіп, жетекшілік 
етуге» тиіс болды. Мұндағы мақсат 
туысқан түріктілдес ұлт пен ұлыстың 
рухани бірлігіне қарсы ғылыми тұрғыда 
тілдік б�гет жасайтын тосқауыл қою 
к�зделді. Бір ғажабы, Қазақстанда Ахмет 
Байтұрсынұлы, Елдес Омарұлы, Халел 
Досмұхамедұлы, Телжан Шонанұлы, 
Құдайберген Жұбанұлы сынды тілші-
ғалымдар орталықтың «к�мегіне» зәру 
еместігін білдіріп, сырттан ешкімді 
жолатпады. Дей тұрғанмен кеңестік 
әкімшілік билік тарапынан Жаңа 
әліпбиді енгізу ресми күшіне енді. Қазақ 
Орталық Атқару Комитеті президиумы 
мәжілісінің 25  маусым 1929 жылғы VII 
шақырылымы №9 хаттамасында:

Кеңестік зұлмат жылдары жүргі-
зіл ген саяси науқандар Кремль к�сем-

КЕШ

Ұлттық ақыл-ойымыздың сапа лық дамуына үлес қосқан 
санаткер лер шоғыры арасынан сəулесi айрықша жарқыраған 
жарық жұл дыздарымыздың бiрi – Телжан Шо нанұлы. ХХ 
ғасырдың басындағы тарихи өзгерiстер тұсында қазақ 
ұлтының мəдени дамуына бойындағы бар күш-қайратын 
сарқа жұмсап, сан алуан тақырыпқа қалам тербеген асыл 
азамат – заманның ұйытқып соққан құйыны көз жазды-
рып, ұрпақ қаперінен лажсыз шығаруына мəжбүрлеген 
тағдыр-талайы отызыншы жылдардағы сұрапыл сойқанға 
iлiкті. Жаратқан Ие оның бар болғаны 43 жыл ғана жарық 
дүниемен дидарласып, қазақ деген қалың елдiң санатында 
жер басып жүруiне жазыпты.

Ақиық ақын Т(леген Айбергеновтің 
80 жылдығын атап (ту еліміздің 
түкпір-түкпірінде басталып кетті. 

Осынау айтулы мерейтойға орай 
Қаске  лең қаласындағы аудандық 
Мәде ниет  үйінде қалалық кітапхана, 
аудан дық Мәдениет үйінің және 
С.Жандосов атындағы колледж 
ұ ж ы м ы  н ы ң  ұ й ы м  д а с  т ы р у ы м е н 
а қ ы н н ы ң  ш ы ғ а р м а ш ы  л ы  ғ ы н а 
арналған кеш �тті. Оған ақынның 
қыздары Салтанат пен Махаббат 
Айбергеновалар, күйеу баласы, ақын 
Бауыржан Жақып және к�з к�рген 
тұстастары қатысты.  

Жиналғандар алдымен Т�леген 
Айбергеновтің �мірі мен поэзиясы-
на арналған бейнефильмді тамаша-
лады. Колледж студенттері аяулы 
ақынның сағыныш пен арманға 
толы �леңдерін жатқа айтып, оның 
с�здеріне жазылған әсем әндерді 
шырқады. Ақындар  Ай бер генов  ке 
арнау жырларын оқыды. Қысқа 
ғұмырында қазақ поэзиясын да 
�шпес із қалдырған ақын туған 
халқымен мәңгі жасай беретіні 
анық.

Дана ХАЛЫҚ
Алматы облысы

Ақын жыры мәңгілік
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Қазақстандағы ең к�не, 1883 жылы 
құрылған тарихи-�лкетану музейі 
қызметінің бастапқы кезеңінен �з 
қорын археологиялық материал-
дармен толықтыруды к�здеді. Ұлы 
Абайдың досы Е.П.Михаэлис му-
зейдің археологиялық қорын құруға 
бастамашы болып, 15 жәдігер тап-
сырған. Музейдің археологиялық 
қо рын толықтыруға жергілікті �л-
кетанушылар лайықты үлес қосты. 
Олардың ішінде Ф.Педашенко мен 
Н.Коншин бар. Музей археологиялық 
қорының патша заманында құ рас-
тырылған каталогтарының ғы лыми 
маңызы жоғары. Олар дың бірін-
шісі ХІХ ғасырдың 80-жыл дары-
ның соңында музей қорын сақ таушы 
М.Суворцевтың кезінде құрас ты-
рылып, облыстық статис ти калық 
комитет каталогты 1888 жылы музей 
к� неліктерінің сипаттамасы түрінде, 
ал патша заманындағы соңғы каталог-
ты музей қорын сақтаушы Е.Рычков 
1914 жылы жариялады. 

ХХ ғасырдың 70-80 жылдарын-
да қазба жұмыстарды жүргізген 
Л.Чалая мен Л.Ермоленконың да 
қазба  материалдары музей қорына аз 
түскен. 1988-1990 жж. Кемерово мем-
ле кеттік университетінің Ю.Алехин 
мен А.Илюшин бас қар ған Семей 
архео логиялық экспе ди циясының 
мате риалдары ғана музей қорына 
едәуір толық к�лемде түскен. ХХ 
ғасырдың 80-90 жылдарымен ХХІ 
ғасыр басында музей қорын сақтаушы 
О.Чайко, М.Ғалиев және музейдің 
бүгінгі қызметкерлері археологиялық 
қордағы материалдарды молайтып, 
сақтауға зор үлестерін қосты. 

 Қазіргі қоғам �з бойындағы 
осындай құндылықтарды жоғалтып 
алды. Еліктеушіліктің арқасында, 
жат мәдениеттің жетегіне еріп 
кеткен халқымыздың санасын 
улап жатқан жат  дүниелердің 
болашағымыз үшін қаншалықты 
қауіпті екенін түсіне алмай келеміз. 
Жаға ұстатар жағдайлар орын алып 
жатады. Бірақ бұлармен күресудің 
орнына, керісінше, бір-біріміздің 
 бойымыздан кемшілік іздеп, �з-
�зімізді тереңге тартып барамыз. 
К�гілдір жәшіктің ажырамас б�лігі 
болып кеткен азаматтарымыздың да 
қатары артып келеді. Сол жәшіктен 
күні бойы к�ретініміз шетелдің түрлі 
сериалдары. Осыдан алып жатқан 
үлгі-�негеміздің �зі к�п дүниенің 
қасиетін жоғалтып жатыр. 

А қ и қ а т ы н а  к е л с е к ,  а л ы п 
жатқан бас бәйгелеріміз, �ткізіп 
жатқан дүбірлі додаларымыздың 
барлығы дерлік қазіргі және �ткен 
т а р и х т ы ң  е н ш і с і н д е  қ а л а т ы н 
дүние екенін ұмыт пағанымыз аб-
зал. Ал ел бойындағы �р мінез бен 
мұқалмас жігер – болашақтың 
дара жолын салып, іргесін қалар 
басты құндылығымыз.  Hлемді 
таңдандырғымыз келсе, қазақ-
тың қазақылығына жат дүние лерге 
барып немесе �зге жұрттың таң-
сығына еліктеместен, іргесі берік 
бірлігімізбен, асқақ армандары-
мызбен, жалынды да жігерлі рухы-
мыз бен мойындата аламыз. Оған 
дәлел ретінде, Сарыарқаның бойы-
на тұнған сазды әуенді әлем жұрт-
шы лығына жеткізіп, тамсандырып 
жүрген Димаш Құдайбергенов. 
Қазақ тың атын паш етіп, талай аза-
мат  тарды селт еткізген сері жігіттің 
бар болмысы халқының шын риза-
шы лы ғының арқасында биікке 
к�терілуінде.

@мір бәйгесінде қазақ атты 
 алпауыт елдің асқақ айбынын 
танытуға бар күшімізді жұмсасақ, 
ұлттық тәрбиенің шын құнын бағалай 
алатын боламыз. Міржақып Дулатов: 
« ...бүгінгі қазақ елі екі жолдың та-
рауында тұр. Біреуі –құлдық жолы, 
екіншісі – жұрттық жолы». Иә, біз 
жұрттық жолдың к�шіне бет алып, 

Тәуелсіздік жылдарында архео-
логиялық материалдарға деген қы зы-
ғушылық Абай ауданындағы Шың-
ғыстау, Зайсан ауданындағы Шілікті, 
Катонқарағай ауданындағы Берел 
қазба жұмыстарына байланысты 
арта түсті. Музей жоспарына сәйкес 
�лкеміздегі археологиялық материал-
дарды жинап, ескерткіштерді зерттеу 
бағытында әр жылдары зерттеушілер 
м е н  � л к е т а н у ш ы л а р  А . И с и н , 
А.Долгушев, В.Колбин, П.Жуков, 
Ю.Занарин, Х.Илиуф экспедицияға 
шығып тұрды. Соңғы жылдары музей-
дің археологиялық қорын жүйе леу 
жұмыстары жандана түсті. Музей дің 
алғашқы каталогтарының шығуы нан 
кейін жүз жылдан астам уақыттан 
соң мыңға жуық жә дігерлер енгізілді. 
Сонымен қатар ескі және �те сирек 
басылымдар қа тарындағы патша за-
маны каталог тарының к�шірмесі 
жарияланып отыр. 

Шара барысында Шәкәрім атын-
дағы мемлекеттік универси те ті нің 
профессоры, тарих ғылым ының кан-
дидаты Мұхтарбек  Қар пықұлы, Қазақ 
гуманитарлық ин новациялық заң 
университетінің тарих және география 
кафедрасының аға оқытушысы Ұлан 
Құрметқалиұлы, �лкетанушы, зей-
неткер Мұхаметқазы Мұхамедиұлы, 
«Прииртышье» �лке тану қоғамының 
мүшесі Павел Жуков, бұрынғы му-
зей қызметкері,  зейнеткер Зере 
 Оразалиналар каталогқа талдау жасап, 
�з ойларын ортаға салды. 

Гүлнұр ШАЛАТАЙҚЫЗЫ,
музей қызметкері 

СЕМЕЙ

керуенімізді ұлы мұратқа жалғадық. 
Жұрттық жолдың қандай болаты-
нын әлі де болсын түсінбегендейміз. 
Бұл – ана тіліңді шетке ысырып, �зге 
тілде с�йлегенді мақтан к�ру емес, 
�з дәстүріміздің қадірін түсінбей жа-
тып, жат елдің мәдениетіне қызығу 
емес. Жас сәбиді к�зін ашқан сәттен-
ақ бесік жырының әдемі әуенімен 
�сіру, әженің ертегісімен тәрбиелеу. 

Осы уақытқа дейін ата-баба-
мыз қадірін жете түсініп, бізге ама-
нат еткен рухани байлықтарымыз 
қазақ еліне Тәуелсіздікті тарту етті. 
Тіліміздің наркескендей �ткірлігінің 
арқасында, рухымызды оята алдық. 
Д ә с т ү р і м і з д і ң  а с қ а қ т ы ғ ы н ы ң 
арқасында Алты Алаштың ортақ 
арманын тоғыстыра алдық. Қандай 
жағ дай болмасын ұлы к�шіміздің 
ұлы мұ раттарының ұшқынын �шіріп 
алмау керекпіз. Ата-бабамыздың 
ал дында мәңгі борыштармыз және 
ауыр аманатты арқалап жүрміз. 
Аманат қа қиянат жасауға әсте бол-
майды.

 Күнделікті жаңалықтардан адам 
сенгісіз жағдайларға куә болудамыз. 
Тіпті сол жағдайларға етіміз үй реніп 
кеткендей аса таңданыс біл дірмей-
ақ қабылдайтын болдық. Тамшы 
тама-тама теңіз болады. Ал енді 
қоғамдағы сол жағдайлардың к�бі 
дерлік ұсақ және елеусіз жағдайдай 
к�рінгенімен, түптің түбінде үлкен 
бір рухани құлдырауға алып барма-
сына кім кепіл?

 Қазаққа қазақтың жаны ашы-
маса, қазақтың қамын қазақ жеме-
се �згеден күткен жақсылығымыз 
�зімізге қайта айналып келіп үлкен 
соққы болып тиер. «Жат жұрттық 
ешқашан да жарытқан да, жерсінген 
де емес, бүгін балын берсе, ертең 
уын ұсынады, түбі тыныш болғай» 
деген с�зді Оралхан Б�кейдің «Атау-
кере» романынан оқыған ем. Қазіргі 
қоғамда болып жатқан келелі істер 
мен игі бастамалар ел болашағы үшін 
аса маңызды. Сондықтан да әрбір 
қадамымыз бен іс-әрекетімізге үлкен 
жауапкершілік танытайық.

Тілеген КLГЕРШІН
АЛМАТЫ

МҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

Қор жұмысы жүйеленіп келеді 

Таңдауымыз – жұрттық жолы

Семей қаласының 
облыстық тарихи-
өлкетану музейінде 
археологиялық қордың  
тұңғыш каталогының 
тұсаукесер салта-
наты өтті.  Шараға 
 профессор Аман-
тай Исин мен 
белгілі шежіреші, 
 этнограф Молдабек 
Жанболатұлы қатысып, 
тұсаукесер рəсімінің 
лентасын қиды. 

Айналамызға бір сəтке болсын,  саналы оймен жəне шынайы 
көзбен  қарау ды ұмытпау керекпіз. Расымен де, болашақтың 
қамын  жеп,  ел тағ дырына шынайы алаңдайтын күн туды. 
Өйткені болашақтың  ұлы керуені намысы от шарпыған жігерлі 
елдің асқақ рухымен жалғасын табады. 

  ОҚЫРМАН ОЙЫ 

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ 

дерінің құпия нұсқаулары бойынша 
белгілі уақыт аралығында сұрапыл, 
қауырт орындалуын әкімшілік қатаң 
талап етті. Кей жағдайда істің мән-
жайын халық түсініп үлгермей шолақ 
белсенділер жоғарыға есеп беруге 
асығып, асыра сілтеп, жалған ақпар 
тарату қоғамдық үйреншікті құбылысқа 
айналды.

Иә, ұлт мүддесіне қайшылықты 
мәселе лерді белден басып, мемле-
к е т т і к  м а ш и н а  т а п а п  � т т і .  Б ұ л 
идеологиялық іс-шаралардың ғылыми 
д ұ р ы с - б ұ р ы с т ы ғ ы м е н  с а н а с қ а н 
басқарушы билік болған жоқ. Қызыл 
империяның к�семі В.И. Ленин араб 
қаріпті әліпбиді латын графикасы-
на ауыстыру саясатын «Шығыстағы 
мәдени т�ңкеріс !»  деп айрықша 
бағалап, идеологиялық науқанның 
к�рігін онан әрі қыздырып жіберді. 
«Күн к�семнің» аузынан шыққан 
с�зді сұрқия саясаткер сымақтар мен 
ғалым атын жамылған алаяқ залым-
дар даналық ұранға балап, іліп әкетті. 
«Жаңа әліпбиге к�шу қозғалысына 
қарсы Ахмет Байтұрсынұлы ұдайы 
елді желіктіріп, ұзын құлақ арқылы 
арандату жұмысын жүргізіп, хабар 
таратты. Олардың айтуынша [Ахмет 
Байтұрсынұлы пікірін жақтаушыларды 
айтып отыр – А.Мек.], қабылданатын 
жаңа  алфавитті  алу  –  христиан 
дінініне шоқынғанмен бір есеп, бұл 
орыстандыру саясаты, христианның 
исламға қарсы ашқан соғысы, тағы 
басқа, тағысын тағы айыптар тақты. 

Латын алфавитін алудың тиімділігін 
ғылыми тұрғыда қолдап, оң пікірін 
аямаған қазақ зиялыларының бірсы-
пырасы шын мәнінде ұлттың дамуы на 
пәрменді серпін береді деген сенімде 
болғаны да рас. Солардың қатарында 
Телжан Шонанұлы да латын алфавитін 
рухани-әлеуметтік түлеудің тетігі, 
мәдени жаңалықтың жаршысын-
дай насихаттауға белсенділік таны-
та, білек сыбана кірісті. Ғалым бұл 
тақырыпқа байланысты толғантқан ой-
ларын үнемі республикалық, одақтық 
мерзімді баспас�з бетінде жазып 
та, мәртебелі ғылыми-тәжірибелік 
мәжілістер мен конференциялар да 
пікір-пайымдауларын ортаға салудан 
алдына жан салған жоқ. 

«Латын әліппесін [Бұл с�з алфавит 
ұғымында қолданылған. Демек, әліппе 
– оқулық атауы, әліпби – алфавит 
ұғымы әлі дербес лексикалық мағына 
үстелмеген – А.Мек.] алу керектігіне 
бір себеп мынау: латын әліппесі батыс 
Ауропа мәдениетінің әліппесі; Ауропа 
мәдениеті әлі к�пке шейін жер жүзінің 
мәдениет бәйгесінде бәйгенің алдын 
бермеуі анық; сондықтан бір әліппе 
бүтін жер жүзіне әсерін тигізеді десек, 
сол әліппе – латын әліппесі болуға 
ыңғайы бар.

Латын әліппесін алғанда, түрүк ды-
быстарын тегіс таңбалау үшін бірлі-
жарымды жаңа әріб қосу керек. Бұл 
– бір. Кейбір латын әрібін Ауропаның 
әр қалқы әр түрлі айтады; түрүктерде 
кейбір латын әрібін Ауропадан басқаша 

«Емле кеңесінің қорытындысы», 
«Одақтық Жаңа Hліб Кіндік Комитеті 
III піленумі қорытындысы», тағысын 
тағы. Бұл тізімді жалғастыра беруге 
болады. Телжан Шонанұлы латын гра-
фикасымен жарық к�рген алғашқы 
«Hліппе» оқу құралының да авторы: 

«№19 хаттамадан үзінді к�шірме. 
Қазақстан Халық Ағарту Комис-
сариатының Ғылыми Hдістемелік 
Кеңесі 27/X–29 жыл.
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 «Телжан Шонанұлының «Үлкендерге 
арналған әліппе: Сауатты болыңдар!» 
қолжазбасын шұғыл түрде баспа-
дан басып шығару аса қажет» деген 
 хабарламасы.

Қаулы етті: Жедел Орталық Жаңа 
Қазақ Hліббе кәмитеті есебінен басты-
рылсын. Дұрыс к�шірме – Ғылыми 
H д і с т е м е л і к  К е ң е с т і ң  ғ ы л ы м и 
қызметкері  Страхов».  Сондай-ақ 
 Телжан баспадан жаңа жарық к�ріп, 
сиясы әлі кеуіп үлгермеген к�ркем және 
қоғамдық-саяси әдебиеттерге сыни 
пікір білдіріп, әділ бағасын беруге зор 
ықылас танытты. 

Ол к�ркем әдебиет пен әдебиет та-
рихын зерттеген еңбектерді де сүзгіден 
�ткізіп, ұлттық тәрбиелік мәні, тіл 
тазалығы мен шұрайлығына к�ңіл 
аударып, дерекке сүйеніп, уәжді тал-
дау жасап, сын мәдениетінің даму 
үдерісіне кәсіби тұрғыдан салиқалы 
ықпал, әсерін тигізді.

Қазақ �лкесін зерттеу қоғамының 

про фес сор Сергей Ефимович Маловқа 
хат жазады. 

«Орталық Жаңа Қазақ Hліббе 
кәмитеті биылғы жылы Қарақал-
пақ автономиялы облысына лин-
гвистикалық экспедиция жарақтайды. 
Экспедицияның алдына қоятын 
мақсаты қарақалпақ тілін зерттеу 
және ерекшелігін айқындау нәти-
жесінде тұрақты орфографиясы мен 
грамматикасының негізін белгілеу.

Орталық Жаңа Қазақ Hліббе кәмитеті 
бұл ж�нінде �з ой-пікірін Ғылым Ака-
демиясымен ақылдаса отырып, экс-
педиция жұмысының жетекшілігіне 
Сізге таңдау жасады. Экспедиция 
жұмысының бағдарламасы осыған қоса 
тіркеледі. Экспедиция жұмысында Сізге 
қойылатын шарт мынадай:

1) Экспедиция құрамы 3 кісіден 
жасақ талады (жетекші, оның к�мекшісі, 
ғылыми қызметкер, ғылыми жұмысқа 
дайындайтын қазақ және қарақалпақ). 

2) Экспедиция 3 ай мерзімге (15/VI 
– 15/IX-1930 ж.) есептелген. 

3) Сізге Ленинградтан шыққан 
күніңіз ден бастап қайтып оралғаныңыз-
ша тәу лігіне 10 (он) рубль телеграф 
арқы лы жіберіледі. Темір жол, кеме 
ақысы және су қатынастарының түрле-
ріне билет бағасы бойынша т�ленеді. 

4) Экспедицияның Алматы мен 
Ленинградтан 15/VI – 30 ж. кешікпей 
шығуы тиіс.

Дала  жұмысын аяқтаған  соң, 
жетекші жинаған барлық материалы-
мен Алматыға есеп беруге келіп, зерт-
теген деректерін �ңдеу, экспедициядан 
түйген тәжірибесін баяндауы тиіс.

Егер Сіз  келісіміңізді  беретін 
болсаңыз, шұғыл арада Орталық Жаңа 
Қазақ Hліббе кәмитетіне хабар беруңізді 
�тінеміз. Мекен-жайы: Алматы, Халық 
Ағарту Комиссариаты, Орталық Жаңа 
Қазақ Hліббе кәмитеті.

Орталық Жаңа Қазақ Hліббе кәми-
теті нің т�рағасы Телжан Шонанұлы». 
Хат соңына «Ұсыныс шартқа келісемін. 
С е р г е й  М а л о в .  2 1  м а м ы р  1 9 3 0 » 
делінген. Осыдан былай екі оқымысты 
арасындағы байланыс пошта мүмкіндігі 
арқылы орнайды. 

Ел ішінде кеңестік қуғын-сүргіннің 
алғашқы легі �ртке тиген дауылдай 
оқыған-тоқыған алаш азаматтарын 
жалмап тұрған дәуірде Телжанның 
мұрындық болуымен профессор С.Е. 
Маловтың жетекшілігімен қарақалпақ 
лингвистикалық экспедициясы қыруар 
жұмыс тындырып, қарақалпақ тілінің 
ғылыми орнығуына ұшан-теңіз үлес 
қосты. Осының негізінде 1931 жылы 
Сергей Ефимович Маловтың «Заметки 
о каракалпакском языке», 1934 жылы 
«Каракалпакский язык и его изуче-
ние» атты ғылыми еңбектері баспадан 
жарық к�рді. Бұл еңбектердің ғылыми 
құндылығы түрік тілдес ұлыстардың, 
соның ішінде қазақ тілінің де тарихи 
даму сипатын біртұтас зерделеуге аса 
қажет. Телжанның профессор Мало-
впен достық қарым-қатынаста хат 
жазысып, ғылыми-шығармашылық 
тығыз байланыста болуы, Сергей 
Ефимовичтің жеке мұрағат қорында 
бізге беймәлім екі тұлғаға қатысты тари-
хи бағалы деректер сақталуы күмәнсіз. 
@йткені академик  Сергей Ефимович 
Маловтың жазысып тұрған хат-хабарды 
сақтауға тап-тиянақтай, мұқият жан 
екеніне ешкімнің дауы жоқ...

1937 жылдың 21-ші шілдесінде 
НКВД шығармашылық кемелденген 
нағыз дер шағында Телжан Шонанұлын 
тұтқындап, іле-шала жұбайы Шаһзада 
Шонанованы да қамауға алды. Ұлы 
тұлғаның қасіреті соңында жолын 
қуар, іздеу салар ұрпағы да қалмады. 
@кініштісі, бергенінен берері мол түпсіз 
терең, білімдар жанның баспаға дай-
ындап жүрген қолжазбалары мен күллі 
рухани мұрасы, жиған-терген қазынасы 
қанқұйлы сұмырайдың тырнағында 
кетті. Кеңестендіру дәуірінде қызыл 
и м п е р и я ғ а  ұ л т  м ә д е н и е т і  м е н 
ғ ы л ы м ы н ы ң  � р к е н д е г е н і ,  з и я л ы 
қауымының �сіп, есейгенінің түкке 
қажеті болмады. Ұлт зиялылары тұрмақ, 
қарапайым оқыған, тоқыған қауымның 
�зі кейін коммунистердің қылмысын 
әшкерелеуге тірі куә болуынан �лердей 
қорықты. Сол себептен репрессия ма-
шинасы ұлт оқығандарын нақақтан-
нақақ аяусыз жапырып, жаншып �тті. 
Саналы ғұмырын халқын ағартуға, ілім-
білімге арнаған оқымыстының жа-
нын жаралауға, аппақ арын қаралауға 
НКВД жендеттері ҚазМУ-дың био-
логия факультетінде 2-курста оқитын 
шәкірттеріне «кеңестік билік жүйесіне 
қарсы аудиторияда үгіт-насихат жүргізді» 
деген жалған жала жабуға еріксіз 
к�ндірді. Мына сұмдықты естігенде 
Телжанның жүрегі тас т�бесіне шықты. 
Күйіктен құлазып,  зұлымдықпен 
жасалған қиянатқа қорғансыздығынан 
жанын қоярға жер таппады. Ес-түсінен 
айырылған оның құлақ түбінен бебеуле-
ген абыз Абайдың:

«Күшік асырап, ит еттім,
Ол балтырымды қанатты,
Біреуге мылтық үйреттім,
Ол мерген болды, мені атты»  деген 

жолдары оқтын-оқтын жаңғырып 
тұрды... 

Аманқос МЕКТЕП-ТЕГІ,
алаштанушы-ғалым

əмбебап ѓалымəмбебап ѓалымШонан
лыШонан
лы –  – 

Қазақ халқы алашордашылардың 
контрреволюциялық арандатуына сен-
ген жоқ және Ахмет Байтұрсынұлының 
ой-пиғылы іске аспай әбден масқарасы 
шықты. Жаңа алфавит қазақтың қалың 
бұқарасының талап-тілегі бойынша 
қолданысқа еніп, бүгінгі күні керемет 
меңгеріп алды» (Габбас  Тогжанов. 
О Байтурсунове и байтурсуновщи-
не. – Алма-Ата – Москва. Краев. 
изд. Огиза в Казакстане, 1932. –32 
с.), – деп, қызыл идеологияның ар-
найы тапсырысымен желбағар Ғаббас 
Тоғжанов алақайлап Ахаң, Hлекең 
бастаған алашордашы азаматтардың 
идеялық мұратын түгел қаралаған, 
табалаған кітап жазды. Алфавит-
ке байланысты ұлт зиялыларының 
арасындағы ұзаққа созылған ғылыми 
талас-тартысқа дем берген кеңестік 
саясат жеме-жемге келгенде, мәселені 
�зі  к�здеген мүддесіне ыңғайлап 
шешіп тынды. Арап қаріпті қазақ жа-
зуын қолдаушыларды – ескішіл, латын 
алфавитін жақтаушыларды – жаңашыл 
санап, қоғамдық пікір тудырудағы 
идеологияның алдына қойған мақсатын 
қалың бұқара соқыр, керең болма-
са, сезбесіне шарасы жоқ еді. Жаңа 
алфавитті «@ктәбір әлібпесіне» теңеу 
соның бір айғағы. Республиканың аға 
газеті «Еңбекші қазақ» газетінің бетінде 
«жаңашылдарға» бүйрегі бұрып, ар-
найы «латыншылдар бұрышы» айдарын 
ашу – мемлекеттің ұстанған саяси-
идеологиялық бағытын аңғартары 
с�зсіз. Сондай-ақ Орталық Жаңа Ал-
фавит Комитетін құру, латын жазу-
ын жан-жақты насихаттайтын «Жар-
шы» журналын бастыру, әкімшілік 
күштің бір мақсатқа жұмылдырылуы 
– Ахаң бастаған жалғыз-жарым алаш 
арыстарының үнін шығарған жоқ. 

атауға мүмкін, бұл – екі. Барлық түрүк 
елдерінің әліппесі біреу-ақ болу үшін, 
бірінің жазғанын бірі іркілмей тану 
үшін әліппені алғанда былай ету ке-
рек: жаңадан қосылған әріб неғұрлым 
аз болсын; латын әрпі �зінде қандай 
дыбысқа ие болса, түрүк тілінде де сон-
дай дыбысқа ие болсын; әрібтің бұрынғы 
дыбысы тым бұзылмасын...» (Тел-Жан. 
Ескі әліппе, жаңа әліппе мәселесі. – 
«Еңбекші қазақ» газеті, 1926 жыл, №87, 
әпрелдің 25-і.) деп тұжырымдады Тел-
жан. Түрік дүниесін дүрліктірген алфа-
вит мәселесі – саяси-идеологиялық зор 
майданға айналды. Телжан Шонанұлы 
ғылыми шығармашылық саладағы сан 
қилы ізденістерімен қатар ел �міріндегі 
кезек күттірмейтін науқанға айналған 
«Тіл құрылысы саясатына» тікелей ара-
ласып, бел ортасында жүрді. Қазақстанда 
жарық к�ретін беделді басылымдардың 
бірде-бірі Телжан Шонанұлы есімінсіз 
шықпады десек, �сіріп айтқандық емес. 
Оның қазақ тіл білімі мен ғылыми 
әдістемелік саласының �зекті мәселесіне 
арнаған зерттеу мақалалары сол дәуірдің 
мерзімді баспас�з беттерін парақтаған 
іздемпазға жиі ұшырасады. Солардың 
бірсыпырасын к�ктей шолып атасақ: 
«Түрікте латын әліпбиі», «Латын әліппесі 
туралы», «Мәскеудегі қазақ үстеденттері 
латын әліппесі жайында не деген?», 
«Латын әліппесін алуды неге тілейміз?», 
«Латыншылдардың толық жиылысы», 
«Қысқа мезгілді мұғалімдік курстар», 
«Орыс емлесі мен әліппесін �згерту 
мәселесі», «Іштен оқуға үйрету әдісі», 
«Дауыстап оқытудың әдісі», «@з бетінше 
оқып, білім алу жайында», «Оқу бұрын 
һәм бұл күнде», «Қазақша телеграм 
беру жайы», «Үмбетұлы Мәжитке жау-
ап (латын әліппесі туралы сұрауына)», 
«Мәдениет т�ңкерісі майданында», 

1924 жылға арналған есебінде осы 
қоғамның мүшесі Телжан Шонанұлы-
ның ғылыми шығармашылық ізденісін 
жоғары бағалап: «Шонанұлы – энци-
клопедист. Ол қазақ тілінде бірқатар 
еңбектер жазды, соның ішінде «Қазақ 
жер мәселесінің тарихи очеркі» еңбегін 
айрықша бағалауға лайық. Сондай-
ақ ғылымға қосқан �те құнды үлесі 
«Орысша қазақ т іл ін  үйреткіш». 
Т�раға  К.Саковский, Хатшы орнына 
П.Воронцовский (Труды общества 
изучения Казакстана (Киргизского 
края). Том VI. – Оренбург, 1925. С. 
303.), – делінген. Дәл осы жылы Телжан 
Шонанұлы Орынбордағы Қазақ ин-
ститутында дәріс берді. Сонымен бірге 
Халық Ағарту Комиссариаты жанындағы 
Академиялық Орталықтың білікті ма-
маны және Ғылыми Методикалық 
Кеңестің методисі қызметін қатар алып 
жүрді. 

1924 жылы маусымның 12–17-сі 
ара лығында Орынборда �ткен Қазақ 
білімпаздарының тұңғыш құрылтайына 
Телжан Шонанұлы да қатысты.

Латын алфавитіне к�шу жұмысы 
 республика аумағында кең құлаш 
жаюы мен тиісті нұсқаулардың тез 
арада орындалу қарқынын қадағалауды 
Орталық Жаңа Қазақ Hліббе кәмитеті 
үйлестіріп отырды. Солай бола тұра, 
Қазақстан аумағына енетін Қарақалпақ 
а в т о н о м и я л ы  о б л ы с ы н а ,  я ғ н и 
қарақалпақ этникалық тілі мәселесіне 
қазақтардың тікелей араласуын Мәскеу 
билігі ұйғармады. Себебі тіл құрылысы 
с а я с а т ы н ы ң  т і з г і н і  К р е м л ь д е н 
басқарылып, қатаң бақылауға алынды. 
Сондықтан Орталық Жаңа Қазақ Hліббе 
кәмитеті т�рағасы Телжан Шонанұлы 
Ленин градтағы Ғылым  Академиясы 
жанын дағы Түркологиялық Кабинетке 

 1928 жылы Қызылорда қаласында қазақ жазуын латын әліпбиіне көшіруге байланысты өткен ғылыми мәжіліске қатысушылар: Бірінші қатарда (солдан оңға 
қарай) 3) Балқай Байтоғаев, 8) Басыр Мұхамеджанов. Екінші қатарда (солдан оңға қарай) 2) Құдайберген Жұбанұлы, 6) Телжан Шонанұлы, 7) Ораз Жандосұлы, 8) 

Әбдірахман Байділдин, 9) Әлімхан Ермекұлы, 12) Ғаббас Тоғжанұлы, 13) Бейімбет Майлин, 14) Ілияс Жансүгірұлы. Үшінші қатарда (солдан оңға қарай) 10) Жүсіпбек 
Аймауытұлы, 13) Мұхтар Мырзаұлы (Мурзин), 15)Елдес Омарұлы. Сурет тұңғыш рет жарияланып отыр.
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ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

Шоқыр Бөлтекұлы! Өткен ғасырдың 30-40 жылдарында Қазақстандағы алғашқы бокс 
мектебін қалыптастыруға ерекше еңбек сіңірген ұлы ұстаз, халқымыздың біртуар 
перзенті, қазақтың арасынан Қеңес Одағының бокстан спорт шебері атағын тұңғыш 
иеленген, қазағын жанындай сүйген асыл азамат. Оның кісілік келбеті, адамгершілік 
ғажап қасиеттері халқымыздың қай ұрпағына да өнеге! 
Əрине, спорт сүйер қауымның Шоқыр Бөлтекұлының кім екендігінен хабар-
дар екендігі даусыз. Алайда бұған дейін осынау сан қырлы талант иесі жөнінде 
жазылған материалдардың тым аздығын ескергендіктен, өзіміз білетін деректермен 
бөліскенді жөн көрдік. Кейіпкеріміздің туған жері Маңғыстау түбегі. 

Б�лтектің тұңғышы Дина де-
ген қыз 1913 жылы, ал Шоқыр 
1916 жылы �мірге келіпті. Қызы 

бойжеткесін тұрмысқа шыққанмен, ер-
терек қайтыс болып, артында Арзу деген 
қызы қалыпты. Шоқырдың туған күні, 
әншейінде к�п кездесе бермейтін бекіре 
тұқымдас алып балық ауға ілініп, жаңа 
босанған анасына қалжа болады. Ырым-
шыл қазақ мұны жақсылыққа балап, 
жаңа туған нәрестенің атын Шоқыр 
деп қойған. Алайда оның балалық шағы 
Маңғыстау билігі ақ пен қызылдардың 
қолына кезекпе-кезек үш рет ауысқан 
отты жылдардағы қиыншылықтарға тап 
келгендіктен болар, әйтеуір жас балдырған 
шоқтай жанып тез есейеді. Ашаршылық 
жылдары �ршіп кеткен қарашешек ау-
руынан әке-шешеден ерте айырылған 
оны, әупірімдеп жүріп Форт-Шевченко 
қаласындағы жетімдер үйіне �ткізгенде, 
Шоқырдың жасы бар болғаны тоғызда 
ғана екен. Осында жетіжылдық мек-
тепте оқып жүрген жас баланың сурет 
салуға бейімділігі байқалғасын, ұстаздары 
оған жақын маңдағы Баку қаласындағы 
к�ркемсурет училищесіне оқуға түсуге 
кеңес береді. Аталған училищені үш жыл-
дай оқып бітірген Шоқыр, 1934 жылы 
Киевтегі к�ркемсуретшілер дайындай-
тын академияға оқуға түсіп, суретшілік 
мамандықтағы диплом алып шығады. 
Оған қоса дене тәрбиесі институтын да 
бітірген. Институт қабырғасында жүргенде 
бокс үйірмесіне жазылып, алғаш рет бокс 
қолғабын киеді. Қашанда алдына қойған 
мақсатына жету жолында жанын аямайтын 
жас жігіт, к�п ұзамай-ақ алғашқы табыста-
рына жете бастайды. Бапкер И.Ивановтың 
үйірмесінде жарты жылдай жаттыққан 
Шоқыр жаңадан келген �з тұстарымен 
шеберлік байқасып, үш қарсыласын да 
айқын басымдықпен жеңеді. Бірте-бірте 
жоғарғы разрядты  боксшылармен кез-
десе жүріп, балғын жас �з шеберлігін 
ұштай түседі. Ол Киев,  Харьков, Донецк, 
Львов тәрізді ірі �ндірістік қалалардағы 
жоғары оқу орындары студенттерінің 
«Буревестник» спорттық қоғамының 
жарыстарында үнемі жеңіс тұғырынан 
к�рінеді. Шәкіртіне аса риза болған Иван 
Константинович оған тағы да 2-3 жыл 
Киев қаласында жаттығуын жалғастырып, 
Бүкілодақтық бәсекелер додасына 
түсіп к�руді ұсынады. Дегенмен, ұзақ 
жылдар бойына елден жырақ кеткен 
Шоқыр Алматыға оралып, к�ңілі сүйген 
мамандығы суретшілігімен біржолата 
айналысады. Күш-қайраты толысып 
кемелденген азамат, �зі де ринг алаңына 
шыға жүріп, жас боксшыларды тәрбиелей 
бастайды. 1937 жылы Ш.Б�лтекұлының 
б а с ш ы л ы ғ ы м е н   б о к с т а н  А л м а т ы 
қаласының ресми біріншілігі �ткен. Оған 
50 спортшы қатысқан. 

Алайда Ұлы Отан соғысы басталысы-
мен бокс �нері жайына қалады. Соғысқа 

аттанған боксшылардың бірқатары қаза 
болады. @з еркімен сұранып майданға 
аттанған Шоқыр Б�лтекұлы 1941 жылдың 
шілдесінде Батыс майданында әуелі 
зеңбірек к�здеушісі, кейін оның командирі 
болады. 1942 жылдың 8 тамызында 
 ефрейтор Шоқыр Б�лтекұлын Сновидово 
жерінде дұшпанның үш «ДЗОТ»-ын �з 
зеңбірегімен жойғаны үшін «Жауынгерлік 
ерлігі үшін» медалімен марапаттаса, сол 
жылдың қыркүйек айында тағы да ерекше 
ерлігімен к�зге түскен. 

1943 жылы жарақатынан айығып, 
үйренген Алматысына екінші дәрежелі 
мүгедек болып оралған Шоқыр, суретші-
лігімен бірге жаттықтырушы лықпен де 
айналысады. Арасында �зі де жаттығуын 
үзбей, бірте-бірте спорттық жарыстарға 
қатыса бастайды. Ол 1944-1947 жылдар 
арасында бірде «Динамо», бірде «Спар-
так» ерікті спорт қоғамдарының Одақтық 
жарыстарында күміс жүлдегер атанған. 
Сол кезде қатарынан үш рет Қазақстан 
біріншілігінің жеңімпазы болған. 1947 
жылы осындай спорттық табыстары үшін 
қазақ жастары арасынан тұңғыш рет КСРО 
спорт шебері атағын алған. Дерек к�здері 
бойынша ол 223 рет ринг т�ріне шығып, 
соның 199 кездесуінде жеңіске жеткен, бұл 
дегеніңіз 90 пайыздық к�рсеткіш.

Ол 1947 жылдан бастап бірыңғай 
бапкерлік іспен айналысады. Сол жылы 
КСРО біріншілігінде жүлделі орынға 
іліккен Махмұт Омаровтан бастап Шоқыр 
тәрбиелеген қазақстандық боксшы-
лар бүкілодақтық аренаға к�теріле 
бас тайды. Кезінде оның тәрбиесінен 
шыққан ағайынды Омаров пен Рехерттер, 
Е.Хасанов, А.Үсенов, Н.Титов, А.Кадетов, 
С.Hбденәлиев, А.Құлыбаев, Х.Нұрсейітов, 
т.б. талай рет ринг т�рінде атой салғанын 
бокс жанашырлары әлі күнге ұмытқан 
жоқ. Қазақстан құрамасының да бокс 
әлеміндегі табыстары қомақты еді. Осы-

ларды ескере келе Шоқыр Б�лтекұлына 
1964 жылы Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген жаттықтырушысы деген 
құрметті атақ берілген. Бірақ қандай да 
атаққа да, даңққа да пендешілік жасап 
қызықпайтын Шоқыр, сол бірқалыпты 
үйренген дағдысымен �мір сүре берген. 
Ешкімге бас имейтін қайсар тұлғаның 
адами қарапайым қасиеттері туралы оны 
жақын білетіндер таңданыспен айтады. 
@з басым Шоқыр Б�лтекұлы туралы 
даңқты жерлесіміз, КСРО-ның еңбек 
сіңірген спорт шебері Hмин Тұяқовтан, 
халықаралық дәрежедегі АЙБА т�решісі, 
с п о р т  ш е б е р і  С е р і к  H б д е н ә л и е в 

ағаларымыздан к�п мағлұмат алдым. 1966 
жылы ағамыздың 50 жасқа толу мерейтойы 
Алматыда үлкен к�лемде аталып, боксшы-
ларды тәрбиелеудегі еңбегі Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасы-
мен бағаланыпты. Сол жылдары Шоқыр 
Б�лтекұлы келгенде Алматы жұртшылығы 
бір жасап қалатын еді дейді к�зк�ргендер. 

Б ү к і л о д а қ  к � л е м і н д е г і  а т а қ т ы 
 боксшылар профессор К.В.Градополов, 
К С Р О - н ы ң  а б с о л ю т т ы  ч е м п и о н ы 
Н.Королев, тағы бір КСРО чемпио-
ны В.Огурен ковтармен аралас болуы 
Шоқырдай бокс жаттықтырушысы 
деңгейінің қандай екендігін к�рсетсе 
керекті. Ал Шоқыр суретші ж�ніндегі 
мәліметіміз аса к�п емес. Біз к�бінесе 
қазақ суретшілерінің басы деп H.Қастеевті 
атаймыз. Ол �мір бойына мамандығы 
бойынша суретшілікпен ғана айналысқан 
адам. Ал кейіпкеріміздің отызыншы 
жылдардың ортасында әуелі Бакуде ар-
найы училище, кейін Киевте к�ркемсурет 
академиясын бітіріп, Қазақстандағы 
бірден-бір к�рнекті Абай атындағы опе-
ра және балет театрында, «Қазақфильм» 
киностудиясында суретші болып жұмыс 
істеуінің �зі к�п нәрсені аңғартатыны 
анық. Бейімбет Майлиндей жазушының 
Шоқырға �тініш жасап, татардың даңқты 
жазушысы Ғабдолла Тоқайдың портретін 
арнайы салдыруы да тегіннен-тегін емес 
болар. @кінішке орай, белгілі қазақ 
суретшілерінің қатарынан лайықты оры-
нын алуға тиісті азаматтың салған сан 
алуан суреттерінің де тағдырлары белгісіз 
күйде қалуда.

Талантты адамның маңдайына әу баста 
тағдыр деген ұғым да қоса жазылады десек, 
сол тағдырдың бұйрығымен �мірден біреу 
ерте, біреу кеш жылжиды. Сол тағдыр 
Шоқырды Абай атындағы опера және 
балет театрында суретші болып жүргенде, 
қазақ би �нерінің жарық жұлдызы Нұрсұлу 

жиендері �сіп-�ніп жатыр. Жап-жас 
күнінде кеткендігінен және �скен ортасы-
на қарайлағандығынан ба, Шоқыр туған 
жерге ат ізін сала алмапты. Сол сияқты 
екі жақты аралас болмағандықтан осы 
тұрған Алматыға тумаластары тарапы-
нан да іздеп бару жағы кемшін болулы. 
Қолдағы алтынды жоғалғасын іздейтін 
қазақшылығымыздан к�рмесек, бұған 
ешқандай сылтау айтуға келмейді. Нұрсұлу 
апайды да кезінде осындай себептермен 
туған жұрты к�п іздей қоймаған тәрізді. 
Егер қателесіп жатсақ, кешірім сұраймыз. 
Біздікі тек болған үстіне болсыншы деген 
тілектен және екі асылымыздың ардақты 
аттары жарқырай түссе екен деген ойдың 
туындысы ғой. 

Соңғы кездері аты ұмытыла бастаған 
жерлесіміз Шоқыр Б�лтекұлын еске алу 
шаралары ж�нінде Маңғыстау �ңірінде 
алғаш бастама к�терген облысымыздағы 
бокс жаттықтырушысы Марат  Жакиев 
болатын. Ақылдаса келе, әуелі оның 
�мірбаянын, даңқты спортшы тура-
лы деректерді іздестіріп, �зіміз құрған 
бастамашыл топтың күшімен қажетті 

Тапаловамен табыстырады. 1954 жылы 
үйленген олардың отбасында Ақтоты, 
Ақсұлу есімді қыздар �мірге келеді. 

Ж о қ ш ы л ы қ  п е н  т а р ш ы л ы қ т ы ң 
тауқыметін к�п к�рсе де мойымаған, 
бекзаттық биіктен т�мендемеген аяулы 
азамат 1994 жылы 78 жасында дүниеден 
�тті. Т�рт жылдан кейін аяулы жары 
Нұрсұлу апамыз да қайтыс болды. @з 
�мірлерін мағыналы да абыройлы �ткізген 
қос таланттың қазақ халқының ардақты ұл, 
қызы ретінде тарихта қалатынына күмән 
жоқ. Шүкіршілігі сол, олардың артында 
жоғарыда аталған к�зінің қарашығындай 
екі қызы, Санжар мен Бауыржан есімді 

дайындық жасап алып, 2005 жылдың 19-
23 қаңтарында Шоқыр Б�лтекұлын еске 
алуға арналған халықаралық жарысты 
�ткізгеніміз к�з алдымда. Мұндай жарыс 
бүгінгі күнге дейін тоғыз рет �тті.

2010 жыл бокс жанашырларының 
е с і н д е  е р е к ш е  қ а л д ы .  С е б е б і  о с ы 
жылы ұлт басылымы «Ана тілі» газеті 
16 сәуірде елге сын болатындай үлкен 
мәселе к�терді. Онда Шоқыр Б�лтекұлы 
мен оның  зайыбы Нұрсұлу Тапалова 
туралы материал  жарияланып, олардың 
күтімсіздіктен қараусыз қалған қабірлері 
туралы адам жанын тебірентерліктей 
мақала  жарияланды. К�п ұзамай �зге де 
басылымдар бұл мәселені жарысып жазып 
жатты. Қос арыстың туған облыстарының 
әкімдеріне арналған хаттар да жарияланды. 
Алайда қай жақтан да к�п қозғалыс бола 
қоймағандықтан, бір топ азды-к�пті жеке 
бизнесі бар азаматтардың басын біріктіріп, 
ақылдасуымызға тура келді. Келісім 
бойынша Марат Жакиев Алматының 
«Кеңсай» зиратындағы марқұмдардың 
жерленген жерін суретке түсірген бола-
тын. Сол  Алматы қаласынан сәулетші 
тауып, бірнеше нұсқадан тұратын бейітке 
қойылатын ескерткіш-белгінің сұлбасын 
сызғызып әкелді.  Қажетті қаржыны 
Меңдеш  Салихов, Ибрагим Жақсымбетов, 
 Татиев Амантай, Нұржан Жұмағұлов 
секілді азаматтар тауып берді. Сонымен, 

сты. Облысымыздың барлық қала, аудан-
дарында, алыс-жақын ауылдардың бірқата-
рында бокс үйірмелері ашылып, Шоқыр 
Б�лтекұлындай атасының ізбасарлары 
к�птеп �сіп келеді. Бұл дегеніміз, ертеңгі 
ел спортын биікке шығаратын болашағы 
мол ұрпақ тәрбиеленуде деген с�з. Біз аға 
ұрпақ, әрқашан, оларға қадамдарың сәтті 
болсын деген тілектестігімізді білдіреміз. 

К�ңілге қуаныш сыйлайтыны сол, 
боксшылар к�п жерде заманауи талапқа 
сай спорт залдарында жаттығады. Сон-
дай әмбебап спорт кешені Маңғыстау 
ауданының орталығы Шетпеде салынып, 
Шоқыр Б�лтекұлының есімі берілген бо-
латын. Қазірдің �зінде онда тәрбиеленген 
боксшылар, әртүрлі күрес түрлерінің 
палуандары түрліше халықаралық және 
республикалық жарыстарда к�зге түсуде. 
Түрлі бағыттағы үлкен спорт кешені келесі 
жылы облыс орталығында ашылмақшы, 
оған да даңқты боксшы Шоқыр есімін беру 
ж�нінде ұсыныс беріп отырмыз. Ендігі 
жерде оқу-жаттығу жиындарын �ткізетін 
облыстық спорт интернат ашылса, әлі де 
болса жеткіліксіздеу болып отырған бап-
керлер мәселесін жан-жақты шешсек, нұр 
үстіне нұр болар еді. 

Даңқты жерлесімізді к�пке, әсіресе 
жас буынға кеңірек таныстыруды мақсат 
тұтқан облыстық �лкетану мұражайының 
қ ы з м е т к е р л е р і  Ш о қ ы р  Б � л т е к ұ л ы 
мен Нұрсұлу Тапалова туралы ұлағат 
аларлықтай әсем де ыңғайлы жылжымалы 
к�рме ұйымдастырып, игілікті іс бастады.

Қорыта айтсақ, �з �сінен айналатын 
домалақ жер сияқты �мір д�ңгелегі де 
шыр айналып, әр кезеңде адамдардың әр 
буынының шындығын сахнаға түбінде 
бір  шығарады.  @мір �згермесе де, 
тіршілік тегершігі тағы бір айналғанда 
адамзат буыны алмасады. Сондықтан 
әрбір   буыны келесі  ұрпаққа �неге 
боларлықтай ескерткіш қалдырады. Осы 
ретте бүгінде Тәуелсіз елдің азаматта-
рымыз деп шетімізден кеудемізді қағып 
жүрген біз де соңымызға қолдан келетін 
нәрселерден не қалдырдық деген сұрақты 
�зімізге қойып, ұялмайтын әрі лайықты 
жауабын берсек үлкен бір кісілік болар 
еді. Бұл ретте осы мақала к�лемінде аттары 
аталған жарасымды жұп, барша қазақтың 
мақтанышы боларлықтай тұлғалар Шоқыр 
Б�лтекұлы мен Нұрсұлу Тапалованы ел 
есінде қалдырарлықтай қандай елдік шара 
алсақ та артық болмас. Hрине, олардың 
атына, рухтарына арналып жасалған 
азды-к�пті істер бар, алайда ауыз толтыра 
айтарлықтай емес. Олардың әйгілі атта-
рына ономастикалық комиссия жақтан 
жасалған қошемет-құрмет мүлде жоқ десек 
болады.  Республикамызда, Астана мен 
Алматыда бірде-бір к�шеге, оқу орнына, 
спорт кешендері мен мәдениет сарайла-
рына марқұмдардың есімдері берілмегенін 
айтсақ, мүсіндерін орнату ж�нінде ауызға 
алудың �зі қиын. Дегенмен, Тәуелсіз 
мемлекетіміздің бүгінгі ұрпағы мұндай 
олқылықтардың орнын енді толтырар. 
«Ештен кеш жақсы» деп, атам қазақ босқа 
айтпаған шығар. Абзал асылдарымызды 
ұмытпай, қадір тұтайық, ағайын!

Сақып КЕРЕЛБАЕВ, 
Маңғыстау облысының 

Құрметті азаматы
АҚТАУ

Марат ініміз бастаған маңғыстаулық аза-
маттар бас-аяғы жиырма күн ішінде к�з 
тартарлық ескерткіш-белгі орнатты. 

Осы жерде ерекше айта  кететін 
мәселе, маңғыстаулық үлкенді-кішілі 
жүрегі елім деп соғатын азаматтардың 
ауызбірлігі мен ұйымшылдығы. Тоғыз 
рет �ткізілген турнир лердің барлығын да 
қаржыландырып, неше түрлі мәселелерін 
шешкен бұл азаматтарға қандай алғыс 
сезімін білдірсек те артық емес. 

Маңғыстау боксының қалыптасуына 
ү л е с  қ о с қ а н  Р о н а л ь д о  М е л к у м о в , 
 Александр Драч, Сайлаубай  Елемесов, 
Жеңіс Жарылғапов секілді  бапкер-
ардагерлеріміздің есімін де құрметпен 
атаймыз. @лке боксының қарқынды 
дамуына облыс боксшыларының бас 
ж а т т ы қ т ы р у ш ы с ы  Ж а к и е в  М а р а т 
Исағалиұлының сіңірген еңбегі айырықша. 
Бокс әлемінде жастайынан к�зге түскен, 20 
жасында КСРО біріншілігінің жүлдегері, 
әлденеше халықаралық және одақтық 
турнирлердің жеңімпазы болған ініміз, 
бокс қолғабын шегеге ілгесін де �зінің 
сүйікті �нерін тастамай бапкерлікке ауы-

БОКС 
БАЋАД‡РIБАЋАД‡РIБАЋАД‡РIБАЋАД‡РI

Данияр мен Асылгүлдің 
 туындылары ұлттық мұраны үлгі 
тұта отырып, жаңа ізденістерге 
бой ұруымен ерекшеленеді. 
Т ү р л і - т ү с т і  ж ә н е  а қ - қ а р а 
 гаммалы  картиналар �мірді, 
еркіндік пен бақытты бейнелейді. 
Даниярдың жұмыстарындағы 
қазақ халқының тарихынан сыр 
шертетін к�ріністер к�ңілді 
тербеп, жүректі тебірентеді. 
К�рмеге қойылған туынды-
ларда халқымыздың тұрмыс-
тіршілігі, елі мен жерін қорғаған 
батырлардың қайсарлығы мен 
отаншылдық рухы менмұндалап 
тұр. 

Суретшінің негізгі тақырыбы 
–  қ а з а қ  қ а р у - ж а р а ғ ы н ы ң 
 тарихы. «Жауынгерлер»  сериясы 
к�шпелілер әлемінің ұлы ба-
тырларына арналса,  «Салт 
аттының садақ атуы» серия-
сы садақшылық �нерінен сыр 
шертеді. Сондай-ақ «Қазақ ат-
тары», «Дала келбеттері» атты 
сериялы туындылар ұлттық 
нақышқа толы. 

К�рмеде Асылгүл Байдарали-
наның кескіндеме және графи-

ка лық жанрдағы туындылары 
қойылған. Асылгүл – Қазақ бас 
сәулет-құрылыс академиясының 
түлегі. Бірнеше жыл Қазақстан 
мен АҚШ арасындағы мәдени 
байланыстар бойынша осы елде 
тұрып, әлемдік сурет �нерінің 
тереңіне бойлады. Суретшінің 
басты тақырыбы – әйел, ана. 
Асылгүл әйелге тән сезімді 
аналық болмыспен үйлестіре 
бейнелейді. Табиғаттың �зіндей 
саналуан ашық түсті бояулар-
мен салынған бұл туын дылар 
�мірге деген құштарлыққа толы. 
Оның «Hйелді кейіптеу» атты 
фантастикалық портреттер се-
риясы, ұлттық дәстүрдің бір 
үзігі к�рініс тапқан «Қыз ұзату» 
трип тихі �зіндік бояуларымен 
к�з тартады.    

Суретші  Байдаралиндер 
жазушылық қырымен де таны-
мал. Асылгүл балаларға арналған 
ертегілер жазумен және оларды 
безендірумен айналысады. Оның 
қаламынан туған «Сиқырлы 

балта», «Тауықтың арманы» 
және басқа ертегілер ұшқыр 
қиялдан туған түрлі-түсті және 
ақ-қара графи калық суреттер-
мен безендірілген. 

Даниярдың «Садақшылық 
– искусство изготовления и 
стрельбы из казахского конно-
го лука» атты кітабы қазақтың 
ат үстінде садақ ату �неріне 
арналған. Бұл кітап автордың 
аудармасымен ағылшын тілінде 
де жарық к�рді. Данияр осы 
�нерді ғылыми түрде зерттеумен 
әрі жаңғыртумен  айналысып 
жүр. К�рменің ашылу рәсімінде 
Данияр Байдаралин садақты 
пайдаланудың әдіс-тәсілдерін 
к�рсетті.   

Байдаралиндердің балала-
ры Күнкей мен Таймастың жұ-
мыс тарын қоса алғанда 80-нен 
астам туынды қойылған к�рме 
ақпан айының соңына дейін 
жалғасады.   

Дина ИМАМБАЕВА 

Қазақстан Республикасы Ұлттық музейі 
Қазақстан халқы тарихындағы маңызды 
оқиғаларды бейнелеген кес кіндемелік 
және графикалық сурет, мүсін, инстал-
ляция сынды заманауи бейнелеу (нері 
туындыларының эс киздерін жасауға 
байқау жариялайды.

Байқаудың мақсаты Ұлы Дала 
еліндегі маңызды тарихи оқиғалар 
мен к�рнекті тұлғалардың к�ркем 
бейнесін нақты к�рсету. Сол арқылы 
тарих қойнауындағы шежіре ден сыр 
суыртпақтау. Жастарды отансүй гіш тікке 
тәрбиелеп, қазақстан дық тар дың наза-
рын ел тарихына аудару. 

Байқауға қатысуға арнайы орта 
ж ә н е  ж о ғ а р ы  б і л і м д і  с у р е т  ш і л е р 
ш а қ ы р ы л а д ы .  Э с к и з д е р д е  к е  л е с і 
ұсынылған тақырыптар бей неленуі 
тиіс: «Ұлы даланың ежелгі қала лары», 
«Қазақтардың дүниежүзілік құрыл тайы», 
«Түрік жазуы», «ХХ ға сырдың басындағы 
ұлт зиялылары», «Астана – Тәуелсіз 
Қазақстанның нышаны».

Жоғарыдағы аталымдар бойынша 3 
жеңімпазға жүлде тағайындалып отыр. 
Жүлде қоры – 1 000000 (бір миллион) 
теңге. 

Байқау туралы толық ақпа ратты 
Ұлттық музейдің www.nationalmuseum.kz. 
сайтынан алуға болады.

Алматыдағы «Тілектас» 
орталығында агротуризм 
мәселелеріне арналған жиын және 
к(рме (тті. Шара барысында 
елімізде гі агро туризмнің дамуы, 
ауылшаруа шы лығындағы мал 
(сіру мен бау-бақша жайы кеңінен 
талқыланды. 

Басқосуда  с�з  алған«Гүлзар» 
қоғамдық бірлестігінің т�райымы және 
«Гүлстан» журналының бас редак-
торы Г�зел Құлжабаева гүл �сіру ісі 
Нидерландия, Германияда, Жапония 
және т.б. елдерде жақсы дамығанын 
мысалға келтірді.  Сонымен қатар 
бұл елдер осының арқасында қыруар 
қаржыға кенеліп отырғанын атап �тті. 
Гүл саласы бойынша елімізде ұлттық 
кадрларымыздың тапшы екеніне к�ңіл 

б�лді. «Жастарымыздың к�пшілігі 
банкир, экономист, заңгер болғысы 
келеді. Дегенмен, осындай нағыз табыс 
к�зі к�п салада мамандардың жоқтығы 
қынжылтады» деді ғылыми-танымдық 
журналдың PR менеджері  Батима 
Қабдолданова. Ақындар  Бауыржан 
Жақып, Мұратхан Шоқан, «Қыздар 
университеті» медиа орталығының 
жетекшісі – баспас�з хатшысы Дәрмен 
Смайыл, журналист Нәзира Бұрхан, 
Hлия Іңкәрбек және т.б. қаламгерлер 
қауымы �з ойларын ортаға салды. 

«Гүлстан» журналының бас редак-
торы Г.Құлжа баева журналистерді 
қызықтырған сұрақтарға жауап беріп, 
биылғы жылы атқарылатын жұмыстар 
мен жоспарларды тілге тиек етті. 

Нұрлан ҚҰМАР

Данияр БАЙДАРАЛИН: 

– Бірнеше жыл АҚШ-та &мір сүріп 
келген біз Отанды сүю, қадірлеу дегеннің 
не екенін терең түсінгендейміз. Бұл 
халқымыздың тарихы мен мәдениетін 
шындап үйренуге, бағалауға жетеледі. 
Шетелде жүргенде нағыз патриоттық-

отаншылдық сезімдер күшейе түседі екен. <мір бойы 
сәулет пен дизайн саласында жұмыс істеп келген Асылгүл 
екеуміздің шығармашылық стиліміз әралуан. Қазақ 
к&ркем &неріндегі дәстүрлі дүниетанымға сәйкес «ашық 
түстер эстетикасын» американдық нақты, практикалық 
тәсілдермен араластырып, жаңа бағытта жұмыс 
істеудеміз. 

Ал садақшылыққа келетін болсақ, мен бала кезім-
нен батырлар жырын оқып &стім. М.+уезовтың 
«Абай жолы», І.Есенберлиннің «К&шпенділер», «Ал-
тын Орда», +.+лімжановтың «Махамбеттің жебесі», 
Б.Жандарбековтың «Сақтар» романдары және басқа та-
рихи кітаптардың әсерімен батырлардың бейнесін жасауға 
қызығушылық туды. Жалпы мен үшін к&не мәдениет 
үлгілері, салт-дәстүр, ұлттық материалдық мұраның 
орны б&лек. +сіресе, жауынгерлік &нер туралы тарихи 
деректерді жинау барысында к&шпелілердің нағыз сегіз 
қырлы, бір сырлы болғанын байқадым. Бейбіт уақытта 
ол қарапайым малшы, қол&нер шебері, домбырашы бол-
са, жау шапқанда керегеде ілулі тұрған ата-бабасының 
қару-жарағын ала салып, атына мінеді. Жауынгер-ақын, 
жауынгер-шебер, жауынгер-&нерпаз, жауынгер-суретші. 
Бұл біздің генетикалық ерекшелігіміз. 

Қазір елімізде садақшылықпен айналысатын адамдар 
баршылық. Олардың ішінде ең сирек мамандықтың бірі 
– садақ (жақ) жасаумен айналысып жүрген Атырауда 
Мұрат Ғабдусалимов, Алматыда Т&леген Сәрсенбаев, 
Алмаз Сүлейменов, Рафаэль Т&легенов, Астанада 
 Руслан Ашимов сияқты шеберлер бар. Енді бұл &нерді әрі 
қарай дамыту керек. Мысалы, АҚШ-та, Түркияда, 
Оңтүстік Кореяда, Жапонияда, Қытайда, Моңғолияда 
садақшылықпен айналысатындар мыңдап саналады. 
Тіпті бұл ірі индустрияға айналған. Мен жақын арада 
бізде де садақшылық нағыз халықтық спорт түрі ретінде 
жаңғырады деп білемін. 

Садақшылықтан сыр шерткен Ұлттық музей байқау жариялайды

Әңгіме өзегі – агротуризм

Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік орталық музейінде 
суретшілер Данияр жəне 
Асылгүл Байдаралиндердің 
отбасылық көрмесі ашылды. 
Көрме аясында Д.Байдаралиннің 
садақшылық туралы орыс 
тіліндегі кітабының тұсаукесері 
өтті. Ашылу рəсіміне қос 
суретшінің ұстаздары, 
өнертанушылар жəне студент-
тер қатысты.   

 ӨНЕР ҚҰЛАҚҚАҒЫС

ШАРА

Шоқыр Бөлтековтің КСРО-ның абсолютті чемпионы 
Николай Королевпен жүздесіп тұрған сәті. 1957 жыл
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Вацлав Гавел атындағы 
ә у е ж а й ғ а  б е л г і с і з  б і р е у 
қоңы рау шалып, жарылғыш 
қ о й ы л  ғ а н д ы ғ ы  ж ( н і н д е 
хабарлаған. 

Бұл хабардан кейін жо-
лаушылар шұғыл түрде әуе-
жайдың бірінші күту залы-
на к�шірілді. Салдарынан 
кейбір рейстер �з уақытынан 
кешігіп ұшты. 

Чехия астанасын бетке алған ұшақтардың 
қонуына рұқсатты әуе айлағының дағдарыс кезінде 
әрекет ету штабы берді.

Dзірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

КҮТПЕГЕН ОҚИҒА

Әуежайдағы тосын жайт

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Қытайдың Тайчжоу қа-
ласында жалған опа-далап 
жасап, кәсібін д(ңге ле тіп 
отырған 15 адам тұтқын-
далып, тергелуде. 

Құқық қорғау органдары 
қызметкерлері тінту кезінде 
Чжецзян провинциясын да 
құны 117 миллион доллар 
болатын косметиканы, бір 

мыңнан астам жалған зат салынған қорапшаны 
тәркіледі. Hккі саудагерлер Lancome, Chanel, Dior 
сияқты әйгілі брендтердің атын жамылып, саудала-
рын ғаламтор арқылы жасап келген. 

2020 жылы Токиода (тетін Олимпиада мен 
параолимпиадалық ойындарға медальдар ескі ұялы 
телефондардан жасалуы мүмкін. 

Жергілікті билік ол үшін қажетті м�лшерде 
мобильдік телефон мен шағын электрондық 
құрылғылар жинауы керек. Смартфондарды 
қабылдау үшін дүкендерден орындар белгіленіп, 
әзірге 100-ден астам адам ескі гаджеттерін 
тапсырған. Ұйымдастырушылар 8 мың тонна ме-
талл жинап, оны алтын, күміс, қола медаль жасау 
кезінде қолданбақ. 

Немістің әйгілі «Дармштадт» футбол клубы 
АҚШ-тың бұрынғы президенті Барак Обаманы бей-
небаян арқылы (з ойындарын тамашалауға шақырды. 

Бұған себеп, Бундеслига турнирінде соңғы 
орынға жайғасқан «Дармштадт» – Обама Twitter-
де жазылған жалғыз футбол командасы екен. 
«Дармштадт» клубының америкалық шабуылшысы 
Терренс Бойд «Бұл біз үшін үлкен құрмет. Біз сізді 
«Бёлленфалльтор» стадионында �тетін ойынға 
шақырғымыз келеді» дейді. Hрі Обамаға арнайы 98 
н�мірімен белгіленген футболканы сыйға дайын-
дапты. «Дармштадт» пен «Аугсбург» арасындағы 
ойын ақпанның 25-інде �теді. 

Еуропарламент депутаттары Еуроодақ пен 
 Канада арасындағы сауда келісіміне нүкте қойып, 
қолдайтындықтарын білдірді. 

Сегіз жылға созылған дау-дамайда жақтастары 
келісім Еуропа экономикасын ұлғайтып, жаңа 
жұмыс орындарын ашуға септігін тигізеді десе, 
қарсыластары енді еуропалық стандарттар 
т�мендейді деп алаңдаған еді.

Халықтың наразылығына қарамай қабылдан-
ған шешім ж�нінде Еуропарламент баяндамашысы 
Артис Пабрикс Еуропаға лайық жаңа сауда шартта-
рын асыға күтетіндігін атап �тіп, «олар әлем эконо-
микасында болып жатқан дағдарыс кезінде біздің 
қоғамдастықты алға жетелейді» деді. Жақында осы 
келісімшартқа қарсы петицияға 3,5 миллиондай 
қол жиналған болатын. 

Халықаралық ұйым Бас хатшысының орын-
басары Фархан Хак Біріккен ұлттар ұйымы 
Мосул қаласының шығысында гуманитарлық 
 о п е р а ц и я л а р ы н  қ а й т а  б а с т а й т ы н д ы ғ ы н , 
ұйым �кілдері  Мосулдағы операцияларын 
тоқтатқанымен, жергілікті тұрғындарға к�мек 
беруді доғармағанын мәлімдеді. Ирактың екінші 
қаласы саналатын Мосул екі жылдан бері лаңкестік 
топтардың бақылауында қалып отыр. 

Оңтүстік  Корея соты 
Samsung Group басшысы-
ның орынбасары Ли Чже 
Ёнді елдегі құрылыс компа-
ния ларының бірін қосып 
алу үшін Чхве Сун Сильге 38 
миллион доллар к�лемінде 
пара берген деген күдікпен 
тұтқындады. Ал 2014 жыл-
дан бері холдингті басқарып 
келген Ли Чже Ён тағылған айыптың бәрін жоққа 
шығарып, билік әрекетін заңсыз деп отыр. 

САҚТАНСАҢ САҚТАЙДЫ

КҮНШЫҒЫС ЕЛІ

ЕУРОПА

КЕЛІСІМ

БҰҰ

ОҢТҮСТІК КОРЕЯ 

Ғаламторды пайдаланып...

Телефон медальға айналмақ

Обаманы футболға шақырыпты

Шешім қабылданды

 Көмек тоқтамайды

Күдік туғызды...

һәм шырайлы Шымкент шаһары

ткен жылдың қоңыр күзінде Оңтүстік Қазақстан облысының əкімі Жансейіт Түймебаев қызметіне 
жаңадан кіріскенде алғашқы қадамын қаладағы Шəмші аллеясындағы қазақ вальсі королінің еңселі 
ескерткішіне гүл шоқтарын қоюдан бастады. Дəл сол күні Шəмші Қалдаяқов əндерінің «Менің 
Қазақстаным» атты халықаралық кезекті VII ретро-фестивалі өз жұмысын қорытындылаған бола-
тын. Оған ақындар Мұхтар Шаханов, Исраил Сапарбаев, əнші Нұрғали Нүсіпжанов, композитордың 
жан жары Жəмила жеңгеміз құрметті қонақ ретінде қатысты. Шарада əн байқауының 
жеңімпаздары марапатталды. Алыстан келген қадірлі меймандарға сый-сияпат көрсетілді. 
Облыстың жаңа басшысының бұл қадамына жиналған ел-жұрт ризашылықтарын білдірді. 

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

тәрбиелік мәні бар с�здері, әдемі әзіл-
қалжыңдары жүрегімізге сәуле құятын. 
Шіркін, ол да бір дәурен екен. Бүгінде 
аттары аталған ардагер ағаларымыздың 
к�пшілігі �мірден озған. Олардың 
аман жүргендеріне зор денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, ал қайтқандарына иман 
байлығын тілейміз. 

Ұ л ы  а д а м д а р д а  қ ы з ғ а н ы ш , 
күншілдік дегеніңіз мүлде болмай-
тынын Шәкеңнің мінез-құлқынан 
байқауға болатындай еді. Ол кісіде 

қатарлас әріптестерін күндеу, 
олардан бірдеңені қызғану 
сияқты ұсақ мінез, теріс пиғыл 
атымен жоқ-тын.  Қайта, 
керісінше, біреуге «болсын», 
«толсын» дейтін. Айнала-
сындағылардың иненің жасу-

ындай жақсы лығына қуанатын. 
Ахат (Hбілахат Еспаев) к�кесін 

ән жазуда �зіне �мір бойы үлгі 
етіп, пір тұтты. Hріптес ағасының 
шығармашылық дарынын ол аса 
жоғары бағалады. Одан үйренді.
– Ахат ағам «Қызда болса үмітің, 

батыл дау бол жігітім» деп қыздың 
атынан ән жазып, жігіттің атынан 
соған жауап ретінде «Бойдақ болып 
жүрмін әлі» әнін шығарды. С�йтіп, 
екеуін айтыстырғандай, әдемі тандем 
жасады. Бұл маған ой салды да, мен 
де солай екі әнді – «Ақмаңдайлым» 
мен «Ақсұңқарымды» – бірі жігіттің, 
екіншісі қыздың атынан айтылатындай 
етіп егіз туынды жасадым, – деп қоятын 
Шәкең �з шығармашылығының ішкі 
сыры ж�нінде.

1991 жылдың қыркүйек айы бо-
латын. Жаңа оқу жылы басталғанда 
композитор Түлкібас ауданындағы 
Ақсу-Жабағылы ауылына шақырылып, 
�зінің атындағы тұңғыш жаңа музы-
ка мектебінің ашылуына қатысады. 
Бұл жалпы к�зі тірі адамға арнап сол 
�ңірде ұйымдастырылған алғашқы 
оқу орны еді. Оған «Ақ қанат» құс 
фабрикасының бас директоры, Шәмші 
шығармашылығын қадірлейтін �нер 
жанашыры, кәсіпкер-ғалым, ақын, 
профессор Аманбек Ақаев ұйытқы бол-
ды. Салтанатты жиынға қаламгерлер, 
�нерпаздар, ауыл тұрғындары қа-
тысты. Шәкеңнің сыйлас інісі, ақын 
Жарылқасын Боранбаев: 

«Жүретін бұлбұл құстай 
таңды оятып,

Hндері гауһар тастай қандай ақық?!
Аз уақыт тынығуға біздің жаққа,
Кеп қалды ән патшасы Қалдаяқов» 

деп басталатын «Hн патшасы» атты ұзақ 
толғау, арнау �леңін әсерлене оқыды. 
Hн шамшырағы �зіне к�рсетілген 
сый-құрметке дән риза болғаннан 
к�зіне жас алып, алғыс сезімін толғана-
толқи білдірді. С�йтсек, ағамыздың 
денсаулығы  мазалап жүрген кезі екен. 
Содан к�п �тпей, алты айдан соң, 1992 
жылдың ақпан айының соңында әйгілі 
композитор жарық дүниеден �тті.Биыл 
ақпан айының соңында дара дарын, 
ұлы сазгер Шәмші Қалдаяқовтың 
�мірден озғанына 25 жыл толады. 

Шымкент туралы сыр ағытқанда 
Елбасы Н.H.Назарбаевтың сол �ңірге 
жасаған бір сапарында: «Оңтүстік – 
қазақтың қаймағы шайқалмаған жер. 
Бұл �ңір шуақты күнімен, халқының 
жомарттығымен, меймандостығымен, 
салт-дәстүрге беріктігімен, ең бастысы 
– еңбексүйгіштігімен ерекше ленеді. 
Сіздерге әр келген сайын оңтүстік-
қазақстандықтардың �з �лкесін 
гүлдендіруімен, тұрмыс-тіршіліктерін 
жақсарта түсуімен қатар, �здерінің 
т ү п - т а м ы р ы н  ұ м ы т п а й ,  ә д е м і 
жалғастырып жатқанын к�ремін» де-
ген жүрекжарды с�зі еріксіз еске түседі. 
Бұл ел Президентінің әйгілі компози-
тор шығармашылығына қамқорлық 
жасап, оған «Қазақстанның халық 
артисі» құрметті атағы мен Мемле кет-
тік сыйлық беру, «Менің Қазақ ста-
нымды» Мемлекеттік Hнұранға айнал-
дыру туралы үш бірдей Жарлыққа қол 
қойғанынан да айқын к�рінеді.

әйгілі адамдары, ондағы қайнаған 
еңбек, м�лдір  махаббат жайлы тамаша 
 туындылар жазып, елді де қуантып, 
�зі де қуанышқа кенелетін. Ол тура-
лы «@нер» баспасынан 1981 жылы 
жарық к�рген «Менің Қазақстаным» 
атты әндер жинағына жазған алғы 
с�зінде: «...Шығармашылық ада-
мы тәрізді менде де жалғыз-ақ ар-
ман бар. Арыс �зенін жағалап жүру 
үшін туған жеріме тартып кетсем 
де, «Ақмаңдайлымды» қайығыма 
отырғызып, ақ ерке Жайықта сайран-
дасам да, Жезқазған мен Арқалықты 
аралап, Бурабайға барып қона жатсам 
да, қайдасың деп Сыр сұлуына сапар 
шексем де қасиетті халқымыздың 
алдындағы борышымызды ел күткен 
дәрежесінде �тей алсам жақсы болар 
еді деп жатсам-тұрсам толғанамын. 
@йткені ойланатын жасқа, толғанатын 
жасқа келіппіз» деп ағынан жарылады 
ұлы композитор.

Ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  ғ ұ м ы р ы н д а 
Шәкеңнің бармаған жері, араламаған 
аймағы, табаны тимеген ауданы 
қалмаған шығар деп ойлаймыз. Ол 
кісі қайда барса да қара орман халқы 
құшақ жая қарсы алды. Шәкең де 
елін, жұртын шын жүрегімен аялай 
сүйді. Қаншама әсем әндер арнады. 
Ал жоғарыдағы аталған туындылары 
вальс патшасының еліне, жеріне деген 
махаббатының шынайы белгісіндей 
мәңгілікқолтаңбасы болып қала берді. 

Тума талант, дара дарын Шәкеңмен 
сонау 1968 жылдардың басынан, 
ҚазМУ-дің филология факультетінде 
оқып жүрген студенттік кезімнен 
жақын араластық. Ол кісі жездеміз 
Т�леген Айбергенов пен әпкеміз 

Жаһандану ғасырында   ақпараттық 
технологиялардың к(з ілеспес жылдамдықпен 
дамып жас ұрпақ санасын ғаламтор  шырмап 
жатқан кезеңде ұлттық құндылықтарымызды 
ұлықтайтын уақыт  келді. Қазақ мемлекеттік 
Қыздар педагогикалық университетінің 
«Қыздар университеті» баспасынан «Ұлттық 
құндылықтар – тәрбие негізі» атты оқу 
құралы жарық к(рді. 

Авторлар қазақ қыздарының бойында 
болуға тиіс қасиеттерді тізбелеп к�рсетіп, 
тәптіштей түсіндіреді. «Қыз баланың бой-
ында сыпайылық, мейірбандылық, адалдық, 
сезімталдық және еңбекқорлық сияқты 
құндылықтарды кішкентайынан бастап 
дарытуды халқымыз ежелден қолға алған. 
Сондықтан қазақ қызы �зіне �мірлік жол-
дас, жар таңдауға ерекше жауапкершілікпен, 
сақтық, ұстамдылықпен қарап, оның маңызын 
санасымен аңғарып, жүрегімен түйсінген. 
Бұл істе жеңіл ойлылық, ұшқалақтық, орын-
сыз тәуекелге жол беруді �мірлік үлкен қауіп 

ғимаратының 3-4  қабаттарында 
оқитынбыз.  Кездесудің соңында 
«Менің Қазақстаным» әнін құлшына 
шырқадық. Кеш соңынан түсі суық, 
жүрісі суыт, зіңгіттей екі жігіт дека-
нымыз профессор Қалаби Мұхитұлы 
Сайкиевті алдына салып дедектетіп 
алып келіп, енді үйіне қайтпақ бо-
лып шыққан Шәмшіге:«.. .Сізбен 
оңаша әңгіме бар еді» деп,білегінен 
ұстай бергенде ол: «Сендерде менің 
ешқандай әңгімем жоқ» деп, әлгінің 
қолын қағып жіберіп, мүлде басқа 
бағытқа бұрылғаны әлі есімде.Сту-
денттер қос аяулы азаматты топтаса 
қоршап үйіне шығарып салған едік. 
Кейіннен білсек, әлгілер сол кезгі 
«үш әріптің» саққұлақтары, «Менің 
Қазақстаным» әнінің соңына шам 
алып түскен «із кесушілер» екен. Hйгілі 
«Желтоқсан» оқиғасы кезінде де бұл ән 
алаң үстінде асқақ үнмен шырқалып, 
қазақ халқының биік рухын, мұқалмас 
жігерін паш еткені баршаға мәлім.

Айтулы шығарманың Тәуелсіздіктің 
ақ таңы атқан соң Елбасымыз, Ұлт 
К�шбасшысы Н.H.Назарбаевтың 
тікелей ұсынысымен Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
H н ұ р а н ы н а  а й н а л ғ а н ы  к � ң і л г е 
мақтаныш сезімін ұялатады. Осындай-
да риза болғаннан «Жарайсың, Шәмші 
аға!» дейсің кеудеңді мақтаныш сезімі 
кернеп.

Шәкеңе студент-жастар қауымы 
тым үйірсек болатын. «Жақсыда 
жаттық жоқ» демекші, ағамыз да �те 
қарапайым, ақ к�ңіл, ашық-жарқын, 
бауырмал жан еді. 

@мірінің соңына дейін кездесе қалса 
маған: «Ой, Ақ Келес, қалайсың?» деп 

деп санаған. Келін түсіріп, қыз ұзататын 
үйлердің әңгіме-жыры, іс-әрекеті к�бінесе 
осы мәселелердің т�ңірегінде болады деген 
ойды ұлттық дәстүр, салт-санамен  астастыра 
дәлелдейді.  Дәстүр бойынша қалыңдық үшін 
де болашақ күйеуінің мінез-құлқы, ой-�рісі мен 
мәдениеті, білім мен инабаттылық болмысы, 
жақсы-жаман әдеттері жайында жақсы білуі 
�те маңызды. Қыз бала той-томалақ, к�п адам 
жиналған орындарда к�зге түседі, сыналады. 
Ондайда �зінің ұстамдылығымен, жарқын жүзді 
сыпайылығымен, сергек сезімталдығымен, 
ептілігімен, �нерпаз әрі с�зге шешендігімен, 
жарасты әзілге шеберлігімен танылған, – дейді 
авторлар оқу құралында.

«Бүгінгі қыздың, ертеңгі келіннің қолынан іс 
келуін халқымыз міндетті деп есептеген. «Салақ 
әйелдің үйінен сабақты ине табылмайды», «Олақ 
әйел – оймақшыл», «Ана к�рген тон пішер», 
«Қыз еркем – кестесімен к�ркем» деген сияқты 
мақал-мәтелдер осыны білдіргендей. Киім 
тіге білу, дәмді ас дайындау сияқты күнделікті 
тұрмыс-тіршіліктің істерін ұсақ-түйекке бала-

біздің ауылдың жайын сұрай кететін. 
«Ақ Келес» – ағамыздың Оңтүстіктің 
Сарыағаш ауданындағы Қапланбек 
зоотехникалық-малдәрігерлік технику-
мында 1950 жылдардың басында оқып 
жүргенде шығарған тұңғыш махаббат 
әні екен. Оқу орнының жатақханасы 
Келес �зеніне жақын орналасқан. Ол 
�зен таңертең де, кешке де, күндіз 
де, түнде де аппақ болып, жарқырап 
ағады да жатады. Бозбала Шәкең �зен 
бойында құрбы қызбен талай серуен 
құрған екен. Ұлы сазгердің ең тұңғыш 
«Ақ Келес» әні сол кезде туған. Мұны 
сазгердің �зі маған сыр етіп айтқан 
еді. Мені к�рген сайын «Ақ Келес» 
деп ілтипатпен атайтыны сол кездерге 
деген сағынышы болса керек.

Бірде Шәкең:
– Hй, Ақ Келес, осы менің атым 

кейін қала ма, қалмай ма, қалай 
ойлайсың? – деген еді ойланып тұрып. 
Мүмкін оны �зінің соңғы жылдардағы 
саяқ �мірітолғандырып жүрген болар. 

– Неге олай дейсіз, к�ке? Атыңыз 
қалғанда қандай! @зіңіз айтатын 300  
әніңіздің ең кем дегенде отыз-қырқы ел 
есінде қалса да, оның �зі қазақ елі үшін 
үлкен байлық. «Ақмаңдайлымыңыз», 
«Ақсұңқарымыңыз» – классика, «Ана 
туралы жыр», «Қайықта» – нағыз ше-
девр. «Ақ бантик», «Hнім сен едің», 
«Сыған серенадасы», «Дүнген қызы», 
«Сыр сұлуы», «Арыс жағасында», 
«Тамды аруы», «Отырардағы той», 
«Теріскейдің» қай-қайсысы да ке-
ремет әндер ғой. Бір ғана «Менің 
Қазақстанымның» �зі бүкіл еліміздің 
рухын к�теретін нағыз «Hнұран» емес 
пе? – деймін мен.

Біз ұлы сазгермен к�біне Алматының 
Желтоқ сан к�шесіндегі Қазақ ра-
диосы мен теледидарына барғанда, 
әсіресе қаламақы беретін күндерде жиі 
кездесіп, әңгімелесіп қалатынбыз. Ол 
кісі белсенді автор, әндері эфирден 
түспейді. Біздің де азын-аулақ жазған-
сызғандарымыз Қазақ радиосы мен 
теледидарынан беріліп тұрады. Алатын 
қаламақымызшайлық, майлыққана 
емес, берекелі байлық болатын. Сонда 
Шәкеңмен бірге Ибрагим Нүсіпбаев, 
Нұрғиса Тілендиев, Hбілахат Еспаев, 
Hсет Бейсеуов, Ілия Жақанов сынды 
халқымыздың айтулы сазгерлерін, 
қазақтың Левитаны – Hнуарбек 
Байжанбаев, Кемелбек Шаматаев, 
Hбдіхалық Досмағамбетов секілді 
Қазақ радиосының әйгілі қайраткер-
қаламгерлердің әңгімелерін тыңдап 
мәз болып қалатынбыз. Танымдық-

май, оны к�ңілге қонымды етіп істеу отбасы 
тіршілігін толыққанды жағдайда келтіреді әрі 
келген жері үшін – келіннің, күйеуі үшін – 
әйелдің қадірін асырады» деп қыздарымызға  
келін болғанда  ескеріп, санасынан шығармауға 
тиісті  �негелі насихат айтады.  Ғалым-ұстаздар 
оқу құралында  қазақ жігіттеріне жар таңдауда 
қыздың тектілігіне, ақылдылығына, инабатты, 
ибалылығына мән беру керектігін ескертіп,  
Абай атамыздың:

«Жасаулы деп, малды деп байдан алма,
Кедей қызы арзан деп құмарланба.
Ары бар, ақылы бар, ұяты бар
Ата-ананың қызынан қапы қалма» деген жыр 

жолдарынан мысал келтіреді. 
Авторлар  «қазақ қызы с�зі сыпайы, �зі 

әдепті, сұңғақ бойлы және терең ойлы болуға 
тиіс, жүзі жылы шырайлы, �зі ұяң әрі нәзік 
келеді. Сондай-ақ с�зі �ткір, �зі пысық, 
�рескелдікті сүймейтін, болмашыға пісіп-
күймейтін келбеттілік, істесе үйіріп, с�йлесе 
бұйырып, баурап алатын к�ріктілік, баппен 
с�йлеп, биязы күліп, жақсы-жаманның ж�нін 

біліп тұратын әдемілік, дене бітісі жинақы, с�зі 
шымыр шырайлылық» деп  қазақ қыздарына тән 
қасиеттерді атап к�рсетеді. 

 «Ұлтыңды сақтаймын десең, қызыңды 
тәрбиеле» деген даналар с�зін  негізге алған 
ұстаз-ғалымдардың еңбегі  қазақ қыздарының 
бойтұмарына айналуға лайықты еңбек. 

Мәрия МАЙЛЫҚҰТОВА,
«Қыздар университеті» баспасының 
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Hйгілі композитор ғұмырының ең 
мерекелі де берекелі, базарлы да ажар-
лы шағы осы Шымқалада �ткен бола-
тын. Шырайлы Шымкент шаһарын 
дара дарын жанындай жақсы к�рді. 
Оның әрбір к�шесі Шәкең үшін аса 
қымбаттысындай, ең қимасындай бол-
ды. Сондықтан ол туған �лкесі есіне 
түскенде «Шымкентім қайдасың?» 
деп алды-артына қарамай түстік жаққа 
қарай қуана тартып кететін. Шымшаһар 
ұлы сазгердің жүрегіне �згеше жақын, 
ерекше ыстық еді. @йткені онда оның 
жастық шақтан құлын-тайдай тебісіп 
бірге �скен достары, құрбы-құрдастары 
оңтүстік �ңірдің шығармашылық адам-
дары мен �нер иелері, аяулы азаматтың 
қадірін білетін кең пейілді қалың елі 
мен жайсаң жұрты болды. 

Облыстың жаңа басшысы үшін 
де �нер тарланы бала кезінен етене 
таныс әрі к�ршілес ауданның ту-
масы. Ол кезде болашақ қайраткер 
әкім  шалғай  ауыл балаларына 
арналған №12 мектеп-интернатта 
оқитын. Мектеп директоры,кейіннен 
Социалистік Еңбек Ері атанған әйгілі 
ұстаз Маржан апай Тасова еді. Ол кісі 
Шәкең туған Қызылқұм ауданының 
қызы болатын. Дарынды композитор 
сонда жас ақын Мұхтар Шахановпен 
бірге мектеп-интернат шәкірттерімен 
к е з д е с у  � т к і з г е н і ,  с о л  к е ш т е 
 «Маржан апай» атты ән шығарғаны, 
оны сол тұстағы Шымқаладағы 
Мәдениет институтының студенті 
әрі сол мектептің ән сабағының 
мұғалімі Сәбира Hбдірайымова 
орындағаны,қазақ тілі мен әдебие-
тінен сабақ беретін ұстазы әрі 
 сынып жетекшісі жас ақын, ком-
сомол белсендіс і  Жарылқасын 
Боранбаевтың шабыттана �лең 
оқығаны әлі  к�з алдында. Бәрі 
есінде, бірақ �ткен шаққа айналған. 
Сол жолы керемет бір әсерлі кезде-
су болғаны кешегі мектеп-интер-
нат оқушысы, бүгінгі �ңірдің жаңа 
басшысының жадында. Мұны к�бі 
біле бермейді. Білсе де кездесу кешіне 
қатысқандар білуі мүмкін.

Иә, бүгінде мұның бәрі тарихқа 
айналды. Айтулы композитор тұрған 
бұрынғы Ильич (қазіргі Республика 
даңғылы) к�шесіндегі облыстық ком-
сомол комитетінің хатшысы Қалаубек 
Тұрсынқұлов әперетін 1-ші үйдің 
үшінші қабатындағы 5-ші пәтер, 
сол үйдің бұрышындағы сазгердің 
ескерткіші, Hнұранымыздың ал-
тын әріптермен бедерленген мәтіні, 
Шыңғысбай қажы Дәуітұлы атындағы 
к�не Қошқарата мешітінен баста-
латын Шәмші Қалдаяқов к�шесі, 
баяғы Шәкеңнің 80 жылдығына орай 
салынған «Шәмші әлемі» аллеясы, 
ондағы концерт қоятын ашық сахна, 
сол алаңға қарап тұрған Шәкеңнің биік 
тұғырлы еңселі ескерткіші, Шәмші 
Қалдаяқов атындағы облыстық филар-
мония – бәрі-бәрі к�не тарихтан сыр 
шертіп тұрғандай. 

Бүг інде  сол  маңдағы қаз ірг і 
жастардың Неке сарайы, Т�леген 
Айбергенов к�шесі, бір қаланың 
�зіндегі Шәкеңе орнатылған үш бірдей 
(аллеядағы, филармониядағы, тұрған 
үйінің алдындағы) ескерткіш бір-
бірімен үндесіп, үйлесім тапқандай 
әсер етеді.

«Туған жерім, менің Қазақстаным!» 
деп шырқаған Шәкең туған жерінің, 
қасиетті халқының нағыз патриоты 

болатын. Ол исі қазақ даласының қай 
бұрышына барса да, қай �ңіріне сапар 
шексе де сол аймақты �зінің туып-
�скен жеріндей, туған �лкесіндей 
к�ріп, жатсынбай еркін аралайтын. 
Ел-жұртының аялы алақанында 
т е р б е л і п ,  ы с т ы қ  ы қ ы л а с ы н а 
б�ленетін. Сол �зі барған �лке, оның 

Үрнисамен жақсы араласты, жақын 
дос болды. 

Сол жылғы қыста ақын Жұмекен 
Нәжіме денов екеуінің студенттермен 
кездесуін ұйым дас тыр дық. Біз онда 
механика-математика факуль тетінің 
Масанчи-Киров (қазіргі Б�ген бай 
батыр) к�шелерінің қиылысындағы 

«Ана көрген тон пішер» 

Бақтияр СМАНОВ,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі
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Hл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің  ұжымы доцент, 
филология ғылымының кандидаты Сәкен Нұрбековке әкесі 

ЖҰМАННЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары «Экономика» 
газеті бас редакторының орынбасары – жауапты хатшы Амангелді Шопанға апасы

Кенжегүл ЖЕТПІСБАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

ОЙТОЛҒАМ

Кітаптың кіріспесінде: «Атырау лықтар 
соғыс жылдарында �шпес ерлік, қайтпас 
қайраттылық к�рсетті, оққа ұшты, жа-
раланды, мүгедек болды, бірақ ел үшін, 
бо лашақ ұрпақ үшін жау алдында қайсар-
лықтың үлгісін к�рсетті»  деп анық 
жазылған.  

К і т а п  б е т т е р і н  а қ т а р а  о т ы р ы п , 
мұрағаттан алынған деректерден артында 
облыс еңбекшілерінің қажырлы еңбегін 
анық к�ресің.  Соғыс жылдарында �лке 
«қара алтын» �ндірушілері 42 970 тонна 
мұнай тапсырғаны мысалға келтіріледі. 
Сондай-ақ КСРО Мемлекеттік Қорғаныс 
Комитетінің бұйрығымен Атырау мұнай-
шыларына ғылыми-практикалық к�мек 
беру үшін КСРО Ғылым Академиясына 
күрделі тапсырма жүктелгені баяндалады. 
Мәскеу, Алматы ғалымдары �лке мұнайын 
зерттеп, оны дамытудың нақты шараларын 
алуды үкімет назарына береді. С�йтіп, 
мұнайшылардың қолайлы еңбек етуіне 
жағдайлар жасал ғандығының бір к�рінісі 
ретінде 13 мың пар байпақ, 12 пар аяқ киім, 
1500 шолақ тон берілгендігін атап �теді.

Тарихшы Х.Б.Табылдиевтың бұл 
еңбегінде Ұлы Отан соғысы жылдарында 
қаламызда 5 госпиталь болған деп айты-
лып жүрген болса, енді  Гурьев қаласында 
жаралылар үшін 10 госпиталь болғандығы 
нақтылайды.  Отты жылдарда сұрапыл 
соғыс тек майдандағы жауынгерлерге 
ғана емес, тылдағы еңбекшілерге үлкен 
сын болғаны баршаға аян. Hсіресе, мал 
шаруашылығын �ркендетудегі Новобогат, 
Бақсай аудандарының малшыларының 
қол жеткізген табыстары нақты сан-
дармен к�рсетілген. Жеке адамдардың 
қажырлы еңбектерін атай келе, сиыр 
фермасының меңгерушісі С.Мусин, 
М.Оспанова, Т.Жылысовтар туралы жылы 
лебіз білдірген. Жау қолында қалған Ста-
линград, Ростов облыстарынан, Қалмақ 
даласынан сан мыңдаған мал айдалып 
Атырауға орналастырғаны баяндалады. 
Малмен бірге келген 3 500 малшылар-

ды орналастырудағы  жергілікті билік 
басшыларының ұйымдастырушылық 
шеберліктеріне тәнті болады.

А т ы р а у  о б л ы с ы н ы ң  т а ғ ы  б і р 
байлығы   – балық �ндіру. Тарихшы-
ғалым Х.Б.Табылдиев  �з еңбегінде су 
маржандарын сүзген  еңбеккерлердің ерен 
еңбегіне жан-жақты тоқталады. Жайық-
Каспий балық аулау тресінің, Теңіз, 
Шевченко балықшы колхоздарының 
қол жеткізген табыстарын облыстық 
(«Атырау») ,  республикалық («Еге-
мен Қазақстан»), орталық («Правда») 
газеттерінде жарық к�рген мақалалармен 
тұздықтай түскен. Профессор Ж.Бақидың 
«Атырау балықшыларының соғыс жылда-
рындағы ерен еңбегі» атты мақаласынан 
үзінді келтіре отырып, 1943 жылы облыс 
балықшылары 140 центнер сыйлығын 
Б а л ы қ ш ы  б а л ы қ - қ ұ т ы  з а у ы т ы н ы ң 
уылдырықшысы Жаңбатыр Сарб�пиевтың 
Орталық майдан қолбасшысы, армия гене-
ралы К.К.Рокоссовскийге табыстағанын 
шынайы бейнелейді.

Профессор Х.Б.Табылдиевтың кітабы-
ның тағы бір құндылығы сол – Қазақстан 
Республикасының Президенті мен Атырау 
облыстық мемлекеттік мұрағаттарында 
сақталған құжаттардың түпнұсқасын 
к�шіріп берген. Мұның �зі соғыс жыл-
дарында қабылданған мемлекетт ік 
шаралардың шынайылығын арттыра түсері 
с�зсіз.

Қорыта келгенде, аталмыш кітап отты 
жылдардағы Атырау облысы еңбекшілерінің 
Ұлы Жеңісті жақындатудағы еңбегі жан-
жақты баяндаған ұзақ жылғы тарихшы-
ғалым Хисмет Бозанұлы Табылдиевтың 
жемісті туындысы. 

Қылышбай СҮНДЕТҰЛЫ, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің З.Қабдол 
атындағы ғылыми-зерттеу орталығының 

жетекшісі, тарих ғылымының 
кандидаты

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

СУРЕТКЕРЛІК СУРЕТКЕРЛІК 
өрнектеріөрнектері

Балалар әдебиетінің әлемдік клас си-
калық дәстүрі бойынша жазған («Чика 
– Дабылдың баласы», «Ақтайлағым-ай», 
«Қияндағы күн нұры», «Арғы ауыл мен 
бергі ауылдың балалары») повестерінде 
қазақ ауылдарындағы балалардың тұр-
мыстық-әлеуметтік қарым-қатынас 
жүйе сіндегі әрекеттері реалистікпен 
суреттелген. Повестердегі кейіпкерлер 
әлемдегі барлық халықтардың тірші-
лі гіндегі психологиясы үндес балалар. 
«Чика – Дабылдың баласы» повесінде 
екін ші дүниежүзілік соғыс кезінде ата-
анасы �лген жетімді (Бақытжан-Чика) 
бауырына басқан, сол ісімен соғыс қасі-
ретін жеңген, адамзат қауымына ортақ 
адамгершілік-имандылық ұялаған қа-
зақ ауылының гуманистік болмысы 
дараланған. 

«Ақтайлағым-ай» повесінде т�рт 
түліктің т�лін аялап �сірген қазақ ауылы 
ұрпақтарының мейірімге, ізгілікке толы 
жан ділі әлемінің айрықша сезімтал, 
нәзік болмысын бала кейіпкердің түйенің 
ақтайлағының сойылуынан шошынған 
психологиялық хал-ахуалын суреттеумен 
ұғындырады. 

Соғыс жылдарында ер-азаматтар 
әскерге кеткен кездегі қазақ ауылының 
бас к�терері болып қалған ана-әже-
лер дің немерелеріне, жас�спірімдерге, 
қыз-келіншектерге бас-к�з болғандығы, 
мектеп ғимараты болмаса да ауыл 
адамдарының үйлерін сабақ оқытуға 
арнаған мұғалімдер қызметі, жүдеп-жадап 
отырған ауыл адамдарының қорадағы 
малын ұрлаған қаныпезерлік, жоғалып 
кеткен малды иесіне қайтаратын адал 
пейілділік,т.б. – қазақ ауылындағы 
тіршілік тынысы «Қияндағы күн нұры» 
повесіндегі бала кейіпкер Ералының 
 баяндауымен суреттелген. 

Қазақ ауылдарының XX ғасырдың 
40-50 жылдарындағы тұрмысы, ондағы 
ересектердің де, балалардың да �зара 
қарым-қатынасы мәдениетінің �зіндік 
сипаты, к�ршілес ауыл балаларының 
біресе татулықпен, біресе қақтығысумен 
�тетін �мір шындығы, т.б. «Арғы ауыл мен 
бергі ауылдың балалары» повесінде баян-
дайды. Бала кейіпкерлердің (Қожаберген, 
Шәкет, Тымақбай, Б�леген тапқыш, 
Ерболат, жалқау Жанғазы, Ботабай, 
Нұрғали, Hзен,т.б.) бал дәурен балалық 
шақ кезеңіне тән бір-бірімен алысатын, 
жұлысатын, жасырынатын, т.б. ойында-
ры да тартымды баяндалған. Балалардың 
сан алуан ойындары ортасында олардың 
иттері  (Алыпсоқ,  Майлыаяқ),  т .б. 
қайталанбас қызықты сипаттарымен 
 суреттелген. 

Hдеби ертегілер – әлем әдебиетіндегі 
классикалық дәстүрлі туынды. Жазу-
шының балаларға арналған әдеби ерте-
гілеріне табиғаттағы тіршілік иеле рінің 
(адамдардың, құстардың, аңдардың, 
түліктердің, т.б.), жәндіктердің – бәрінің 
де �зара сабақтас, тағдырлас �мір бола-
тын философиясы арқау етілген. Ертегі-
новелланың кейіпкерлері Жаужұмыр 
аңшы мен әйелі, олардың Аққанат ару 
қызы мен оның жары Сусамыр азаматтық 
шынайы махаббаты. Аққанаттың аяла-
уымен тіршілік қозғалысындағы м�лдір 
бұлақтың ағуы, Қызылнар, бұлдырық, 
сауысқан, қызғыш құс , қаз, т.б.  адамның 
аялы қолымен ғана қозғалыста болатын 
шындығымен танылады. 

Жазушы – адамдардың арманда-
рының қиялдаумен �рістеуін негізге ала 
отырып, �мірдің шындық оқиғаларынан 
к�ркемдік  ойлаудың к�ріністерін 
ж и н а қ т а п  т ү й і н д е й т і н  с у р е т к е р . 
 Молдахмет Қаназдың бала батыр  Бидас, 
оған �тініш айтқан, тапсырма берген ана-
сы Hлима, қасқыр, түлкі, қария, тасбақа, 

Қарашатау мен Жабасақтың арасы
Қырық шақырым шамасы.
Ық  жағында ерке Ырғыз саласы,
Жел  жағында ұлы Торғай даласы.

Осы арадан �тіп бара жатқанда,
Оралады қол созған шақ ақ таңға.
Оранамын күллі әлемдік шапаққа,
Осы араның топырағын басқанда.

Сәндібек ЖҰБАНИЯЗОВ

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

қойшылардың бейнеленуінен жылдың 
барлық мезгілдерінде де к�шумен 
жүретіні, жазғы аптапта да, қысқы аяз-
да да малдың амандығын, �сіп-�нуін 
қамтамасыз ететін бейнетті  еңбек 
сипатын к�реміз. Повесть кейіпкері 
Тоғанас қария – малын жақсы бағуы 
арқылы абырой биіктігіне к�терілген 
халықтық тұлға. Оның қара жорғасын 
баптап, бәйгеде жүлдегер болғаны, 
сол жорғаны еркіндігіне бос жіберіп 
алып, ақырында жоғалтып, ең соңында 
с о л  а т т ы  и е л е н і п ,  м а ш и н а л а р ы -
на тиеп алғандардан �з  малын �зі та-
нып ала алмағаны  нанымды. Боран-
да машинасы бұзылып далада қалған 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
бастығы Тортайды, оның жүргізушісін 
үйіне әкеліп сауықтыруы, артынан 
бұған дейін үйіне қонақ боп келгенде 
нәпсіқұмарлығы жирендірген Тортайға 
кешіріммен қараған Тоғанас мінезінің 
қазақы ірілігі аңғарылады. 

Повесть кейіпкерлері Мұхаметшәріп 
те, аудан басшыларының бірі Тортай да, 
совхоз директоры да – барлық абырой-
ды да, атақты да жыл он екі ай уақытын 
малды бағумен �ткізгендер шопандар 
арқылы к�рінетіні – тіршіліктегі соған 
ұқсас адамдарға тән сипат. 

Повестің к�ркемдік түйіні – фәни 
дүниедегі саналы ақыл-ой иесі адам-
дардың бәрінің де �здерімен аралас-
құ ралас жүрген адамдардың қитұрқы 

сындағы адам мен оны қоршаған тіршілік 
иелері тағдырларын қақтығыстарымен, 
қайшылықтарымен сабақтастыра �рнек-
теген суреткерлік ұстанымын сезінеміз. 

Жазушының барлық әңгімелерінде 
де жеке адамдардың тұрмыстық-әлеу-
меттік ортадағы �зіндік мінез-құлық 
психологиясының даралана мінезделуі 
айрықша назарға алынады. Hңгімелердегі 
кейіпкерлердің адамгершілік-имандылық 
қ а с и е т  т е р і н і ң  т ұ р м ы с т ы қ  қ а р ы м -
қатынастар жүйесіндегі танылуы, �зара 
қақты ғыс тары, үндестіктері �мір сүру 
философиясы заңдылықтары аясында 
суреттелген.

Жазушының «Кек» атты тарихи 
драмасы ның тақырыптық арқауында 
XIX ғасырдың 1845-1865 жылдарында 
Сырдария �зенінің т�менгі ағыс атырап-
тарындағы Қазалы бекінісі мен Қызылқұм 
�ңіріндегі Қазақ халқының ұлттық-
азаттық к�терілісі оқиғалары алынған. 
Hрқайсысы жеті к�ріністен тұратын 
екі актілі тарихи драманың сахналық 
қойылымға лайықталған құрылымындағы 
негізгі тартыс-қақтығыс – Ресейдің отар-
шыл билеушілері мен батыр, би Жанқожа 
Нұрмұхамедұлы бастаған ұлт-азаттық 
к�терілісшілері арасындағы оқиғалар 
негізінде суреттелген. 

Жазушының осы «Кек» тарихи 
драмасы – Қазақ хандығының азып-
тозып, ақырында XIX ғасырда Ре-
сей патшалығы отарлық құрсауының 

әже, Жайбасар Майтабан бастаған 
сарбаз дардың (сұңқар, бозторғай, құ-
мырсқа, суыр, трактор) бірлескен іс-
әрекет терімен теңізді, бұлтты, т.б. жал-
мап жұтқан аждаһа Асаталаттан есе 
қайтарылады. Ертегі-повестің идеялық-
композициялық желісінде табиғаттағы 
адамдардың, аңдардың, жәндіктердің, 
�сімдіктердің (сексеуіл, дүзген, т.б.), 
таулардың, даланың, бұлттардың, ға-
рыш тық-ғаламдық кеңістіктегі жанды 
денелердің және заттардың бәрінің де 
бірімен-бірі сабақтасқан, бір-біріне нәр 
беретін үйлесімді тіршілік қозғалысының 
бұзылуының зардаптары айыпталады. 
Ертегі-повестің басты кейіпкерлері бала 
батыр Бидас – қазіргі заманғы табиғаттың 
экологиялық апаттарына, дағдарыстарына 
қарсы күресуші жаңа буын �кілдерінің 
к�ркем жинақталған бейнесі. Ал Асата-
ласат – адамзат �ркениетінің бұрынғы-
соңғы жетіст іктерінің  бәрін  жал-
мап жатқан қазіргі заманғы аждаһа-
ғаламдастыру экологиялық апатының 
жинақталған бейнесі. Ертегі-повестері 
жеті к�зді аждаһа Асаталастың �зендерді 
(Қоғалы �зені, Дархан дария, Мұңбұлақ), 
К�кшулан теңізді сіміріп салғаны, 
аспандағы бұлт атаулыны жұтқаны – бәрі 
де бүкіл табиғатты құрсаулап қамтыған 
қазіргі заманғы экологиялық дағдарыс 
әлемінің к�рінісі. 

Жазушының повестері – дәстүрлі 
прозаның к�ркемдік талаптары аясын-
да жазылғандығымен ерекшеленеді. 
Повестердің тақырыптық арқауы – 
қазақ ауылының тұрмысы. «Құмқой нау» 
повесінің басты кейіпкерлерінің (Тоға-
нас қария, Құланбай, Сабалақ, Тайқара, 
ферма бастығы Мұхамет шәріп, ауыл 
шаруашылығы басқар масының бастығы 
Тортай, т.б.) – тіршілік қозғалысындағы 
қазақтың ата-бабалық жолын ұстанудағы 
ұстанымдары мал баққан кәсіби іс-
әрекеттері – бәрі де әрі қайшылықты, 
әрі үндес �мір шындығының күрделі 
бол мысы сипатымен бейнеленген. 
Повестің композициясындағы әлеумет-
тік психологиялық желі – адамдар 
қарым-қатынастарындағы жақсылық 
пен жамандық тартысының реалистік 
шындығы. Повесть құрылысындағы 

қылықтарына да, тұтқиыл келген ажал 
құрығына да т�зімділікпен шыдас 
беретін психологиялық хал-ахуалын 
оқырманға сезіндіру. Hрбір қазақтың 
ұлттық жан діліне тән �зінің ата-
бабаларының, ата-анасының, �зінің 
к і н д і к  қ а н ы  т а м ғ а н  т у ғ а н  ж е р і н , 
атамекенін кіндігі санайтынын бағалау. 
Туған ауылындағы жақсылыққа, шынайы 
�мір сұлулығына жаны қас, әпербақан, 
к�ркеуде пасықтардың қырсықтарын 
басып-жаншып қарсы тұратын адал, 
ақк�ңіл, қайырымды, жаны сұлу, дарқан 
адамдардың мол екендігі де шығарманың 
поэтикалық мағыналы астарларымен 
сезіледі. 

Жазушы Молдахмет – адамдардың 
сан алуан қуанышқа да, қасіретке де толы 
тағдырларының әлеуметтік болмысын 
психологиялық сипатымен бейнелейтін 
қаламгер. Жан дүние әлеміндегі асыл 
қасиеттер (мейірім, қайырым, жомарт, 
мәрт, кешірім, еңбексүйгіш, т.б.) және 
жексұрын сұрқиялықты (екіжүзді, қыз-
ғаншақ, күншіл, сатқын, мансапқор, 
пайда күнем, тұр лаусыз, т.б.) к�ркем 
шындық поэтикасымен бейнелеудегі 
суреткерлік-ойшылдық, қайраткерлік-
сыншыл дық шеберлігі к�ркем прозалық 
әңгіме лерінен, повестерінен байқалады. 
Жазу шының әңгімелеріндегі жаратылыс 
кеңістігіндегі барлық тіршілік иелерінің 
әрқайсысына тән �зіндік тағдыры, түйсік, 
ұстаным болатыны дәлелденеді. 

Жазушының «Ескі қыстау» әңгіме-
сіндегі Т�ртк�з қаншық туған топыра-
ғы нан ешқашан ажырағысы келмейтін 
тіршілік иелеріне тән қасиет иесі. 

Hлем әдебиетіндегі анималистік 
тақырыптағы туындылар дәстүрімен 
жазған жазушының «Ит �лім» әңгімесінде 
иесі Антонина Григорьевна кемпірдің 
сүйікті  қандені  Димкасының иесі 
�лгеннен кейінгі тұрмысқа еш к�ндіге 
алмай, сол бұрынғы үйінің алдында 
суықта иесін күте-күте қатып �лгенін 
оқимыз. Hңгіменің түйіні – «Итті иесі-
мен қинасын» атты қазақ мақалының 
шындығын дәлелдеу. 

Жазушы Молдахмет Қаназдың ит 
туралы к�ркем әңгімелерін оқып оты-
рып, қаламгердің �мір, тұрмыс қозға лы-

біртіндеп күшейіп, сол отаршыл зымиян 
саясатқа к�нбеген халық қарсылығын 
танытатын туынды. Пьесаның бас 
кейіпкері Жанқожа орыс отаршылда-
рына, Қоқан озбырларына, жергілікті 
опасыздарға (В.И. Перовский – Орын-
бор генерал-губернаторы; В.В.Беглов 
– Ырғыз бекінісінің бастығы, полков-
ник. Орыс отаршылдары, итаршылары-
к�зқамандар, сатқындар: Елікей – стар-
шын, орыс армиясының полковнигі, 
Б а б а ж а н  с а р т ,  Ж а н ғ а з ы  с ұ л т а н , 
Дәрімбет би, Сейіл, Мұхамедхасан - 
Мұхамед-шафих Ахмерұлы – Орын-
бор шекаралық комиссиясының кіші 
тілмашы) қарсы халық қозғалысын 
бастап, талай рет шешуші шайқастарда 
жеңіске жеткендігі пьеса к�ріністерімен 
дәйектелген. Тарихи драма сюжетінің 
шарықтау шегінде Жанқожа батырдың 
орыс отаршылдарының аярлықпен 
ұсынған сыйлықтарынан, атақтарынан 
бас тартқаны, отаршылдармен ымыраға 
келген ел  ішілік  арам ойлыларға 
ырық бермегені сахналық к�рініс 
оқиғаларымен танылады. 

 Тарихи драманың к�ркемдік-
идеялық түйіні – би, батыр Жанқожа 
бастаған халық ерлері рухының мәңгілік 
сақталатынын дәлелдеу. Пьеса соңындағы 
тұлпар К�кешкіні іздеген Жанқожаның, 
оған жауап ретінде тұлпарының кісінеген 
дауыстарының қосыла �ріле естілуі 
арқылы жазушы мәңгілік Тәуелсіздік, 
еркіндік іздеген Ұлы Дала Еліне тән асқақ 
романтикалық, қаһармандық рух сары-
нын сезіндіреді.

Қорыта айтқанда,  қазіргі  қазақ 
әдебиетіне �зінің к�ркем прозадағы 
әңгімелерімен, повестерімен, «Кек» 
т а р и х и  д р а м а с ы м е н  ұ л т т ы қ  р у х а -
ни құндылық қазынамызға мол үлес 
қосқан к�рнекті  жазушы-суреткер 
Молдахмет Қаназ шығармашылығы 
қазіргі және болашақ оқырмандарының 
эстетикалық дүниетанымын тереңдеткен 
тағылымымен болашақ ұрпақтарға да 
рухани қызмет ете береді.

Темірхан ТЕБЕГЕНОВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор

Тағдыр  жолы

Отты жылдар шежіресі 

Қазақ əдебиетінің тарихына XIX ғасырдың 70-жылдары жасөспірімдер 
мен балаларға арналған үздік шығармалардың республикалық жабық 
бəйгесінде «Чика – Дабылдың баласы», «Жер кіндігі» повестерімен 
жүлдегер атанып, əдебиет əлемінде жарқ еткен Молдахмет Қаназ – 
суреткерлік талантымен танылған көрнекті жазушы. 
Танымал қаламгердің тіршілік қозға лы сындағы үндестік пен қайшы-
лыққа, түсінісумен қақтығысуға толы өмір шындығын өрнектеген 
шығармалары («Сонар», 1973; «Жер кіндігі», 1975; «Арна», 1975; 
«Ақтайлағым-ай», 1984; «Құм қойнау», 1984; «Армандай алыс жағалау», 
1988; «Жаңбырлы жаз», 1991; «Қияндағы күн нұры», 1993; «Жанқожа», 
2001; «Чика – Дабылдың баласы», 2002;  «Кек: Тарихи драма жəне хика-
яттар», 2009) – жазушының суреткерлік дүниетанымын миллиондаған 
оқырмандарына танытты. 

Ұлы Отан соғысының шежіресін мұрағат негізінде қағазға түсіргендердің бірі, 
ғалым-ұстаз, журналист – Хисмет Бозанұлы Табылдиев. Бұған дейін үштомдық 
«Боздақтар», «Жеңісті жақындатқан жандар» жинағын құрастырушы-автор 
атанғаны баршаға мəлім. Тарихшының ұзақ жылғы зерттеулері «Атырау облысы 
отты жылдарда» (1941 – 1945 жж.). Ұлы Отан соғысының аяқталғанына 70 жыл толуы-
на орай тарихы мен жылнама шежіресі. Атырау: «Атырау-Ақпарат» ЖШС баспаха-
насы, 224-бет» атты кітапқа жүк болған.

Еліміз егемендік алып қазақ тілі мем-
лекеттік мәртебеге ие болғалы ана тілі-
міздің мерейін асқақтату жолында ел 
үкіметі қолдауымен к(птеген шаралар 
атқарылуда. 

«Ел боламын десең, бесігіңді түзе» деп 
кемеңгер жазушымыз М.Hуезов айтқандай, 
жас бүлдіршіндерді ана тілімен ауызданды-
рып, халқымыздың ауыз әдебиетінің тама-
ша үлгілерімен, аға ұрпақ пен осы заманғы 
қаламгерлердің таңдаулы туындыларымен 
сусындату мақсатында «Эксклюзив КА» 
баспасынан жарыққа шыққан «Бәсіре» 
жинағы осы мақсаттың бір к�рінісі десек 
те болады. 

Түрлі-түсті безендірілген әдемі де к�р-
кем бұл жинақтан жұмбақ та, жаңылт паш 
та, ертегі-аңыз да, тақпақ пен санамақтар 
да молынан табылады. 

Балалар мен жас жеткіншектердің 
таным-түсінігіне, талап-талғамына сай 
еңбекті жасау оңай шаруа емес. 

Бұл жинақты шығаруға баспа ұжы-
мымен қатар балаларға арнап шығарма 
жазып жүрген белгілі ақындар мен жа-
зушылар белсене ат салысқанын айта 
кету керек. Сонымен бірге осы кітаптың 
2-топтамасында  жарияланған «Тәкәппар 
піл»  атты қысқа әңгіменің �зге авторға 
е м е с ,  б е л г і л і  қ а л а м г е р  Т о л ы м б е к 
Hбдірайымұлына тиесілі екендігін айта 
кеткеніміз ж�н. Жазбагерден кешірім 
сұрай отырып, ұсақ техникалық кем-
шілік «Бәсіре» жинағының құндылығын, 
маңыздылығын кеміте алмаса керек. 
Қысқасы, бұл кітап жас ұрпаққа керек 
кітап десек артық айтқанымыз емес. 

   
А.НҰРҒАЛИЕВА

Жас ұрпаққа керек кітап

Осы �ңірде туып-�стім, шыңы аспан,
Осы �ңірде қиял шынға ұласқан.
Осы �ңірде қалды талай қария,
Ақ жол тілеп ұрпағына қыр асқан.

Жел тербеген тал-теректің сыбдыры,
Жетелейді естелікке жып-жылы.
Менің ғұмырбаянымның бастауы –
Кедір-бұдыр күйге түскен бұл күні!

Кейде жұмсақ тағдыр, 
Кейде тым долы,
Бірі алақан, ал шапалақ  бір қолы:
Жылдар озып, тозыпты әбден –
Мені елден
Шығарып сап, қарсы алатын қыр жолы.

Туған жерге созамын деп қол ұшын,
Талай ұлың ерттеді еңбек торысын.

Бір жылдары Базар жырау бабасын
Ұлықтады Hкімгерей сол үшін!
Жасытпаған тағдыр тосқан  толы сын,
Жүргеновтің, Шонановтың жолысың!
Ұзап кетті Айы оңынан туар сәт...
Ұқпай қойды Ел сонысын.

Жайлауыңда жұпар шашқан жел б�лек,
Қойнауыңда тұнып жатқан  мол дерек.
Hкіміңе не керегін білмеймін,
Алтын бесік, саған әйбат жол керек!

Десін мені  «Жыры бүтін, есі кем!»
Десін мейлі  «Адасқан ба есінен?!»
«Қошалақтан Жабасақтың несі кем?!»
Деген әнтек ойға б�гіп кетіп ем...

@сиетің «Кім болсаң да Адам бол!»,
@мір бойы жаңғырады санамда ол.

Ақын болдым аймалаған жырымен,
Hкім болсам, салғызар ем саған жол!

Жол салар ем – 
Жабыла жұрт мақтайтын,
Жолы түскен жадында ұзақ сақтайтын.
Кей кездері жардан артық баптайтын,
Кәдекеңнің к�лігі еш батпайтын!

Жол салар ем – 
Hрі түзу, әрі ұзын,
Оған түскен ұл-қызының озығын.
Шығарып сап тұрар еді бір Ана,
Жаулығымен жасын сүртіп к�зінің!

Жолым менің, жолың сенің, жолы оның, –
Қуанар ем – жалғасы боп к�ненің.
Дарқандықтың дариясына бастаса  – 
Қосылса оған тамшы болып �леңім! 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

77 жасқа қараған ша-
ғында ардагер ұстаз, оқу-
ағарту іс інің үздіг і ,  ҚР 
Білім беру ісінің Құрметті 
қызметкері, Ы.Алтынсарин 
т�сбелгісінің иегері Рысбай 
Сәтімбекұлы �мірден озды.

Р . С ә т і м б е к ұ л ы  1 9 6 8 
жылдан бастап бүгінгі күнге 
дейін Қазақ мемлекеттік 
Қ ы з д а р  п е д а г о г и к а л ы қ 
университетінде ұстаздық 
қызмет атқарды. Осы уақыт 
аралығында сапалы білім мен саналы 
тәрбие беруде к�пшіліктің құрметіне 
б�ленді.  

Республикамызда тұңғыш рет жарық 
к�рген 10 томдық «Қазақстан Ұлттық 
энциклопедиясының» (1997-2007) алқа 
мүшесі болды және оған  200-ден астам 
мақаласы енді. Сондай-ақ мектептерге 
арналған биология пәндері бойынша 
т�л және жаңа буын оқулықтарының, 
жоғары оқу орындарына арналған «Адам 
анатомиясы», «Қазақстандағы табиғи 
қорықтар және биоалуантүрлілік», 

« Қ а з а қ с т а н д а  е р е к ш е 
қорғалатын табиғи аумақтар 
және биоалуантүрлілік» 
ж ә н е  « Э к о л о г и я  ж ә н е 
Қ а з а қ  с т а н д а ғ ы  е р е к -
ш е  қ о р ғ а л а т ы н  т а б и ғ и 
аумақтар» кітаптарының 
авторы. 700-ден астам ғы-
л ы м и ,  ғ ы л ы м и - ә д і с т е -
мелік мақалалары қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерін-
дегі  халықаралық және 
рес публикалық журналдар 

беттерінде жарияланды.
Республикалық БАҚ-пен тығыз бай-

ланыста болды. «Ана тілі» газетінің 
тұрақты авторы еді. Осы уақытқа дейін 
оқырмандар к�ңілінен шығып жүрген 
«Қызыл кітап» айдарын жүргізіп келді. 

Ардақты азамат, ұлағатты ұстаз 
бейнесі ешқашанда ұмытылмайды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке 

қарасты басылымдардың 
еңбек ұжымдары

Ұлағатты ұстаз еді
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Алғашқы марка 1840 жылы Ұлыбританияда 
шыққан. Артынша марка жинау науқаны басталған.

Бір жас жігіт «Таймс» газетіне марка жинаймын, 
бір б�лмеме айнала түгел жапсырып қояйын деп 
едім деген хабарландыру берген. Ол белгі соғылған 
маркаларды жинаған. 16 мың марка жиналғанымен, 
б�лмеге түгел жапсыруға жетпей қалыпты. 

Ф и л а т е л и я н ы ң  т а р и х ы н д а  м а р к а л а р ғ а 
 байланысты талай қызықты оқиғалар болған. Ең 
қымбаты 1856 жылы Британ Гвинеясы шығарған бір 
центтік марка деп есептеледі. Біздің ғасырымызда 
аукциондардың бірінде ол 40 мың фунт-стерлингке 
сатылды. 

Маркаға байланысты соғыс шығып кеткен 
жағдайлар болған. Тарихта олар «почта жанжалда-
ры» деп аталады.     

А Қ Ш - т ы ң  « Ж а ң а 
 Англия» деп аталатын шығыс 
жағалауында 800 мұнаралы 
сағаттың жұмыс істеп тұрғаны 
есептелінген. Оның 200-ден 
астамына 66 жастағы  Эдвард 
А р г и м б о л ь д  д е г е н  а д а м 
қамқорлық жасайды екен. 

Дәстүрлерді жан-тәнімен 
беріле қорғайтын жандарды 

егер қарт шебер ауырып қалса, әйтпесе �ліп кетсе, 
онда сағаттардың жағдайы не болар екен деген ой 
мазалайтын к�рінеді. Бәрінен де планетааралық 
ұшулар мен атом ғасыры дәуірінде осындай 
мамандыққа құмартушылардың жоқтығын 
айтсаңызшы.  

Барлығы жасанды б�лшектерден тұратын 
«Астролон» сағатын шығаруды Швейцарияның 
«Тассот» фирмасы толық игерген. Ол бір жылдың 
�зінде 200 миллионнан астам сағат шығарады, 
мұның �зі Швейцарияда �ндірілетін барлық сағат-
тардың т�рт пайызын құрайды. Бұл сағаттарды 
жасау мақсатында жүргізілген зерттеулер мен 
тәжірибелер 10 жылға жуық уақытқа созылды. 
«Астролон» сағаттары 32 элементтен тұрады, ал 
«классикалық» сағаттарда оның саны 91-ге жетеді. 
Мұндай сағаттарды �ндіру �те жеңіл әрі оның 
барлық механизмі екі есе арзанға түседі.  

Уақтылы хабар ала ал-
мау соны күткен адамды дал 
қылатыны бесенеден белгілі. 
Қазіргі заманда ақпараттың тез 
тарайтындығы сонша, жұмыр 
жерді космостық  ауылмен 
салыстыруға болады дейтін 
ғалымдар бар. 

Бастапқыда адамдар ара-
сындағы ауызша, жазбаша 
жолмен берілетін мәлімет ақпарат деп аталған. 
Алайда �ткен ғасырдың ортасынан бастап ғылым 
мен техниканың қарыштап дамуының арқасында 
ақпараттың р�лі �лшеусіз �сті. Компьютерлік тех-
ника мен ғаламтор, байланыс  үшін жер серіктерін 
пайдалану ақпарат тасқынын арттырды. Тіпті ол  
т�ндіретін қатер де күшейе түсті. Араб ғалымы 
Махмуд Хали: «Компьютер арқылы ақпарат алу 
жүйесінің қарқынды дамуы түрлі қауіпке жол 
ашады. Компьютері бар кез келген адам �з газетін 
шығарып, оны телефон, жасанды жер серігі арқылы 
тарата алады» деген екен. Ол игі хабар тарат-
са мақұл ғой, �зі жақтырмайтын, елдің іргесін 
шайқалтатын ойларын ашық таратуы да әбден 
мүмкін. Міне, бүгіндері �мірдің барлық саласын  
қамтитын ақпаратсыз қалу, құндылықтарыңызды 
жойып, қоғамды бұзатын ақпаратты алудың да �з 
зияндылығы бар.    

–Менің Қуатымның кіндік шешесі 
келді. К�мегің керек! 

Күн сайын телефонмен екі-үш сағат 
әңгіме соғатын Раушан бүгін с�зін кел-
те қайырды. 

–Е-е, Қуат тәуелсіздіктің құрдасы 
емес пе еді. Екі мүшелге толды. Соны 
құттықтауға келген ғой, – деп топ-
шылап үлгердім. Үш қыздың соңынан 
ерген жалғыз тұяқ �те бауырмал, 
мейірімді, к�пшіл жігіт болып �сті. Ал 
оның кіндік шешесі кім болды екен?

Hуесқойлықпен сан сауалды алға 
тартып, Айманов пен  Тимирязев 
к�шелерінің қиылысындағы бес 
қабатты сұр үйге тез-ақ жетіп бардым. 

К�зіме елулер шамасындағы ақсары 
әйел оттай басылды.    

– Кіндік шешенің �зі Қуатқа ұқсап 
кетіпті ғой, – деп езу тартып, жылы 
амандастым. 

–Түр-түсі ғана емес, мінезі де 
 аумай қалған. Осылай деген Раушан 
мені ас үйге бастай ж�нелді. Содан 
кейін дастарқанды әп-сәтте жайнатып 
жібердік, �зге қонақтар да келіп үлгерді.

–№3 перзентхананың акушер-
дәрігері Алма Оразханова осы кісі. 
Кезінде қазіргі Бостандық ауданының 
әкімі Зәуреш Аманжоловамен де 
бірге жұмыс істеген. Менің жерлесім, 
қапалдық. 

Отағасы Дәуірдің таныстыруынан 
кейін жиналған бес әйел дәрігерге 
біріміз қызығып, біріміз сұқтана, енді 
біреулеріміз сынай қарай қалдық. 

@зінің жұмысын �те адал және зор 
сүйіспеншілікпен атқаратын Алма 
Есіркепқызының жайдары келбетіне, 
адамгершілігіне, іскерлігіне бірте-
бірте тәнті болдық. @йткені, ас үстінде 
перзентханадағы келеңсіздіктер, есік 
алдындағы күзетшінің келгендерден 
ақша алып, ішке топырлатып адам-
дарды �ткізетіндігі, мейірбикелердің 
бір қорап конфет пен бір шампан-
ды місе тұтпай, бір мың теңге болса 
да қаражат бер, – деп ашық айта-
тыны, бала мен ана �ліміне кінәлі 
дәрігерлердің жауапсыздығы, �мірге 
бала әкеліп жатқан ананың қасында 
сәбиді к�реміз деген желеумен тойға 
келгендей бала-шағасын ерткен бір 
топ адам тұратындығы, бәрі-бәрі ай-
тылды. 

Осылардың бәрін кіндік шеше 
мұқият тыңдады. Бір кезде аузын жап-
пай с�йлеп отырған Мейізгүлге қарады 
да:

–Сіздің кіндік шешеңіз кім? – 

Т�бесінде айыры бар, 
Сүт керек пе? Тез сауып ал.

Даланы қар жабар, 
Қарға балалар аққала қалар.

 (Сиыр)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Алғашқы марка  

Мұнаралы сағат 

Ақпарат күші

ЕҢ...ЕҢ...

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

Егер біз адамға т(меннен 
не жоғарыдан қарайтын бол-
сақ оның әдеттегі кейпіне 
ұқсамай, (згеріп сала бер-
генін бай қаймыз. Адам дене-
сінің бізге жақын тұрған 
б( лігі үлкейіп, алыс тұрған 
б( лігі кішірейіп кет кендей 
к(рінеді.   

Тіпті сырт тұлғасының 
�зі де ш�гіп, қысқарып кетеді. Міне, бейнені 
әртүрлі пішінде к�рсететін мұндай �згерістерді 
ракурс дейміз. Ол француздың «raccourcir» – 
«қысқарту» деген с�зінен шыққан.   

Суретшілер мен мүсіншілер шұғыл қимылды 
бейнелегісі немесе кішкентай к�лемді ұлғайтып 
к�рсеткісі келсе, ракурсты пайдаланады.  Ракурс 
бейнеленген нысанның шынайы к�лемін 
�згертіп, сурет пен мүсінді, тіпті әсерлі ете түседі. 

Пішін көлемі нені білдіреді?
ҚЫЛҚАЛАМ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 Dзірлеген Нұрлан ҚҰМАР

АТАДӘСТҮР

Бесіктің пайдасы мол
Dр ұлттың (зінің ұлттық құндылықтары болады. Бұл 
орайда қазақтың ұлттық бұйымы бесіктің пайдасы туралы 
айтсам деймін. Баланың тазалығы, ұйқысының тыныш 
болуы (з алдына, бесік жас нәрестенің табиғи (суіне әсер 
етеді. Сәби ана құрсағында жатып-ақ тербеліске түседі. 
Алайда (мір есігін ашқан соң жарық дүниеге бірден үйлесе 
алмайды. Сондықтан оны ана құрсағындағыдай әлдилеп, 
тербетіп отыру керек. Lкінішке орай қазір (әсіресе 
қалалық жерде тұратын) жас келіншектер баланы бесікке 
б(леуге ерініп, памперсті күні-түні қолданатын болып жүр.

АҚШ пен Еуропа елдерінде озық ойлы дәрігерлер 
памперсті қолдануға қарсы акциялар ұйымдастырып, жа-
санды жаялықтан бас тартуға үндеуде. Олар оның нәрестенің 
денсаулығына зиян келтіретінін айтуда. 

 Ал бесік болса, оның құрылымы балаға гигиеналық 
тәрбие беруге лайықталған әрі алып жүруге жеңіл, ықшам 
және берік. Ол баланың тазалығына �те қолайлы, �йткені 
арнайы қойылатын түбек пен шүмек баланың дәретін жай-
май, таза және ұзақ ұйықтауына жағдай жасайды. Бұл үй 

шаруашылығымен айналысып жүретін анаға қалай қолайлы 
болса, к�шіп-қонып жүргенде, баланың �зінің де денінің сау 
болып �суіне тиімді.

Жалпы ата-бабамыз бесікті қасиетті, құтты мүлік деп 
есептеген. Қазіргі жан-жақты дамыған заманда адамның 
қажеттілігі үшін әртүрлі заттар, техника, жиһаздар шығып 
жатыр. Оның ішінде сәбилерге арналған керуеттер де жоқ 
емес. Бұлар атам қазақ пайдаланған бесіктің орнын ауысты-
ра алмайды. Бесік баланың денсаулығына, ми қызметінің 
дұрыс дамуына үлкен септігін тигізеді. Бала бесікте таза 
әрі жылы жатады. Жаялығы құрғақ болғасын ұйқысы да 
тыныш болады. Арасында шешіп алып, аяқ-қолын созып, 
жаттығу жасау керек. Бала бесікте жатпаған уақытта бесік 
к�рпешелерін далаға күннің к�зіне, қыста аязға жайып алу 
қажет.

Баланың тәрбиелі болып �суіне берекелі отбасының әсері 
мол. Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі – тәрбие 
беру. Тәрбие тал бесіктен басталады. Демек, баланы бесіктен 
бастап тәрбиелеуіміз қажет.

 Бесікке жатқан бала дені сау,  ұйқысы тыныш, 

дүниетанымы кең, �мірге құштар болып �седі. Тілі де ерте 
шығып, балабақшаға барғанда қатарластарынан оқ бойы 
озық тұрады. Олай болуы орынды да. @йткені бесікте жатқан 
бала ана әлдиімен ұйықтап, ана әлдиімен оянады. 

Бесіктің ұрпақ үшін пайдасы ұшан-теңіз. Қол-аяғы бос 
жатқан сәбидің ұйқысы тыныш болмайды. Ұйқысы қанбаған 
баланың зердесі толық жетілмейді. Сәбидің тұла бойы таза 
болып, тазалыққа бойы үйренеді. Бесіктегі баланың денесіне 
дымқыл, сыз дарымайды. Құрғақ болады. Ұйықтап жатқан 
баланы б�лмеден б�лмеге апару қажет болған жағдайда 
керуеттегі немесе жерде жатқан баладан г�рі, бесікте б�леулі 
сәби ыңғайырақ.

Біздің бүгінгі міндетіміз – экономикамызды дамыта 
отырып, ұлттық құндылығымызды жаңғырту. Егер ұлттық 
құндылығымызды сақтай алмасақ, жаһандануға жұтылып 
кетуіміз мүмкін. 

Нұрлан ЕСЕНҒАЗЫ, 
Ақт(бе медициналық колледжінің 

оқытушысы, дәрігер

дегені. Күліп жатырмыз, Мейізгүл бол-
са ақталып әлек. 

–Мені қойшы, жасымыз 60-қа 
жетті. Сүйекпен кететін  мінезім енді 
түзелмес. Ұлымды уайымдаймын, �те 
қиқар. @з ұлтын, салт-дәстүрін жек 
к�реді. Енді-енді ойланып жүрмін, 
кіндігін бір болмай қалған б�тен 
пиғылды дәрігер кесті-ау, – деп артын-
ша к�зіне жас алды. 

Біз үлкендер аралас-құралас жүре-
тін діктен, оның ұлын сырттай болса 
да білетіндіктен жақ ашпадық. Қай-
қайдағы еске түсіп, мен де дүниені шар-
лап кеттім. Мәселен, менің кіндігімді 
Батыс Қазақстанның Чапаев ауданына 
қарасты ХХІІ партсъезд колхозында 
тұра тын к�ршіміз, әке-шешеммен сый-
ласатын Қабд�ш деген азамат балтамен 
кесіпті. 

Кейбір қылығыма, мінезіме қарап 
анам үнемі Қабд�ш туралы айтып 
қалатын.

 – @рк�кіректеу, �ктемдеу, мақтан-
шақтау адам еді. Хансұлу дейтін әйелі 
сырқаттанып қалса �зі сиыр түгілі, 
қойды сауып алатын. @те балажан 
болатын. Ауыл балаларын қасына 
жиып алып, ойнап кететін-ді. Сенімен 

ұғымның қадірін кетіріп, астарына мән 
бере бермейтініміз �кінішті. @йткені 
заман к�шіне ілескен біз де баламыздың 
кіндігін бүгіндері кім кесіп жатқанынан 
бейхабармыз. Hйтеуір кіндік шешенің 
қызметін перзентханадағы дәрігерлер 
атқарып жүр. Ол орыс па, қазақ па, 
басқа ма – беймәлім. Ал қазақтың 
наным-түсінігінде баланың мінез-
құлқы кіндігін кескен адамға ұқсайды 
деген сенім бар. Қазір �з сәбиіңнің 
кіндігін кесіп, �мірге басқан қадамында 
алғашқы баспалдағын аттауға жәрдемші 
болатын жанның мінез-құлқының, 
парасат-пайымының қандай екенін 
де білмейсің. Осы тұрғыда қазақтың 
батыры Бауыржан Момышұлының 
келіні Зейнеп Ахметова апай бірде 
«Айтуға оңай» бағдарламасында «неге 
ұлттық перзентхана ашпасқа» деген 
ойды ортаға салған еді. «Ата-аналар 
�здері қалаған, �здерінің к�ңілдерінен 
шыққан, алдын ала сайлап қойған 
адамын перзентханаға апарып, ар-
найы медициналық бетперде мен ха-
лат кигізіп, неге кіндік кескізбеске, 
дәрігермен бірге жас босанған ананың 
жанында неге болмасқа?! Дәрігер 
�зінің міндетін атқарса, ал кіндік 
шеше баланың кіндігін кессе… Кейбір 
дәрігерлер «олай етуге рұқсат жоқ, бала 
босанатын жерге б�тен адамды кіргізуге 
болмайды» деп жатады. Ал енді кейінгі 
кезде әйелі босанып жатқан жерге 
күйеулері камерамен кіретұғын бір 
«мода» шықты. «Бір аяғы – к�рде, бір 
аяғы – жерде», адамнан адам шығып 
жатқан қауіпті сәтте күйеулері сол 
жерде жүреді. Жасыратын ештеңе 
жоқ, бұл – талай перзентханаларда 
болып жатқан нәрсе. Олай болса, неге 
кіндік шешені де кіргізбеске?» деп апа-
мыз шыр-пыр болып �з толғанысын 
к�птің назарына салған-ды. Бұл да 
– құптарлық ұсыныс. Ең болмағанда, 
сәбиіңнің кіндігін кім кескенінен ха-
бардар боласың.

К�п жағдайда баланың кіндігін 
кескен адам басқа болғанымен, 
мына жақтан ата-ене сайлаған кіндік 
шешесі гүлін к�теріп, перзентхана-
дан кіндік баласын шығарып алып 
жатады. Шындап келгенде,  бұл 
к�збояушылық емес пе... Ырым етіп, 
ниет қылғаны жақсы шығар, бірақ 
шынайы болғанға не жетсін?! Кіндігін 
кеспей, сырттай сайланған кіндік 
шеше баланың тәрбиесіне қандай 
қолғабыс беріп жатыр? Ешқандай. 
Ары кетсе, жылына бір рет баланың 
туған күнінде азын-аулақ сыйлығын 
әкеледі. Ара-арасында ойыншығын 
к�теріп келетіні болмаса, бәлендей 
жауапкершілікті  сезінбейді.  Ал 
бұрынғы кіндік шешелер баланың 
тәрбиесіне к�п күш салған. Жас ана 
қол-аяғын бауырына алғанша, әбден 
үйренгенше баланы суға шомылдыру, 
керіп-созу, күту  – соның барлығын 
енесінен бұрын кіндік шеше мойнына 
алып, �зі үйреткен. Балаға қатысты 
�ткізілетін қырқынан шығарудан 
қыздың тұрмысқа шығып, ұлдың 
үйлену тойына дейінгі барлық игі 
шаралардың басы-қасында кіндік 
шеше қадірлі тұлға болған. Баланың 
ата-анасымен қатар, кіндік шешеге 
к�рсетілер құрметтің орны б�лек. Қыз 
алысып, құдандалы болып жатқанда 
да, ата-анасымен аты аталып, кіндік 
шешеге т�рден орын берілген. Кейін 
бала да ержеткенде «кіндік ананың 
парызы» деп парызын �теп жүретін 
болған. Қазақ кіндік шешені осылай 
қастерлеген, дәріптеген... 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Кіндік шеше –  
қазақтың салтындағы үлкен бір 

сыйлы ана. Сондықтан да кіндік шеше баланың 
екінші анасы болып саналады.

Жайсаң, ақ еділ аналарға ғана баланың кіндігін кестіреді. 
Өйткені бала кіндік кескен адамға тартады, кіндік апасы қандай 
болса, бала да дəл сондай болады деп ырымдайды. Баланың мінез-

құлқы, жүріс-тұрысы, ақылы, адамгершілігі, еңбекқорлығы кіндік шешеге 
тартады деген түсінік бар. Кіндік баланың бойына біткен қылық-
қасиетті кіндік шешеге теліп отыратын да үрдіс бар. Өз кезегінде 

кіндік шеше де кіндік баласын бауырына тартып, «бұл менің балам» 
деп өзімсініп отырады. Өмірлік жағдайға байланысты нəрестенің 

кіндігін ер адам кессе, оны «кіндік əке» деп атайды. Қазіргі 
уақытта кіндік шешенің міндетін дəрігер-акушер 

атқарады.

жасты Абат деген ұлына арнайы тамақ 
 дайындайды, сондай кезде ойнап 
отырған сені мойнына мінгізіп алып 
кетіп, Абат не жесе саған соны беретін. 
Содан ғой сенің толық болып жүргенің. 

Ол кісі қазір �мірде бар болса әкем 
секілді сексеннің сеңгіріне шыққан 
болар. Біз сол колхоздан мен жасқа 
толар-толмаста  к�шіп кетіппіз. 

К�ңіл шіркін жүйрік-ақ. Демде 
шалғайдағы �мірі к�зім к�рмеген 
Қабд�шті, менен екі ай үлкендігі бар 
Абатты ойлап үлгердім. Бала-шаға-
сы ның бірі болмаса бірі газет оқыса, 
мен туралы білер деп іштей топшылап 
қоямын. 

– Ой, кіндік мама келіпті ғой, – деп 

ойыншық сатып әперіп, дастарқан 
басында тілек айту ғана болып қалды.

Қазақта қатты сыйласатын, жасы 
шамалас туыс, достар бірінің баласын 
бірі �зінің ұл-қызындай к�ріп, олар да 
бұл кісілерді �здерінің әке-шешесіндей 
сыйлайды. 

Бұрынғы кіндік шешелер келіннің 
босанатын күнін міндетті түрде білген. 
@йткені «ай толғақ», «апта толғақ» де-
ген сияқты босанғанға дейін болатын 
толғақтардың әр күнін санап, келіннің 
қай кезде босанатынын алдын-ала бол-
жай алған.

Кеңес �кіметінің кезінде туған 
балалардың барлығы деуге болады, 
�зінің кіндік шешесін білмеген. @з 

Кiндiк шеше 

арсалаңдай залға енген Қуаттың дауы-
сынан ойымды тез жинақтадым.   

– Осы мама дегенді қою керек 
қой, – деп Гүлжан есімді Раушанның  
к�ршісі тыржиып қалды. 

Осыдан кейін «папа», «мама» де-
ген с�здердің шығуы туралы да с�з 
қозғалды. 

Нәрестенің кіндігін кесіп, шаңы-
рақты қуанышқа б�леген кіндік шеше 
оған қатысты жол-жоралғылардың 
бәрін де �зі жүзеге асырады. Олар: 
сәбиді шомылдырып, сылап-сипау, 
шілдехана �ткізу, бесікке салу, киімін 
дайындау, азан шақыртып ат қою, 
қарын шашын алдырту және тағы да 
басқа салт-дәстүр, әдеп-ғұрыптар жа-
тады. Қазақ дәстүрінде кіндік шеше мен 
кіндік әкеге ат мінгізіп, шапан жауып, 
к�йлек кигізетін-ді.

Қазір де ауыл-ауылдарда �здері 
жақсы к�рет ін,  қатты сыйласа-
тын туыстарынан, құрбыларынан, 
к�ршілерінен кіндік шешені таңдап, 
тағайындап жатады.  Алайда к�п 
жерлерде кіндік шеше �зінің негізгі 
қызметін жоғалтып, қадір-қасиетін 
арзандатып алғандай. @йткені олардың 
міндеті балаға қол арба, киім-кешек, 

алдымызға дербес мемлекет бол-
май тұрған жетпіс жылдың ішінде 
қазақ баласының кіндігін кім кеспеді 
дейсің... Қазақ «бала кіндік шеше-
ге тартады» деп бекер айтпайды. 
@йткені жаңадан шыр етіп жарық 
дүниеге келген баланың тірі тәнін 
қолымен ұстап тұрып, кіндігін кесу 
арқылы әрбір адамның бойында бо-
латын био�ріс пен адам бойындағы 
қасиеттер белгілі  бір м�лшерде 
балаға беріледі. Бала да оны бірден 
қабылдайды. Сондықтан баланың 
ата-анасына, ата-әжесіне тартпаған 
кейбір мінездері міндетті түрде кіндік 
шешесіне тартады. Кіндік шешені 
ардақтап, қадірлейтіні де, оған үлкен 
мән беретіні де сондықтан. «Ой, ол 
пәленшенің кіндік баласы ғой, әне, 
мінезі аумай қалған» дегенді естіп жа-
татынымыз сол себепті. Біздің қазақ 
халқының психологиясының, мінез-
құлқының �згергені, кәдімгідей басқа 
жаққа қарай ауыңқырап кеткені осы 
жетпіс жыл бойы кіндігімізді кім 
к�рінгеннің кескендігінде жатыр ма 
деп те ойлауға негіз бар. 

Қазір екінің бірі «мен кіндік шеше 
болдым» деп жатады. Бірақ осы қасиетті 
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Жақсы істі жақсы деп айту пары-
зымыз. Əңгіме «Теңізшевройл» 
кəсіпорнының көңілден шығып отыр-
ған жарқын ісі туралы болып отыр.
«Теңізшевройл» ЖШС-нің елімізде 
жұмыс істеп жатқанына ширек 
ғасырдай уақыт болды. Нақты 
айтқанда, тура жиырма төрт 
жыл. Бұл өзі о баста кəсіпорында 
қазақстандық жұмысшы-қызмет кер-
лер санын жəне жергілікті тауарлар 
мен қызметтердің қолда ны сын 
арттыра отырып, Теңіз мұнай-
кен орнында тұрақты əрі сенімді 
өндірісті қамтамасыз ету мақсатында 
құрылған еді. Обалы нешік, ком-
пания бұл күндері алдарына 
темірқазық етіп ұстанған осы мақсат 
үдесінен шығу бағытында жұмыс 
істеуде. 

Ауылдағы үйде к�п адамның аяғы жете 
бермейтін, к�п қазына жасырып жатқан 
жер бар. Ол – үйдің шатыры. Мұнда не 
жоқ дейсіз? Атамыздан қалған к�нек�з 
естеліктер, артық-ауыс құрылыс затта-
ры, сосын сексенінші жылдардан бері 
қарайғы «Қазақстан әйелдері», «Білім 
және еңбек», «Жұлдыз», «Жалын» жур-
налдары мен «Қазақ әдебиеті», «Ана тілі», 
т.б. газеттерінің бірнеше тігінділері  жа-
тады. Ара-тұра орыстың «Музыкальная 
жизнь» басылымы кездеседі. Тек бірнеше 
жылдық шаңын қағып жібер де қарай бер! 
Бастауыш сыныптағы жазған күнделіктер, 
к�ркем жазу, қазақ тілі дәптерлері бола-
тын. Тәтемнің жазуға толған дәптерімізді 
буып-түйіп шатырға ж�нелте беретін 
әдетіне риза боламын.

Осы барғанымда «тағы не бар екен» 
деп аударып-т�ңкеріп жүріп, бозбала 
шақтан қалған бірнеше күйтабақ пен 
музыка әдебиеті кітаптарын таптым. Ара-
сынан осыдан отыз жылдай бұрын сары 
шифоньердің үстінде кебежедей қоңыр 
к�не шабаданнан к�ретін анар түсті «Қыз 
Жібек» және ашық к�к тартқан «Мұңлық-
Зарлық» эпостары, айқарма бетті сарғыш 
«Hн-күй сазы» атты ескі күйтабақтың 
мұқабасы к�зіме оттай басылды.

Сыртқы мұқабасындағы тұлпар мен 
сұңқар, асулы қазан, қараша үй, хан 
сарайының салтанатын күзеткен жаса-
уыл бейнесі – қазақы оюмен астасып, 
эпос сарынымен үндес, қарапайым һәм 
ұғынықты еді. 1980 жылғы айтыстан 
ән-күй топтаған күйтабақ сыртындағы 
торсық пен қымыз толы қос кесе, қалақ 
домбырасы қай �ңірдің �нерпазы екеніне 
айғақ, саптама етік киген екі ақынның 
адуын кейпі мен паң отырысы қандай, 
шіркін!

Үш күйтабақтан тұратын «Қыз Жібек» 
пен екі күйтабақ «Мұңлық-Зарлық» эпо-
сын Мұқтар @тебаев жырлайды. Арасында 
қарас�зін оқыған Фарида Шәріпованың 
дауысы бар. Есейе келе актердің мақам-
сазына қатысты айтылған бірнеше сын 
естідік.  Сол заманда осы нұсқамен 
жарыққа шығарудың ұтымды тәсілі осы 
болды ма, кім білсін… Бәрібір, жарамсыз 
дей алмаймыз, құлаққа құйыла сіңген, 
жанымызға жақын дауыс.

Келесі екі күйтабақтан тұратын «Hн-
күй сазындағы» күйші-жыршылар тізімі 
к�з қуантады. Бірінші бетті Нұртуғанның 

Келуіне к�ктемнің бір ай қалды,
Кәрі құрдас қыс енді тұра алмайды.
@рекпіген жүрекпен қарсы ап тұрмын,
Қыр жағалап жүгірген құмай таңды.
Қарсы ап тұрмын алқынып әлденеге,
К�з алдымда дүние шыр айналды.

Мына таңда тірі ұйықтап жата ма адам,
К�ктемді аңсап к�ңілің қаталаған.
Алтын нұрға аптатып сәукелесін,
Таулар жатыр ақ мамық опалаған,
Мына таңда тірі ұйықтап жата ма адам.

Кеп қалғандай үрзада үкілі үміт,
Ақ тиіндер к�ктемнің құтын ұғып.
Ойнақтаса терек-қыз шешінеді,
Ақ к�йлек боп ақша қар сыпырылып.

Бір сиқыр бар... ұғынба, ұғын мейлің,
Ақын емес адамға білінбейді.

Мәдени мұра – мақтанышымызМәдени мұра – мақтанышымыз

ИГІ ІС 

Біздің бұл жерде тілге тиек етпе-
гіміз �ндіріс мәселесі емес. Ұлттық 
құндылықтарды насихаттау жайында 
с�з қозғамақпыз. Бұл жайт к�п адам-
ды таңдандыруы да мүмкін. «@ндіріс 
пен ұлттық құндылықтардың қандай 
байланысы бар?» деген сауалдың 
бас к�теріп шыға келетіні белгілі. Ең 
 бастысы, ниет пен ықылас болсын 
деңіз. Сонда елге пайдалы к�п шаруа-
ны іске асыруға болады. 

« Т е ң і з ш е в р о й л д ы ң »  с о ң ғ ы 

жылдары тындырып жүрген оң 
істерінің бірі қазақ ұлтының құнды 
дүниелерін к�пке танытуға к�ңіл 
б�ліп жүргендігі. Бұл қуанарлық 
та,  құптарлық та  қадам!  Міне, 
биылғы жылы да осы іс жалғасын 
тауып отыр. Қолымызға аталған 
компанияның тапсырысы бойынша 
үш тілде (қазақ, орыс, ағылшын) 
шығарылған «Қазақ халқының 
мәдени мұрасынан» деген құт-
тықтаухаттар (открытко) жиынтығы 
тиді .  Бұл  үш б�ліктен тұрады. 
Олар – «Қазақ к�шпенділерінің 
тұрмысы мен дәстүрі», «Қазақ халық 

– Ауыл маңында орлылық 
 шаруа қожалығының иесі Ержан 
Ниғыметов ағамның бір биесін жа-
рып кетіпті, – дейді мына суреттегі 
қасқырды олжалаған Шахмерген 
Кенжеғалиев, – Оқтын-оқтын 
соққанда жегенін жеп, бүлдірерін 
бүлдіріп кетеді. 

Қасқыр деген жыртқыш мақұ-
лық тың негізгі шаруасы мал бо-
лып келетіні құрманғазылықтарға 
да  зиянын тигізуде.  Ау данның 
аумағы �те үлкен, бір шеті Нарын 
құмын алып жатса, алыс Азғырын, 
Қиғаш �ңірін шағын деуге келмейді. 
Жықпыл-жықпылы мол жерлерін 
ит-құс мекен еткен. Соның ішінде 
қасқыр жылдан-жылға к�бейіп ба-
рады. Машақаты к�п болғандықтан 
оны аулаушылар некен-саяқ. Міне, 
сол некен-саяқтың бірі Шахмерген 
Кенжеғалиев. Hкесі @теу марқұм ауыл 
шаруашылығы саласында абыройлы 
еңбек еткен азамат. К�зі тірісінде 
балаларына осы саладан қол үзбеуді, 
бейнетінен қаймықпауды �неге етіп, 
дәлелдей білген. Нәтижесінде ата-
анадан �рбіген сегіз бала да ұя бұзбас 
арлы жолды таңдады. Мәселен, 
 Шахмардан ауданның әйгілі атбегісі. 
Hлдеқандай бір думанды шаралар-
да тәуір сәйгүліктің жалынан ұстау 
қажет болғанда с�з жоқ, Шахмардан 
к�мекке келеді. 

Шахмерген қасқыр аулау жолына 
біржола түскен. Түз тағысын «Ниж-
няя Колка», «Түркін», «Қара қамыс» 
аталатын жерлерде аулайды. Соңғы 
үш-т�рт жыл аумағында аулаған 
қасқыры жүзден асыпты. 

ертег ілері» ,  «Қазақтың ұлттық 
 ойындары». Құттықтаухаттар шағын 
кітапшалармен қоса берілген. Оларда 
тақырыпқа байланысты түсініктеме 
және салт-дәстүрлеріміз жайлы ай-
тылып, оқырманға ертегілерден 
үзінді, сондай-ақ ұлттық ойын түрлері 
ұсынылады. Мәселен, «Қазақтың 
ұлттық ойындары» деген кітапшаны 
алайық. Ондағы түсініктемеде к�ш-
пенді �мірдің қатаң жағдайында 
қазақ халқының �зіндік дене тәрбиесі 
жүйесі қалаптасқандығы, оның не-
гізінде спорт пен іс-қимыл ойын-
дарының ұлттық түрлері жатқандығы, 

– К�бісін ағайындар т�рге іліп 
қоюға, сыйлыққа ұсынуға қалап 
алады. Тапсырғандарым да бар, бір 
тері 18 мың теңге тұрады. Ал аулау 
бейнеті «айта к�рмеңіз» дейтіндей. 
Мылтығым бес атар, �те сенім ді, 
мүлт кетпейді,  – деді ол. Соңғы 
қаңтар, ақпан айларындағы олжасы 
– он қасқыр. 

Таңатар ДDРЕЛҰЛЫ 

Атырау облысы
Құрманғазы ауданы

күнделікті күйбең тірліктен бір сәт 
ажырап, ойын-сауықтарға қатысып, 
к�ңілдерін к�теретіндігі немесе 
к�рермен ретінде тамашалайтындығы 
а й т ы л а д ы .  М ұ н а н  с о ң  « Т о ғ ы з 
құмалақ», «Қыз қуу», «К�кпар», 
«Асық», «Теңге алу», «Тымақ ұру», 
«Бәйге», «Ақ сүйек», «Жамбы ату» 
секілді ойын дарымыздың мән-жайы 
жеке-жеке с�з болады. Ал салт-дәстүр 
дегенде «Бата беру», «Қонақты қарсы 
алу», «Жас санау», «Ерулік», «Айтыс», 
«Шашу», «Ұйқы ашар» және бас-
қалардың ерекшеліктері тізбеленсе, 
ертегілер б�лімінде «Алдар к�сенің 
сиқырлы тоны», «Ғажайып құс», «Ер 
Т�стік», «Қаңбақ шал», «Жезтырнақ, 
пері және Мамай» және �зге де 
ертегілерден үзінділер берілген. 

Құттықтаухаттардың ә дегеннен 
назар аудартатыны – олардың әсем 
безендірілгендігі. Ұлттық нақышпен 
салынған суреттер менмұндалап к�зді 
арбайды. Бұл с�з жоқ, И.Зиганшин, 
Т.Евсеева, В.Тагирова, Э.Халмурзаев 
секілді суретшілердің ерен еңбегі. 

Еліміздегі әрбір �ндірістік ком-
пания «Теңізшевройл» секілді мәде-
ниетіміз бен �нерімізге, жалпы руха-
ни саламызға жанашырлық к�рсетіп 
жатса нұр үстіне нұр дейміз. 

Нұркен ЖАНДDУЛЕТҰЛЫ

БАЙҚАУ

БӘРЕКЕЛДІ!ДҮБІРЛІ ДОДА

ҚАМҚОРЛЫҚ 

МӨЛТЕК СЫР 

ЖЫР ЖОЛДАРЫНАН

«Жыр бастауымен» жыршы Берекет 
Омаров ашып, әрі қарай күйші Қазыбек 
Hбенов Бәубектің «Қоңыржай», «Толғау», 
«Аққу», �зінің «Сыбызғы», «Қоштасу», 
«Торғай толғауы» күйлерін қылқобызбен 
тартқан. Екінші бет әнші Қайырбек 
Тәйкеновтың орындауында Hсеттің 
«Бір мысқал», Исаның «Жұмыскер», 
«Ысқақбайдың желдірмесін» басталып, 
кезек Қазанғаптың «@тті-кетті», Үсен 
т�ренің «Тентек Ақжелеңін» тартқан 
күйші Момын Байғанинге келеді. Кейінгі 
екі әнді – Қасымның «@зім туралысы» 
мен Алтынбек Қоразбаевтың «Сағындым 
Алматысын» – Пернебек Оспанов айтқан.

Екінші күйтабақтың оң бетіндегі 
алғашқы бес күй – Жаңаберген Hлбетов-
тың тартуындағы �з күйлері «Шаттық 
биі»,  «Самал»,  «Тың толғауы» мен 
Қазанғаптың «Жұртта қалған», «Жем 
толқыны» екен. Бұл беттегі жалғыз ән 
Жалғасбай Есенғалиев айтқан Сегіз 
серінің әні «Мақпал» деп тұр. Сосын 
қылқобызшы Мұсабек Жарқынбеков 
Қорқыттың «Башпай»,  Ықыластың 
«Қасқыр» күйін тартыпты. Екінші теріс 
бетін Hлшекейдің бес күйімен «Толқын», 
«Шерлі», «Жаяу кербез», «Тоқтаған», 
«Аққу кеткен», �зінің «Жайлауда», «@рлеу» 
күйлерімен Тынысбек Дүйсебеков бастап, 
Жант�ренің «Шалқыма», Орыншаның 
«Байжұмасымен» күйші Ермек Қазиев 
түйіндеген.

Осының бәрі к�зге оттай боп басылған 
үш күйтабақтың к�нерген мұқабасын 
к�ріп ойға оралды. Қиял жетелеп есіме 
оралған қаншама оқиғаның бір пара-
сын, сол сәтті аңсаған жүректің шым 
еткен тұсын ақ қағазға ақтардым. Сыр 
�ңірінде �ткен студенттік кездер, Алма-
тыда �нерімізді ұштаған жігіттік шақтың 
бәрінде бағдар болған тәлім т�ркіні – 
санамызға сыналай сіңіріп, музыкалық 
талғам қалыптастырған ауылдағы қараша 
үйдің т�рінен басталыпты!

Консерваторияда күйшілікті мұрат 
тұтқан жылдар, таным кеңейіп халық 
музыкасының бірнеше антологиясын 
құрастырған кездер, әйгілі қос оркестрдің 
дирижер пультіне шыққан сәттер мен 
балалық шақтан құлаққа сіңіп, к�ңілге 
тұнған үш күйтабақтың арасында тылсым 
тамыр бардай к�рінеді…

Мүсілім DМЗЕ

Бүлкілдетіп бауырын жел иіскесе,
Мұздың �зі майысып күлімдейді.

Сырлы әуенге әлдебір сиқырланып,
Аңсап ертең билейтін биді ырғалып.
Мұз астында ақ бұлақ алқынады,
Құс келер деп бір ұлы қиқуды алып.

Сен жоқсың ғой!
Бар болсаң келер едің.
Уһ, шаншиды жүрегім неге менің?
К�ктем қыздың к�п сырын білсем-дағы,
Білмей тұрмын не алып, не берерін.

Келуіне к�ктемнің бір ай қалды,
Арылғай та к�ңілден тұман-қайғы.
Енді қанша к�ктемім қалды дейсің,
Күнде ертемен күтейін құмай таңды. 

Мырзан КЕНЖЕБАЙ

Терењ тамыр

Көктемге бір ай қалды...

Шұбарши клуб үйінің ұйымдастыруы-
мен �ткен байқау «Қыс ханшайы мы – 
2017» деп аталды. Байқаудың мақса ты қыз 
ба лаларды әдептілікке, инабатты лыққа, 
ізет тілікке тәрбиелеу. Қатысушы лар бұл 
сынға жақсы дайындықпен келген діктерін 
байқатты. Олар орындаған ән де, би де 
к�ңілден шықты. Сонымен, «Қыс хан-
шайымы – 2017» атағына Шұбарши орта 
мектебінің 6 сынып оқушысы Шат тық 
Алдоңғарова ие болды. Ол �зінің на-
ғыз қазақ қызына тән ибалылығымен, 

Жапонияның Саппоро қаласында 
VІІІ қысқы Азия ойындары (туде. 
Сары құрлықтың қыстағы басты 
сайысында Қазақстанның намысын 
116 спортшы қорғайды. Ақ Азиада 
додасында 31 мемлекеттің атлеттері 
спорттың 11 түрі бойынша 64 медаль 
жиынтығы үшін күш сынасуда.

Ш а ң ғ ы ш ы  қ ы з ы м ы з  Е л е н а 
 Ко ло мина классикалық жүріспен жеке 
спринт жарысында (1,4 шақырым) 
күміс жүлдені иеленді. Еліміз үшін бұл 
Жапония жеріндегі алғашқы жүлде 
болды. Шаңғыдан 10 шақырымдық 
еркін стильде сынға түскен Елена мәре 
сызығына үшінші болып келді. Бұл 
сында 30:24,6 минут нәтиже к�рсеткен 

Түркістан қаласы – Түркі әлемінің 
2017 жылғы мәдени астанасы бо-
лып жариялануына орай «Dзірет 
Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорық-музейінде к(ріктендіру мен  
к(галдандыруға байланысты дайын-
дық жұмыстары басталып  кетті. 

Соның бір жарқын к�рінісі  — 
жуырда Орталық Азиядағы ең ірі 
базарлардың бірі болып саналатын  
«Дордой» базарының иелері «Hзірет 
Сұлтан» қорық-музейіне 100 түп қыл-
қан жапырақты �сімдіктердің ең әдемісі 
болып табылатын к�гілдір шырша 
к�шеттерін сыйға берді. 

Биіктігі 4-5 метрге дейін �сетін жас 

әсем дігімен к�зге түсті. Бірінші орынды 
Шұбарши орта мектебінің 7 сынып оқу-
шысы Айжан Жұмағұлова, екінші орын ды 
Сарк�л орта мектебінің 7 сынып оқу шысы 
Жанерке Жиенғалиева, үшінші орын-
ды Шұбарши орта мектебінің 8 сынып 
оқушысы Аружан Владимирова иеленді. 
Байқау �те жоғары деңгейде �тті. 

Жанат ИМАНҚҰЛОВА, 
Шұбарши клуб үйінің қызметкері 

Ақт�бе облысы

жапон спортшысы Юки Кобаяши 
алтын жүлдеге қол жеткізсе, күміс 
медальді оңтүстіккореялық  Чэ Вон Ли 
(+24.4) иеленді. 

Дүбірлі доданың үшінші күні спорт-
шыларымыз алғашқы алтынға қол 
жеткізді. Шаңғышы Ринат Мухин 15 
шақырымдық жарысты 41 минут 25,3 
секунд нәтижесімен бірінші болып 
аяқтады. Ерлер арасында мұз айды-
нында конькимен 1000 метрге жүгіру 
отандасымыз Денис Кузин екінші 
болып келді. Қазақстан қоржынында 
бүгінде 1 алтын, 2 күміс, 1 қола ме-
даль бар. Жарыс 26 ақпанға дейін 
жалғасады. 

Нұрлан ҚҰМАР

шырша к�шеттері «Алматы алаңы» бой-
ына, «Мүсәллә» қақпасынан құрбандық 
шалатын орынға дейін гі аралыққа, 
«Қазақ-Түрік достық саябағы» айнала-
сына және «Түркістан тарихы» музейі 
алдындағы алаңшаға егілді. 

Айта кетсек,  былтырғы жылы 
«Hзірет Сұлтан» қорық-музейіне @з бек-
стан Республикасы Бұхара қала сынан 
келген зияратшылар жеміс-жидек ағаш 
түптерін, Башқұртстан Республика-
сынан, Челябинск, Мәскеу, Улья-
новск облыстарынан келген қо нақтар  
қауымы мамыргүл к�шеттерін  сыйға 
тартқан болатын.  

Дәулет ҚОЖАМҰРАТОВ

Балалар өнері сүйсіндірді

Спортшыларымыз жарап тұр

Көшет сыйлады 

Мерген – ШахмергенМерген – Шахмерген


